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CAMARA DOS DEPUTADOS 

sarumda sossão da uninta · Ioruslatnra no GonRrosso Nacional 

1 i 5" SESSÃO EM 1 DE OUTUBRO DE i 904 

Presickncia dos Sl·s. Julio de Mello (2° Vice-Presidente ) e Atencm· Gu{mm·ães ( f • .Se· 
ct·etario) 

Ao meio·dia procede-se á. ch:~.mada. a que' O Sr. Joaquhn. Pires(')- Sr. 
respondem os Srs. Julio de Mello, Alenca.r Presidente, um orgã.o Yespertino desta Ca· 
Guimarães, Thomaz Accioly, Wanderley de pital disse que, hontem, por ocoasião da vo
Mendonça, Joaquim Pires, Urbano San~os, ta.ção do projecto n. 145, suscitou-se uma. 
Luiz Domingues, Dias Vieira, VirgUio Bri- duvida. na verillc:~.ção da votaçã:o, procurando 
gido, Gonçalo Souto, Fonseca e Silva, Wóll- eu contar maior numero de Deputados do 
tril!o Leal, Isidro Leite, Teixeira de Sá., que aquelle que de fa.cto havia tomado parte 
Bricio Filho, Joã.o Vieira, r.Ialaqulas Gon- na vo&açã.o. 
çalves, Moreira Alves, Cornelb da Fonseca, V. Ex. deve recordat•-se de que no mo
Fstacio Coimbra: li:lpidio Figueiredo, Eu· mento em que so vaiava. o art. 4•, quo~ 
:;ebio de Andrade, Arroxella.s Galvã.o, Ro- aquelle qu3 «manda. rovogar as disposi~õesom 
drlgues Daria, Joviniano de Carvalho, Do- con1rario• , e, portanto, nm·artigo simples· 
m1ngos Guimarães, Noiva, Prisco Paraíso, menie de praxe, o Sr. Dopuhdo Bricio l~ilho 
Eugenio Tourinho, Gareia Pires, Saiyro roquoreu veriftcaçã.o da vo\a.ção, qufl fol 
Dias, Paranhos Montenegro · Jo~ Monjar- feita, constatando-~e a presença de 106 Srs. 
dim, Corrêll. Dutra, Mello Mattos, Irineu Ma· Deputados, razão pela quo.l V. Ex. m!lndou 
cbado, Erico Coelho, Pereir<\ Lima., Mauricio fazer a..chama.úa.. 
de Abreu, Carlos Teixeira. B1•andão, Fra.n· Feita a chamada verificou-se ~ preseno.'l. 
cisco Veiga., João Luiz, Gast.'io da. Cunha, de 109 Sra. Deputados, não incluindo nesse 
Carneiro de Rezende. Leonel Filho, Henrique numero alguns membro da Comm1ssiio do 
Salles, Calogeras, Carlos ottoni; Carvalho Ül'Qamento que estavam reunidos . Fez-se 
Britto, Olegario Maciel, Wencesláo Braz, nova verificação e tive occ;\sião de contar 
Galeã.o Ca.rvalhal, Moreira da Silva, Ber- não só os deputados que estavam de ptl, nas 
na1•do de Campos, Domiogues de Castro, Va· ba.ncadllS, como ta.mbem aquelles que en-
lois de Castro, José Lobo, Leite <lo Souza, travam na. occasião. . 
Candido ltodrigues. Rodotpho Miranda., Her- E en~ão, accusei o numero de Deputados 
menegildo de Moraes, Joaquim Teixeira 'quo de facto tinhQ. contado como tendo vo
Brandão, Paula Ramos, Soareg dos Santos, tado . A verillcaçiio mo parecia necessaria., 
Juvona.l Miller, Marçal Escobr~r e Germano porque a. a.pprovaçiio do artigo era. uma 
Hasslocher. a.pprovação que se impunha.. Vendo, porém, 

Abre-se a sessão. que ~·~eputo.do Br1cio Filho acha.vtl. oJG~.· 

E' lida e posta om discussão :t ac t1.. 
Vo[, VI 

(") E~ ta d:S" cn:-.s: o ! ã~ fo i revi~ to FOlo DI'Qdl)r. 

! 
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2 ANNAES DA C,\;\[ARA 

----~------------~------d d · f · eu Do :'1-Iínistel•io d'\ Fazencla, de 30 do mcz 
gel'a<lo o n,u mero prool.ama. 0' pc 1- Lu · tilido, satisfazend o a renuisição do ofttcio quem ped.1u r.o Prestdent.e - par:L que. se "- ,, 1 d 
ftzesse .nova verificação o contagem, por HSO n. 189, d(l 12 de agosto ultimo , uec aran o 
que muitos Deputados qua tinham entrado que a a.rre~ll.d.l~çã.o da tax:a de consumo de 
a eu tinha cont 1do como tomando parte na <taua., no ex.ercicio de 1903, attiugiu a 
votaÇã.o, tinham tomat!o log-<tr nas ba.nca.das, L ~780:203$830, cujo liq:úd.o, dcduxida a por
e ist o podia. t razer duvuJo.s . . . centagem de 0.47 % . a bonada a.os emprega.· 
· Não tenho ínteros;;o algum no Jll'O.)ecto, dos da. Ree~badoria. do Rio de J::.neiro- é de 
para 0 ctua.l não pedi voto~ nenlium. Depu- I. 771:835$872.-A qacm fez a requi~icão . 
ta.do Q, si a a.l:tum pedi, que me venha des· (Ao S1', Depnhdo HeL'lJdi"' de St\.) 
mentir.. Appelló pa.1·a. u. honra. d!t Carl!ara, Do Ministerio da Ma.rinh:t de ;JO 1lo mez 
:par<J. 1.1ue quem qncr que >enha d1zer sr me findo, enviando v requerimento do Tito ao
interessei, si p~di que votasse pBlo pro- drigues S<Lndes, sec;·etu,do da Capitania. do 
jaeto. ~'&No d!l'S erglpe, pedindo que seja. cont ado, 
, Dema:is, e lte não contlituia uma. dasoooes.- pua. a slr.l nr~ura. aposentadoria., o período 

·, t itla:do, vinha amparado pelo parecer uoa· docor1·ida de 1 de março de 1882 a 1 de ou
nime das Commissões du Fuzenila e Orça.- tuht'6 de !88.5, em que ser~iu como primeiro 
mento, sen.lo des&a. ultima reJato1• o Sr.Fr~u· mal'inhciro du. JUesma capita.tJia. - A Com· 
cisco Veiga., que nesta C:1m ê, cvm multa. . missão de Fazond>\ o lndustr·ia. 
justiça, considerado cumo um dos caractere& 
mais pul'os e respeita. vais •. . 

0 Sa. l<'RA~GISOO VEIG.\.-Obrigado. 
V.uuos Sas. DRPU'l'ADOS-.Apoiado . 
O Sa. JOAQI:IM PmES-, . . o p~~r es.'!a ra:l.ão 

pod&l'iA mo interessar polo p rojecto. que e!•a. 
a.mpura.do por pessoa.< quo se recommendaro 
â camara. e a.o pai:r.. 

o que é certo, pOI·ém, é que nunca me 
intere.-;soi por t.ll projecto. 

E' o quo tenho a. dizer em rcsp:~sta. á locJ.l 
do Co•·•'eio da JlaYJhct. 

Bru seguida, ú a.pprovada. a a.eh da. sess:to 
antece.lente. 
_Passl.·B~ ao oltpedicnt€!. 

O Sr. A.leneur Gn.Jm.a.rães 
( 1• Sec1·etm·io) procede i1 leitura do se
guin te 

EXPED!l!:NTE 

OfficiOIJ : 
Do Sr. 1 • Saerehl•io do Sena..lo, de 30 do 

mez ultimo, comtnuoicn.odo que pelo St•, 
Presidente da Repu!Jllca., foi mandada pll
bllcal' a resolução do Congresso Nacional da. 
qua.l envia. um do~ l'espectivos autographos, 
proroga.ndo a. ac~ual sessao l(lgislativa a té o 
dia 1 do novembro do ooL'l'Cntc a.nno . - In· 
teir:l.da . Archi'I'P.·se o aa~ograpllo. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu 
nica.ndo que pelo Sr , Presidont.e d.• Repu · 
bliea., foi sa.neciouada a. resolução do Con· 
greEl!o. Nacional, a utorizando poP um anno 
com o 1'13speeü v o omeu<tdo a liceoçn. em 
cujo gOSO· se a.clla, o ama.nueuse do Tribunal 
Civil e C~lu1ínaL Augusto Moreno de Alagã.o, 
para. tra. ta.r de sua S!I.Uile onde lhe con viet• . 
-In teirarla. 

Requel'imento : 
De Affonso Coelho Seabra electriciSt~ me· 

canico da Faculdade de Medicina do Rio ·de 
Janeiro, p3diado equiparação de seus ven· . 
cimentos aos do igual categoria na. Ji'acul~~ 
dade de Medicina da eahia.-A' Commissao 
respectiva . 

E' lido e vae a imprimh•, para entrar na 
ordem doa t ra.ba.lho$, o 'oguint.e 

PIWJI3C1'CJ 

~. 164. B-!9J4 

Pa>·ecel' sob1·e as emendas aprcsentt~c!as na 3• 
diRcussáo do p1·ojecto fl . 16-J, deste anno, 
q~e aulorúa o Gove!"i10 a aUI"Íl ' o Cl·'edito de 
42:480.$ para 1>ccgam~nto dM ,l;a,·icls aos 
engenhei>'OS fi.lccte s das (e1·ro v ias fiscaU:;a. 
das pel<t U~iao, nos termos do n , XXXV 
do a;·l. 17 de< 'Oi gente lei de orçamento 

O projecto n . 164, já approv.~o<lo em 2~ dis· 
cussão pel:\ Cama.t·u., nõ:o !a~ mais <1uo h \bi· 
Jitar o governo a d·,). r cumprimento, no pre
sente exer.~lcio, a.o disp,s!ti v o da lei orça.
meota.ria vigente, que manda alJJna t• uma 
diaria a.o3 oogcolleiL'OS lilc<~oes elas estt•adas 
·do ferro de concessão fe:tera t . . 

Des.ia. nnt~~.gem. que aliá.S mais não it 
CfU~ uma iademnizJ.Ç<'io üe de!!peza.s, a que 
ooriga uma ft.sca.ltzaQão serla. a r igorosa' as· 
tava-m, en ;Nta.nto, e:tduldos os tiscaes da~ 
estradas u.rrend.adas, como nesta.s, em cuja. 
boa gelltã.o mais dircci:\mente está. a. União· 
intere.>aatln., t'ClllamMsem v!gila.nci& menos 
assídua. e operos~. A emenda. relativa 
áquellGS funecionarios co1·rige a omissão in· 
j11stlt!cn.vel. 

Na mesmtl. ra.zão em que ella e o p rojcoto 
se fuudam, tambero se base(l a. omenda dos 
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St's . Can(li~o. Rodrigues e outros , referonto 
a.os empi·ega.dosna. fisca~ização do ierviço de 

nscae~ das Estradas de F el'l'O RL'rendadas pela 
União. 

csglltos do Rio de. Ja.uetro. _ 
E' . ta.mb~m a lei n. LH5, do Sl de de, 

zembro do 190:1, q_ue. otn o numero XXX. Vl 
do ar~. i7, autorizou o governo a con:ceder 
áqmilles fnnccionarios uma diaria. para. in· 
demniza.l-os das. despezas do v iagem a. que 

· os obt•igam os trabalhos a seu c:J.t•go. , 
Do fÍtcto,. a; grande extensão da rede que 

lhes eompete inspccaiona.r, a.s construcçõea 
novas que o desenvolvimento della. deter· 
mtna, impõe aos if'\cttmbidos de fisea1izat- a 
frequentes ·aeslocações que custam de>pcUI.s 
imvrevishs, a cuja !ndemnização nã.o po
deriam occorro'' os ve1).cimentos do cargo. 

Os mesmos motivos quo leva.\.·am a coiu· 
missão de orçamcn to a aconselhar a. acei
tação do. p rójeeto, induzGm-na a aclopta.r o 
mesmo alvitre em re1tl.çiio (l.s ememd<t.s. 

E pal'a asse~m·ar a rescricçã.o da despoia. á 
importaucia aa.s contribuições que paga.m.a.s 
em p rezas, . para o serviçó de fisca.Hzaçã.o, 
:propõ~ q_ue ao pa.ragra.pho unlco do a.t•t: ]" 
m fintJ, M o.ocrescente: «e de modo a nao 
exceder_ a importa.ncla da despeza felta. cdm 
a tlsca.lização á somma da.<~ con~t·ibuições 
pagas pelas ompreUI.s ftsC.'\lizadas ». . 

Sa.la da.s commissões, 30 d) setembru de 
1904 .-UI'l>ttno Santos, preslde.nte in~erlno.
Francisr.o Sà, rala.tor.-Galell'o Caru~;~lhal . .:
Paula Ramoi.-Lat,rindo P i tta ,-Vktorino 
~llonteil·o. 

E~JEND.'..S A QUE SE: ltEFI!l!tE O PAR.IlCER 
SUPRA 

Fic.L iguahnonto a.utorfio.do o. abt·h• o cre
dito de 20:44.0$, para pa.ga.monto das divlu<ls 
quo competem aos angenhciJ·os e atuiliaras 
da-Ria ele Jntteil'O CilJ/ Imp~o1lomen!s, li· 
mited, de a.ccordo com ~ disposiçlo do n. 36, 
do art. 17, da. lei n. L i411, do 31 do dcr;om· 
bro de l903. 

S<1la. das sessões, 15 de setemb1•o de 1904.
.1. Co:ndido Rodrigues.-Sergio Sa~oya.-He· 
1·erl.ia de Sd. -Go.lu<To Baptista, 

Substitua-se o art. 1• pelo seguinte. 
Fiei!. autorizado o Governo a abril• o cre

dito de 62:920$, para. pa.gamento d:ts dia.rlali 
que competem aos engenheiros-fiscaes das 
ferro-vias tlscaliza.dil.s pela União o aos énge· 
nheiros e aux:ilia.re.; da repa.rtlçã.o flsc...\1 da. 

· Cíty Improueméilb, Li;niterl, nos termos dos 
: numc•·o:; . XXXV e XXXV[, do art. 17 da. 

-vjgj!nte l oi. 
Pa.ra:frapho etc. : -como a3tll. no pro

jacto. 
Sal<L das sossões, 15 de setembro de 1004. 

-'-Thoma$ Cailaloanti, 

Sa.la da.s sessões, 15 do se tembr() de l90~ . 
__:.li~·aac.i ~· co Sd . 

OSt•. Pat•auhos l\.[on.tenegro 
- Se. Presidente, pendendo do decisã:o do 
Sena.do o projecto sobm fa.llenciás, peço a 
V .. Ex.. que consulte a Casa.. si p3rmitte que 
SeJa tra.oscl'ipto no Dim·io do Congresso um 
tra.ba.tho que, sobre o assmupto, hoje publi
quei no Jor nat do C:om mercio . 

o ·sr. Presld0nte- O Sr. Depu. 
tado Paru.nllos Montenegro requer que seja. 
publicado nu Diario elo Con9;·esso um estudo 
por S. E.'t . Coito sobre o projecto que refor
ma. a lei do fallencias, ultiroa.mente votado 
pela Ca.mara. e :.ctualmente pàndente da de
libe1':.-ção do senado. 

Na fórma. do Rogiment o, eon>u lto a Ca
m~\ra si approva o t•equm•iment<> do nobre 
Deputado. ( Pai!Sa . ) 

f.<'oi a.pprovado. 

DOCUA!ENTO .-1. QUE St .ltBFCmE O SR. DEPUT.'\.00 
PAR.ANIIOS MONTENEG.ft.O, o QUAL f: MANDADO 
PUBJ,!CAR, NOS TERMOS DO PARAGRAPHO UNI· 
CO DO ;\RT, 86 DO REGniEKTO 

Historico crilico ejuslijicclt~üO do not>o projecto 
solwc raUimcias 

Tendo a.prcsento.do, em 1903, um projecto 
soi.Jre fallenaias, o qual, c:oill a.lgumas emen
das, a.C:tba de ser approv<tdo pel~ Ca.mara. 
dos Dcputa.do.s, nã.o me llarece fóra de pro
posito um hlstorlco do mesmo, até pa1'a fa
cilitar o seu e~tudo, accontua.ndo as prillcl
pa.cs ·'lltct•ac;.õos foitas na l6gislaçã.o vigente, 
o que sct•ia. um tl'a.ba.lho enfadonho pa.ra os 
que nã.o o acom1Ja.nllaram em seus turnos. 

E' sabido, qull quasi sempre os nossos es
tudo~ convet·gcm para algumas especiali
dades. em l'a.zão da.s ()ircumstancias em que 
nos a.cha.mos, e da. necessidade qüe temos de 
desempenhar os nossos devel'eS. 

Foi o íJ.Ue se <leu commigo com o instituto 
das fa.llencia.s. 

Removido pat\1 a. v~,ra eommercia.l do Ró
cife, um dos fôros mais illustrados e de ma.i.s 
movhnento, assumi o oxc:'cicio em 16 de 
junho de 1880, o nesse mesmo dia. roe !orain 
conclusos uns autos pa.r·a. resol vc1• sobre a. 
abertura. de uma "ia.llencia. 

Ao a.rt. 1.• Eleve·sa o credito a 70:650$ e 
Mcro:;cente·SG depois das pala.vras...o.vigente 
lei-o wguintc: inclttidos os eogenh.oh'Os 

, Pr.oforida. a. decisão, provocou ella. tecl\1,
mações, ~té pa1a imprst1sa & em potlções etn 
termos p.spe~os, a. pt·oposi~o da nomeaQã.o do 
curador fiscal, quo não era credor; e vor 
occaslão do o'xarno do.S livros po1• peritos, 
que nomeei, um p1•ovecto e dos ma.ls illustres 
advogado• àaquella, capital, DI'. ;Manoel An· 
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·: 
·• tero do · Medeiros Furtado, oppbz-sa it di-
1 ligencia;, · fa.llando quasi dll:l.S horas, pre· 
: tendendo que o esame fossa feito pessoal· 

mente pelo juiz e curado!' fiscal, nos ter~os 
do art. 818· do ·Oodigo Commereiill, f'or· 
çando-me 11, do ·momento, resolve1• ~obre a 
especie. · 

Não mo envergonho de dizer qu9, na. mi· 
nha longa vida de juiz, nunca p11.sse1 por mo· 
mentos !Dais affiic~ivos. 

Nos lJl'imeil'OS di:J.S de minha. j udlca.tura., 
· cbegad·o de out1·a. província, rocebido por isso 
com alguma. prevenção, successor de magls· 
1rados da mais a lta compe~eacia, a minha 

-~itua.ção Ol'a mult o embaraçosa. 
Tra.tava.·se de ·uma. espcoio nova! para a 

qual poUco tinha se voltado n minha. aUen· 
ção, pois, como_ é sabido, á. excepção das 
capitaes, mui raros são os casos de falleneia. 
. A. decisão, porl!m, impunha-se no mo
mento. 

Resolvi, dando com alguma extensão os 
motivos em que me.basaava.. 

Ao concluil-a tive a compensação dos mo
mentos ct•itlcos por quo _passei, com a de· 
clara.ção feita por aquello advogado, qtie .Dão 
primava. pela. coudescend&ncia.,de que se con
formava. com a. decisão, pedindo até que no 
auto se fizesse apenas uma ligeira. menção do 
incidente. 

Deste começo agitado de minha. judicatura 
veiu 11. necessidade de ftxa1• a. a.ttonçiio com 
mais ospeaialidado sobre o assumpto e estu. 
dal·o com mais cuidado. 

Fa.lleneia.s suceessivas !oram sendo deola· 
radas, novas e variaà questões foram se sus· 
citando, de sorte que o meu estudo ero feito 
ao vivo, sem ser preciso tlgur!\r hypotltesc&, 
porque ellas surgiam a todo momento, m•la. 
qua.l mais dlll'ereoto. 

Não l.>asta.va, porêm. enc:~.rar as quc!I~ÕB.\1 
sóruen te polo lado do dlt'eito : a vcrltlcaçllo 
dos i'a.ctos era t!l.mbom imprescindiv<ll, r:J.ziio 
por que tive necessidade de fazllr estudo 
aont•a.do sobro escrlpturação e contabilid~de 
mercantil, adquirindo conhecimentos q.uo 
depois reconheci qua.nw eram indlspensa.vels 
para ao poder· resolver sobre a.,q variadas 
questões, que surgem no proces3o das fa.Uen · 
cia.s. 
· Chamaram especialmente a. niinha atten· 
ção aa concord<Uaa, e a intervenção n:». prl· 
melra phase do prooeaso de um representante 
dos poderes pulilicos, alheio aos inte ras3e& 
ma.teria.cs da f'a.lleneía, encarregado de sal· 
vaguarda.r com Imparcialidade, zelo e com
petencia., os logi t1mos in toresses de todos, 
credores e fa.IUdos, e os da. justiça., com as 
preci.sa8 ba.bili~cs e idoneidade p:~,r& bem 
íleaemponha.r tão importantes funeções. 

A leglslaç!o, então vigente, continha. dispo· 
sições quo suscit:wo.m duvido.s, havendo di-

vetgencias entt·e os competentes, e até n a.s· 
decisões dos tribunaes. · 

E' conhecida a divis&o do processo de fal
lencia em duas pbasas· principaes, lrata.n· 
do-se-na primeira., de a.rrecadn1• a mo.ssDc, 
acautelar os in taresses dos credores e do fal· 
Udo, e, a bam da justiça, indagar das causas 
d:l. flJ.llenoia, promover a verific.wão dos 
factos em que tem de bOJ.Sear-se a sua qua· 
liftca.çào, pois, quando culposa. ou fraudn· 
lent:J., é um crime,- o na segun:Ja., de cla.ssi· 
ficar os creditas, a.pUl':l.t a massa e ratcla.r o 
seu produoto. · 

Nesta só se 1rata de interesses pPivados, 
mas naquella, al€!m destes, dos diJ. jnstiça. . 

O Codigo Commercial, o regul:~.mento 
n. 738, de 1850, e· o decreto o. 1.597, de 1855, 
oontinbam disposições acort:ldas, da.ndo_, na 
primeira, a intervenção de um deposiíario, 
escolhido pelos credores, e de um fiscal da 
oomea.ção do juiz. 

Aquelle recebi&& massa., era por ella. respon
savel e rep•osentava. os interesses dos ore· 
dores; e este, a.Jém disso, era eocarregado do 
velar tambem pelos do faUido e pelos d& 
commnnbão. 

Em todo o processo, noe seus incident?s, 
ambos eram ouvidos, fullando um de ftlcto e 
outro de diraito. 

O art. 809 do Codigo dispunha., que o juiz 
nomeasse dentre os credores um quo ser
visso de curador llsca.l, ou, não os havendo 
taes que pudelsetll con,emenlemenle desBillpe· 
nhar este tmcal'!JO, outra pessoa qun tivl'sse a 
capacidade necessaria, J,~rescrevondo mais
que o nomeado prestasse Juramento, oxigen
cia. que não cr11 feito. MS depOl!itat'ioa e admJ · 
nlstradores, o quo por li só Indica clata· 
mente as funccoes publl.cas o pa.!•tieulares tle 
um e outro. 

O art. 158 do rogul~monto n. 738 tllltava. 
om olflcío de ourado1• ftll\lt\1, e o 70 do decreto 
n. 1.597 ma.ndu.va. nomcal' alguem que nlo 
fos3e credor, quando entra astes não houve.ss& 
possoa idonsa, 

A c~pa.cida.de do Codigo e a idoneidade do 
deoreio n. 1.597 nio pOdom ser entelldidas 
como synonymas shnploamente do honesti
dade, ma.s desta. e das indispensa.vois ha.bili· 
taçnea para bem desempoobar o encargo. 

Suscitando-se duvid!ls ~obre a. nomeação 
desse~ fllnccion:tr lol, o Governo, por av iso 
n. 210, de 1860, dooidiu que podiam ser no· 
meados os promotores publícos, mesmo por· 
que nos processos de faltsncia !em o c11rador 
fiscal a mfss,ro de esclarecer e ajudar o Juí::o na 
(jtlaiificaç,to ela fallencia, visto tYatar~se à e 
t!m summario mi:r,to, crimitl~Z e commeJ·cial . 

A. nomeaçio do C\tra.dor fiscal, f'óra. da 
clt~sec dos erodores, tornoa·se uma. pra.xe 
muito gem lmento seguida, como se vê da 
noill. n. til , ao art. 70 do decreto n , 1.507, 
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do nota.vel commcntad.ol! do Codlgo e leis 
commerciaes, desembargador Orlando, que 
por muitos a.nnos exerceu· a; vara. cslM!cial do 
commercio em umn. · do nossas .:wttgas pro
víncias - de ordina1·io se noinc{a t1nl ad~o
yado, praxe que in~ai'ÍC!,elmente seguimos. 

As attribuições d;tdas ao cu1•ador nsca.J 
mostram, que elle não podia ser um simples 
credor, sem out1•os requisitos. 
. No art. 818 do Código se lhu davam as 

. funcçõcs- de a.s~istir :~.os dopoimantos da,s 
. testemunba.s sobre. as causas verdadeiras da 
fallencia-do requerer diligencias que pu
dessem ae1•vír para descobrir a verdade;-no 
arL 833-a. do promover as diligencias M
cessarias a. b2noficio da. mas~a-_a, de praticar 
todosos :LOtos precisos para. conservação dos 
direitos e acçõe.s dos credores, especía!m(1a'e 
as previstas nos art. 2i7 e 387 do Codigo. 

Convencido de que o curador fisc~l nã0 era 
um mero agente commercial, e sim um fun· 
cciona.rio ,reprosentante dos podere$ publicos, 
durante qua.si doz aanos, que servi como 
juiz especial -do commerclo do Recito, nomeei 
sempre advogados para. desempenhar aquelle 
cargo. 

A principio alguiUas reclamações !lpp<~.re
ceram. A As;;oeiação Commorcial tomou-as 

si , c :fet.as cheg.w a.o conhecimento do Go
verno, qua não as a.ttendeu, por aviso n. 54, 
de 21 de setembro de 1883, no qual dt•mou 
ainda. uma vez o priacipto de que o. qualidade 
de credot estctM SI4VOI'dinada ao requisito 
csse1~cial d6 idoneidade pa1•a o bom rlelem
peulto d i:!1 imp, rtantes fun cções de cu1·aclcn
/!seal . 

Como j1 disse algur~. os cur~dorcs Jlscaes 
nii.o Ol'tl.m antão-considerados reproscnta.ntes 
ito Mlnlsterlo Publico, vorqua esta ainda não 
ealtwa organizado . 

Não é, porhnto, de hoje que sustento que 
na. Pl'imetra. phase do ;proccs.~o da.s fallencia.s 
(levem os pOderes publicas ter um represen· 
tanto, wrdadoh·o auxiliar do juJzo. 

O quo posteríorml)nte foi suceedendo ainda 
·me vciu dar razã.o, e prova!' c:pe sernpro 
estive com a. boa doutrina., como adcante 
-a. inda mostrarei. 

Qna.nto á.a concordatas rl!conhccl logo os 
1inaonveoíentca da a.dmissto de credores, 
a.W eotã:o desconhecidos e que se a.presen
tavam, a. ultima. hora, qua.si sempre porta.· 
<I ores de lottra.s . Nã.o havia fallído, que pro
tendessa uma. concordata., quo não a. obti· 
ve;;se, apezar da opposição dos credores legí· 
timos. Bastava. que so a.presenta~~em á. ul· 
tima hora portadores <lo Iettras, que repre· 
sentassem L!cbitoa simula.dos, ta.ntós quantos 
·fossem Pl'CCisos pa.ra. llupplanbt· os crodores 
verdadeiros. 

Os debitas eram impugnados, mas esses 
p~eudo-credo1•es a.pt·csenta.vam Utul<>s com 

ts I 
todas as formalidides c'l:ternas então ex• 
ig ida.s, considerados assim líquidos, e cmm 
sempre a.dmittldos, porque· a. sirnulaQã.o, 
a.pezar de . p:l.teote, era difHcil de ser '{lro- . 
vada. de modo sufficiente a basea.i' . uma. 
seJiteriça.. · · 

E as3im -credores fictieios, que nada p3r· 
diam, mancommuna.dos co1ü os fallidos, 
sutrocavam os verdadeiros, Q\10 eram for· 
çados a receber uma. ridícula. porcentagem . . 

.os a.rts. 845 o 847 do Codigo permittiam 
a. apresentação desses credores do ultima 
hora,de modo que· era muito difficíl excluit-os 
e i11;1pedir as concordatas escan•lalosas. 

Pat•a frusta.r, tanto quanto po~sivel , esses 
ar;•a.ojos, tomei a. delibcl"<l.çlio <le, a.b::~rta a. 
fa.Uenci(l., in1err1>ga.r irnmed.iatamente os. fal· 
lidos sobre a cxistencia, ou não, de debitas 
pa1•ticulares além dos constantes das suas 
escripturações. Assim evitei que nas coocor· 
datas a.pparecessem ct'edoros, que só serviam 
paro. fazer conta. de cbcgal'. · 

Coaoegui quo esta providencia fosse iooJn
ida. Dt\ actual loi de fallcncias (art . LO), os- . 
t:.lndo tambam contemplada no meu projecto, 

·Hoje póde·se dizel' quo tem ella pouco 
valor depois do de~reto n. 79, dll !890, 
art. 3•, e principalmente do. lei n. 973, de 
1903, e de seu 1·egulalllcnto. 

Na. parte rolat iv•t ás concordatas o Codig() 
sotrreu algumas mo:lificações, notadamente 
no ponto tela ti v o ao numero de crmlore$ 
precisD para Mncedel-as. 

A príncipío exigia-se a. maíol'ia. dcllcs, 
~rt. 847, mas a oxperiencia mostrou a. qua.s1 
impossibilidade de se observar es.~a. dispo· 
sição, priucípalmente nos casos de f~lleocla. 
de gr:mue~ c:1sas comm~1·cíaes , de hanquot. 
ros, cl.c ., na.s quae.> os m·adores, ds veza11, 
pa.slllm •las centenas a.oa milhares, scouo em 
grantle numero de quantias mln~m~, indl!fe. 
rentes qua .. i i ao assumpto, maB cuja. ausoncla. 
podia prejudicar accordos ra.zoaveb. 

A 1·ounião t.los.~es crodDr os, oro maiorla, 
póde-se uizer que sm•ia lrrea.liz:wel. 

O quo se dou em !865 com a r~llencia 
Sout~ o vntros banqueiros, em que foi pre. 
ci~o suspender-se dlctatorialmontc o Codlgo, 
e depois com a. fn.Hcncia. Mauá., tot·nou pa
tente a inwnvenie11ela da. dlsposiç:io do ci
tado al't. 847, e originou o decreto n. 3.065, 
de 1882, que a alterou, exigindo apenas a 
maioria dos presentes. -

O Oovorno Provlsorio, no intuito de col•
rfgír os 1Icf!!itos qufl t•ealmeuíe o:dstíam 
em u.l"uus pontos do Ccdlgo Comroerolal, 
promulgou o dcat•eto ll. 9!7, do 24 de outtl 
bro do tsgo. 

Acerca. do cura:l.or fiscal, de sun. mis.s§o no 
processo das fallencia,s, do C<&I'M~r pulllico 
de auas tuncçõe:~, da. · inconvenlencia. de set• 
olle nm credor, da. neJO!JSl.«Jllde de sua. intet·· 
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. . . .· 
· venção, como r-epreséobnte .dos poderes pu- tra. a sua vontade expressa, e pela. jurispru--:
blicos- aotes de dous -mez3s da procla.ma.çã.o dencio. ilsta.belecida. nesta Capital da. exclusãO 
da Republica, erillO de janeiro de !890, o dos bens particulare.~ ·dos cedentes, de . a.c· 
deereto n. 138 crea.va. na. ·Ca.pi~al Fe;leral o cordo,aliá.s, com pareceres , de advogados, 
cargo priva.tivo de CUl'ador das ma.ssa.s fa.l· que . COWO escwiptores doutr!na.ram O COD·· 
lidas, com i r~te>·vençll<i em todos os termos do tra.rlo. 
pror.esso dasfalleaoias; até na ."sua segunda Sobre as concordatas o r eferido d ecreto se· 
ph~e; pois refer~·~e expres.~a.menie ás atlri- guio a. 11Hllhor orientaçã:o, . aitendendo só· 
butções dos aclmnustraào>·es, que só alu ft. mente á. importancia dos creditos; sem cni· · 
)(Urava.ni; a.ugmentav:a-lb.es a~ v:~ntagens ; e dar da. ma.iol'ia., em numero,. dos credores, 
no ark 154 do ciia(lo decreto n: 9!7 deu ao mas não foi previdente, quando não procurou 
mesmo o ca.r,tcter de vitaliciedade, e, para impedir as pol·cent;ageil.s ridicula.s e a pro· . 
mostrar a. iueutid~ile de sua.s·ruocções cnm ru~ cr~tinação da. liquidação do activo , e o seu 
do Ministerio Publioo, dGtermioou que nos esba.oja.mento, de modo que es.~M liqu ida.çõ!l!! 
lagares, ._onde n'to lwuvesss curotdor vitalicio, e porcentagens àttingiram a.o cu m ulo do-
servissem os promotol'es publicas. · escaroeo. , 

No decreto n . I .oso, de 1890, organico da Slllavia. concordata, raras vezes o · paga.· 
justiça do Distt'icto Fo:io1'a l,"entre os fuuccio· menta pa=va. de 5%; ~e havia. con íra.cto de 
na.rios cJmponentes do Miuistel'iu Publico, so união, _ás vezes nem a t anto. . 
inclue ·o curador da massas fil.llidü.s, nrt. 165, O escandalo chegou ao .ponto de concol"
para. e:~orccr junto áCam<J.ra Commerc!a l as uata.s de 1% e dividendo uni co de 1/ 2 %, não 
funcções determinadas o;• lei da;s fu.lleocias , de pequenas m assas, m a.s d~ milllar cs de 
art. 169, W !JlO procurador dos interesses con~$ de réis!! . . . Es~a.bebcora.m-se, uc pu
ger;tes e promotor da a.ec..'io publica. contr a a hlico, ollicina.s de preparos de fa.llenoia.s coro 
violação de. todos os direitos, o,r t . 164. escripturações adrede arra.oj~das , dtmdo-so 

o dcca·eto n. 2.579, de 16 de agosto de sabidas fictícias de mercadorias, símul:mdo-
1897, diz que o Mioisterio Pttl>lico, do qual se e !'edores para. constituirem roaioriu. e pre
faz pa.rte aquelle funcciono.rio, é , p eraato us judicar os verdadeiros, que ficavam em roi. 
justiças ~onsti~uidn s , o advogado da l t•i o o nol'ia, e eram vici imas da chimica (era u. 
fiscal de sua execução. denominaQão q•te se lhe dava) oTga.nizado. 

Em tod.os os projcctos ot•g,ln izados desdo pela fraude. 
lO annos, al terando e modiftcu.mlo o decre to Ni'io foram pt•evísios a.lguu3 ca.sos, a.li;lg 
n. 1.030, vem o curador das ma-ssM f;1ll!das t'requ!!DOOs do culpa. 
como fazendo pa rto do Minister b P ublico, Foram um hnt o descurados os melas para 
pa.ra e~ercet• nos processos de ftLilcncias suas i nstrucção do procos~o. o a parte ct•lmwa.l, 
funcçõcs de a<l'l!ogr•do d.J. lei o fiscal de sua p1•ooocnp~ndo·se mais com a parte commcr· 
ex ectrçr1o, J!l'ocw·artor elos inte1·esses [Jeraes c c ia!. 
prcnnolor da ac.ç,ro puliUcct co11h·a a .,io- O!'g:m i.zou, p:wo. julgamento dos fa.llido3, 
laçcTo do torh,s os clireilos ; no projecto appro· um tribLinal, CJUO. 80 ~oderill. cl<~.ssltlcar do 
va.tlo pela Camo.t'll. dos Deputados o mesmo 
se vê, com" ch•oumstancia de, em voz do ioconamucion:11, si já ou vosso c~,~astituição, 
um, creat• tlous daquel!Qs logarcs, tão mul· som t~s precisas cnnilições, o que não olferocia 
t i pias 0 tru11o1· tantcli eonsideJ'iJL~ a.s suas a t- garantias nem á. justiça, nom :ws t•clos. O 
tribuições 0 0 Sen~do só a!t'.!rou esse projocto result:tdo foi que. rlUt'll.ntc lO annos, nã.o hou· 
para. rednzi1• a um. ve umt~ condcmn!l.l')i.o ! 

Tenho visto assim eon fll•mado e e~ tabele- Todos os falli<los eram honestos ! Ero. a 
c ido em p1·ecei to legal o meu modo de en- fraude de braço dado com a impunidade ! ! .. . 
tender, de.~de mais de 24. ~.nrtos, a. r espeito lsso não podia. continuar . O cLamor era 
dessa cótidaue que a lei n. 859, de 1892, geral, e afina.! explodiu em uma grande r e · 
póde-se · dizer que aupprhniu, cercean\lo·lhe união de comroercia.ntes, quo teve lagar em 
a.s a.tt1·lbuiçõcs e a intervenção nativa c di· 21 de mo.io de 1000, a que assistiu o então 
recta nos proce~sos das !tllloncia~; , pela qual preeidente da Com missão de Constituição, 
cad:~ voz ma.is convicto pugno, e que i o· Legislação c Ju8Mça., o a.ctoal Sr . Ministro 
clui ao meu projecto, l'OStabclaccndn a lo· da. Justiça, o na qui.Ll foi ene&rrega.do um 
gialo.ção :•nto1·ior. hu.bl! wlvogu.do de organizar um projeeto de 

O decreto n. 917 adoptou a. cessão de oons, refot•:na. da lol do full~nc!us, onde ~e pro· · 
in1tituto que, em absoluto, nlio é eonderona· cul'asse garantir o commercio honesto e pro
vo!, e tem om outros pa.izos sido boru ac- videnoia.r sobro a punição dos culpados . 
ceito, mas que no nosso deu pessimo reaul· Este projecto, depois de coovoniontemente 
ta.do, prlncipalmonto pelo modo por quo foi estudado o corrigido, foi a.presenta.do á Ca.· 
entendido o seu processo, admHtlndo·se a. mara. dos Deputados, em setembro de 1000, 
cessão sem annuencia dlls credores e até con· precedido de uma. brilhante Oltpo&içã.o . 
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Eretm .grandes ag c1uei:w.s q_uo ha.vio. dos 
juizes e d') curador das massas fallidas; e o 
proje~to ré•scntin-sc, em demasia, dessa pre-
vencaG; . . 

Continha o mesmo medida muito <.tcer
tadas <> convenientes, de alto. <\lcancc, reclo.· 
madas, geralmente, salientando-se orrtrc e !las 
-a. abolição da cessão de bens e das mora
T.orias, a prohibição do concordRtl).s (salvo 
unanimes) com pagamento inferior a 50'/o, 
a presurnpçã.o de culpa contra o fallido q_ue 
apresentas se nm acti voinforior a 25 • 1 o do 
passivo, prazo para a liquidação do actívo 
e distribuição do s3u producto, etc., tua.s 
diminuio a autoridade do Poder J.udicht•io. 
collocanuo-o em posição secunrlarl:L deants 
U.os crndo!'e:<, c excluía ·de todo · o represen
tante do Ministerio Publico, deixando a.o 
:1bo.ndono os interesses geraes, sem ter q_ uem 
pugnasse peta lei e peta justiça. 

Entra.ndo em discussão esse projecto, n.ssim 
me IJronunciei nl1. S()Ssão de 27 de outubro de 
1000: 

•Estou, salv..J peque:D;ts di vorgencic<S 
de deto.lhc, de accordo com a il!us
trada Commlssão ; penso que a.s me
dida.g, quo ella. adopta, bii.o de trazer 
beneticos resultados; ma.s ha um ponto, 
para mim capital, em que me afa.~to 
inteirament<l dos autores do projecto, 
e contra. o qual não posso deixar de 
protestar e raagir. 

Refiro-mo ao pensamento que pre
dominou na. su:t orga.niz;.tção, li que se 
deduz, já da brili1anto exposição quo 
o pl'Oeodcu, já de s11a letn·a-a mais 
u.ccentuada dcs~onllan~a. ao Podm• Judí· 
ciario, quo tlca. Cllllucudo om um plano 
muito souundlU'ÍQ. 

O projocto inatilítt\ iuteiramonto o 
eul'MJor llsco.l, ropresent:l.IHC <.lo Minis
teria PulJlico, quo não pódo d<lilmr do 
tor uma intc1•vonção muito di1-ect11 no 
aesumpto ..• colloéou os juizog q_uasi 
como umas testemunhas impas;íveis, 
sem noção, sem poder algum, occupan· 
do-se quasi exclusivamente da. parte 
p11trimoaial das falluncias, cuidando 
pouco dos interesses dn. jus1iç&. » 

Da ucoôrdo com as minha.s idéas, larga
mente desenvolvidas em lliversos discursos, 
mandei uma set•ie de Cinendas, augmontando 
a acção dos juizes, restabelecendo a inter
venção do representante do Miaisterío Pu
blico, o outras sobi·e detalhes e medidas ga
ran tidoraa úos díroitos dos credores, dos 
fallidos e da justiça. 

Respondeu-me o Sr. Dr. Soabra com a 
protleíencia, que todo~ lhe reconhecem, e o 
prestígio que merecidamente goza entre 
nossos colle3as, e as primeiras daquellas 

emendas foram rejeitadas , ·sendo, porém. 
approvada5 algumas das outra.s, que foram 
pela. .Commissão julgadas accei.t aveis, 

Fui vencido, mas não convencido. 
Approvado o projecto de completo accorclo 

com a Commissão, da qual era primUs intet· 
pa1·es aq_ucl!e eminente cidadão, e enviado no 
S(lnado, ahi foL'am Lem1Jradaa e incluídas ma
dhlas de geande alcance e conveniencía,mas, 
entre outras, foi repellida uma das ídéas ca
pitaes do projecto-o limite mínimo p:J.ra as 
concordatas-, conservando-se com pequenas 
alterações d processo antigo, que facilita os 
pagamentos ridículos, que form ign.m como 
dantes, senão mais e.~candaJosos, com gr<.>'re 
prejuízo pa.ra. os quo transigem com commer · 
ciante~. que Mntínu,.•m amen.çados do liquidac 
çõc~, que s5.o um verlla.leiro desas tr e, o que, 
com razão, tecm concon·ido para o retrahí
mento do capital. 

O Senado, não Mceitan.lo outr:t idé..1 do pro
.i~cto (contra a qu>ll inutilmente t ambem me 
bn.ti)~do declarar syndico o maior credor-, .. 
crcou a profissão de syndicos, nomeados pela· 
Junta.Commercíal, que não l'epresentam nem 
os credores, nem a, justiça, e quasi só teom a 
missão de fazer jús a porccnt<J.gens. 

O clamor contra este systcma., que o digam 
o pequeno c gros~o comrnercio, os bancos e o 
fõro, excede, pócle·se affirmar, u.o que pro
vocaram a cessão de bens e as liquidações 
escandalosas no domínio do decreto n, 917, 
sendo quo estas continuam do mesmo modo. 

Quando voltaru.m as emendas á Camara, 
oppuz-me tenilzmonte á approvn.ção de al
gumas, m<l.s fui aintla vencido. 

No meu fraco entender, par te do que 
havi:1 de bom no projooto foi emendado, e 
aào foram corrigidos alg1mo dos sons senões, 
emhora fos~em ineluidas algumas providen
cias mUlto acertadas, como as que se referem 
~os livros dos commerciantcs, impe:Hndo a 
sua duplieatu., di!IIcultan,to eseripturacõas 
ante·data.dus e a.rranjos do ultima hora. 

Houve alguma precipitação, devida á. UL'· 
gencia da reforma, na publicação da nova lei 
que por ísst> sahiu eivada. de incorreCQões, 
que o Governo com as melhores ltHenções 
procurou remediar, fazendo republical·a dez 
mezes depuis com algumas emendas , 

Entre estas, po1·ém, sahlram algumas al
terações que deram logar a p1•otcstos. 

A pa1• da lei, novamente publíca.da, veiu o 
decreto n. 4.855, de 2 do junho de W03, que 
a regulou, o qual, na verdade, é um trabalho 
de grande valot', pois, r.omo já. tenbo dito e 
escr•pto, e folgo diJ ropetir, mothodisou com 
multa clareza. e minucío.sidade tudo quanto é 
conaarnento ao pt•oce~t!o da.s falle!l.:lia.s, pres
tando a.selm um relevante serviço 1t adml· 
nistracã.o da. justlca, e que muito honra ao 
seu autor, mas não se pódo noga.r que, no 
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a.fan !lO melhor~r, afastQll•E6 em a.lguOS combati, llO pa.iée(w qtÍC C}U.borei, l1 .emeiitla 
pontos da. lei . :.. . . . conserva.ndo o a.ctua.l systema.:. 

· Ainda mais, na. collecça.o offi.c1a.l dos actos . « Quem: dispõ:.l do que é cxclusi-
do Governo houve em um. art1go (253) .pro- vamente .seu póde, em regra., fazel·o, 
funda c radical aHeraçã.o com o que ~alnu no como lhe a.pprouver. . _ 
Dia1·io Officia~ de 7 de junho.. . Quando, po1•om, a. su.a dehbera.ÇEJ:o 

· No pi•oposito de evitar Jllsta.s re~la.ma- attinge ou o.trend~ du:e1tos de tercet-
cões, duvidas o· questões, co~n os seus mcon· l'OS não pôde a. 1e1 detx.a.r de prescro-
venientes, i·osolvi, aprove1ta.ndo d1quelle v e; al ··•umas restricções . 

. Re;:ula.m.ento tudo, muito IJ!e8IDO,. q.ue elle. Na.s .. "concorJata.s a. deliberação da 
tem de bom; consigna1• as mm~as ldcll.s, cal· maioria. obriga. a rilinoria., p~lo qu!3 é 
cand·o sobi'<Hi .mesmo um proJecto, no qual índispensu.vel, pa.ra garantu1, de~ta, 

· supprimi, accreseontei a altet•ei o quo me cujos direitos, igualmente rcspelta-
pa.receu a.certa.1lo. . . . . veis, não podem ilcat: á .mercê de 

Este projecto depois do estudafo, Pl:tn~n- contemplações, convemenct~s .o ate 
·· pu.lmente pelos membros da Commtssao, conluios ft•a.ttdulentos da ma.IoruL. q~o 
· · que tenho a hom·a. de presidir, o do oJl!en- se estabeleça.tn limitações <10 procedt· 
. dado, acaba: de ser a.pprova.do em seu ultuno mento desta. 
· turno pela C:1ma.ra dos Deputados. . o que maior clamor levautn. nas fal· 

. . Para. facilitar o seu estudo; resolvL fazar lencias são as concordatas emanadas 
este· bbtorico, ~pontando as altcr~ções ~ei· de arranjos pa.r ~iculat·es, criminosos, 
tas; · acompanhando. algumas constderaçoes entre a ma.ioriil. dos credores e os 

. justificativas. . fa.Uidos, no intuito de se cô~t_?m:pla· 
· AC()entuei ma i::~ a accão dos juizes, dando· rem m1s em melhores conu1çoes do 
lhes n. escólha. dos syndico:l entre os d~z que os outrrs. 
maiores credores, exigindo a. Stta. approv~~;ç<\O Muitas, íunumera.s vezos, o que 
para. os ma.is importantes a.ctos dos syodtcos appa.rece não ê a realidade. As por-
e a.dminlEtra.dore.~. conferindo·lhes a. nomoa· centaaens insignificantes são appa-
ção dos perito~. qne tee:n de .proceder ~o l'ente~ e só prejudicam ;i. minoria e 

· exame dos livrvs, que deve sernr de bll.se Oi\O aos qJe espil•itos tracos, se deixam 
só ao conheci monto exacto do balanço. a .cn.u· leva.r ~l' contemplações ou attend.em 
sas da fallencia., como 1\0 processo crumna.l' a peJidos dos que, ma.is es}lel>tos, 
a desill'oaçã.o dl} csta.bQlecimento etn que ~~udazes e felizes, procuram diminuir 

. dovem"ser recolhidas as qu:~ontias apurada~, 0 seu p1•ejuuo a custa ~os ou~ros. 
etc., etc., passando, po1·ém, para. os S{D:l~· Actua.lmente, o padl'ao ma.1s com· 
cos e a.dministra!lores a, escolha dos letloe~· muro da.s concordata.s é de 5 % , ten· 
ros, re3olvenc1o duvida, que sempt·e so suset· do-so visto de 2 e attl do 1 ~~ , e não 
ta.vu. e provocava invectlv~. . . . h~ quem, na maior parte dos casos, 

Re~tabcleci a iiltorvcnça.o do Mml.;tol'l0 acredite na su2. sinceridade. 
Publico, na primeh•a. pba.se do proco~so, pelos os que as· concedem locupletam-se 
motivos, que j á. la.rga.mente expcndt. á. custa dos que são fot•çudos a accoi-

Acabei com os synJícos da pi'ofissão, alheios ta. l-as. • 
quer aos inte1•esse~ pa.rticula.re.s quer aos Não se diga. que na. lei ha recursos 
gera.Bs d::. fallGncia.. contra essus simulações, pois não lia 

Detel'm\nei que os syodicos soja.m nomea.- quem ignore a. dlfficuldide de uma 
dos dentre os dez maiores credores, salvo prova .)ufflcienta pa.1•a servir de ba.se a 
duas recusa.~~, ea.~o em que pôde ser então uma sentença., além da.9 dcspezas coro 
nomeada. pessoa. cBtranha. o picHo, que muitas vezes, mesmo 
""Procmei al'.a.bar com as liquidações deBM· no ca.so de vencimento, não as com· 
tra.da.s provenientes do concordatas emll.na· J)Snsa.m. 
daR de conchavos illicitos, marcando o mi· As pequenas pol'cent&gcna na.s cou· 
nimo do pagamento, quo púdo ser }ll'oposlo, c01•datas sflo uma a.nimacü.o,sinão um 
resa.lvanuo o direito da. minoria, sempre incen th·o, ao commcrcianto pouco 
composta. do credores raa.es, ao envcz da honesto o ambicioso, pa.ra. promover, 
ma.iori:l, em q11o, pQr mais cautelas que so (depois de cauto!ogamento preparn.l-a), 
tomem, muitas vo~!ls oncontt•am·Sn credores a. declaração de sua i'Jollcncia., facili· 
t~irou!ados. amigo2 o lll'otoct-Jl'es dos fallido& tal-a. ou agltardu.l-a, sem grandes 
á custa alho ia.. rC!ccios, como um:~. ospooula\:ão para, 

Sendo a;;to um 1los ponto:., que m:~li tliVCJl'· aloiío onl'i'JIIecorem, 110 monos molho· 
goncía'll•lvantru•a.rn, mo1mo no sni•.> tia. Com- l't~r-om do ~orr.o c fi~arom maí~ arl'all· 
1uissíi.o, do11 orn soguldu. as ra.zi'.io> com ljliO j1~do~. 
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A eoncord<tta. diminue o passivo, 
mas consel'va integralmente o aotivo, 
de .. mo~o que sempre favorece os 
fallidos. . . •· 

Si estes tiverem a certeza de que, 
si não puderem chegar a. umacoôr.lo, 
ua.ndo uma porcentagem razoa vel, a 
massa sahirtí. de suas mãos, e será 
apurada. Ci liquidada. por outros, terão 
mais cautela em suas negociações, e 
pro~ural·ã.o . <mmprir mai~ pontuu.l
mente seu& deveres. 

E' preciso .que a lei, marcando um 
limite, garant<:~, tanto qua.uto possível, 

. v dit>eito da míuoria, não facilite 
conluios, e impéça. que as concordatas 
seja.m um dos moíos de enr]qnecer, 
ou de melhorar de sorte. · 

O negociante honesto, mas que foi 
l'ealmente infeliz, si nã.él pudel' fazer 
um accordo .com a. porcentagem mar
cada na..lei, não ser;!. prejudicado. 

Os administradores podarão- até 
vender-lhe englobadamente a massa. 
Art. 258, 1\UlUe:·o ll. 

Os administl•adores ( actualmcnte 
syndlcos definitivos}, com sua .inter
venção a auxilio, liquid;J,1'ã.o a. massa, 
e dar-lbe-hã.o quitação, que o habilite 
a. recomeçai' o seu eommercio. 

O negociante probo, para o qa<>l a 
faUoncia 6 um verdatieiro desastre, 
que o acabrunha, reconhecendo que 
sua massa. desfalcada, embora. sem 
culpa sua, só dará pa;·a. pagar uma 
pequena :porcentagem, ê, e deve se1·, 
o mais inte1·essado em ent1•ega.l a aos 
seus credores, para que os&es, :pu r seus 
prepostos, . possam apura.r o mais 
possível. 

Uma lei de fo.Hencia entre nós, sem 
um limito para. as ctmcordatn.s, conM 
tinua.rá. a do.r pe.>slmos resultados, 
lovauta.r o!l mais justos cla.moros, e 
auto1•íza.r a.rr.IOjos illleitos. Será. pro· 
ferivel deh:ar que as c ousas con tí· 
nuam coma estão. 

Em outros paizes será- isso uma 
D.ffensa. ao direit() dos c:·edores, mas 
entro nóa é uma. mediúa indíspen· 
sa.veL 

Coú1o 1r.uíto hem disso a dou ta Com· 
missão de Juijtiça e Logi&la.~ão do 
Sena.do om seu luminoso e erudito 
par.:cer, publicado no lli,wio rio Oon
[11'<Jsso de 5 de outubro de 1001, «O iosti· 
Luto das fallencia.s deve .~~omold.ar-ae 
á índole e babJtos do cada paiz, pelo 
que, em tal assumpfo, não ha tanto 
a.~tend~l:_ á iDtlesibilidade dos princi· 
p1os, ill!ao ás peculiu.l'Üla•ics U.o maio 
a que sao a.pplicadas». 

vor, vt 

Precisamos de uma lei de faUencias 
)l:tra o Brnzil, pelo que não nús 
devemos guiar . sómente . pelo que ~e 
pa.ssa. em outt·os pa. í :~;;)s, s em vetíu
carmos, si us 1•egras alli esta be l3cidas 

. produzirão aqui bom resultado. · 
No pro.}ecto que, em 1900, a. Com· 

missao de LegislaçãO, a ttendendo á~ 
quelltas do commercio, que toma,v&m 
a intensidade de. um clamor. princi· 
pa.lmcute contra as concordatas, o 
inspirando-se no quo· ouviu e-m uma. 
grande reunião na Associação Com· 
mercial, apt·osentou a. Camara, o li
mite era, não de 30 °/o, como no 
pr.ojecto a<ltual. mas de 50 •;., artigo 
50, p::ú·agrapho unico, e essa medida 
considerava a Commissão na Bua bri 
lhante exposição t tm elos pontos capi
lctes da re{o1·ma que $!J imptmha pM·a 
evitar gue <le"Cedo,·es de má fe' , 1Jerfei
tamente solwmei1, por melo da arti{.
cios de escripta e àedores fo.ntasticas 
repj·e~entando tl'es quartas .de passivo 
ob•·ígavant os legitimas credo1·es c~ aG 
ceitarem corlcOl'd<ctas· com 5 n(o de seus 
creditas e, as 1lezes; menos. 

A Commissão de J ustiça. <J Legis· 
hção do Senado, que , aliAs, não deu o 
seu assentimento á quella idéa, no 
parece1· citado, ~·esponden do á. o bjecção 
levao.ta.dt1, contra essa. medida par im
portar clla uma lbuitaçlio â. Hb~rda.de 
commer cial, assim se exprimiu : 

« Sem duvida. ha. uma limltaç.ão â 
liberdade commercial, ma.s qu13 vale 
um principio, uma liberdade quo nã.o 
héL como garant ir ? Ahi fo-r migam as 
concordatu.s de 5 •!. l!l já. houva 
burlã.o deSS!l genero que espiasse a 
sua f,tlta ?:~> 

O a~·gumettto da limitacão á, liber· 
dado commercb.J procedería. si a mai· 
orla tratasse de i ntera8Se exclusiva · 
mente seu, e a. sua deliberacão cão 
aft'ecta.sse tambem o da minoria., ao 
que se d~ve accreilcenta.~ que grande 
numero de vezes aquella. e tormada de 
credores simura~os e esta.. sem1lre de 
credored legítimos. 

O limita mínim o paro\ as concor
da.tlS, em casos l'arissimos po:!erá. 
trazer alguma iajuBtiçu relativa, po
tém, na. grande maíoría.., t~inü:IJ qu~i 
unanimidade dos casos, será um freie 
aos negocíante9 deshoncstos o tt•a.nca. 
camen1o dos concha. vos e conluios il 
lícitos G uma garantia partt o com 
mercío honrado. » 

Ainda. a re;;pei to uoate 1.\SSumpto posso da; 
tes tom unho de um f<\Cto caracteristico. Fa1lh 

• 
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uma fi r ma social composta •le dous soei os. 
Na remlião um propoz p:.~.gar 10 '/o á vista, 
e o outro 2% a prazo ; a maioria. dos ere
dores rejeitou ~quella e acceitou esta!!! 
Nada ma.is e pt•cciso accreseentar . 

Só não exclui da compensacão as contas 
cm•rentes. Transcrevo em seguida as consi
derações que olíereci quando, na sessfio de 
24 de julho de 1902, impugnei a emenda do 
Senado, concedendo a. co!)lpensaçii.o tambem 
d<) algumas dividas : 

<' ESta compcmsàção vem constituir 
um privilegio em fn. vot• do credor, 
q_ue por sua vez G tambem devedor, 
da.ndo-llle o direito de cobrar-se intc
gealmente, preterindo aM :-~ outros 
credoreg que devem ter pt'eferenciot. 
O ct•<?dor, qull ~ sómente c~edo1•, tem 
de sujeitar-se ás contingencia.s da 
liquidação. mas o que for .tambom 
devedor ·abate no debito a.. impol'tan
cia de credito, !lão tendo,. portanto, 
prejuizo algum. o quo for . somente 
c1•edor de 10, :por el[emplo, receberá 
o que lb.e couber afinal, mas o que 
for credor dessa. quantia e devedor de 
outra igual, dada a compensacão, 
Yem a receber integral mente o seu 
c redito. ~ 

VePda.de é que a compensação peln lei vi
. gente não s~ dá. em todns ns divid.as, porém 

sómente nas liquidas, roas aínila as>im dá.-se 
o inoonvenieote n.pontn.do. 

Exclui dos effllitas da coucorrbta o credor, 
quo não for adm!ttido a tomm• P<l.l'ta na 
reunião, que a c ~ric!ldO, e ti ver de reool•rer 
u.os meios judiciaes pn,ra fit•mar tt legitimi
dade do s~u credito. 

Em justificação desta ilisposiçií.o insiro ade· 
ante as razões, que ttpre~en te i no pr1recBr 
que,, cor~?o relatol' dt~. Commissão, dei, não 
a.ccmtanilo n emenda. que J•cstabclecia o que 
em oonb·urio se lê no ragula.mento n. 4>55, 
art. 235. · 

« Nas concorU.u.tn,s lla Cl'OOOl'es quo 
M concedem, oat!'os que as nogam, 
outros ctue, :1pezar do r econhecidos os 
seua ct'edítos, mostra.m-se indill'erer1-
te> e uão aompa.recom á reunião, 
outro3, emlim, que, a pretexto do niio 
serem logl ti mos, são con tcsta.dos c 
t•opellidos o uão admittidos a tomaJ' ., 
parto na dellbera~ão. 

Os quo compar!lcem, vot11.m e são 
vo!loldol, bllm como ouuseoLes devem 
ti.tun· 111jo !tos :ooi CJ lf•,Uos da. conoor
•Jata, 

Atl1Wllo~, porem, •ru~ oompa.t•ooom, 
•tuorem tum1w l'IU't.o n;~ dellber~o, 
mus ;;!it~ ~ontnstnd.Js o L'Opollhlos, niio 

podem dis·~utir, votar e usal' dos re
cursos estabelecidos no. lei, intervenção 

·que podla. impedir ou annuUa.r a eon"· 
corda.ta concedida, não devem dO· 
modo algum ficar sujeitos aos effeitos. 
do que se deliberou em uma reunião 
em que tinham o direito do tomar· 
parte, roas da qual foram excluídos,. 
si em . a.cção regular forem julgados 

· legítimos e, portanto, injusta a. sua 
exclusão. 

Jâ. ê sufficieute conceder-se que a 
ileli be1•a.ção da maio1·ia olwigue a. mi
nor ia, composta de vencidos c iudi
feren tos, mas pretouder que ella a.I
ca.nce aos que, repellidos; tivoram de 
t•ecol·rer .aos meios juiliciaes pal':J. 
mostrar a legitimidade de seu$ era
ditos, seria uma injustiÇ[l. .clamorosa 
e . um meio pouco d~ceote de eliminar 
os que, pela importancia de seus cre· 
di~os, disposição de em baraça.!' . con • 
luios imrooraes, poderiam impedil-os. 

O d!lcreto n. 917, de . 1890, muito 
acertadamente dispoi no art. 45, § 3•, 
que esses credores não ficarimn su
jei tos aos oJfeitos das concordat(l.s. 

G>ntra essa disposicão jámais se 
levantou queixa a.lgumll.. 

Pa.ru. o projecto apresentado em 
1000 e do qual emanou a lei n. 850, 
de 1902, !'oi tt•1nspla11tada ru)Uella 
disposiçií.o para o a.r&. 52, § 3•. 

Não houve emondll. ah(uma a essa 
tlisposição, quer na CaJnu.T"a, quer no 
Sonado, mas por um erl'o de i rnp l>cnsa 
na ultima rCJdac~ão e na lei, ar~ . 54, 
§ :1•, SOIIl duviuu. por OlJ.UÍVOCO, a 
pala vt•a - effoitos - foi su bstituida 
por-croditos~llcando, alias, assim o 
toxto iniutolligivel. 

No emtanto, o regulamento dado a 
essa lei em 2 de .iunllo de 1 OOH, em 
vista deste equivoco, aliás iosulll
cion te para se julga r alterado nesse 
ponto o decreto n. 917, n<J al't. 235 cll· 
minou a negativa, substi tu iu o termo 
- creditos - por - etroitGs - e esta.· 
beleceu u1n principio diverso U.o pen· 
sa.men to do legislador ! . 

Contra isso recla.mou incontinente na 
· sessi\o da LO do jtm'1o o relator deste 
parecer. 

Em face do exposto nã.o parece á. 
Commisllão acceitavel a. emenda. » 

Elimioel o. d!&posiçli.o do art. 115 do regu
lamento n. 4.855, onde se prescreve que a. 
suporvünienolo. d~ concordata, obtida pelo 
ralltdo, n1í1.1 raz OOJJ!ar u. Uquldaçli.o da~ socla· 
da.doa de quo elle llzo1• pade, pelos motivos 
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que .f~xpuz n:t sessão de 19 de junho de 1903, J 
que são os seguintes: 

« E' principio a.cccito geralmente e l 
. consagrado em nossa. legislação, quer 

no Codigo Com marcial, q um' n() decreto } 
n. 917, que :.t declaração da faJlencia 
importa a dissolução das sociedades, 
de que fizer parte · o f 1Uido, como 
socio · solidn.rio ·. ou · commandi tario, · em 
eommandita simples, devendo proce-. 
der-se â respectiva liquidação, na guaZ 
inte1·vir{to os syndicos e a comm,isslio 
fiscaE com os poderes do art. 353 
daqnelle codigo, · 

Esta disposição consta da lei n. 859, 
::trt. 25. e foi copiada ou transcripta 
do.s anteriores. 

Diz, porém, o art • . 115. do regula-: 
mento que- a superveniencia da con
cordata, obtida pelo fallido, não faz 
cessa e a liquidação. 

Parece-me destoante dos principias 
que regem .· as fallencias, ·· e mesmo 
em desaccordo ou · írreconciliavel com 
outras disposíçõ~s das respectivas leis, 
a q_uella disposição, que não constava 
das anteriores, e que só .agora apiJa
reco no regulan1ento. 

Si a concordata. importa a entrega 
ao fallido da massa. para. liquidai-a, 
como entender, re'3tituinclo-lhe a posse 
e a. actministração dos bens, de que 
tinha sido privado pela declaração 
da ft\llencia, como é expl'esso, nos 
arts. 60, § 1 o, da lei e .237 do regula
mento, si tudo fica como se a.cllava 
an.tm·iormonto 11 essa declaração; como 
justitlcal'-so a continuação da liclui
da.ção, que, n.lüts, a:fl'ecta tambBm a. 
interesses de teecciros ? 

Os bens :wrccauados são entregues 
ac. fallido para dispor delles como en
tender ; elle reassume n. posse e admi
nistração de seus bens, mas os seus 
direitos, como parte de alguma socie
da.de, ficam restringidos sem necessi· 
du.de alguma.. 

Accresce que a disposição do art. 115 
não se concilia com outras, quer da 
teí, quer do · regulamento, 

Pelo § 2<> do o.rt. 60 da. lei a con
cordata induz (~ prestaçã.o das contas 
dos syndicos, o que põe termo á sua 
missão ; si, como prescreve o proprio 
regulamento no art. 165, á gest.ão de 
syndicos e da. commissão fiscal só se 
prolonga até á concordata., como é que 
elles podem mais intervir na liqui· 
dação das sociedades ~ Nem se diga. 
que elles são substituidog nessa missão 
pelos credores de que tt•ata o art. 58 

da lei; não só porque o art. 25 falla. 
expressamente do syndico e com missão· 
fiscal, como porque a. funcção daquelles' 
credores é restricta e limitada <t fisca
lização do cumprimento ·da. concor
data, como se exprime o citado artigo· 
e o 236 do regulamento.» . 

Alterei o processo das acções para a im'a
lidade dos actos nullos e annullaveis. 

A acção summaria . é .. por demais · rapida 
e não olferece as precisas garantias, princi
j;Jalmellte aos rêos, qna.ndo se tr<tta de ques
tões de alta importancia e grande valor .• 

Substitui por uma outra acção,sendo o pro··· 
cesso um meio termo entre as actuaes acções 
summar.ia e ordinaria, proc9sso que, aliâs, já 
teve approvaçii.o .·. da Camara no projecto que 
:reforma. · a Ol·ganiz!l.çã.o judiciaria do Districto 
Federal. · · 

Augmentei e . especifiquei as causas legi· 
timas de opposição aos acc:ordos preven-· 
tivos de rallencia e concordatasjudiciaes, 
dando assim mais gnrantias aos .eredores pre
judicados, diffi.cultamlo, portando, os arran· 
jos criminosos. 

Além dos casos tax:ati vos de fu.llencia cul• 
posa figurei outros, que podem determinar 
essa qualificação-não ter se aprese11tado o 
fallido no tempo e na fórma. devida-e quan· 
do o activo na data da declaração da fal
leocia nã.o representa!' effecti va.mente 25 % 
do passivo. 

A demora da apresentação do fallido pôde 
dal' lagar a a.ugmento do passivo e di
minuição do ac&ivo, e por conseguinto pre~ 
juizo aos credores, o que podia ser evitado. 

A resp1:1ito do ~egundo caso, que no pro· 
jecto d~ 1900 figurava. como taxativo, diz a 
exposição que o precedeu: 

« Para impedir a simula~ião do passivo o 
consequento l)imulação de crodoros na forma
ção dos tres quat•tos (1·e(eria-se d ~ concm·r.latas) 
o projecto declara culposa a f:ülencin. do ne
gociante, cujo activo nã.o l'epPesentar 25 °/o 
do passivo.» 

O Senado rejeitou e:)ta idéa por consi(leral·· 
a iníqua e inetficaz,e não ter precedente em. 
legislação conhecida. · 

Não é íniqua nem. inefllcaz, como se vê do 
trecho que transcrevo, p1•ineipahnente não 
figurando, l!omo não figura no projecto, como 
taxativa., e tem sua origom na disposição do 
art. 800, n. IV, do Codigo Commercíu.l, quo 
tl'aduz a mesma idéa, sí bem que em outros 
termos. 

Os c1•edores, cujos creditos são privilegia· 
dos, não podem tomar parte na deliberação 
para a concordata, salvo si deilistir·em ele seu 
privilegio, entrando para a. cla.s::;e dos ch\ro- · 
grapbar10s. 

Este preceito não soft'l·e contestação. 
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. O al't. 226, § 5•, do re~ulamonto ~- 4.855, 
porém, dispõe que-r~mtada ou annullada a 
:Concordata, ces!am os etreitosda. renuncia, 
rea.dquirindo os credores os direitos c guan· 
ttas especiaes de seus creditas. : · · -

· Esta disposição, intoira.moni;e nova, auto·-: 
· · riza conch:tvos entre os. fa.llidos e aquollos 

-e~·edores, que cou1!-ll. alguma. perderão, si o; 
concordata feacas5ar .. E' uma cartada. que 

· .·. jogam, sam risco, e só pMe tra.zCl' prejuízo a 
Úll'ceh•os. . · :-- · 

· A uma. emonda, supprimiodo-a, deu a 
Commis.s1ío o seguinte parecm• : · · · 

:~ A ·eommisSão aeceita a emenda.. 
· Real mim te a.quolle que desiSte_ de seu 

privilegio p:!.ra se tenta.r oli conceder 
uma. coneoJ•data., rejeitada ou annul
Ja.da cs~. não deve readquiril-o. 

E' mais uma por ta. que se fecha aos 
_.arrànjos e conluios·-· reprovaveis. de 

!J_Ue til.nto ~e resentem as concordatas. 
Quem . tem um privilegio e •· dolle 
desiste, acarrete com as consoqúencias 

. . . . de sua. generosidade.. . . . 

A lei n . 859 foi omissa quanto ao modo de 
fazer a eleição dos syndicos deftniti i"OS (deno
minados :~.dministradoros no meu projecto). 
O regulamento n. 4.855, publicado pela se· 
gundo. voz no Dia-rio Officiat de 7 de jnnho, no 
a.rt. 253, § 1•, dizia. que a. nomea.c;ã.o seria 
-vencida. por maio1'ia de '!)O los dos credJJ,·es pt·e· 
sentes, o que deu logar a. que na sosAã.o de 
18 do mesmo mez mo occupa.s3fl da. ospecie, 
mostrando-me em de.saccol!do com ess l sy~
tema.. 

VGrdade ê .que na publica{ão em t.Jlhetoo e 
nos annexos ao Rela.torio do Minis~·io da 
Justiç.'\ fo:t·se uma. correcção, lendo-se 
:maiot-ia dos creditos-system:~ muito diverso, 
a.Jit.s o mais ra,zoa;vet, mlt.l a.quellu. diver· 
gencia. póde dar loga.r a duvidas, pelo q,ue no 
projcow, art,. 246 e 247, accentua bem o 
methodo a seguir-se. 

Ahi ta.mbem procurei q.ttender aos inter
esses da. minoria. dos credores, dando-lhes 
r epresentantes na eommiss'ão fiscaL 

Tornei extensiva as soCliedades a.nonvmas 
as disposições relativas ás ra.llencias; qne 
llles po~~~~.m ser applíca.veís. E' uma provi
dencia. do ha. mul.to I'oclamada, não só !lelo 
oommGrcio, como pelo. Illstittdo dos Advo
gMos desta. Capital e pot• todos os qull llStu
aam o u.ssumpto. 

~limlnal, nu. 1• parte do procossJ, o. com· 
m1ssio fiscal, que niio tem mais razão (\e ser, 
desde que os credol'IB t!c.1m repres!lniados 
pelos syndicos. 

cações. commissõcs, etc. ' de modo n. ser ab~ . 
sorvido todo, ou quasi todo, o apurado, dando 
lagar a unicos dividendos de 1/ 2 •j. , como 
a.cab<1 de succeder na fallcncía de uma das 
mais fortes oa8as commereiaes desta praca. 1. 
·· As despezas, custas e commissões nunca 
poderão exceder da 30 •(. do a.purado , tlcando 
por conseguinte s~m)lre 70 •( o paro. os CI'e· . 
dores. . - . . . · 
· . O processo da. arreeadaÇão costuina . pro
longar-se, desdobrando-se inutilmente as .dl
·ligencias pai~ se a.ugmentarem as custas. · . 
· O projeeto dispõe, quo por e_~e t ra;balho só 
se contem as -custas de uma dthgencta; · 

Tambem . dispensa o regis~ro dos iitulos 
comroerciaes para · s~m validade, podendo a. 
sua. legitimidade se1· prov-<1-da. pelo exame dos 
livros do er~dot·· e do devedor, sondo mesmo 
dis~nsavel esse·exame, si por qualquer outro 
meto puder ser provada. essa legitimidade. 

ASSini dcsapparece a queixa. do cnmmercio 
contra esse registl'o. . · ... ·_ 

Substitue em alguns casos o r ecurso de ap: 
pellação pelo de aggravo,da julgameuw mais 
rilopido, e providencia. no · sentido de serem 
processados nos proprios autos os recursos 
<ttta teem e1faito suspensivo, ou em auto 
apa1·tado, quando não teern esse atreito. 

Tondo os fullidos direito á3 sobrets, pagos 
iutegralm~nte os credores, ou ftC<"l.ndo re
~pansa.veis pela diffe~ençe., qua.ndo a.saim nã.o 
succeder, é manifesto o ~eu legitimo in· 
toresse em que a. massa produza. o mais pos
sivel-pa ra diminu ir-lhes a responsabilidade. 

A nã.o se os considerar exonerados de qual
qner I'esponsn.ui lidade, uma vllz apurada 
toda a m assa, t! po1• dema.i~ rigo1•osa a sua 
complota. excluslio na seguntla phase do pro
cesso ; por e<s~ motivo dei-lhes alguma in· 
tervcnça.o na. liquidaçã.o da.!! dividas activas . 

Actualmente· toem a. denominação do syn
clicos os representantes dos c1•edores na pri
meira e na segunda phase do procosso, dis· 
tiuguiudo-se apenas pelo qua.liliea.tivo de
provisorioa ou defina i vos- qaa.si nunca usado, 
o que traz incontestavelmente, algumas 
vo.ze.~. oor ta con.fusão, 

O projccto conserva. aquetla. dBnominação 
n<J. primeil'a. phaso, dando na segunda a. de
ad_minist~a.dor~s - empt•egada. pelo Co:ligo 
Commerctal. 

Ha outra.a alt{lrações do menor importao· 
cia, assim como uov<t redacçã.o de algumas 
disposições afim de torn:~.l-as mais chwas . 

Diminui a importaneia das commissõos a 
pagar, r eduzindo as pt>roent.a.gens. 

O projecto providencia. no sentido de não 
I J l' esbanjada a massa com custas, gra.tift-

Prestara.ro a sua e~clo.recida colla.bornção 
no projecto os membros da Com missão de 
Constituição, Legislação o Jnstiça, os Srs. Fl·e
derico Borges, Mello Mattos, F.steva.m Lobo, 
Luiz Domfngues. Teixeira · do Sá, Germa.no 
Hasslocher, Arthur Lemos c Azevedo Mar· 
ques, especi:llmento os dous primeiros, quo o 
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discntlram c mandaram emendas, que em! eo a Camara ê disto testemunha, unicamente 
grande. parte foram acceihs. . · como chefe politico no meu Estado. 

Tambam otfereceram emendas, que · foram Penso ter exposto com clareza. os motivos-. 
approvadas, os Srs. Urb.1.no Santos, Sá por que nã.o tenho me occupado nest"J. triq·· 
Freire, Abelardo Mello o Joaquim Pires. buna com os actos praticados pelo Hlustre 

O projecto terâ lacunas que a sabedoria. do Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões como. :Ministro 
Senado supprirá. Não · tenho . a pretenção de da Fazenda; ... faço opposição a S. Ex. como 
que seja um trabalho perfeito. chefe de um dos partidos políticos do men 

As irnpm•feições, porém, devom ser des- Estado e contra o qual eu me bato. 
culpadas, attendendo-s~ a -que só tive em E' o que tinha a dize1•. (llluito bem; muito 
'·ista prestar um seryjço ao meu paiz. úem .. ) 

R.io de Janeiro, 9 de setombrodo 1904.
T! G. Pa,·imhos Monlerwgro. 

O 8r. Hermeneg.ildo de ~.fo-
1'"aes-Sl'. · Presidente, não ·. tive a ·rortuna 
de ouvir hontem o discurso proferido pelo 
iUustrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
o Sr. Barbosa Lima, motioro pelo qual só 
hoje . -venho responder . ás referencias . que 
S. Ex:. se dignou fazer á minha attitude nesta 
Casa, em relação ao Sr .. Ministro da Fazenda 
e a actos por S. Ex. praticados neste ca.-
ra.eter. . .. ··· .. · · 

Disse S. Ex:., refel'indo-se ás Cl'iticas que 
tem feito pela Noticia a diversos actos do 
Sr. Ministro da Fazenda o distincto Depu
tado por Pernambuco e brllhante escriptor, 
o Sr. Medeü•os e Albuquerque: 

«Então, o meu honrado amigo Sr. Depu
tado Medeiros e Albuquerque, é que fica 
convencido de que está em e1•ro; então, os 
amigos desta festa n·unca podem flcar mal ; e 
eu me rejubilo por vet• que meu honrado 
collega. se convenceu de que estava pl•ati
oa.ndo uma clamol'Osa injustiça contra. o be
nemerito goyano, qt1e não foi siquer criti
cado mesmo pelos seus adversarios aqui, 
nesta Casa, chefiados pelo Sr. Hermenegildo 
de Moraes. 

De facto, S. Ex., esta.ndo aliás em oppo
sição ao Sr. Ministro da Fazenda, nã.o achou 
que os seus actos fossem destes que more-
cessem censuras. · 

Agora, verifico que o unico que censurava 
converteu-se á boa. doutrina. e fórma nas 
hastes de Agramante.» 

S~. Pl'e!Ídente, convencido de que neste 
reg1men na.o podemos separa1• os Ministros 
da pessoa do chefe do Estado,· para censurar 
actos po1• estes p1•aticados, com os qua.es es
tejamos em desacordo e pelos qua.es é res
ponsavel o chefe da Nação, sem estendel' a 
este as censuras que fizermos~ doutrina esta 
com brilhantismo sustentada aqui pelo hon
rado Deputado a quem respondo, e })restando 
eu, como presto, o meu apoio ao honrado 
Br. Presidente da Republica, tenho me a.b· 
stido do apreciar os actos praticados pelo Sr. 
Dr. Leopoldo do Bulhões como gesto1' da 
pasta da Fazeada, me limitando a atacai-o, 

O Sr. U1 ... bano Sa,nto8 (') -'
Sr. Presidente, venl1o submetter á conside
ração da Casa e á consideração da Com missão 
de que V. Ex. ê digno ·presidente uma indi
daçâo, subscripta por divorsos collega.s e por 
mim, propondo a ref01·made diversos arti
gos do Regimento Interno da Castt concer--· 
nentes á discussão dos orçamentos. 

A pratica de poucos dias parece-nos, 'a 
nós, subscriptores desta indicação, tem de-· 
monstrado q_ ue · ess1s disposiçõos visadas pela 
indicação não alcançam o fim .·que tem ·. em 
vista. o Regimento da. Casa. De um lado, 
ellas difficultam, por alguma fórma, a bre
vidade necessaria que deve ter a discussão 
dos orçamentos, . brevidade que, não quero 
dizer que seja incompatível com qualquer 
debate, por mais largo que elle seja, e, ainda 
mais, com todos os esclarecimentos que os 
Srs. Deputados queiram trazer a.o mesmo 
debate. 

O Sa. P A.ULA. RAMOS - Os orçamentos da. 
Guerra. e dn. Receita, recentemente encerra· 
dos, provam o ~contrario. Nunca houve diS· 
cussões tão breves. 

0 SR. BRICIO FILHO - A disposição actual 
tem a grande vantagem de evital' u.s ca.udas 
orçamentarias. Foi em uma dellas que pas
sou a.quella. celebre questão das pedras. 

0 SR. URBANO SANTOS -No entende!' dos 
subscrlptores da indicação,exactamente esaas 
discussões vieram demostrar que si ha. van· 
tagem para o interesse publico, ellas não 
versaram sobre os mesmos assumptos que o 
interesse publico requer e necessita. Neste 
ponto toco no segundo que queria declarar e 
queconstitue motivo da iodicacão: e que o 
actua.l Regimento, no que diz respeito ao or
çamento, restringe po1• demais a iniciativa 
dos Sr·s. Deputados ••• (Apoiados.) 

O Sa. Barcro FILtro-Não restringe, desloca 
do oroamento pa1•a outros projectos;porta.nto, 
nã.o restringe. 

0 SR. URBANO SANTOS-••• de outra parto 
impede que nos orçamentos se insiram dispo
sições necessaria.s pa-ra o serviço publico. 
-------. 

( ·) Este {líscuts~t não foi ro~·isto polo ot·aaor. 
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E:lh é pelo menos a. convicção dos subscri
·ptores dest~ indicação, os quaes, as~im peil
~s~Dd(} ••• 

·o Sn. B.aro1o Fu.no-Vamps ter novas cau
·il.as orça.meohria!f, novas alienações de pre
.rog;ltivas do COngresso, etc. . . , 

0 SR. URBANO SANTO.>-•• • ola.bO'l'M'&Jn a 
Jlt>esente tnd.icação,que submetb á. considera

. ·ção d::~ Casa. 
· P~ço, além disto, Sr. P!•esidente, a V. Ex., 
si este pedido uão é impet•tinente, q~e a. 
Commissã.o d.e Policia, de que V. Ex. é dtgno 
membro, se dê pressa em dar o seu parecer 
sobre esta. indicação, porque se kata de um 
a.ssumpto que intereSI!a muito de perto e com 
grande import:l.ncia. a asSJJmpto de interesse 
publico. . · 

R.eme\to á. Me3a a intl.icaçf1.0. (Jluito bem.) 

Vem á. Mesa., é lida. e enviMla á. Commissão 
dG Policia a. seguinte · 

JNDIOAÇÃO 

Indicamos que o Regimento interno seja 
·modificado da Seguinte fórm.a: 

Art. 184. D4ipoia das palavras- ou o da 
l'eceila, será. - accrescente se : ein qual
quer horo. da sessã.o. Depois das pa.lavrus 
- entregue â Mesa e esta.- nccrescente-se: 

· iodep~ndonto de leitura no expediente . 
o § I• do mesmo o.rtigo seja. substituido 

·pulo seguinte: 
c Nã.o poderio ser propostas ne1n rece

bidas pel~ Meso. disposições ou emendas que 
creem ou extingam repartições ou empregos 
publicos, que augmentom os ordenaaos dos 
tuncciuna.rios, o, om. gora.!, contenha.rn pro
videnciJ. de caracter pormanente. salvo sl 
e.Jta. for referente á. a.dminist\·a.ção publica, » 

No § 3• do mesmD al'tlgo, em vez de -
.. 48 horas - diga.-so: 24 horas. 
· · Substitua-as o parogra.pho uoiM do a.rt. 185 
•pelo seg11in te : · 

« Nesta di soussão não poderã.o ser apre
' sentad&s n.em recebidas pela Mesa emendas 

.- augmen~ando a despeza ou diminuindo are· 
· ceita., su.lvo si a medida for de accordo com 
, a. proposta do Gover;~o. " · 

SubstHua.-se o art. 188 pelo seguinte : 
« Qu11.ndo 01 projeetos de or.:.aniento vierem 

devolvidos do Senado cóib. emendas, proce
der-se-ha quanto a elles como éatá dotermi· 
nado nos artB. 14.5 e se<>u\nteà; si, põré:in, 
faltarem apeoas oito dias pa,1•a o encer i'a
mento dos ~ra.balhos lcsisJntlvOJ, esJMB pto· 
,iooto~. bem como os de credito& sollcltãdos 
pelo Governo, poderiio ser, a. requer!meato 
da Commissão, incluídos na ordem do dla., 

- indep~n .lcntc do imprea~!o, tle dl.~trlbulçfto 

em av·ulso, e até mesmo de parecer 63cripto · 
da. m<'.sma. COmmissão, ficando a. esta o di
reito de pronunciar-se sobre o a.s.mmpto du
rante a discussão. Ainda dentro desses oito 
dla.s, coufvrmo a urgencia, poderá- a Com
missão requare1' o. immediata discussão e 
votação de qualquer desses projectos nas 
condições supra.citu.da.s, com preterição da · 
ordem do dia. · 

Accrescentc-se o seguinte : Disposição . 
transitoria. .,- Na. 3• discussão do actual pro
jacto da receita poderão ser a.cooi tas as 
elllendas diminuindo a mesma. re~eita. que 
não houverem sido rejeitadas pelo. camam 
em 2" discussão. 

Salá das ses.sões, l dó outubro do l904..
U1·bmto Santos.- 1VenGeswn Braz.- P,·an· 
ci sco Sá. - GalccTo Car-oalhal. - La'!it·incld · 
Pitta .- Victm·iao .Vonteil·o.- Oalogems.
Co;·>1eZ:o da Fom cca.- F1·ancisco Veiga. 

O Sr. Presidente- Não lia . mais 
oradores inscripto:->. (Pausa.) 

O Si•. Ga.s-tão dà Cunha -Peço 
a pa.fàYl'à. 

O Sa. PI\EBlDENTt~Tem a palavra o nobt•e 
Deputado. 

O S:r.Gnf<'tão da Cunba-Sr.Pre
sldente, tenho a. honra de enviar a Mesa.,pa.ra 
ser subm.ettido â deliberação da Casa, um 
projecto de lei, dispondo algumas medidas 
rererentes á. orga.nizaQão do nosso corpo di
plomatíco. 

Restando poucos minutos da hora. reg!roen
tlll, não posso fuodo.mentar o que proponho ; 
parece-me, pórom, que o lll'ojocto por si 
mesmo se justificA. Em todo caso, quando 
abert..'\ a di8Cussão, tet'Gi opportunillade me
lhor para responder qun.esquer objeCQljesque • 
porven&ura, Stt8Citem a.o projec\o os metlB li
lustrados collogas. 

Fica. sobre a rnesn.,n.té ultet1(]r dellberaçi'io , 
o seguinte 

Pl!QJECTO 

o Cong1oesso Nacional decreta. : 
Art. l. • As legaçõ~s do Brazil no Japã.o e 

nas Rep!.illllcas de Venezuela, Equador e Co
lombia seriio r egidas por ministros residentes, 
eoad,juyados por se·gundos secr!ltarios. 

Art. 2.• Os ministros residen·tes percebem 
4: 000$ de ordenado e 2:000$ de gratiftcaçã:>, 
.sendo·Jbes áboDada. para. iepresentaçãó a. 
quantia !l-e 8:000$000. 

Ar~. 3.• Flc.a.m SCPII.l':id!i.s às miSsões do 
Equador o dr. Cólombln, r>resontemente reu· 
nldas, pa.1•a. ~cll'em o>t ii.1Jcleo1dada.s duas lo· · 
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gações permanentes, 
em Bogotá.. 

uma em Quito, outl'a deração, a.o ter de votar em 3"' discussão o 
projecto do Senado decretando <\ vaccinação 
c a revaccinação obrigatorias. Art. 4.o E' restabelecida a classe dos 

addidos sem vencimentos, ·sem p1·eferencia 
nas nomeações de segundos secretariós. 

Art. 5. 0 Aos chefes das missões, tanto di· 
plomatas de c~wreira, como os que tenham 
no posto de ministro recebido suo. primeira. 
nomeação, contando 30 anno;:; de efi'ectivo 
exercicio, será concedida aposentação com 
24:000$ annuaes em moeda do paiz. 

§ 1. o Os chefes de missões que contaw 
rem mais de 10 e menc.s de 30 annos de 
·serviço· effectívo, quando igualmente veri· 
:ficada sua invalidez, serão aposantados per" 
cebendo a quota daquella remuneração pro
porcionada ao tempo. 

§ 2. o Nã.o tem direito ao beneficio daapo
sentação aquelle que contar menos de JO 
.annos de serviço. 

Art. 6. 0 Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Saia das · sesBões, 1 de outub1•o de 1904 •. ~ 
Gastão da Cunha. 

Já em 2a t.iiscussão foi esta proje~to appro
vado, sendo reJeitadas poL' pomposa maioria, 
em dous blócos, a.s numerosas emendas a elle 
apresentadas, bem como os dous substitu
tivos, consignando o ·mesmo principio da 
obrie,·atoriedade da vaccina, qual aquelle que 
tive a honr·a tle apreaent:tr, divergindo sã
mente nos processos empregados, no rnodtts 
faciendi. 

Nessa votação, Sr. Presidente, sabe bem 
V. Ex. a difficuld':tde em que ficámos collo
cados, nós, os que qu3riamos discutir e es
tudal' seria.mente o assumpto, porque nesses 
g1•upos as . emendas mais heterogeneas se 
achavam reunida.s, de · modo que, ·no meti 
cn.so, por exemplo, não pJdendo a maior 
parte delbs ter a minha approvaçKo, não 
me foi possi vel tambom votar a fa.vor da
quellas que eu desejava approvar. 

A Cu.mara dove refleetie maduramente a 
respeito deste projecto, que não tem a ducti
lidade necessaria para se amoldar ás condi· 

0 Sr. Presidente _ Nã.o ha mais ções do paiz, despertando, ;w conti•ario, pre-
oradore::~ inscriptos. (Pmtsa.) venções contra um meio prophylatico da 

ordem da vaccina jenneriana. 
Passa-se á ordem do dia. Os motivos allegados pa1·a que o projecto 

fosse approvado pela. Camara, Utterís et 'l)ir
. gulis, foram : que o projecto não devia SOl' 
emendado, para. não ter de volta1• ao Senado; 
que era preciso approvar o projecto sem de
mora, por estar a va1•ioh~ assolando esta 
Capital ; e que o regulamento, feito para a 
execução da lei, tiraria o que nesta hou
vesse de inconveniente, de aspcro e de 
confuso. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para so proceder á.s vo"tllçõos, 
passa-se l1 mataria em discussão. 

E' annuncia.da a 3" discussão do projecto 
n. 121 A, de l904,(do Senado),toroando obl'i
gatorias em toda a Républica a vaccinação 
e revaccinacão contra. tt vario la .. Basta a. enunciação destes t1•es motivos 

para se verit1car a inconsi.stcncia o a sem 
Vem á. Mesa, é lida, apoiada e posta con· 1·azão deHes. 

junctamente em discussão a seguinte : Em primeiro logar:-«0 proje.cto não deve 

EMENDA. 
vo'lta1• ao Senado.>> 

Ao projecto n. 121 A:de 1904 
· Sr. Presidente, não é de minha compe

tcncia, nem a. occasião presente é opportuna, 
para. ann.ly~ar as razões por que o legisladm• 

• . o , . • :constituinte estabeleceu, n:~ste regimen, Ca· 
~ubs!ttua-seo a_rt. ~ pelo segumte:. a v~· -mara e Senado ; màS cl'eio que nã:o foi para 

cc1~a~ao .e l'evacc~naçao· contra. á. varwla sao ama d .ts Casa.s do Con'gresso appl~o;,rar sem 
O~_!'!ga:torH\S até a 1dade de 25. annos onde a U· ·exame, sem modiflcaç@o, sem co1•recção, o 
mao t1ve1' a seu cargo o serviço de -bygiene. que a outra faz. . 

A Camara, po1•tanto, não tem l'azão para 
deixar de modHI.co.r este projecto do Sena.do ; 

• e, si o fizesse, sem que ella tivesse motivo de 
O S. r·. Rodr:1gues . Dorla - :se orgulhar, prestaria um serviço á. outra 

Sr: Pre~1dente: Virtue. rtse~f turns -vice being Casa <I o Congt•esso·, despertando•n. do cochilo 
rmsapP_lteá, a proprra v1rtud~ degenera. : q,ue ~eu ~e só estuda.!.' o :vroje~to sob o .ponto 
em vtcio quando é· mal n.pphcada:. Estas' de' v1sta da sua constltuClonalldaide. 
palavl'a.s·, postas na bocca de um fL'ade De :facto o s·enado' como se· viu das' clis· 
tolerante e liberal, .Pel<t geoio que- as:- ·cussões alli ha-vidas ~· respeito deste projecto, 

· creveu o Romeu e Jui•-eta, devem merecer· trlltou apénas úa. quHstã.o d:é ser ou· não· con· 
da Camara dos Deputados uma grande pon- stítucional a obrigc\toriedadl!, e ~ão foz,pa.t•a 
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usar de linguagem medica, a autopsia 
completa do :projecto, abrindo todas as Ct\Vi
dados, e::r.amina.odo todas as visceJ'aõ, iofi
clona.da.s de l'igorcs contraproducentes e do 
restricçõe3 a.ntipatbicas; 

Assim, o primeiro motivo é fraco. de mais 
:ta.ra que a. Camara. approve o projecto, afim 
de que elle não volte ao Sena.do ; e eu não 
acrcdHa.ria na sua allegação, si não o Uvcss~ 
ouvhla enunciado aqui por um · itlustre cal-
lega.. . .. 

O segundo motivo allega.do é o <la neces.si· 
dada immettia.ta. deste ~rabuco; com o qual 
ao tom do dcbellar a cpidemta dt~. vv.rlola 
que es~á. assolando es~ Capital. . 

Este motivo tambem não é verdadeiro, 
não é sustentavel, porque quem nos vem 
dizer que a. lei não deve ser applicada dU· 
ranto a. epidemia. da va.riola. é a. illusú-e 
Dü•ectoria de Saudc Publica, em um a.rt.ígo 
publicado no Jornal do Comm11rci9 dll · 26 de 
agosto, c que começa por estas pala.v)•as: 
~Escrevem-nos da. Directoria. de Sa.ude 

a· opposicionistas, do Cammercia da Bra;il 
do dia. anterior, 23 de agosto. Atten~ 
dando-se ao alto valor da. fonte da. pu· 
blicação a. que me roftro, e feita dous dias 
dopais do meu discurso, esse meu esforço 
em comba.ter oret!oio da. vaccina(.lã.o dura.nt a . 
a epidemia teria ficado reduzido a uma sim- : 
plol'la. exlli biçã.o, si eu não ti v esse tomado a 
cautela de me a.pa.drinba1· com Welch; j~ 
citado por But•aoy Yeo, e cuja auto1•idade no 
assumpto ni.nguem ousaria cuntesta.l' . 

&Ul, pois, p1·ova.1a. a. de3n~sidade da. ·· 
lei, som demom, porque alia não vae ser 
applieada por emquanto ; agora se ftU'ão o 
isolamon to a. desinfecção e o tl-ata.mcnto dos 
doentes, e para. isso o illastre Sr. direcror 
da SatldB Publiea. pediu ao honnado Sr. Mi· 
nistro do Interior a fundação de hospitae.~ 
p:~ra. va.riolosos nos suburbios des-ta. cidade, 
onde P.stâ conftna.da a. Ya.riola.. . . . :. :. 

0. SR. MALAQÚA.S GONÇALVES~Ellíl jli. est1 . ." 
dacrescendo. · · · . 

Publica.~, 0 Srt, RODRIGUES DORJ~-E até, Sr , Pre- · 
Chamo a a.Uonção da Ca.ma.ra. para este stdeute, não ha.via. inconveniente na. demor a. 

artigo que diz o seguinte: desta lei, porque, como observou aqui o meu 
"Para applico.ção ox1ensiva da. va.ccina illustre collega, Deputado por Pe~na.mbuco, 

serão escolhidos de prefereneia. os períodos jct esta.ndo a. va.l'iola. em daclinio, j á. estando 
inter-epldemicos. N~~os épocas epidemlcas, limitada aos suburbios, a sua decretação 
então, que lerão cada voz mais limitadas, coincidiria com a terminação da epidemia, 
todos os esforços conve1•girão para o trata· e aoria um segundo triumpho da lei, o de 
manto dos doentes, para o .Isolamento e a fa2e1' desapparecer a vario lo, só pelo facto 
desinfecção.> · da. sua decretação. 

Conseguintemsnte, não colhe a a.llegacão O terceiro motivo a.llegado em tn vor da. 
da. necessidade urgente da. lei para. v. e1· approvação do projeetl) do Senado ê que o 
tincçlí.o da. varíola, porque ella. não vae ser regulamento ha. de tirar da. lei as suas arestas 
applicada. agora, mas depois, e por isso !la mais agudas, as suas a.sperezas, os I!OUS ln• 
tempo de emendal·a, moditlca.l-a., melbo- convenientes, e accresoent&N alguma couu. 
ral-a. Emquant.o durar a epidemia., proclll'llr· que nio roi meneionada.. Desie modo, con
se-ha. fa.zer o ieolamenw, a. doslnteooão, sidera-so que não hA lnconvonienie na sua 
o tratamento dos doentes, o ê pll·a. iJ.io que a.pprovação. 
copvorgem os estollços da. DJreotorla. de S1•. Presidente, eu sompre pensei que a. re· 
Sa.ude. E como a lei que nós estamos dlscu· gul&mentaQão de um:J. lOl devia exprimir a 
tindo não contém disposição alguma rala· propria loi, e fn.zor exeautar n.s sua.s deter
Uva. á desinfooção e ao isol<~meuto, medidas minações. Conseguintemente, dizer que na. 
que o .Poder Executivo póde tomar por 8i, regulamentação ~e fará menção,se decretarão 
abrindo creditas, como tem feito, ella. nã:o é causas quo nella. não estio, nã.o ~ regular, 6 
neoess~ria de ohotre. d&r ao Poder Executivo as preroga.tivas quo 

SI.'. Presidente, esta decln:raçii.o, que hesito sã.o exclusivas do L.Ggiflla.tlvo, que dca annul
em taxar de inconveniente pela. origem de lado por esta mo4o singular de legislar. 
onde partiu... · O que a observagão me iem até agora. en· 

o SR. MALA.QUI~ GJNÇAI.VES _ Entã.o e sino.do (\que as regula.rn~ntações s~o 110I}1Pre 
por causa dil. ori"em 1 mais severas. do que !\,lel, i11troduz1ndo mno· 

"' vaQI58.1 quo jamais eHtivera.m no c$plrito do 
O Sa. RoDarau:ms Do:a!A-... poilerla. pro· leg!ala.dol.' . Como exemplos ma.lsrecentes do 

duzir actua.lmante prevenções contrarias á que acabo de dizet· póde-se citar a. autorização 
ncclnavão, ra.zendo a.rra..lga.r a crença, no es· da.da. pelo Coogreaso a.o Poder Executivo para 
piritci publica, de que na.s épocas ep!demicu.s re,~r os regulamento~ de ins,rucçã.o publica, 
nloguemse deve va.ocina.r. Qllt~ndo tive de e, entretanto, como ha poucos dias observou 
discutir este projecto eiu segunda díseumo, o nobre Deputado ],lor Pernambuco, cujo 
procurei combater 09S:I. crença, em virtude nome peço licença, para. declinar, o Sr. Ma
de uma. notioia, com intaitos perturb~oree J~ulas Gonçalves, creara.m·se cll.lloiras, e 
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'fezeram-se muitas cüusas mais que não es
tavam absolutamente na autorização ; e a lei 
creando o r(lgisteo voluntario do titulos, que 
o l'cgulamento, muito 'IXJltmtm·iam,ente, tot·· 
nou ob; ig;-~.torio. 

Estes habitos o antecedentes forçosamente 
me tornaram Q espírito desconfiado. 

Cabe aqui l'esp~nder ao meu sympathico 
amigo c illustec collega, deputado minoiro e 
digno leader da CJ.maea, cnja presença sinto 
não ver agora no l'ecinto, acerca. das pon
·derações por S. Ex. feitas na sessão de 22 
do mez · passado, aconselhando á C[Lmara. a. 
approvação do projocto do Sona.do, e . a re-
jeição do meu sub.5tituti v o. · . 

Disso S. Ex: «a alguns collegas se afigu· 
rou que se devia dJ.r preferen<lia. ao sub3ti· 
tutivo apresentado pelo meu honrado collega 
e amigo, representante de Sergipe, pelo f11cto 
de constar desse substi~utivo a acceitação do 
attestado medico como prova da vaccinação 
e rcvaccinação. 

Devo declarar á Casa quo a meu vêr esta 
acceitação resalta claramente do projecto do 
Senado. (Apoiados, não apoic1.dos e apa~·tes.) 

Devo <le(:la.rar a C:1sa que a meu ve1• o.sta. 
acceiLação resa.lta claramente do projecto 
do Sano.do. (Apoiados,não apoiados e apartes). 

Além disto, o pa.1•ecer da Commissão é 
expresso.» 

Sr. Presidente, uma afill'mação de tanto 
valor par~ mim e para todos, como é essa. do 
meu Ulust1•e amigo e collega, me fez du
"Vidar de mim mesmo, do que eu tinha lido 
no projecto, e voltei novamente a lel-o e 
relei-o, e perdoe-me S. Ex. que o contrarie 
nesta parte:- só res'alta do projecto esta 
condição quando se o lê com os olhos fe
chados, com os olhos da imaginação e com o 
ardento desejo de nelle encontrai-a tão 
clara; lido de olhos abertos ella desapparece 
e não se encontra no projecto semelhante 
·eousa. · 

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Então 
V. Ex. deve fechar um pouco os olhos, 

0 SR. RODRIGUE.~ DoRIA- E' verdade que 
no parecer da Commissão, redigido pelo H
lustre collega e distincto amigo Dr. Teixeira 
Brandão, vem a menção de que os attestados 
medicas continuam a ter fé publica. 

0 Sn., CARLOS TEIXEIRA BRANDÃo-Ainda. 
não houve lei declarando sem valor esses 
attesta.dos. 

O Srt. RoDRIGUES DoRIA-Nós não appro· 
'Vamos o parec Jr, como bem ponderou na. oc· 
~asiã.o . ~ di~lio Deput~do por Pernambuco, 

, Sr. )~r1c1o F1lho, e estou informado, e está 
\ pos1t1va.mente declarado no Regulamento de 

Hygiene, art. 210, que para o caso do 
~rt, 209 do mesmo regulamento, não são 

VoJ. VI 

acceitos attestados medicas que não sejam da 
Directoria de Saude, apezar da «fé publica 
dos attestalos medicas, e não haver lei que 
os declarasse sem valor. » 

Affirmou o honrado leader «osta1• compe
tentemente autorizado a declarar que, si o 
projccto for convertido em lei, o regula· 
menta que deverá ser expedido para sua 
execução obedecol'â ás idêas externa.Jas no 
parecer ua Commi.-:são de Saude Publica.» 

Se ri~ pois melhor que fosse submettido â 
discussão e â approvação da Camara. o pare
cer e não o projecto. E como não sou so
bm•bo, isto me • alegra um pouco, lJOrque 
assim será roguln.mentado um dos artigos do 
meu substitutivo. 

O facto de s.:;r incluiJ.o no regulamento 
uma disposição garantidora da acceitação 
dos attestados não deve ser motivo para que 
a Ca.mara não modifique o projecto, pois 
outras razões o aconselham; e eu pediria 
ao illustre leader que, si S. Ex. póde influir 
na. regulamentação, consiga. do· Poder Ex:· 
ecutivo, que si póde augmentar tambom 
p6de diminuil•, a suppressão do exaggero 
sem necessidade da revaccinação de sete 
em sete annos, indefinidamente, exaggero 

que não se encontra em legislação alguma.. 
Não se póde admittir que o projecto em 

debate seja de origem governamental. O 
Governo podia pedir ao Congresso a obriga
toriedade da vaccinação, mas sem algumas 
disposições que voem no Pl'Ojecto, pois tendo 
elle funccionarios technicos aos quaes con· 
sulta.ria,como a Directoria de Saude Publica, 
estou ce1•to que esta. não opinaria. por seme· 
lhante lei, como se deduz de suas proprias 
palavras, o que hei de mostrar no segui
mento deste discurso. 

UM Sa. DEPUTADO- E o projecto não é 
governamental~ 

O SR. RoDRIGUES DoRIA- Não é gover· 
namental; é da Commissão de Sa.ude Publica 
do Senado, segundo vi de um aparte do 
honrado Sr. Senador Manoel Duarte ao di· 
gno Senador Dr. Barata Ribeiro. 

Si o Governo tivesse consultado a Dll•ecto
r1a. de Saude Publica, acedi to bem que esta 
não teria recommenda.do a ravaccinação de 
sete em sete annos, indefinidamente, cousa. 
que não se encontra. em legislação de paiz 
algum, nem autorülade alguma ha. que o 
aconselhe. 

Já tive occa.siã.o de ler aqui a opinião de 
hygienistas do valor de Parkes e Kenwood, 
os quaes dizem que a. vaccinação na. infan· 
cia, e a l'evaccínação na idade da puberda.de, 
ou a.ntes, conferem immunidade contra. a 
vario la. pelo resto da. vida. 

O mesmo afftrma. o notavel hygienista 
professor De Giaxa, por mim aqui tambcm 

a 
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já citado: aconselha o, vaccinação na in
f<~.ncia. e a revaccina.çã.o em idade conve-
niente (lO a 12 annos) .. _ . . 

Em um arti ooo publieado no 8raz<l liied<co 
e transerípto ::fo Jornal do Comme,·oio , de 24 
de agosto, artigo da lavra. d!l um mustre 
lente substituto da Faculdade de Medlcma, 
sobre as complicações occulares da. y;uio1a ..• 

·O SR. BR!CIO FILHo-Qnem é ? 

O SR. Ronn.mws DoRrA.~ O Sr. Abreu 
Fia. lho, Em seguida á. esta.tistica apresentada 
diz: 

« Obser~>açG!o importante~ Nenhum 'vacci
nado ! «Esta admiração não signiftcil que seja. 
impoi'tante soffrer de Vllriola. quem nunca. 
foi vaccinado, mas quer dizer que só pro
curaram a clinica. do distincto occulista, 
apresentando complicações da. variol&, pes
soas que nunca foram vaccinad11s, e oonse
güintemente basta s~t· vaccinado para se 

Argentina, P. no qual nada se vê igual â lei 
em discussão, isto é, vaccJnação p or septen-
nios, indefinidamente. -· 

Inglaterra- A lei de !898, que tem do 
expirar em dezembro deste ao no, iau eJ'n 
seis mezes o período infantil da vaccinação, 
mas admitte a. escusa p or m otivo de 
consciencia «concious objecto,·.»~ Escossia .. 
Não differe da. ingleza..~ Irlanda , A vacci-
nação é compulsori11 dentro dos tl'es pl'i
meíros mezes. A l"evaccinaçíi.o não é com-
pulsoria, mas é la.rgamente pl'lüicada. · 

França-E' compulsoría. a vaccinação pela 
lei da fevereiro de 1902, dul'ante o pl'imeiro 
<tnno de vida, e l(eve stn· repeUda aos ll e 
aos 2Utnnos. A penalidade da não vacci'. 
nação é uma multa de 4 s. para a pri
meira falta. O Ministro do Interior, superin
.tende a. vaccinaçiio, e não s.a póJe entrar 
para. a Universidade e occupar emp1•egos sem ·_· 
certificado de vaccinação . . ._ · 

estar- immune. 
Ne septuagesimo meeling annual da Asso- Allemanha-E' compu1soria desde 1874, cn-

ciaçã.o Medica Britanica, reunido em Man· trc o primeiro e o segundo anuo do vida . Ha 
chester em 1902, como se vê do Br-itish Me- revac!linação aos 12 annos, salvo si o lndi
dicaS Jou,-naZ, de g de agosto do mesmo anno, vitluo teve ,·ariola, ou foi vaMinado den tre 
:na. seccão de medicina publica, 0 Dr. Edward dos cinco annos ante1·iores. As estações de· 
J. Edwardes, -va.cciniata d(cidido, assim se vaccinação devem, si possi-vel, estar á dis
exprimiu: tancia. de 5 kilomotro; u ma da outra. Ha 

«o meio de utilizar em sua plenitudo 0 25 instituicões do Estado pam fo rnece!' a 

poder proteotivo da va.ccinacã.o é fazer a re- ly~~n~!a-A và.ccinação compulsoria indi
vacoinação obrigatoria em todos os meninos 
&D.tes de dei~:a.rem a eseola.,-o decimo se- recta111ente; datada 1900. São e:a:igidos ce1·ti• 
gundo aano de idade ê o tempo conveniente, ficados pa.ra. entrar nll.s escolas, empregos ou. 
e dá. opportanidade a. uma. repetição da vao· instituições publicas. A vaccina.çã.~ pl'imaria. 
cinação no anno seguinte, si for necessa.r1o. e a revaccinacio são comptilsorias no exer
Alêro disso,.a. admissão dos aduUos em qua.l· cito. De 189:5 a 1900 só bouve sete casos de 
quer·emprogo do Estado devia ficar depen- voriola em Vianna.. 
dente da. apresentação de um certificado de Russia-Não é compulsoria, em geral,. 
1er soffrido uma. terceira vaccina. Mais mas é exigida para enti'M' nas eoco.las, nas 
a.deante do que isto 0 E.~til.do nã.o pOde ir, universitlades, nas cargos civis, e no serviço 
(Fv.rther lhan thi1 the Stote oannot go ). militar. 
Assim o exemplo daria esperança de :que o Dinamarca-E' compulsoria desde 1810. A 
reato da. communidade se estimulasse pa.r a idade da vaccinação é até o setimo anuo. A 
uma -terceira. ;vaccina~ã.o.» revaccina.çilo é obrigMOl'Üt p ara os soldados 

A Diroctoria. de Hygiene conhece perfei- e inuooentes de casas de cal' idada, ou quando . 
ta.mente a legisla~.Ko da disciplinada e-culta ordenada,pela.s autoridades em casos de epi· 
Allemanba, que é o ·grande eitemplo citado de mia de ·val'iole.. Duaante 13 annos não se 
por ella, por mim, ·o •POl' todos que defendem notificou um ea~o de morte por var io1a., 
a, obriga\ol•iedade, de um pu.i:z que conseguiu .Jtalia-E' compulsoria pala lei de dezem· 
·-varrer do ·seu tar1·itorio a varíola-com-a vae- bro de 1888. A idade da vaccinação é o 
cinaçli.o nos dous primeiros o.nnos de vida. é· sexto me~ de vida. e a. revacclnaçl'i.o é obt1· 
a revaccina.ção aos dvze annos, sendo quo. gatolia. dentro de um anno, si a primeira 
sómenfu para. os militares é que alli se-exige, ·nã.o tev'l suooesao; e nos adultos quando 
segunda revaccina.ção, ao entrarem os re-' entram para. as escolas publicas ou empx-ego 
crutas para o eJterclto. .publico. 

De uma. alloeucão intitulada.- Summario' Sut.!sa-E' obrigatorit\ om 16 cantões, e 
das leis de vacclna.çã.o n os principaes p.üzos~ dllcrecionfll'ia em nove. As idades -variam 
do ~undo, f"'ita por "\V. Arnold Thomsun, e de dons a. cinco a.nnos . 
pubhcudono British 11iedical-J"UU'nae, de Z7 P<lrlugal-- ,Foi decretada. a. obrigatoriedade· 
de setembro de 1902, tirei o presente ex· em março de 1889, mas ainda nii.o exoou
iracto, onde falta. a. legislação da Republica tada a lei. Alli a. vaccinação é multo uauaL 
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entra a população. A . revaccinação é só
mente usual na classe alta. 

Noruega-E' indirectamente com~ulsor~a. 
Não h a idade m"'rca.da para a vaccmacçao. 
A -- ravaccinação é pouco praticada e breve
mente serà compulsoria paea o exercito e a 
a1•roada. 

Suecia_:_E' obrigatoria no __ fim do segundo 
anno de vida. 

Belgica- Não é obrigatoria, mas é cos
tume pra.tical-a no ftm do segundo a uno. 

HoUanda- Não é compulsoria; todavia 
se exigem · attestados de vaccina _para a 
admissão nas escolas. 

Grécia- E' compulsoria dentro · do pri
meiro ano o de vida e repetida ·no anno se·· 
guinte, si não deu resultado. _ _ · 

Hespanha e Turquia- Não _- é obrigatoria, 
mas praticada em grando extensão. 

America do Norte-Não tem leis. 
Canadá--O mesmo se póde dizer ; as suas 

municipalidades podem porém tornai-a com
pulsaria dentro do seu territorio em face _- da. 
epidemia. Os governos d<tS provincias tam
bem o podem fazer, quando necessitarem. 

Vê-se que é justamente em épocas epide
micaSl que alli ella ê obrigatoria. 

India-E' compulsoria em certas áreas, 
municipalidades e cantões , 

Persia-Não é compulsoria., mas larga-
mente praticada. · 

Sicto-Nã.o é obrigatoria, mas muito u.sa.da. 
China-Não ha praticamente leis sobre a 

questão. 
Impe1·io do Japllo-E' um exemplo da 

aotualidade e digno de ser ilnit:tdo. 
Alli a vaccinação é compulsoria desde 

1886. Todos os meninos devem ser vaccina.
<los dentro dos primeh•os doze mezes de idade. 
A l'evaccinação deve ser feita entre cinco c 
sete annos, depois da vaccinação. E' um paiz 
bem vaccinado, mas onde ha sempre varíola. 

AustraUa-A vaccinação é compulsoria em 
Victoría, dentro dos primeiros ~is mezes; a 
a revaccinação não é obrigatoria..-Australia 
Occidental e Tasmania. E' obrigatoria. até 
os doze mezes.- Nova Galles do Sut. Não 
está. em vig()r a vaccinação compulsoria.
Qu~ensland. A lei de 1900 torna compul
soria. 

Nova Zelandia-E' oompulsorja dentro dos 
doze mezes de idade. A reva.ccinação não ê 
obrigatoria. 

Coloniu do Cabo e Natal-E' obrigatoria 
dentro dos primeiros tres mezes. 

Assim, pois, SI.'. Presidente, não acredito 
ti v esse o projecto sotfrido o exame da Dire
ctoria Geral de Sa.ude Publica, á. qual não são 
desconhecidos estes factos, as legislações 
mencionadas, e que não poderia consentir na. 
disposição que exige a revaccinação por se
ptonnios, sem fundamento pratico e apenas 

oriunda de phantasias theoricas, pa1•a darem 
ao projecto um cunho indigenamente na
cional, disposição que, confio, será suppri
mida no regulamento. 

Deus _ queira que nãotenha1n muitos do 
se _arrepender ele terem votado esta. lei, 
quando o regulamento exigir que nos portos 
do Brazil nenhuma companhia de vapures 
venda passagens sem a exbibição do «attes
tado de vaccina passadopela Directoria Gerai 
de Saude Publica, ou por algum dos insti
tutos vaccinicos do paiz e por ella. visado», 
ou quando não se consentir que _ salte na Ca
pita.lFederal quem não vie~ munido de se· 
melhante _documento, afim _- de não _ ser uma 
ameaça. potencial a esta população. 

Sr. Presidente, eu defendo a vaccinação 
obdgatoria por inspiração propria, pela 
convicção que se formouem meu espírito de 
ser ella uma necessidade que se justifica pelo 
salus populi, por < aquella problema alta_; 
mente social e que supera todos, segundo 
Lord Beaconsfi.eld, citado aqui pelo nobre 
Deputado por Minas, o Sr. David Campista. 
Accresce a isto o meio em que vivemos, 
onde a instrucção é pouco disseminada e des
conhecidas as nocões geraes de hygiene, de 
modo que nem todos nrocuram expontanea
mente este meio, o ma.is seguro de se ga.· 
rantir contra a. varíola, fazendo-se preciso 
uma cer.ta. cohersã.o. Não desconheço, entre
tanto, ser em muitos casos a vaccinaoã.o uma 
violencia, que precisa sor mitigada o mais 
possivel, e foi attendenuo a i::;to quo om meu 
substitutivo só procurei utilizar-mo de meios 
indirectos para to1•nar etHoionto esta. exi
gí.lncia., sem excepções. 

E não ê sem fundamento que a.ssün pro
cedo, convencido, nestes casos, arites da effl.· 
oacia. dos processos b1•andos do que dos vio
lentos, mais aptos a despertar a reacção. 
Por jsso foi que no meu di::;curso de 24 de 
agosto disse não me impressionarem os argu
mentos ad terrorem, porque julgo contrapro· 
ducentes no seu resultado final esta intransi
gencia. insubstituivel e inflexibilidade jna.lte
ravel. 

Por isso, e pela. experiencia que me deu 
a. clínica, onde ti v e de tratar ~om pessoas 
educadas e c;;m ignorantes, com abastados e 
principalmente com os pobres, e ainda appli
cando o p1•eceito da moral christã de não 
querer para os outros o que não quero para 
mim, convenci-me das vantagens dos meios 
brandos, dos meios indirectos, contrarias á. 
disposição da lettra e do art. 2° do projecto, 
com a qual tambem não está. muito de ac. 
nordo a illustre Directoria. de Saude Publica, 

Biz esta lettra e do art. 2° do projecto do 
Senado: 

e) o Governo lançará. mão, afim de que 
sejam fielmente cumpridas as disposições 
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desta l·JI, da. -m edida estabelecida. ·ua. pri· 
me ira parte da. lettr~Jo r do § 3• do art. 1 do 
decre tou·. 1. 151, de 5 de janeiro de 1904 . . 

E a. disposicão da. letn. !.151; ds 5 M ja
neiro, da que se a.tltoriZ<t. ·o Poder Es:ecuttvo 
a Ja.nç.a1• mão, assim dispõe : . 

.. « {) instituind<> como pena.s il.s iofra.cções 
sa.nita.rJas multas àt~ 2:000$, que púdurã.o 
ser convertidas em·pr isão a.t:í o . prazo llU\
x!mo de tres mtJ,.es, .etc.» . · :: . 

Diz a Directoria. · de Sa.U:Je Publica que a . 
" sancçã.o penal só scr<l. ap11liea.da nos casos 
extremos em que a. saude publica perigar » ; 
e!!iles casos são, como o actual,-a o:tistencia, · 
ou o começo do uma epidemia. . . Ora, como 
nestas occasiõos .• diz a. mesma Dtrec •.o ria., que 
n1ío « ·se fará. a vacciuaçiío ext ensiva. » , não 
ho. necedSida.de desto.s panas, comquarito _as 
du.ts declar _açõos pn.reçam COil~radictoría.s . ... 

o SR.B.( Fll.miali-Apoh{dissimü ' 

·O SR. RoDRIGW:S DoRtA .,.- , ; . o hl'J'l~nt 
rle se !rouuer e nsem.ble , 

. Em confi rm::.çã.o do que venho dizendo, 
isto <í , da. divergencia. em que sobra este 
poo to se acha. a illmtre . Directoria de saur1e 
Publica., basta lel' trecbos da puhlica.çãoa. que 
me tenho referido, como os que: se seguem: 

A C.lmà.ra. não teru ra.zã.o em nppl'ovar· 
a lei consignando penalidades taes, quando 

. . . . . essas penalidades não vão ser applicadas, e 
· «A vaceinaÇã.o obrigatoria. não quererá. provavelmente não serão ineluidn.s no regu

dizer violencia; a persuasão contiímará a. lamento . a _ pro~ulgar-se: . . · 
ser, como a.t<í hoje, o ·- meia preiet•ido de que OSR. MALA.Quus Go:-.çALV.B:$- No t'egula . 
a autoridado de hygiene l nnçará mão,. etc~», meato não ser póJe diminuir . 
e fecha o pe1·ioilo com estas pa.la.Yl'aS : ·«em
fim, agirá antes convencendo do que obri" 
gando». · . . · .. · _ .. 

E ê depois de .semelhan-tes pa.lavt•as, que 
nio hesito um instante, siquer, em subscre
vel-a.s, que a Cam:~.ra, p or um acto que oon. 
sidero p:·ecipita.do, approvou sem emendas 
ou alterações um projecto defeituoso e por 
demais severo, muito fOra. dos moldes em· 
pregados por aquslles que o vão executar, 
como !linda. se dedur; clara. e positivamente 
das pllla\·ra.s da. Directorla. de Sa.ude Publica, 
que eonUmia : 

cM3.8 não será. a. vlolencia o CJ.Uo o medico 
.da hygleue lava.r1i ao domictlio do povo, 
8erá &'Palavra quo conveDco, o argumento 
que pel'Suo.de e o a.ppello 4. boa razã.o.,. 

. O SR. RooaiG UES DoRrA,..-COmo não se póde 
diminuir, esse vae accrescentar ~ · Segundo a. 
declaração categorica. e fOL'ma.l do illustre 
leader da. Camara., no rogulamento Berá. in· 
cluida. a dispos!çã:o to1•nnndo accei tavei~ 
todos os a.ttestados medicos rele. ti vos á va.o
cinaçãa e rovaocin:LÇã.o. (Apoiados.) 

Sr. Pro3idento, a.pezar da. l'Ocu3a formal e 
pomposu., como jé. dt~e no principio do meu 
discurso, do suballtutivo que apt•eseo;ei a.o 
projecto, pol' declo.ra.çõ01 e por oonveraa.s 
que tenho ouvido donko o !Ora deota CQSa, 
o que justifto 1m a. minha lnsistenoia em di~· 
cutir a loi, em apresenta·r emendas, esta me 
po.reoendo quo o quo VO.Cl flor r~gulo.men~ndo 
nll.o é a. lel a.pt~rova<lll, mas sim o mou su lJ
stltutlvo rojoitado. O e1l'e\to cont1•ario, que nestes "asas pM.

pt•oduzir, ou sempre pl'oduzem rigores do. 
mastados, foram bem comprellendld.os pela O SR. LUIL Do:.tiNCiUES-E' o ca.so ue se dar 
Dire.ltoria de Saudo Publica, que pretende para. bens a V . Ex • 
.t~r applicação das penalidades da lei, o Sa. RoDRIGUES DoarA-Porque então se 
mas, somente nos casoS que, segundo o rejeita. desa.pleda.da.menie o meu p rojecto que 
seu criterio,jnlga.r extremos, como se deduz em conscienoi a. se reconhece ser 0 melhor ~ 
igualmente de suas pala.vrils: 

«A sancção ponn.l scra rescrva.da pa.rll os O SR.. LUJz DoMINGuEs-Isto <!, será u,ppt•o. 
ca.sos extremos em qu~ 11. sa.llde publica. pe. vado a s!lbstittltivo do V. Ex. l'ejeitado p~la 
rigar pela ro~istencia á. accoitnçã.o dosso Camara., e rejeitado o que ll ca.mara ap-
meio propbylat!co.» pruvou. 

E por aqui se 1ica sabendo que não é o que 0 Sn.. Bn.IciO Fituo- E' bam não fallat• 
a lei determina. o que so va.o famr.. . para. que nã.o 83 arrependam. 

O SR. SA FnEIRE - N!o ha neoessiclade, - . 
poroant() daQ.uellas disposlçCies imporatlvae O S_R. RoDRJo~v.s D9RIA.-Se al'rependam 

' • ou no.o, faQanl ou nao 1'aQam o melhor, o 
OS~. Ranawu~3 DoRIA.- .•. nii.o lu~ vendo q~e e'!- quero é (\llG so sa.iba. que aqui e~tou 

necesaul&Ue do ser approva<lo o que dlspl!B a. t11scut1nilo com smcer1da.do. , . 
lettra f, poia « u. Ptll'Sua.."ião » é 0 pru · O Sn. CEL90 DE SouzA-Todos nós r6co-
ces~ que vac ser cmpt•ega4o. 1 A dll!lneceJSidado il113 pcnalid:\dcs nstllbe- n looemos isso· 
lecidas no projocto. e q ue proponho mo- O SR. Romt tGUES DomA.-. • . n:> sen t ido de 
difica.r, se torna patonte pelo seguinte ar- concorte1• com os subsidios a meu alcJ.nce 
gumento: para a eon!ecçito de um<~. lo! just :~ e t ole· 
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· rtl.vel. Seguindo os !!ictames de minha. con
sciencia., e debatendo sem proposito de ordem 
al O'Um::t, si não o de demonstra.-..· . a verdade, e 
o de manter a minha convicção, contento-mo 
em que :fique consignada nos annaes a minha. 
opinião, lealmente .manifestada. 

Estou empregando, dentro das normas 
regulares, todo o es.forço de que sou capaz 
na defesa das minhas emendas e du meu sub
stitutivo, novamente reproduzido; e si a 
Camara .· ainda persistir ·em rejeital-o, sem 
que de modo algum · fosse combatido, não 
terei · remedio siuão dize1• que se rJaliza., 
mais frequentemente do que talvez pensava 
o poeh, o conceito que elle emittiu ha tanto 
tempo:~ << Video meliora p,.oboque, deteriBra 
seguor». 

E' preciso não levar as coisas além do ef
feito que se desJja. obter, pois sempre os 
excessos prejudicam o resultado. Em medi
cina., Sr. Presidente, . o veneno . tambem é 
usado .no t1•atamento das molestias . c 3m o 
medicamento, · .. o quo não é preciso re
cordar t\OS meus collegas modicos, com a 
condição, porém, de ser empregado em dose 
attenuada, em dose therapeutica, como bem 
exprimiu Popo: 

As poison cw·es ~n just p1·opottion used. 
E foi por ter isto em mente que em meu 

substitutivo, em vez de applicar penalida.tes 
toxicas que podem aniquilar o iniividuo, pre
screvi-as em doses attenua.das o em dóses tho
rapeuticas, em doses que curem, mas não 
em doses que matem. 

O Sa. Earco CoELno-Ma.s, entre as doses 
que cu1·am e as doacs que matam, ha as 
doEleS que envenenam sotu ma.tu.t·. 

0 Sn.. RODRIGUES DORIA.-Sim, ha a dose 
toxica mortal o a. dose toxica não mortll.l ; ê 
principio de toxicologia. 

0 SR. MALAQUIAS GONÇA.LVÉS - E'; COD· 
forme o individuo, a idiosyncra.sia ... 

. 0 SR. RODRIGUES DORIA-· •• a idade, o 
sexo, o estado de saude, o estado de vigilia 
ou de somno •.. 

O SR. MA.LAQUIAS GoNçALVEs-E todas as 
outras varias condições. 

0 SR. RODR.IOUES DORIA- ••• O estado de 
vacuidade ou da plenitude do estoma.go, 
etc., afó1•a condições dependentes da pt•op~ia 
:;ubstancia, como a soluhilidado, e do vehi· 
cu lo. 

Atê u.qni tenho encarado a questão somente 
em relação á. Capital Federal, onde, apezar de 
tudo, mo parece a lei difflcicilmente exB(}Ui· 
vel, se bem que asila inexeq uibilidade soja 
considerada como uma razão tranquilisa.dora 
para a sua approva.cão. 

«Não faz m:tl approvÚ.r a lei que oilu. não 
será. executada» se diz. 

Ulii SR. DEPUTADO-.:_E' isso mesmo. 

O Sa.RoomauEs DoRIA.-E' e1fectivamente 
estranho approvar uma lei para o fim de não 
ser a mesma executada! (Apo·fados~) 

Si, como já observou .o illustre D3putado 
pelo Rio Grande do Sul, Dr. Barbosa Lilna, 
não. põde o Govol'Do apurar a popula~ão 
desta. Capital, muib facilé tambem a essas 
pessoas . que fogem ao registro evitarem a. 
vaccinação, . mormente nos suburbios, onde 
com mais intcnsida1e tem geassado a va
riolà. 

Sr. Presidente, nã.•) resido na Cr\pital F9-
deral, não tenho a. fortuna de residir ritt Cn.
pital Federal. .. 

0 SR. HEREDIA DE SA-:-A desgraça. 
0 SR. RoDRIGUES DORIA-:-Si bem que . O 

meu honrado · collaga · conside.'e is3o · um~ 
desgraça, continúo a peu5ar ser uma fortuna. 
Não obstante a lei, não tenho a fortuna de 
residir nesta cidade, mas ainda assim, julgo 
que ella. encontrará. muitos embaraços em su<:~. 
execução; nos Esta,los é inteiramente inex
equivel, ficará. sendo um:t lei ue moro luxo, 
uma loi quo não secvirâ para os fins a que se 
destina, da extincção da. variol:1, mas que ~'e 
pôde prttstar como arma de possi veis VOlt&m1~s 
em dadas circumsta.ncias. 

E' opportuno suggerir á outt•t.t ca.sa do 
Congresso, onde est~1. lei foi ger:~.da, e que 
agora está a discutir a rot'orm1 oleitoi•al, 
que não se esqueça de estabelecer como con· 
dição pa.1•a ser eleitor a vaccinaçãu o l'CVM
cinação, rt·ovadas por at;testn.dos da «Directo· 
ri~ Ge1·~ do Sauda Publica ou dos intJtitutos 
vacoinicos d& Rcpublic~», a do náa poder 
votar o eleitor sem exbibit• attost:vlo rlo ter 
sido va~cinado, «com provei t.o, dontt•o dos 
sete annos a.nte~·iot•as», e no cttso de 1·ecusa. 
não poder ·votar, e ser pa.ssivei · das penali
dades da lei . 

E si nesh capital, com territorio muito 
circumscripto, provido todo olle dG commu
nicações faceis e abundantes, onde, pôde-se 
dizer, não ha distancias, possuindo um insti
tuto vacéinico, c:trinhosamente tra.tado pelos 
pode1•es publicos, e onde é enorme a quanti· 
aade de medicos, muito maior do que neces
sita o comporta. a população, não serão 
poucas as ditllcu Idades, lembremo-nos por 
um pouco que a. lei tem de ser applica.da 
nos confins de Minas, Goyaz, nos sertões da 
Bahia e do Piauhy, no tet•t•it.orio do Acre, 
onde sô se chega depois dtJ mezes de penol"a 
viagem, affrontan.Io perigos, e onde não ha 
medico, nem chega. a, vaccina em bom e:J
taclo. 
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o Sa. Eaxco CoELHO -V. Ex. não · acha não teem; a vaccino.l<1. chega demorada.; roas .· 
que a. passagem pela. linha equatorial não é preciso seguir o exemplo da. Allema.nha. · 
altera a va.ccioa 1 · O SR. EsTACio CorMBR~-Isto prova q~e a. . 

O S.a. Ronarou.ES DoarA -., Não conbeço a. .lei .é pll'a. allomã.o ver. ·, · · · · 
influencia que possa tor o Equador sobre a ô Sn.· RODRIGUP.S DoarA-Institutos YO.CCi· 
YdCcina,.mas sei que a. vaccina velh(l. perde nicos ternos muito · poucos no paiz, creio 
o seu valor· · · · que a.pena,s ·quatro, que ás ·. veze~ mandam 

O SR. ERrco CoELHo- E o calor ·~ pedir va:CCina ao d'aquL· Na Allemanha, qne 
· · ·é o g1•a.nde exemplo, onde se pôde diZOl't 

O Sa · RODRIGUES Doa.u.-0 calor coagula foram supprlmida.s as .distancias. e a.ppello 
a lympha e. tira-lhe os seus efteitos, para. aquellos que lá já. estiveram; como . 

O Sa. Ea1co CoELHo-Pois é isso o que ()meu sympathico amigo S1•. Dr. Ca.logeras 
succede, fechando-se o .tubo por meio da. qua me dá o prazer· de me ouvir, nll. Alle- . 
chamma. do alcool. · · · · manha., · ha. 25 institutos vaccinicos do Es-

0 sa. RODRIGUES DoarA. _ Para só me ta.do; As . estações Yaccinicn.s . sã.o a.lli si»> 
tua.das a 5 kilometros uma. da outra., no occupar do meu Estado, devo dizer que a.llié geral. · · 

impossivel fazer executar esta lei, . · .. ·· 
Foi pot• és~as razões,S1;. Presid{loto, ·roi por 

Não me conça.rei de repetir : ;_O Esta- sabor · de vista·e c onhecer pelas fatligas de 
do de Sergipe, q1.1e é o menor de todos t' · 1 .. 
e do mais densa, população,. senrio do viagem que o meu pa.iz vae mui lSStmo a om 
litto1·a.l e coJlocado mais ou menos 00 de Copacabana., e do Encantado e .Penha, e 
meio ·da costa do Bra.zil, passa mez h): ainda. por não avaliai-o pelos.velhos,grandes, 
t ch·o som communic:~.çõos com os oukos Es· adianta.dos e ric\>s p:l.izes da Europ:\, que eu 

O nunca pude ve1• e «tenho pena»,foi por isso que 
ta.doa. anno passado, q_ua.ndo em Ara.oajü no meu substitutivo {!Sta.beleci 0 prazo do 
app:l.l'eoeu a peyto bubonica., daqui l ova.d<\ primeil•o a.nnodo exi:lteocia pa.t•a a primeira. 
PQ[o Commandante Aluim, se não na ult ima, vaccinação. 
m:u~ em uma. da.s ultimas viagens Que foz o 
Llo!Jd para Sergipe, recebi do seu zeloso E isto ainda não é tanto quanto a culta., a. 
presidente pedido do vi\Ccina. e sôro a.ntipes· disciplinada, e eu acoresccnta.roi, a. mili
tvso~. quo o meu llonraulJ amigoSt•, Minis· ta.risada, Allemanht\ concedo, [Jorque lá ta.
tt•o do Intm•lo1• mandou quo tussa sem de- xa.-se a. Idade de 2 annos para. a primeira 
mora remettidQ . . • . vaccinação. 

O s B Pa1•a compensação dosta curttl pt'azo do um 
R , RI CIO FILUo-Nã.o tcvo quo pa.ga.r ? a.nno, rela.ti v a. mente ao assaz dila.ta.<lo da. 

cul\a e disciplinada Allemanha, estabeleci a 
j ustitlcação da. irnpo.,sibilida.de de t &l' va.colna. 
e medico pal'a vaccin:w, o que de fu.cto con· 
stttuirá. força. maio1·. 

o SR. RoORJGUEB DOlUA-Foi ue g-raça. • • • 
mos quo alli só chcgal•lio com 40 dia.g de de
mor!\, porr.1ue quasi 30 tlcaram na Bahia, d. 
e~pera talvez de alguma. barcaça, a que está. 
reduzida quasi a navegação para. Sergipe. O SR. MALAQUIAS GoNçALVES- O caso de 

Ha seis mezes c1ue a linha subvencionada. f<>rça ma.ior está em toda.~ II..S leis, 
pelo Govorno p 1ra. ir a. Sergipe nã:> vai até 
u~·. 

. D.i.stlncto conterranoo, que aili já. exerceu 
com lJrilho o ca.rgo de presidente, daqui um;~ 
feita partiu em paquete francaz pat•a espe
r ar na Bahia. vapor do Lloyd que o condu· 
:zisse a. Aracajú ; e na. primeira. destas cida

. das leu telegramma. da. chega de. do paquete 
ao Ha.vre, antas que fosse a.onunciado um 
calhambeque que o levasse a. Aracajú. dia 
mal~ de seis mezes~. escreveu-me ha. dias 
um amigo, nogocíu.ote na. Estancia, que I! 
uma das melhores cidades do Estw.lo, e 1eu 
sogundo porto, «ltue .não entra aqui um va

. por ) I). E por muito mais tempo hão de espe
rar as crianças daquella. loca. \idade a a.lm<~
ja.da v~ina. pal':l. o cumprimento da lel ! 

H a. muitas cida.•les da minha. ter1•a. que não 
toem medico ; a.s villa.s e povoações, estas , 

O Sa. RoDRIGUES DontA. - Então e1·a ox
cusada a jus tificação po1• molestia, no proje· 
cto do Senado, porque molost ia. ta.mbem tí 
fol'ça maiol'. 

Fui o primeiro a não considerar sem tacha 
o meu projacto, e eu mesmo a-gora, em emen· 
da, fa.ço·lhe um a.ccrescimo necessa.rio, e já. 
existente na. legidlu.ção o.llomã. 

o sa. MALAQUIAs GoNçALVE.:! - v. E:r. 
quer ser pratico, 1•eduza seu substitntivo a. 
emenda. 

O SR. RoDRIGUES DoRIA.- E' ju;rl;amonte 
isto o que estou fazendo, além do substitu
tivo na 1otegra., apresento diversas emendas 
em que o decompuz, e estou certo que 
V. Ex. vota,rá. om favor de a.lguma.s. 

Accrescentei, como oxcusa. para. a dispensa 
do attcsta.do de vaccina. , o facto de ter o 
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individuo já. ter tido vario la, ao lado da 
refracta.riedade á vaccina. 

Conheço um medico que jâ foi vacciuado 
. uma,s 20 vozes sem resultado, que tem tra
tado vuriolosos impunemente. Em seme' 
Ihante caso nunca ~ possível apresentar 
um attestado de va.ocina com proveito, 

Na AHemanha não é feita a reva.ccinaçã.o 
quando o individuo tem soffrido de va.i'iola. 

Sei que nas nossas· Fil.culdades :recus:1-se 
matricula a alumaos que .tive1·a.m varíola, 
que se apresentam com o rosto picado pelae 
cica trb~;es ca.rac teristicas ucst;a moie&tia, 
quando elles n1io apresentam a.ttestados do 
vaccina com proveito, como exige a lei, 
attestados que .hãO de ser fatalmente gra
cioso$ e não verdadeiros. 

j).,!antive,s~·. Presidente, a emenda. que man
Ja considerar como validos, para p1·ova. de 
VJ.dna.ção, os attcs tados dos ·1uedicoa p<wti
eulares,com os quaes as pel!aoas possam. ou se 
queira.tn vaccinar, e niio apresJntei esta 
emenda. por prcnoção . de ordem alguma 
cunlra os moclicos officío.es, pa.L·a com o3 íu
~pectm•os sanital'ios, porque entre ollas vejo 
alguns q_ue fomn:t meus díscipulos,com muito 
aprovoita.mento, e com os quo.es não teria 
absolutamente ropugoancia de mo vaccinar, 
mM peço á L'a.ma.r<l, por tudo quo é sa.grado, 
rJUe não mo prohibo.m du escolhot' medico, 
até mesmo p:.~,ra. me v •• ccina.r. 

o Sn. Ber,I~Anro nr> Sot'ZA - E' nm dl· 
re\to. 

O Sn. HoDRJC r:ES Dom.~- Ex~ctumanto; 
e um 1\ll'Oito. E apezat' d•t Jll'Omassn de que 
estu. dlspo~içio s<Wit !nélulda na regulamen· 
taç~o da lei, ctu virlude tal vez deat11. dis
cues!i.o, quo por iSSQ será proveitosa, vou 
mostr<w qno o primeiro passo para a mono
poliso.çõ.•-• dQ. vaccioa. pelos inspectol'es sani
tnrios. ,já foi dado no l'egu1amento de hrgicne 
em vigor, e que não fica rovoga.do pot• esta 

.lei. Por isso mantive a minha e monda. 

.osa. SÂ. FI.\EiaE- Poderia lm• a emeuU.a 1 
O Sa. RonRlG1.'F.S DaRIA- A emeoda e a 

-seguinte: 
« As vacci nações e reva.cciuações pra tíca.· 

dt~s por medicas pa.rtlculares ou da confiança 
do paciente, serão provadas por' a.ttestado 
'ViSl\do Msta. C a pita. I pela. D irectot•ia. Gcm\1 de 
Saude Publica ou seus prepostos, o nos Es
tados pelas respectivas repartições de hy· 
gian3 ou seus delegados locaes. » 

O Sa. SA l<REIRE - Pal'a q Ua o - visto 1 

O Sa. RonarauEs DoarA - Foi um meio 
de ver §e conseguia. alguma. cousa, si con· 
santi~m na sua approvaeão, àosde que para 
attcatado falso temos o codigo psnal. 

0 SR. BRlCIO FILHO - Ü Visto nullifiCa a 
acçiío. 

0 SR. R.oDRlGUES DOIUA- 0 regulamento 
de hygiene actual, quando h·<Lta. da prophy
laxia da varíola., diz nos arts. 208 e 209 que 
« Gm ellSo de variola o i nspector sanitar·io, 
convidará. todo.s as pessoas r~sidente~ no 
fóoo a s9 · vaccinarem c revaccin llrem 
(art._ 208), e ~s que. nlio q_llizereül se sujei· 
t.ar serão recolhidas em observaçã.o, em edi
ficio apropriado, e corl'endo as despezas do 
estadia pol' contl.. das pessoas isoladas, etc . » 

Vejamos agora. o art. 210: 
« Art. 210. São eximidas das disposições 

constantes do artigo p recedente (esse artigo 
precetieute ~ a vaccinaçiio ou isolamento á 
custa do isolado), as pessoas que exhibirem 
attestados de va.cdna fot·necidos (1•eparo bem 
a Camara.}, pela DiJ•ectoria de Sa.ude P ublica, 
ou por urn dos ins t,itutos va.ccinicos da. Repu
blica, visados pela mesma Directoria, pro
van·io ter so!l't•ido, com proveito, a vaccina
çã.o dentro. dos uutmos sete a.nnos .» 

PaL' esta disp"Osíçào, veem os nobres D~pu
tados qu•J o primeü•o passo estú. da.do l>aPa 
essB pri vílegio, p<tl'a o roooopolio d:~ vac
cinllcão om f a. vor dos tUBdicos oftlciaes, pois 
que quem sa vacoina. t em dous intuitos: p ri
meit·o, o <le so imtunniza.I' contra a. va1·ioln. ; 
soguodo : o 1le olJtel' um documento com q_ue 
pos~(l, provar estaL' imruu nizado, afim de po
ilol' satJslaZQl' a val•ias exigcncias, Mmo, por 
oxempto, para o. matricula nas escolas, e 
pat'U. .l'ugir tLs datet•roina.ções dos a rtigos 208 
e 2- !J 1lu Hogu!arocnto do Hygicmo. 

Por esto <li9positiYO, por~m, o ll..t tC\sta.do só 
pódB ~tll' rlarlo pela Dil'ectol'ia de Saude P u
lllica. on pur ins titutos vaccinioos do paiz, · 
visados por c lia, 

Ot•a., quem venha Ú<J Sm•gipe, e se aellal' 
om uma e:wa ondu houver varioh\, embora 
l.er.Jta sido vaccioado Já, um rnez ou dous 
ante~. tem de ser l'eva~cinado, ou ha de ser 
isola•IO á sua cus ta, porque não póde da L' 
attestldo de nenhum institut o vaccinico, 
quo lá não exis~e. 

E ~t vaccinação ha. de ser, com proveito_ 
como tambem Stl acha n 1 lettra o do art. 2" 
do pr()jecto em discussii.o, sem a excusa. da 
reft·actariedade ·congeni ta_ 

E esta dispusi~·ão set'ia natut•almente tr·au· 
sportxda. par;, o regulamento d~L vaccina, 
si porven tu r'' a discLlS~o não foi'çu.sse decJa. 
raçõ·as tranquilizallol'i.\B t~ respeito . 

Eu sei quu lm paizes, Bomo, pol' &xcmplo, 
a. Alleman b.a, em q_ ua os a. \testudos só podem 
!er da.dos [!elos medicos da h ygiene. A Alie
manha é um Imporio onde se fa.lla allomão, 
e o Brazíl é uma. Republica onde se fa.lla. 
porluguez, alt\m de muitas outras dilfe
renças. Acho, pois, m<tito oed.o para querer 
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so transportar desde jil. a A!lGma.nha. pa.ra do· fa,;er no Sona.do, onde uma emenda. foi..· 
cá.· o mt~lbor é fazermos uma. legislação apresentada afim de goia.rem da mesma 
ap~opriada ao nosso meio • . (Apartes.) isenção os documentoe para . fins eleitoraes. 

Em todo o caso, apezar da boa fé com que E' preciso, pois •. que a disposição _e.;teja. 
o meu illustre coliHga e amigo Dr. Telxelra. taxativamente na lei. . 
Brandão, rc\a~or do parecel', que . Vl\0 ser E a.inda. IISSirn pode ACi:mtecer como COili O 
regulamentado. atflrm:J. que . o.~ «attestados casamento que de_vo ser gratuito, pela- loi, 
medlcos continuam a ter fé publita.~ •. m:m- mils que está bom . caro. (Tia apartes .) . 
tenho a minha emenda, e pol' me bavel' dito ·. Penso que a Jégi.alaçKo sobre a hygieno 6 
um clinico desta. cidade, de · ouvida. a um do dominio dos Estados, e neste . particular 
inspector sani1a.rio, qne· só attendia, uo c~ s:into-mu perfeitamente a commódo ao lado 
dos arts. 207 a. 209 do regulamento do hy- do meu ilíustre amigoo·nobreDeputa.-lo por 
giene, aos a.ttes~a.:!os tia. Dired ot•ia. de Sau!le Perna111buco Sr. Ma.la.quia.s Gonçalves, e o 
~ublica1 quo om sua publica•.:ão de · 26 do nã.o .ménos olisiioct>) . Deputa.dv pelo mesmo. 
~gosto aiz com a maior siog(!lcza.: . ·. Estado 0 Sr. João. Vieira, ttuc asslgnaram, 

«Depois, a. vaccina.ção nãu s~:Jrá rett:l. ex- com 1·estricção o pa.recer,no que estou. 
olusiva.mente pelos medicas da hygicno, como de pleno accordo, e er;\ o que tinha a dizer 
se propala.; ao contr-ario, c:\da um será Hvre em justitlcaÇão das minhas emendil.s ; 
de va.celnar-se com o medico que lhe a.prou- Não dosejava., Sr. Presidente, rnassar• · a 
ver; ~.s autoridades de hygiene apenas veri- camara com. estiradas dissertações ; (o1a~ 
ficarã.o ~ssa nccina.çâ.Cl; quando Isso se torne apoiados), mas jtl. que me acho nesta ~ri burla, 
necessa.rlo, e f~rão regi~trar o· attesta.do. » onde não penso voltar muis sobro o assumpto, 

Seria.lntercgsante que a lei prohlbisse quo quero patentear de. qu·e ordem . foram os 
qualquer pessoa se vaooinasse com qualquer motivos que rue b e ra.1n tomar pai.'~ activa 
.medico1 no interior· da sua habitaç.ã.o f Mas, . nesta que3tão. · . ·· . . ·. 
não é nisso que so t rata ; o que se quer é Quando foi a.pprova.d() no Senado o proje
obter umll. prova. dessa vaccinação, e que só c to de va.MinaQão e rovaccinação obriga to· 
vnle quando é da. Directoriu. de Saude Pu- rias, contendo ma teria que de perto diz re· 
blica, ou por ella é registracla, o que não se spoito ll. minha profissio,a. meus estudos, pro· 
póde obter nos Estados sem institutos vacci· curei e:~;&mina.l-o e f>)rmular emenda.s .P~ra. 
nicos, ou onde n[o ha. delegado d~ directoria apresent.a.r nesta. casa, quando 0 p1•ojooto 
gera.!, como em M~nas, o que procurei sanar -viesse d. discussão. A Commissi'io do Sa.ude· 
com a minha. emenda, ent1·eóa.~1do a. revisiio não 0 alterou, e como as emendas não me· 
tlo atteslado á hygiene esta.doa.l. 1 11 ti b (li t ) 

O art. 5• do meu sUb3titutivo tem tal la p&rec a carom o em... a apares. 
titude quu diffici!meutil dollo oscap:~.rá. qunl- E' que a obl'&, n·ao tendo sido blm deU
quer pessoa, seja. empregado publico, empre- neada, os concertos não lbe dcu.v.J.m bem. e 
ga.do pll.l'tlcula.r~ opomrio, etc. só obra nov11. Assim, re.-;olvi organizar um 

Ma.!ltenho, Sr. Presidente, a omenda. cun- substitutivo, <iHO, som protcnções, não tem 
signs.da no art. 8• do mou substitutivo, ouk o intuito a. nlio ser o detra.zer a pequena. 
mandando distribniL• a lympila gratuHa- contril>uição de mou ostOl'QO para a. o()nfocçã.o
mento pelos IMados, o consign!Lndo isançlío da. ·ia!. 
do sollo e emolumentos para os documentos Tive o pra,;er do, nos dias immedfatos «. 
fornecidos como prova da . vaecinli-Çlo. sua. a.present~ão. receber multiplicada.s fe-

0 meu illustro amigo e collega, membro da licitações pol' ter apresentado uma solução. 
Commias.'\o de Fazenda., e rola tor do parecer :ls bem accoita c conciliadora para a quostã o 
emendas que a ella. foram submettidas, 0 que es'lava agitando os espiritoe , a {!{loto. 
Sr. David Campista, dizqu!l a primoü·a. part6, do me parecer quo num ploblscito o meu 
a.quella que m:IDda distribuir Jympha. gra- projecto teria um nobvel \riumpho. 
tuita., em rigor, escapa á. competónoia da Sr. Presidente, são contra os meus ha.bltos. 
Com missão de Orçamento, visto nlí.o a.cal'?O- de retra.himento essa.s pre~enções o jactan
t.tl' augmento de des;,;eza. nem díminuiçlLo da cias, feitas a respeito da minha. pessoll., mas 
rocei ta; e, apezat· disso, a.conaalna a. sua ro- é forçoso reeoohecet• que ellas são um con
jeição. A conclusão que eu tiro é esta: não dil)lonto nocc3&ario para. se ter valor, e 
pt•ejudlca, e pot' isso niio ~raz iooonvoniente aquillo que a. gente ta.z. D~sculpe·ma, V. E:t. ,. 
em ser approvada. L>St.'llmmodcstia. . 

Quanto ' togunda pa.rto, &l'luclla . que A Noticia, importn.nt~ or!JãO de publioidade 
i1enta. do Mllo e omolumontos o~ a.UcRtados desta Capital, noutro o tmparcial, no dia 
do va.ccinl\devo ruriJ4)~amon lo ftca.r na lei, 25 de agosto, lmmedla.to ao da apresenta· 

Eu consultei algunsjut•istaa neste l!<lnthlo,o cio elo mon ~ubstitutlvo, deu solJre elle· 
ollea ma a.mrma.ram a. n63cssi.ll\do de$!\a. dls- um arUgo multo ravoro.vol e li&onjolro, que: 
posição na loi, à semelhaaqa do ctue se acaba peço llcenç:J. tl Cam:u•a. para. lor : 
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« Obrigatoriedade da · vaccina - Dizin.mos 
hontem que aos . illustres membros do parla
mento advm·sos á medida da obrigatoriedade 
da vaccinação, mas apregoadores . da efficacia 
da vaccina como premunitoria da v.•riola, 
cabia o dever de proporo'm uma outra me
dida que mais racionalse lhes afigurasse e 
acaso pndesse evitar os inconvenientes da
quella; reclamada p0las autoridadus sani
tarias como a unica capaz de olferecer' pro
:ficuo comb:l.te á epidemia que devasta a 
nossa população. 

H ontem mesmo, e á hora em que a Noticia 
era publicada, o illustre Deputado Dr. Ro
drigues Doria . subia á tribun~ d:~ Carnara 
para discutir o projecto do vaccina obriga 
toria, com a competencia que lhe . dâ. o seu 
caracter de medico distincto e de em~ri to 
professor de .uma das . nossas faculdades. 

O illust1•e representante de Sergipe, em 
sua attitudeopposta ao projecto em debate, 
procedeu exactamente do modo que nos pa~ 
recia o mais curial. h: bem haja por isso ; 
pois, analysando e criticando .o . projecto pri
mitivo em vat·ias de suas . disp~sições, con
~luiu por apresentar um substitutivo de su:L 
lavra. no qual a idéa capital da obrigato
riedade da vaccinação é manitestamento ex
pressa, mas pol' meios indirectos, condu
centes ao mesmo almejado fim. 

Fallece-nos competencia pal'a tlizer com 
autoridade e ~eguranç·a sobi.•o o sub:ititutivo 
do Sr. Doria, mas quer nos parecer que o tra
balho por S. Ex. apresentado á meditação 
tle seus collegas é muito plausível em suls 
linhas ger•aes o que ahi so encontram dispo
sições accoitaveis por todos quantos teem 
tido uma opinião a respeito, ou combatendo 
ou ampat•ando a id~n. d3. va.ccina.çl'io ol)ri· 
gatol'ia. 

Para os que, pugnando pel<\ libel'daue espi
r·itual do individuo, se mostram hostis á me
dida, lá. está. a faculdade dada ao cidadão do 
buscar o meio immunizanta á competencia 
do clinico de sua confiança, e a.:acceitação, 
por parto da autoridade da Saude Publica, 
do attestado de vaccina firmado por qual
quer profissional, legalmente habilitado. 
Para os que prégam a obrig<-"\toriedade, por
que a reputam o unico recurso contra o mal 
das bexigas, que vae assolando a nossa Ca
pital e assigrialando a sua passagem por 
uma mortalidade assombrosa, para esses lá 
estão inscriptas varias disposições, estabele· 
lecendo por p1•ocessos indirectos a et.rectivi
dade da medida ora. proposta.. 
_Segundo o substitutivo Doría, a vaccina.

çao e a rcvaccinação contra a variola são 
obrigatorias : aquella dentro do primeil•o 
anno de vida, esta dez annos depois, sendo 
oa paes e os tutores responsa.veis pela ex
oxecuçio da medida, incorrendo, por sull. in· 

Vol. VI 

fracção, em uma. multa., salvo o ca~o de mo
les tia .. · provada quo dCJtermine o seu adia
mento, ou a impossibilidade jliStitlcada de se· 
obter boa vaccina, e inoculada por ·pessoa 
competente. 

Ningucm poderá matricular-se nas escolas
e · estabelecimentos de . ensino publicos ou, 
particuhre~ • . de quri.lq:Uer gráo ou natureza.. . 
que sejam; nem exercer emp1·ego publico 
qualquer ; nem ser admi ttido como operario 
ou trabalhador nascindustrias,obrasou repar
tições do Governo, sem exhibir prova de
vaccinaçlo e do revaccinaçâo quando per
mittir :.r idade ; import'lndo a int'racção des
sas disposições na nullidade . da matricula. 
demissão do.cmpregado,·dispensa do operario 
ou trabalhador e responsabilidade do chefe· 
tla repartição ou director das obras, quo po
derá ser suspenso pol' prazo de 15 dias a dous
mezes. Nos collegios e escolas particulares a 
responsabilidade . cp,herá ao diroctor ou pro
fessor, sob pena. de multa; sendo extensiva 
aquolla disposição igualmente· aos opera rios· 
a trabalhadores de industrias e _emprezas .. 
particulares, aos tripulantes de navios e va
pores, e:tbendo aos respectivos dircctoros, 
ge1'ontes e commandantes a responsabilidade 
pela execução da m"dida.. 

Ta.mbem sem u.ttestado de vaccina ni.n-
guem poderá assentar praça em qua.lquor· 
d:ts _classes armadas, Corpo de Bombeiros, 
gual'das civis, municipaes ou nocturnos, ca
bendo aos commandantes velar pela pratica 
de tal disposição. . 

O ci.dadão não será de nenhum modo obri
gado a submetter-se ser vaccinado pelas au
toridades medicas officia.es, pois a vaccinação 
por profl.ssionaes particulares é accoita p~l' · 
attostu.do, visado pela Directoria Geral de 
Saude Publica. 

Vê-se, deste breve a.pu.nhado do projecto 
sul)stitutivo do Sr. Dr. Doria, que o seu tra
balho em mais de um ponto se assemelha. ao 
apresentado po1• seu coll~ga D1•. Erico CC?e· 
lho, e quo tambom es.:;e mclue em suas dts
posições algumas que incidem com a acção 
da autoríd<.tde municipal e em terreno em 
quo só ella tem autoridade pJ.ra intervir. 

Mas do estudo da dHferenciação entre os 
dous projoctos resultará tal voz o meio termo 
mais acceitavel ; e, quanto á. outra conside· 
ração, essa jél. não póde prevalecer, desde 
que no Codigo da Directoria de Saude Pu
blica, approvado o anno passado pelo Con9 

gresso, a União ficou habilitada a intervir 
nos municípios, em iua acção sobre a hygiene 
publica, e privada. 

Resumindo, úlfigm•a ·Se-nos que o projecto 
hontemsujeJto á meditação da Camara, parar 
substituir o do Senado, offerece uma larga 
base para estudo, do qual poderá resultar 
uma. lei que seja por todos bam recebüla,. 
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por conciliadora. e acauteladora dos inter-
esses geraes da população.~ . 

Sr. Presidente, eu disse que estou aqui 
· com sinceridade. N~o costumo vir â .. tribuna 
sinão .•• 

o SR._ MAr,AQUIAS GoNçALVES -c lJrgido 
-pela necessidade. 

0 SR. RonniGUES DaRIA- ... urgido pela 
··necessidade, e pareceu-me que era o caso de 
vir, e para sus-tentar a~ minhas convi_cçõe~. 

Eshquestão de vaccwação e revaccmaçao 
·não é uma questão partinaria, uma questão 
pUl'amente politica: .é uma questão scienti· 
fica, é uma questão altamente social, como 
di>se lord Beaconsfield, citado pelo illustre 
Deputado por Minas, Sr. David Campista.. 

Ur.I: SR. DEPtiTADO--'-Ta.mbcm não é ques· 
tão l'eiigiosa. · 

0 SR. RODRIGUES DOR.IA-Tambcm não é, 
Dest~ sorte, eu não devia, para apreciar 

· este projecto ou votal-o, mandar procurar 
-idéas e convicções alhures, em algum esta-
·belecimento apropriado. · ·· · 

Ao ser posto o projecto · na. ordem do dia 
dos trabn.lhos desta Casa, tive a stmplicidade 
de pensar poder olle ser discutido, emendado, 
corrigido. 

De outro modo, mais Mmmoda. seria, de 
-certo, minha posição, não organizando emen· 
das e substitutivo, nã.o vindo disctltil-a>, 
dMende!-as, e mantendo-me no sil(lDcio, que 

-é o que mais estimo, 
E a goro., quo me acho ne.~ta tribuna, a.pro· 

veito o ensejo para me defender, ou melhor, 
para üefender o meu substitutivo de accusa
ções que me consta a elle são feitas, t11es 
como a sua. inopportuoidade, c envolvllr 
t11 ou qual hostilidade. 

Inopportuno o meu substitutivo! 
Sr. Presidente, eu não venho perguntar a 

V. Ex. quando é opportuna. a. (\presenta.ção 
de um proj~>cto snbsti tutivo ; si eu deixass3 
p:trv. a.presen· ta.l·o depois de approvado o 
p~ojecto, sanccionado, regulamentado e em 

· execuçã.o ••• 
O Sa. Gol\ÇALO SouTo- Já não seria sub

stitutivo. 
0 SR. RoDRJGUES DOIUA- .•• já não Seria 

substitutivo. E declat'o com fra.nqueza que 
prefti'O sofi'l'er tle bexigas, sob qu~lquer de 
sua~ fórm/13, a. ter de pass:u· por· portador de 
algum defeito mental, com attestado a.lli do 
meu illustre amigo Dr. Teixeira Brandão. 

;para set• internado em qualq11er estabeleci
mento ... 

0 SR. TEIXE:IRA B~tANJ>ÃO - V, Ex. está 
. livre disso. 

Q Sa.. RonitrGUES Dor-tu.- •. • onde sã.o tra.
.tados esses infelizes. 

Por que inopportuno o meu proíecto, que 
se propõe a. substituir, com vantagem, este 
agora em discussão, que se tornou antiP'!-· 
thico e que preveniu a população desta CI· 
da.de ~ontu o ma.is segttro meio de preven
ção contm a vario la, e que era. la.I"ga e vo
lur.. ta.riamen te p rocura.do ? E não sou ell 
quem o diz, são os dados oificiaes , . é a con
clasã() quG só não. tira quem não n. que!' 
tirar. ·· 

Aqui estão duas ~,,·io:s do JahwZ do Com· 
mercio ... 

()SR. BELlSARIO DE SoCZA-De alta rus[iei
ta.bilidadc. 

0 SR. RODRlC.t"ES DORIA..-• .. de alta. respei
tabilidade e imparcial ; v <w ias posteriores á 
a.présontação do meu projeeto, e nas quaes 
se mostra, não a inopportunidade do meu 
substitutivo, mas :1. do projeet o. 

O meu substitutivo,..:.penso eu e pensam 
todos que Q leram·-vem satisfCLzer um a neces
sidaile, attonu:.u' es>n. prevenção com q110 foi 
recebido o projecto do Senado.Ninguem pôde 
rlei11:ar de reconhecer a ínfluoncüt sobt•a o 
espírito do povo rine tBm tido a feroz propa
gand:.i contrCl. c. Yaccina.ç.ão,feitrJ. u ltimo.mente 
por toda a pJets, príncipalmeuto na im· 
prensa, pt>los antagonistas, pe!o.9 positivista~ 
e pBlos opposicionistas, 

Uu Sn. Dr,:PT.''rADa-Pelus opposiGionisto.s 
ao prtJjecto. 

O SR. R()DRICtms Dom.11.- E pr incipn. lroents 
ao Governo, porque eu sou opposicionista 
ao projecto, mas não á. '' accina, nem ao Pl'ÍU· 
cipio da obrigatoriedade. 

A propaganda p elo. impl•en&1 chegou até á 
pe~vet•sidnde de s e acooselhat' o.o povo que, 
após t\ vo.·~cinnyão, que davn.m como causa de 
innumeras molestia~. expremesse as p icadas 
da lanceta o lavassem-nus com a lcool! 

0 SR. TELXEil\A 13RANDÃ0-0 qu e Pl'O!luziu 
isto, o projecto ou '' campi1nho. ? 

O SR. Ronmour;;s DomA-0 projecto deter· 
minoa a campanha, e esta o m edo da va.cci· 
nação. 

Eis o que diz o Jornal do Comme~·cio na 
varia de !5 do m3z passado, 1:1aria apoiada. 
pela :1 N oticia do mesmo dia. 

« A tentativa do Goveroo p ara instit uir 
entt•e nos a obrigatoriedade da vaccinação 
o a campanha apaixonada con tra esta. me
dida, o.li<i.s adoptadn. em pa izos dos mais 
cultos, tem jil. tiuo o ell'eito quo 1emiamos o 
continuamos a tGrner. 

No mez do maio, neita capital, houv(1 
8.200 vacainaçõe$ e l'evacclna.ções . 

Com a. extoosão qno foi tendo a upidomia 
da varlola. augmentat•am a.a vacclnaçilc! a 
reva.caioações a lR.~Of:leJn junho o 23 ,021 am 
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julho~ Entretanto, em agosto decresceu o sultar si ueva discutil~o, ou indagar qua.l 
seu numero a 6.036! deva ser a minha opinião sobre elle. 

Nem se poderá. allegar que, tendo a epi- o· T s · A -· d ê 
demia cedido em virulencia, seja natural . SR • . EIXEIRA DI~ A- P01a o; um 
este decrescimo : .. pois o facto é que ella dos mais competentes. · · 
recrudesceu no mez de agosto, como attes- O SR. B1~LISARIO DE SouzA......., Professor de 
tam os algarismos officiaes. uma gloriosa Faculdade, que nada cede em 

Na :::mna.na de 25 a 31de julho, inclusive; sua gloria á do Rio de Janeiro, onde aprendi, 
deram-se nesta. capital 92 obitos de varíola e na qual a p::tthologia intertropicalha mui
e .·. ficaram> em tratamimto no Hospital de . tos annos jã.ê ensinada. 
S. Sebastião 309 enfermos. o Sa. RÔDRIGUE::l SALDANHA-Da qual é 

Pois bem: ··· nâs quatro semanas subse- ·um dos ornamentos. 
quentes o numero de obitos foi augmentando 
respectivamente de 98 a 118, t36, 135 e 
137; e o de existentes no cit~\do hospital 
cresceu parallelamente de 309 a 337, 370, 
349 e 408. E justamente quando o numero 
dasvaccina.ções deveria tambem ter augmen
tado, cabiu ele 23.0'21 a 6.036.» 

Nossa occa.sião o iUustre Sr. director de 
Sa.ude Publica, em conferencia com o hon
rado Sr. ministro do lnteriol', declarava nã.o 
ter . meios de debcllar a cpid@mia, ·e .·dizia 
q1le a.s vaccinações, que eram de 300 por dia, 
esta.vam reduzidas a 10 ! 

A campanha. não foi provocada pelo meu 
prJjecto, mas sim pelo d·J Senado. E norn 
era possivel chegar a outra conclusão, dea.nte 

·dos dados officiaes apresentad'Js pelo Jomal 
do Ommne1·cio, que não faz hostilidade .•• 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA.-Que é governa
ment:\1 o não governista.. 

0 SR. RODRIGUES DORIA- Esta. não póde 
deixar de ser uma qucstã. 'l aberta. e fran
que:~.da. á.s opiniões de todos, ao egtudo e á. 
discussão úaquelles quo pot' olla so interes· 
sai•cm; não pódo, não devo sm• uma que,;tão 
par'Lidt~ria. ou p:.;lHimt. 

Neste c~so, todos sabem quo, na. }H'ocissão, 
si não vou na fL·onte oonuuzinJo o guiií.o, 
nem sou encarregado do conduzir o andor, 
porque o meu organismo franzino não me dá 
pulsu t: hombros pa.l'<~ esses éncargos, não 
costumo tambem fechar o p1•e:::tito, á espreita 
de alguma. tr;.~.vessa por onde me esgueire, 
mas bão de me achar sempre atraz da. mu-

-sica. (Riso. ) 
Não go~to d3 fazer manifestações de dedi · 

cação, que muitas vezes não p:tssam de pa
lavras. Wot·ds, wm·ds, words I Pretiro os 
actos. Todos os maus amigos sabem que não 
dou trabalho, e que do começo da sessão le
gislativa até o seu encerramento não falto 
nesta cadeira, ao lado desta columna, que 
está sempt·e a me dar exemplo dH firmeza, o 
uoico predicado pelo qual me posso recom-
mendar. (Nao apoiados.) . 

Já vê, pois, Sr. Presidente, que não tenho 
a. quem, nem por quem fazer hostilidade; 
trata-se de um projecto de natureza social, 

-8 cientifica e medica, e nã.o me fica. bem con-

o SR. RoDRIGUI·::S DoRIA. '-Agradeço aos 
meus dignos collegas ::~s referencias immere
cidas feitas á minha psssoa, e muito me pe
nhora o j11izo feito · acerca da Faculdade, de 
cuja congregação sou o mais humilde lente. 
(Não apoiado.) 

Fica, po1•tanto, p1tente a sem razão da 
accus:1ção, irreflccticlamente feita, e quo por 
isso não modilicn. n. minlm traje~ccoria. 

Depois das considerações que <.l.cabo <lB ex
pender, Sr. Presidente, ontl'ego novamente 
a V. Ex. o ao exame da Ca.mara o meu sub~ 
stitutivo, e as emendas em que o decompuz, 
já sem suspeiLa ac~rc~t da. so1'tc que vão ter, 
mórmente agora que devem estar ainda 
ma.is arrefecidas, debaixo da camada espessa 
o pegada de votos contrarias m~ segunda dis
cussão, as symp:tthia.s o a1fectuosa acceitação 
com que me p:.trecen ter o pl'imeit•o sido 
aqui recebiJo. 

A sna rejeição, poeém, em na'.la a.ffecta. a 
minha. pessoa, nem melindra as minhas sus
coptllid:l.des, nom n.ttinge o meu prestigio, 
quo infelizmente em nada se differencia de 
zero (nito opoiaclos), nem me leva a pensar 
em a.IJandomtt• este lognr, ·onde e.~tou pn.ra 
cumpl'il' o meu do ver. 

Em um:t discnssão da natureza desta. não 
ha. vencedores nem vencidos ; mas idéas 
que são acceitas e idêas que são rejeitadas ; 
e a prova disto é a minha volta á tribuna, 
r~novando o meu projecto po1• convicção, 
sem teimosia, sem capricho ••. 

O SR. GoNÇALO "SouTo-Sina i1·a ac studio. 

Sa. RoDRIGUES DoRIA-Sine i~·a ao stttdio, 
como me acaba de ensinar o meu illustra.do 
amigo e provecto la tinista,-sem pretenções 
a infallibilidade, pois sou o primeiro a 
admittir que o meu substitutivo poderá ter 
falhas, que mel'eçam ser COl'rigidas, e uma 
dellas-a escusa por ter soffi'ido de val'iola, 
eu mesmo acabo tle emendar ; não sou, pol'
tanto, systemt\tico, e muito menos me movo 
a vaidade, que não ba porque tel-a, e que 
faz, no dizer de Sllakespeare, «revestir-se 
o individuo de uma opinião de sabedoria! 
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gravidade c profunrlo conceito», dizendo para 
os out!'os : 

« Iam .Si1· 01·acle,. 

. A>\d,. whe11 I ope mylips, let no dog uark ! » 
Nad:t. disso, Sr, P residen to, discuto e pro

curo pro v ar as roi nllas opiniões, q ug neste 
caso não foram a.t~ agm·a combatidas, com 
despreoccupa.ção de tudo que não seja a 
minha convieçã.o, e sómente com a . tenaci
d:tde que ella me dá, e que para os outros d 
um titulo de recommendacão. 

Proseguiudo neste andar, c:.tlmo, sereno o 
sem vacillações, é meu uni co intuito con · 
correr para. a confeccão de uma. lei lJra.nda, 
bem tolerada. e acceita sem l'i.lpugna.ncia. por 
todos ilol}uelles que lhe tcem de obedecar,com 
a o!astieida.de precisa para não molestar, 
para não transformar um instrumento de 
benafieios em objecto de oppressão e soffri
mentos; pois, bem L' o parado, o proj9ato do 
Senado, não pa.race, nem nas linhas geraes, 
nem nas pa.rticulal·ida.des, um trabalho sob 
medida., ma.s obra. de ar>enal, t&lhada por 
uma só bitola para se ajeitar a todos os cor
pos do~ soldados do b:J.ta.lhã,o, 

A'quolles quo censuraiU a minh~L condu
da ... 

O Sn. MA.LAQvrAs GO!\ÇALVES-Ninguem 
censurou. 

0 SR. RODRIGUES DORIA-.•• áquelles que 
censurarem a. minha conduata, que nella 
virem uma. falta, um mal, um acto de indis
ciplina, impacientes qull se achem por qual~ 
quel" demora de minutos na realização de 
suas idéas, considerando inopportuno o cxer· 
cioio lioito o regalar d1> mandato da Depu
tado, a manifestação sincera de uma. convic
ção e taxando de hostilidade o que, a lur. da 
boo. razão e da boa ~. e um scrvico que 
procuro prestt.l', a. esses, responderei com
pletando o :pensamento do auto1• do Romeu 
e J ulieta com q ne iniciei este discul'so: 

And vice sometime's by action digni{ied : 
e o vicio algumas vezes e dignificado pela 
acçã.o. (Muito bem ; muito bem. O orador 
e comprinumtado. ) 

Vêm á Mesa, são lidas, ap()iadas e postas 
aonjunctameute em discussão as seguintes 

E~lENDAS 

Ao projec!o n. U t A, d e 1904 

Ao art. 2", lettra a, Em vez de- smrto 
mez de tdade-diga.-se : deoimo ~egundo 
me~. 

Ao ~trt. 2•, letra. a . Acorescent6-Se: e 
q ua.ndo houver impossi bilida•le j ustiftaad& do 
ob_ter boa. va.<:cina, e pesson. competente que 
a lllOCUie. 

Ao art. 2°, letra 1.1. Em vez de -sete- di
ga·se: dez, e snpprímam·S!l .as palavras: e 
será. repetida uor sept~nnios . . . · 

Ao a.rt, 2•, letra c. Accrescente-se: ou 
si provarem refl•actarieiiado á vacoina ou 
mais de uma vaccinação, ou tiverem sof· 
frirlo va.riola. 

Ao ar~. 2• letra d. Accrescoote~se a pa
lavra. Rcpublica: cot•po de bombeiros, 
guardas ci v1s, municipaes e nocturnos, po
lici~t dos Estados. 

Ao art. 2°, Ie·&ra. r. Supprima.m-se: da. me· 
.dida etc., até o fim (1904) e accrescente-se: 
de multas de lOO$ até l:OOo$; demissão do 
empregado, auspen~iío dos chefes e direetores 
de repartições por 15 dias :i dous mezcs, pro
hibição de m<J.tricula em estabelecimentos 
de ensino, publicas ou partieula.res, de 
exercer emprego publico ou pa.rticula.r, de 
ser op~r·ario ou tra.ba.lhador em emprezas ou 
industrias de Governo ou particulares. 

Ondo convier : 
Al't. As vaccina.cões e revat!c :naçõe& 

pra ticaclas por medicas pa.rticmla res ou da. 
confiança do paciente serão provadas por 
attestado visado nesta Capital pela Directo· 
ria Geral de Saude Puhlica ou seus prepos
tos, e pos Estados pelas respectivas r eparti
ções de hygiene ou seus delegados locaes. 

AL't. O Governo fornecerá lympha anti-
variolica., gratuitamente, enviando nos go
val'llos dos Eata.dos, mensalmente, uma carta 
quantidade proporciona.! á população de cada 
um delles, independente do maiores porções 
em caso do necesSidade. 

Serão gr~tuita~~ a.s va.ccinações e revacoi
nações otnoiaes, por cUjos certificados não so 
colmm!. sello ou emolumento, 

Sal~t das sessões, I d~ outubro de 1904.
Rodrig"es Dol'ia. 

O Congresso Nacional deereta: 
Art. 1. • A vaeoinaQão o a rov~tccinação 

contra. a v;,riola. são obrígatot'ias: a.quella 
dentro do pr-imeiro anno de v ida, esta dez 
annos de pois. 03 paei e os tutores sã.o res
pofisa.veis peln. execucão dest a medida pro
phylatica, incorrendo, por sua. infL·a.cçiío, em 
multa de 100$ a 500$, salvo o caso de mo· 
!estia provada. que determine o seu adia
mento ou a. impossibilidade justificada de se 
obter boa va.ccina., c inoculada por pe3soa 
competente. 

Art. 2, 0 Ser!to tambem compulsoriamente 
va.ccina.das todas as pesso1l.!l do mu.ls de um 
anno de idade, quo nlto tenhum 1olfrido este 
processo propbyla.t ico com etncaoia., aa.lvo si 
prov<>rem re!ractM•iedade á. vaccina. em mais 
de uma vaecinação. 
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Art. 3 .o Sem oxlübir prova de vaccinação 
o de revaccinaç:ãi) qun.ndo parmittir a idade: 

a) ningnem poderá se matricular nas es 
colas e estabelecimentos de ensino publicos 
ou particulares, -de qualquer• gráo ou natu
roza quH sej;tm; 

b) ninguem poderá. exercer emprego pu
blico qttalque1•; 

c) ninguem podel'á ser admittido como ope
:Pario ou trabalhador mv3 industrias, obras 
ou repartições do Governo. 

Art. 4. 0 A infeacção das disposições do 
artigo anterior importará na nullidade da 
matr·icula, demissão do empreg,\do, dispensa 
do oper•ario ou trabalhador, e responsabili· 
dade do chefe da repartição ou director das 
obras, que poderá ser suspenso por prazo de 
15 dias a dous mezes. 

Nos collogios e escola.s pat•ticula.re!3 a res· 
ponsabilidade caberá ao direc~tor· ou pro
fessor, que será multa,io de 200$ até 
1:000$000 .. 

. Art. 5. 0 As determinações do <u~t. 3() serão 
tam'bem exigidas em relação aos operarios e 
trabalhadores de industrias, e empr~zas par
ticulares, e aos tripolante~ de navios e va.po· 
res, O..>mpetiodo a responsabilidade aos dire
ctores ou gerentes das industrias ou eniprezas 
e aos comma.nda.ntes das embarcações, que 
serão multa.dos como no artigo anterior. 

Art. 6.0 Ninc,uem poderá assentar praçu 
ern qualquer dc.s classes armadas da Uepu· 
blica, C•lrpo de bombeiros, guardas civis, 
municipaes ou noctu1•nos, sem a prova da 
va.ccinação e l'evaocinação, :ficando responsa
veis pelo cumprimento da. presente lei os 
respectivos comrnn.nda.ntes. 

Art. 7. o As vaccinaçõos e rew1ccioa.cõos 
praticadas por• medicas p::n•ticula1•es ou h 
conftanc;a. uo pn.ciente, serão pt•ova.das por 
.attesta.do visado nesta Capital pela Dlrectoria 
Geral de Saude Publica ou seus prepostos, o 
nos Estados pelas respectivas repa1•tições de 
hygiene ou seus delegados loca.es. 

Art. 8,o O Governo fornecerá, limpha anti
variolica, gratuitamente, enviando aos go
vernos dos E~tados, mensalmente, uma. certa 
quantidade prupo1•cional á população de 
cada. um delles, iudependente de maiores 
porções em caso de necessidade. Sêrão gra
tuitas as vaccinações e revaccinações offi.
ciaes, por cujos certifi.CJ.:los nã.o sa cobrará 
·eello ou emolumento. 

At•t. 0.0 Revogam-se as di$ posições em con· 
il'llrio. 

Sa.la !las sessões, 1 de outuhro de 11:104.
Rtdrigues Doria. 

Onde convier: 
Paragrapho uni co. Constitue prova U.e cum

primento.!lo a.rt. 1° a e~llibição de a.ttestado 
medico com a firma reconhecida por ta
bellião. 

Sal:1 das sessões, 1 de outubro de 1904.
Sd F1·eil'e.-Bulhôes Marcial. 

Compal'ccem mais os St•s. Sá Peixoto, 
Enéas · Martins, Aurelio Amorim, Hosannah 
de Oliveira. Pas.;os Miranda, Arthur Lemos, 
Carlos de· N ovacs, Rr·gerio de Miranda, ·In di o 
do Brazil, José Eusebio. Cllristino Cruz, Ray
mnnclo ArthUl', Anizio ele Abt•cu, João G::Lyoso, 
Bczerril l•'ontcnelie, Francisco Sá, F.r·ederico 
Borges, Eduardo Studa.rt, Sergio Saboya,, 
Eloy de Souza, Alberto Maranhão, T1•indade, 
Afl'onso Costa, Celso de Souza, Medeiros e 
Albuquerque, José Marcellino, Pereira de 
Lyra, Esmeraldino Bandeira, Pedro Pernam
buco, Oliveira Valladão, Castro Rebello, 
Tosta, Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Augusto 
de Freitas, A1ves Barbosa, RoJrigues Lima, 
Eú.uardo Ramos, Rodrigues Saldanhu, Ber
nardo Horta, Moreira Gomes, Galdino Loreto, 
Hereuia. de Sá, Nelson de Vasconcellos, Bu
lhões Marcial, Oscar Godoy, Augusto do Vas
concellos, Sá. Freire, Americo de Albuquer
que, Fidelis Alves, João Baptista., Belisario 
de Souza, Galvão Baptista., Laurlndo Pitta, 
Julio San~os, Cruvello Cavalcanti, Viriato 
Masct\ronhas, Estevam Lobo, Be1•na1•do Mon
teiro, Ribeiro Junqueira, Carlos Peixoto Fi
lho, Anthero Botelho, Bueno de Paiva, João 
Luiz Alves, La.mounier Godofredo, Sabino 
Barroso, Arnolpho Azevedo, Ferreira Braga, 
Bernardo Antonio, Costa Notto, Benedicto do 
Souza., Lindolpho Serra, Carlos Cavalcanti, 
Elysou Guilherme, Barbosa. Lima., Ri va.da.via 
Correia, Victorino Monteiro, Domingos Mus· 
cat•enhas, Vespasiano do Albuquerque, Diogo 
Fo1•tuna e Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer com causa. partici
pada os Srs. Paula Guimarães, Oliveira Fi
gueiredo, R!t.ymundo Nery, Antonio Bastos, 
Guedelha. Mou1•ão, Thomaz Cavalcanti, Po
reira Reis, Paula e Silva, Arthur Orlando, 
Angelo Neto, Epaminondas Gra.cíndo, Feiis
bello Freire, Leovigildo FJ!gueiras, Vergne 
de Abreu, Pinto Dantas, Tolentino dos San
tos, Marcolino Moura, Silva Castro, Be
zamat, Henrique Borges, Josá Bonifacio,- Pe
nido Filho, Francisco Bernardino, David 
Campista, Antonio Zaca1•ias, Manoel Fulgen
cio, Lindolpho Caetano, Olyntho Ribeiro, Ro
dolpho Paixão, Padua Rezende, Jesuíno Car
doso, Francisco Romeiro, Fernando Prestes, 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Azevedo 
Marques, Aquino Ribeiro, Candido de Abt•eu, 
Carvalho Chaves, Abdon Baptista Luiz 
Gua.lberto, Angelo Pinheiro, James 'oarcy, 
Cassi~mo do Nascimento e Campos Cartior. 
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E scmc11usa os Srs. CLtnh~t :Machado, . João: me referir ás distincções possíveis em rela 
Lopes~ Abdon . Milanez, Raymun i o de Mi- ção á liberdade . e~piritual. Não insistirei 
randa, Paulino de . Souza, Astolpllo Dutra, nellas. E' claro e evidente que a liberdade· 
Adalbcrto Feeraz, Beri:lardes de .·· Fíl.ria, Ca.- só no ponto de vista psychologico ex:íste. No 
millo Soai·es Filho, Nogueira, Camíllo Pl'a· ponto âe vista jurídico não é sempre p.:.ssivel: 
tes, Rebouças de Carv~lho, Costa . Junior, a distincção entro Poder E~p ;ritual c Poder 
Amaral Oesar, Paulino Cal'los, 'Francisco Tempo1•al. Quem diz isto não sou· eu, mas um 
Malta e Alfredo Ya.r13h. phi.losopho cujas doutrin .. ts . são a,lrnit>adas 

O Sr. Presidente- Contioúa. a 
3a. discussão do projccto n. 121 A, de 1904, 

-do Sen; ~do, tornando obrigatorias em tolia a 
Republica avaccinação e revaccinação con
tra a varíola. 

Tem a palavra o Sl'. Carlos Teixeira 
-Brandão. 

O Sr. Carlos Teixeira Bran
dão :- Sr. Presidente, pela circumsta.ncia 
accidental de ter sido relator deste projecto, 
venho ainda . uma. vez responder aos seus 
illustres · im pugnadores. 

Si me fallece competencia (não apoiados) 
para acompanhal-os nos devaneios de uma 
philosophia politica ideal, em que o amor á. 
liberdade deu motivo a tantos e tão eleva
dos arroubos de eloquencia, sobeja-me calma 
para enca1~ar o problema sob o ponto de 
vista concreto em que o poz o projecto em 
discussão. A.hi só o explorou o illustre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa 
Lima., uma das glorias da tribuna brazi
leira e um dos ornamentos desta Cam::tra. 
Não acompanh;u•ei S. Ex. na série d<>. consi
deru.ções qu(\lbe a.pprouvo fazer a proposito 
deste pr~jecto. censurando acremante uma 
grande cópia de actos administrativos, com 
a.quella animação e vigor que lhe são pe
culiares. Cada um de nós discute segundo 
sua iodole e temperamento. Ha muitt\S pes
soas, Sr. Presidente, que acreditam comba
ter idéas, quando discutem individuas, e ha 
outras que, para darem desafogo a vaidades 
mimosas, empregam na discussão uma tau· 
tologia torturante, acredit<~.ndo offuscar o 
a,uditoPio pela. exubero.nc.ia dus juizos, quan· 
do não fazem sinão repetir palavras. 

A :primeira questão, a. que alludiu o 
illustre Deputado pelo . Rio Grande ·do 
Sul, foi a relativa. â obrigatoriedade que o 
projecto ex:plicita.mente consig·nu. Não sei, 
Sr. Presidente, como o projccto exprimiria 
de outro modo a no1•ma juridica que deseja 
estatuir. Quer explícita, quer implicitamen
te, a. obrigatoriedade estaria nella contida, 
porque toda a lei é imperativa e exprime 
uma obrigação. 

A outra questão que despertou a attenção 
do iHustre Deputado dizia respeito á 
usurpação da libel'dade e;~piritual. Já tive 
occasiã·o, Sr. Presidente, de, nesta Camara, 

pelos opposltores <lo projccGo em discussão. 
E' a.ssím que, fdza.nd.o osto ponto de ·vista.. 

para mim de · summa importancla, Com tu 
diz ..• 

0 SR. BRICIO FILHO-Dá licença para um : 
aparte ?V. Ex:. enfeixou todos os oppositores 
do projecto na escola positivista. 

0 SR.. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO - Res-
pondo ao Sr. Barbosa Lima ... 

O SR.. BRICIO FILHo-Como V. Ex. disse: 
os oppos·::tores do projecto . •• 
. 0 SR. CARLOS T1~IXEIRA. BRANDÃO- ÜS.· 

oppositores que seguem a mesma escola.. 
« No domínio philosophico a influencia espi
ritual e a. influencia temporal serão sempre 
distinctas, mas na ordem politica., a distin
cção, mesmo approximada, não é sempre· 
possíveL» 

Disse S. Ex. ainda:« A Republlca separou 
a Igroja do Estado ; a Republica é lelga; por 
consequencia. a Republíca, o poder gover
namental republicano, não póde, absoluta
mente, intervir em questões que affectem a 
osphera espiritual.» 

Mas, pergunto: quando se tratar de ques
tões que a.ffectem a esphera espiritual, a que· 
poder nos devemos dirigir ~ Qual é o poder, 
na Republica leiga., que nos pód.e indicar 
uma norma de conducta, em relação ás . 
questões de orJem espiritual~ Eu não co-
nboço. · 

Depois, entrou S. Ex. em um estudo mais 
detido do projecto, na. parto referente, ain
da., a que3tões que não se prendem imme-
díatamente á vaccina. ·· 

Contestou S. Ex. as afllrmativas feitas no· 
parecer, dizendo que não so podia, absoluta
mente, comparar as relações dos phenome
nos entre a variola e a vaccina, como com
parãra a relação dos phenomenos da gravi
taçã-o, porque, disse S Ex., no tocante á 
vaccina, não conhecemos as suas causas de
terminantes. Será. isto? Será aqtülto ~ E 
S. Ex. citou os ditferentes microbios que 
podem prolu7.ir no organismo humano deter
min<ldas infecções. 

O argumento de S. Ex. não procede. 
Quando Newton deseobriu as leis da gravita-· 
ção, não procurou as causas intimas que a 
determinavam. Do mesmo modo, quando nos 
referimos ás relações que existem nos phe
nomenos que exprimem manifestações da. 
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energia, da força. pão procnramos absoluta
mente . conhecer as . causas . in tim:~s clotet•mi
na.ntes destes phenomenos; ·apenas nos limi
tamos a determinar as relaçües quo existem 
entr·e elles. Taes objecções são, pois, insubsís· 
tentes. 

Di.sse ainda o nobre Deputado, ferin,lo 
uma questão medica mais impurtante: «Coma 
é que Ee vae indicar o empr~go do ~ma sub· 
stancia cuja causa nos é Llcsconhec1da h Se · 
nhorcs, a experimentação tom demonstrado, 
por uma experiencia secular. ctne a vaccina. 
é absolutamente iunocua; não determina no 
organismo infecção alguma,_ sinão em certo3 
e determinados casos, que nao podem correr 
por conta da acção · do virus vaccüüco. Tra· 
tarei desta questão mais adca.nte, quando. 
me refel'ir ás conclusões a que chegou S.Ex:. 
em relação ás complica.ções da. v accina. 

Sabemos que o ar atrnosphel'ico é noccs
sario á vida. ; entreta.nto, quem contesta que 
desse alimento, aliás impre:'icindivel ú. exis-· 
tencia, póde provir ao . o~·ganismo · s~rios e 
profundos males ~ 

O que está demonstrado scientificamento 
é que a vaccina, quando inoculada, .. segundo . 
os preceitos dJ. .arte, é absolutamente in
nocua. Longa, por consequencia, ele . S. Ex. 
revolt.ar-se contra o Eshdo, suppondo que· 
elle deseja instituir uma ty1•annia sanitariv.., 
ao contr""rio, devia propor a · ofiicia.lizaçã.o · 
dessa medida, afim de tornar responsaveis os 
indivhluos que, em consequencia do emprego 
de instrumentos infeccionados ou de lympha. 
qu~;;~ não fosse pu1•a., determinassem qua.lquel' 
accidentc po1• occa~ião de opera.t· a vacoi
nação. 

O fi.wto do Congres i O tratar de uma lei sobre 
a vaccina, não póde dar as·. Ex. o direito de 
fazer inferencias a 1•espcito da intorvençiio 
necessaria do Estado em relação t1. tuber
culose, á syphilis, e outras molestias a quo 
S. Ex. se referiu. 

Combateu S. Ex. a opinião emittida no .pa· 
re~er sohre a não identidade do yit·us vac
cinico o do varlolic0, dizenU.o que absoluta· 
mente não se conhecin.m substa.nctas que, 
não sendo da mesma nat:ZI•oza, puíle.9sem 
determina!' immunirladE.s. 

Claudicou s. Ex. nesb pa1·ticula.r: ha Em primeiro logar, de todas as molestias 
grande nume:·o de agentes pathogenicos guo, conhecidas, aquella q110 possue uma vaccina 

· · capaz de determinar a immunização por 
não sendo da mesma ilatul'ez<~., unmumsam muito tempo é a va1~iola. Em todas as outeaa 
o organismo contra outi•os agentes de natu- molestías infecciosas e contagiosas, as me
reza diversa. Haja vista a anti-toxina di- didas prophylaticassó poderão ser indirectas ... 
phterica em rela-ção ao veneno opb.idíco e 1 · d · d h' l - d 
muitos outros que aqui SLll'ia ocioso enu· Con lecl Ol! os metos e ve teu açao os ger-- · 
merar. mens, sobre elles actuarão os bygienistas, 

Depois passou~. Ex: o. aun.Iysat• 0 conceito· impedindo-lhes a proliferação no terreno, . 
scientifico que no parecer, em phra!Se apo· que é 0 organismo humano. 
ditica, traduzi, definindo a, ftmcc;:ão do Es- Para impressionar a Camara e induzil-a. n. 
tado. rejeitar o projecto, discorreu S. Ex., larga .. 

A plwase ahi citáda: a Igreja llogmatiza, mente, sobre os accideutes e complicações 
a sciencia. define e o [<};tado legisla, vem do. va1•iola.. E, a proposito, para CJl'roboral.' 
precedida de uma. série do considerações que a sua opinião, u.ppellou S. gx., po.ra a oppo-
a elucidam, eselarecendo-llw o sentido. sição de alguns modlcos ao emprego da vac-

0 Estado pôde ser considet•ado como 0 meio cina, e para a diminuição crescente de vu.c-
intermediario entre 0 organismo tl.ogma.tico, cinandos, entt•e nós, á proporção que vinham 
representado pel 1 tradição, 0 0 progresso sen!lo trazidos a. publico casos fu.taes attri
que a sciencia propelle. Só düpois d : ~> lnta buidos á. v ,tccinação. Não podem causar as
travada entre 0 organismo dugmatico e os tranàeza taes successos. O povo ignorante 
princípios que a sciencia. consagra, é que 0 é n;üuralmente credulo. As opiniões aqui 
Estado intervem, legislando de conformidade emittidas, sobretudo quando.ella.s partem de 

quem tem a autoritlade moral de S. Ex .. , 
com a opinião, e no momento opportuno. repercntem lá fóra. Os casos de morte attl'i-

Em seguida, S. Ex. enceGolr õ es(,udo das buiJos á vaccina en-:ontram écho na credu-
accidentes e complic..tções da vaccina. lilade popuhr, que os acceita como verdades 

Senhores, ninguem contesta que a vaccinà dernonstrad1.1s • . 
mal feita, não asepti:--a, m<tl pz·epa.ra.da., e Em tal conjunctura, é bem de ver que, in· 
introduzida no organismo per meio de in- citados pelo instincto de conservação, de 
strumentos infeccionado3, pódu determinar duas uma: ou o povo evitará a inoculação . 
inconvenientes e damnos graves. A vida é vaccinica, fugin1lo a ella., ou procurará. 
uma luta continua ; esto.mos sujeitos ás fa.- nullifi.car-lhe os effeitos por meios artiftciaes, 
talídacles crueis da. nttéuroza.. Portanto, não 

1 

as mais das vezes nocivos, porque consistem 
ê de estranhar que, em circumstancias espe- emlevat> á soluçio de continuidade produ
ciaes, as quaes, aliâs, nos ó dado prever, zida. pela Ia.nceta, substancias sopticas que 
possa a vacoina acca.rretal' acciU.entes. lhe podem produzir gra.vcs a.ccidente3. 
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Será ·a Inspe~·Goría. ue Hygiene, se1'ão os 
meilicos vaccinadores ·os responsaveis pelos 

. a.cciJon tes · so b1•evindos em tal caso? 
Poderão ser levadas à conta da inoculação 

vaccioica as complicações que então appa
rcccm ~ 

Não.ha quem, de boa fé, possa. responder 
-a ossas perguntas affirmatlvamente. 

Aos bons resultados que a obrigatuiedade 
·'da vaccina produziu na Allemanba., oppõe 
·S. Ex. os da Inglaterra., cujas livres insti
tuições enaltece, com aquella. cloquencia que 
todos nós admiramos. 

Contesto a. S. Ex um c outro ponto. Nesse 
.paiza vaccinação foi obrigatoria de 1853 a 
.1898. A mortalidade annu:-..1 pela varíola 
que era de IC,4 po1• 100.000 habitantes, de 
1866 a 1870, decresceu a 1,8, de 1886 a 1890. 

Depois que foi instituída a clausula que 
burlou a obrigatoriedade, com a diminuição 
do numero de vaccinações coincidiu o au
.gmento da mortalidade, 

Assim, sobre 100 individuas vaccinados, 
mortos de . variola, diz o Dr. Gubb (de 
Londres), se não observou, de 1881 a 1900, 
sinão 4,3 fallecimentos de crianças de menos 
de 5 annos ; actualm~nte, a mortalidade na 
·mesma idade se elevou a 40, 5 por 100. 

E' veso antigo, em materia de respeito á 
liberdade individual, aos direitos individuaes 
appellar-se sempre para o povo inglez, como 
quem m~is os preza. Pura illusão! Boutmy, 
no seu llvrÇ) sobre a psychologia do povo in-

. glcz, destroe por completo essa. legenda.. Ba.s
·tal•-nos-ha, aliás, para destruil-a tambem, 
lembrarmo-nos que a lei não está subordi· 

·na~a, naquelle pa.iz, a nenhum dos princípios 
basiCosem que se est1•ibam asidéas de justiça, 
mas, sempre, ás contingencias sociaes. Nin
guem ignora que a liberdade individüal não é 
1•espeitada quando ha mistér preencher os 
-claros da armada. Nesse momento, o habeas
corpus é suspenso, e o povo é conduzido pa.ra 
os navios como o gado para o redil. 

9ua.nto ao direito de propriedade, não ha 
.pa1~ em que tal direito me pareça mais pre
ca.ru~. Em parte algum~ as leis de hygiene 
.pubhca mostram o aspecto coercitivo que 
teem. na. Inglaterra. Ahi é que se poderia 

.. allud1r ao despotismo sanitario, tão ve:be
rado pelos illustres Deputados impugnadores 
do projecto em discussão. 

_Depois,sen~ores, dessas objecções que foram 
feitas ao proJecto em debate, o illustre 81•. 
Deputado Bal'bosa. Lima, bem como o . Sr 
B1·~io Filho, entraram no estudo de dispO: 
~lçoes, que acharam erronea.s, perniciosas 
tnesmo, do c<;>digo sa.nitario, dos regula· 
mentos da hyg1ene, etc., sem se referirem 
absolutamente, á vaccinaçã.o obrigatoria d~ 

.que trat~ o projecto. 

Já que aprouvo ao nobre Deputado pelo 
Rio G1·a.nde, a proposito de um projecto 
sobre vaccina obrigatoria, . disset•tar sobre a 
regulamentação do meretricio, não me .leve 
a mal a Camara dos Deputados dizer alguma 
cousa. sobre tal a&sumpto. Sou contrai•io a 
tal medida.; nãoporqueajulgueum attentado 
á liberdade. mas por motivos de ordem 
moral, além de outros que, á simples vish, 
pa.tentcam a inefficacia da medida quanto ao 
fim almejado. 

Quero rectificar o equivoco em que lncor· 
reu o meu illustre amigo, quando attrilmíu a 
Fournier, o mestre d<~ SYIJhiligl·apbia, opi
nião que c.lle não professa.. Foul'Dier é adepto 
da. regulamentação; c t·.tnto assim é quo foi 
elle o escolhido para, no Congresso de Bru
xollas do 1899, estabelecor as bases dessa re
gulamentação. 

Respondidas as observações que fez o Sr. 
Deputado Barbosa Lima, passo a dar uma 
resposta. muito succinta ao meu collega, o 
Sr. Rodrigues Doria, a respeito das obj9cções 
feitas por S. Ex., neste momento, sobre are
gulamentação do projecto. 

Disse S. Ex. que o projecto (e isto tem sido 
repetido por quasi todos os oradores que o 
precederam na tribuna.) estabelece a vacci
nação por septonnios, durante toda a vida. 
Não ha nolle semelhante cousa. O que ahi 
se diz é que a vaccinacão será feita por se
pt~nnios ; e como naturalmell:te este projecto 
veiU de uma assembléa pohtica, e não de 
uma junta medica; como se sa.be positiva-
11;lente que as opiniões são divm•gentes reia
tivam,~nte ao tempo de immunização-de 
O,!ldO decorre a necessidade da revaccina
çao-, aquell~ assombléa politica, o Senado 
acholl: conveniente não entrar nesta questã~ 
technlCa, e declarou que a revaccinação será 
po~ septe!!nios para imped~r que fosse por 
qumqu~nmos ?U por decenmos. E' assim que 
e~ muitos. pa1zes a revaccinação é feita em 
qumquenmos ou em decennios. Pois bem- o 
que o projecto quiz foi que se não a tlzc~se 
e~tre nôs por qninquennios nem por decen
nlos. 

0 SR.. RODRIGUES DORIA-lsto não está. no 
p:ojecto; podia. .ser intenção de V. Ex., mas 
nao está no proJecto . 

0 SR. CARLOS TEIXEIRA BRANDÃO- Vol
tando a responder ás considerações do Sr 
Deputado pelo Rio Grande, devo declarar ~ 
S:.Ex . que labor~ em equivoco quando sup
poe q_ue na Servia_. onde a vaccinaçã.o é obri· 
~tor1~, a .mortalidade Pl'oduzida. pela va
r:_ola e_mawr do que na Belgica, onde a lei 
nao existe. 

.A. o Sr. Ge1•man~ _!Iasslocher cumpre-me 
confiyma_!' a prop~s1çao que emitti sobre a 
vaccznaçao na Su1s.,a e, especialmcn_te, no 
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Cantão ue Zul'ich, propOSlÇao que f ._ l por 
s. Ex. contestada, {juando, em uma das 
sessões anteriores estudava eu a marcha da 
vaccinação em diveJ·;~os paizo~. Eis o que 
succedeu na Suis;::<J., c cspecíalmente, no 
Cantão de Zuricll. 

Até 1876, a vaccinaçãa foi ohrigatoria na 
Suissa. Em 188~~ . após a c:tmpanba conduzi
da pela llga antí-vaccinadora ingleza, os 
habitantes do Cantão de Zurich, consultados, 
se declararam contra, a obrigatoriedade. 
Resultado: em 1882 houve apenas um 
caso demorte pela varíola : em 1883 tre5 
casas por 100.000; 11,52 em 1884 e 52 em 
1885. 

Não acompanharei S. Ex., o Sr. Depu· 
tado Barbosa Lima através das djgressões 
que fez, na faina de encontrar no Codigo 
Penal da Republica e nos regulamentos e co
digo sanitarios a negn.ção dos princípios re
publicanos que a Constituição nos garante. 
Declarei, ao iniciar a série de considerações 
que venho fazendo, que limitar-me-hia a dis
cutir e assumpto em debate. 

Entretanto, a critica que fez S. Ex. da. atti· 
tude da Cama1•a em face deste projecto, obri
ga-me a da e a S. Ex. uma ligeira resposta. 
E' o caso, senllores, que vendo nesse projecto 
a manifestação da tyrannia governamental 
ao serviço do despotismo sanitario, a alma 
sensiüva e sensibilizLtda do nobre Deputado 
vibrou alancea.da por um sentimento da ro
volta contra o poder publico ; e, nessa con· 
junctura, victima de uma paixão vehemente, 
interpretou o silencio da Camai·a, surda ás 
emoções que procurara desperta1• como a 
indifferença. de um corpo inanimado, quando 
esse silencio não· exprimia sinão a calma 
consciente de uma convicção firmada! (Apoi
dos ; muito bem.) 

E' que S. Ex. não fallava ás muHidões, em 
praça. publica, onde a eloquencia rebuscada, 
a symetria estructural dos períodos, o rendi
lhado das phrases entrecortadas de apostro
phes vehementes, commovem, ainda que não 
convençam, impellindo, entretanto, á acção. 

E' que nas assembléas politicas vale menos 
a rethorica das Gorgias e dos Prothagoras 
que as phrases singelas e persuasivas que 
e ucitlam e fttzem patentear a verdade! 

Engana-se o nobre Deputado quando at
trilmc aos uefensores do projec to e á Camara 
que os applaude sentimentos menos nobres 
do que os que a S. Ex. impellem a com
batel-o. Com eífeito, bate-se S. Ex:. pelo 
amor á liberdade. Pojs bem. Pelo amor á 
humanidade batemo-nos nós. O lar é urri 
santuario; deve ser inviolavet e sa.erosanto. 
A mesma doutrina prí)gamos nós. E' ahi qua 
desabrocha a innocencia e encontra descanço 
a. velhice afadigada des&a. romaria cheia de 
agruras quo conduz do 1Jer~:o ao tumulo. 

Vol. \'I 

Conservemol-o, . pois; não permittintlo uue a 
i_gnorancill,, a incnl'ia, a inconsciencia. ôu in
credulidade na acção inevitavcl das fat[~li
dade.~ naturaes que as abusões e os :precon
ceitos produzem, o tornem ermo e silen
cioso. 

Paladino do:; ideaes republicanos, S. Ex. 
nos Dponta como reprobos, t.1•ansfug:Js tri- · 
pudiando aí.lte o esquife da lihm·dn.úo em 
caminho da sepultura! Pura illu~~o! A 
S. Ex. pergunto eu quem pro pugna, o ideal 
republica.no ; sois vós que dizeis ao povo : 
não consintaes que a acção do Estado so 
<'X!.m;a sobre vós, não pormittacs que, a pre
texto de sal v aguardar a vos~a vida ou de 
esclarecor o vosso espírito, o poder publico 
vos arranque dos enxurdeiros physicos e 
moraes nos quaes é do vosso aprazimento 
viver, porque é certo que si não chegai'des 
a cidadãos da Republica, formareis a massa 
amorpha a ser modelada pelo despotismo so
lerte, ou somos nós que o armamos para os 
combates da vida, levando-lhe o pão espiri .. 
tual, indicando-lhe os seus deveres e prepa~ 
rando-o para a futura reivindicação dos seus 
direitos~ E' ingloria e cheia de espinhos a 
nossa tarefa, sabemol-o nós ; mas que im
porta, si nos guia a fé e a esperança. da vi
ctoria futura '? Por emquanto, :ficarão a vós 
outros as glorias feitiça.s da popularidade, 
aliás, mutavel e voluvel como o vento; a 
nós outros não deixará de· fazet' justiça a 
posteridade agradecida ! 

Seja-me licito ao terminar, lembrar aos 
meus illustres collegas que é tempo de fina
lizarmos com a discussão tumultuaria dos 
direitos, para. entrarmos na determinação 
pacifica dos deveres. E' um11 phrase do 
grande philosopll.o cujo nome tautus vezes 
tom sido citado no correr da discussão, 
phrase que exprime de modo claro a nossu. 
situação actua.l. 

Tenho concluido. (.Muito bem ; muito bem. 
o oradO/' e comptimentado pelos Deputados 
1wesentes .) 

O §r. P.a."'esidente- Continúa a 
3:1. discussão do projecto n. 121 A, ele 1904 
(do Senado) tornando ohrigatorias em toda 
a Republica a vaccinaçt:\o o reva.ccinação 
contra a vario la. 

O Sr. E~:rico Coelbo-Peço a pa
lavra. 

O SR.PRESIDENTE-Fica a discussão adiada 
pela hora. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' r.nnunciada a 2a discussão do p1•ojecto 
n. 204, de l91H, fixando a despeza do Mi-

$ 
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nísterio da ·· Justiça .. ·o Negocios Interiores 
para o exercício de 1905. 

Veem á. Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao p~·ojectô n. 204, ele 1904 

(OrçamEnüo do Interior) 

Ondo convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a des-

pender até a quantia. de .15:000$ (quinze con
tos úe réis), para complemento da execução 
uo art. 1 o da lei n. 726, de 8 de dezembro 
de 1900, ··abrindo para esse fim os creditos 
necessarios. S. R.- lldttardo R(t?Jws.-JTfe. 
dei i' os e Alb1tquerque. 

Ao n. 26 accrescente-se: 
§ P~ra a· assistencia publica aos pobres 

dirigida pela irmã Paula -1:500$, men
saes. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.
Hosannah de Oli"'eira. - Gonçalo Souto. 
- Sd Freire. -Passos de Miranda.- Indio 
do B1·aziZ. - A. Candido Rodrigttes. -
llfello Mattos. -Celso de Sou:;a. 

A' rubrica n. 38- Co1'po de bombeiros -
na. consignação «Pessoal» accrescente-se: 

1:200$, afim de equipal'al' as grati:ficações 
de cinco capitães de companhias, tres capi· 
tã.es 2os cirurgiões e dous majores 1°8 ditos...,
âs correspondentes de offi.cia.es de iguaes 
postos da brigada policial, de accordo com o 
art. 56 do regulamento daquelle corpo, que 
ba.ixou com o decreto n. 2.224, de 29 de Ja.· 
neiro de 1896. 

S:J.,la. das sessõe~ de setembro de 1904.-
I~·ineu Machado.- Bulhões llfa1·cial.- Oscar 
Godoy. 

Ao n. 8-Secrétaria da Cama1•a dos Depu~ 
ta.dos-Accrescente·se na. rubrica «Material» 
13:000$, ficando ella. assim discriminado. : 

Material: 
Objectos de expediente......... 15:000$ÕOO 

· Bibliotheca : 
Comp1•a. de livros, a.ssigna.tura. 

de jornaes, revistas, encader~ 
nações, etc. • . . • . . . . • . . . . . . . . ~O :000$000 
O mais como está. na tabella, que tlca assim 

elevada a 486:868$118. 

Sa.la das sessões, 1 de outubro de 1904.
Alencm· Guimarc1es. 

Substitua-se o ·. n. 24 do artigo pelo ·se
guinte: 

24. Faculdade de Medicina do Riode Ja
neiro - Augmentada da quantia de 63:200$, 
sendo 3:200$ na fórrna do · art. 30 do dec1•eto 
n; .S.890, de 1 de janeir·o de 1901, visto ser 
insuffi.clente a vel'b::l. para. a gratificação do 
substituto da P· ::ecção, que;nos termos do 
art. 49 do Regulamento,substitue permanen
temente, ora no 1 o, ora no 2' anno, o lente 
cathedratico de anatomia deseriptíva; (a 
mais como está no p~·ojecto .)-Juliodos So.ntos, 
c-1rlauricio de Abreu. 

Na rubrica 31-Institute> . Benjamin Cou
stant-accrescente-se: 2:400$ para graiiift
cação· de um cirurgião dentista.. 

Sala cfus ses~ões, em l de outubro de 1904· 
-RodJ•ifl!~es Doda. 

E' mantida, na vigencia desta lei, a auto
rização consta.n te do n . I V, art. 2° da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.
AZencar Guimarães. 

Ao n. 25 accrescente-se : GO:OOO$ para. au
xiliar a conclusão das obras da Maternidade, 
da Capital do Estado da Bc~hia. 

Saladas sessões, 1 deoutubrodel904.
R. Saldanha.-Po.Tctnhos 1\!ontenegro.-BuL
clio Vianna.-Prisco Pm·aiso.-Alves Barbosa. 
-Satyro Dias. -Domingos Gttimarães.- Ro
d?·ig•,tes Lima.- Ev.genio Tourinho. - Au
g:tsto de Freitas. - Feli;;; Gaspa1·. -.Neiva.
Vergne de Abreu.-Edt!m·do Ramos.- Igrwcio 
Tosta. 

A' verba~:VIaterial-constn.ntc da tabella 
do Governo sob n. 21-Sa.udo Publica-ac. 
crescente-se: 25:000$ para compra. de uma 
lancha, combustível e luln'iftcantes. 

Sala das sessões, 1 de outubro de !904. 
- Eu.sebio de And1·a.de.- A1'1·oxellas Gal·viio. 

A' rubrica 18-Jnnta. Commercial: 
Augmentada a sub-consignação- Acqui

slção e co.ncerto de moveis.;_,de 2:000$000. 
Sa.la. das sessões, 1 de outuht'o de 1904.-

Ignacio Tosta. 

A' rubrica-Obras-sob n. 37 da tabena 
constante da. proposta do Governo, aecre
scente·se onde convier: 15:000$ para con
certos e reparos no predio do Governo, no 
Porto de F1•ancez, em Alagôas e denominado 
La.zareto de Francez.. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904. 
1904.- EHsebio de And1·ade.- ArroxeUas 
Galvcio. 
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Para. auxilütr a acquisição e montagem do I d do decreto legíslittivo n. 1.15!, de 5 de ja
oiJicinas do aprendizagem do Lycou de S. Sal· I neieo de 1904. 
v~d_ol', no

1 
Est:t~o da B~lLia,,.em lJeneficio de I Saltt das s.·~ssõcs, I do outubro de 1904.

Cie.wças uesvu.lldas. lO.OUO~OOO. AHgwto de h·citas,-Prisco Pamiso. -· Sa-
S. R.-Sala das sessões, l de ontubr-o de ly1·o Dias,-fl,l<.',ro Vianna.-Pamnhos Jllon-

1904-Jgnac{o Tosta. teneg1·o.-Ga1"1.'ia Pires. - Alves Barbosa. -

A' vcrlJ<t--PcssonJ-constantc <l<L tabeUado 
Govemo soh n. ~! - Diroctorüt Ger.Ll de 
Sa.udc Publicn.-accrescentc·sc: 

I mestre de lancha. a 150$ lnensae.3 l :800$ 
1 machinista a .....• 150$ » 1:800$ 
1 fogni:;ta <L. •••••••• 100$ » 1 :200.S 

Sala das sessões, I de ou~ubr·o de !004.
Ettsebio de .'imlrade. -.41'1'0;,_·eltas Galvcro. 

Para a compra de umu. hnch~~ a vapor 
paru. o serviço da Saúde do Porto úc Pcr
nambuco--40: 000$000. 

S. R. -"Ualaqufas Gonçalve~·. 

Ao n. 34, accrescente-se : 1:000$, pa.ra 
livros. 

Sair~ (L!,s sessões, 1 de outub1•u de 1904.
Amel·ica de ~llÚ!!f]HCJ"(jltC,- a. Saldanlw .. -
PJ·isco Pw·ai:;o.-.Neiva. 

A' ta.hella explicativ:.t, rnllrica.-Dircctoria 
Geral de Saude Publica-na parte dos-Dis
trictos Sa.nitarios : 

Ao envez de-Combustível e lubi'ifica.ntes
na.s Yorb,ts de ma.GOl'i:J.l-diga-se: Custeio o 
conservação dos transportes marítimos. 

Ao envez de- Idem idem, nos Estallos 
(comprehcndendo o pessoal), sem verba
-:\raterial geral-diga-se: Pa.ra acquisíçiio 
das Ianch:ts e es~aleres, nos Estados (com· 
prehendendo o pessoal). 

Sala. das sessões l de outubro de 1004.
Au.<Jt~sto de Fl·eiüts.-P·,·isco Panrizo.-Sa.
ty>·o Dias.-Bulct'ío Vianna.-Para11/ws llion
tenegJ·o .-Gw·cia Pi1·es. -:ilues Barboza.
Eugenio Totwinho. -R. Saldanha. -Domin
gos Guimarües. -Rodrigues Lima. -Ignacio 
Tosta. -Eduardo Ramos. -Cast1·o Reúello.
Feli~; Gaspar.-J. A. Neiva. 

Onde convier: 
Para o sorvlço de 8aude dos portos, o Go

verno fará a.equisição dos J.esinfectorios 
que, para o expurgo dos ohjectos susceptíveis 
procedentes de navios infeccionados oa sus
:peitos, tenham sido construidos por conta 
dos Estados, devendo corree a.s reirpectivas 
despczas pela verba. «Soccorros Publicos», 
de conformidade com o art. lo§ 7° da Iettra 

Eug~nío 1'ow·in!1o.-R. S((ldanha. - Rodrí
,ques D:·ma. -Domingos c;uz"lnatiíes. -Ignacio 
Tosla.-EdHMYlo Ramos.-Casli"O Rebel'o.-
1-'eli;,; G((sjWI" .-.!. A . .Nci'Ja. 

Ao 1.1. 21. Depois das palavras-De:sin-
rectoelo Geral de Sn.ude Publica.- diO'a-se : 
Augmentada de 450:000$ pa.l'a acqui:-dÇão c 
inst·-~.Uaç·"ã.o de. n,Jlpa..rclhos de desln!ocção, 
sendo 30: ooo.~ p~tl'a. caJ.a uma das i nspecto
rias úe sawlo dos porcos. 

Sal<t d ·.s sessüe~. I de outul.Jro de 1904.
Pi'isco Pw·c1.·iso.-"tugusto de Freita.~,-Sai!JI"O 
Dias.--~Jirlr:ryo V:"amw.--Pw·anhos Jiontenegro. 
-Grwcw Pwes .- :1lve.: llm·bow. - Eugenio 
TDurinlw. -R. Sal!llmha. -Rodrig1res Lima. 
-Domingos GHimaníes.- lgnacio Tosta. -
Edum·do Ramos. -Castro Reúello. - FetijJ 
Garpar.-J . . 'L Neiva. 

O Sr. Pt.·esidente- As ementlas 
lld:1s e a.puiadas entram conjunctamentc em 
discussãu com o prujccto, mtts em tempo dc
chto ClUO nca, salVO O àil'Citu da, i\leS!l de 
opportunamente antes de l'emettel·LLS á Com
missão de Orçu.monto, recusu.r a aquellas 
des·.:as emJndas que infringirem [~ d.ispo
siçã:J do art. 184, § lo do Regimento. 

O ~r. R< .. ,lri~uef,; !9ahlanha.
Sr. Presidente, tendo apresentado uma 
emenda, subscripta tambcm pelos meus col
Icgas de bttnca.da, mandando incluir no Orça
mento a. vorb<L do 50 conto:;;, pat•a. auxiliai' 
a.~ obras da maternidade dtt CapituJ uo meu 
Es~ado, julg~lli util vir dizer algumüs pala.
vyas a respeito da nat~reza dessa instituição, 
stmplcsmente para onentíl.r a Commissão do 
Orç:unantu. 

Muitos illus~res.co!I~gas, nesta Casa, pen
sam que essa tnstltutçao é pur:.tmonte parti
cul<:u·, quando, no emtanto, eUa seevc de aula 
pratica da cadJirlt de partos da Escola de 
Medicina da Bahia. 

Nestas coo.~ições, parece-me que uo Go7 

verno úa Umao cn.be auxiLiar a conclusão 
dossas obras, já. muito adianbdas. 

Daàa esta explicação, destinada principal
mente, <L Commissão de Orçamento, sento
me, esperando quo essa. Comlni:;siio attenda 
a tão justo reclamo da capital do meu Es
tauo. 

E' quanto tinha a. dizer. (Jl[Hito l;em; mt!ito 
bem.) 
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veem á Mesa, são lidas, apoiadas a postas com as especificações da tabella-e inscreva-· 
conjunctamente em discussão, as seguintes se a. ve1•ba total de 243:700$00. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.-· 
Calogeras. 

EMENDAS 

Ao projecto n. 204 de 1904 
(Orçamento do Interior) 

Ao artigo-Rubrica 16- Deduza-se 20:000$ 
importancia mínima dos saldos verificados, 
na snb-rul>rica- comedoria.s ou sustento de 
presos da respectiva tabella. 

Sala das sessões, I de outubro do 1904-
Rodrigtws Saldanha .-Nelson de Vasconcellos 
-Oscar Godoy. -Augusto de Vasconcellos. 

Ao artigo- Rubrica 113- Accrescente-se 
depois da palavra- Correcção- 7:482$500 
para pagamento de diarias de 3$000 ao di
rector, 2$500 ao escrivão-ajudante medico
almoxarife e 1$500 aos outros cinco empre
gados da Secretaria, em 365 dias, suppridas 
as rações ou comedorias. 

Sala das sessões, l de outubPo de 1004.
Rodl"igues S((ldanha .-Nelson de Vasconcellos. 
-Oscar Godoy.- Augusto de Vasconcellos. 

O Sr. Oalogeras-Sr. P1·esidente, 
tenho apenas algumas palavras a dizer,para, 
justificar uma emenda que vou apresentar 
ao projecto de orçamento do Ministerio do 
Interior, para o exercício vindouro. 

Existe na. tabolla que foi distribuída um 
erro de composição, em virtude do qua,l dous 
numeros foram trocados de logar, prejudi
cando um serviço para o qual o digno Sr.Mi· 
nistro do Interior pediu verba, e com a qual 
concordou a. Commissão de Orçamento. 

Na rubrica material -para a Escola de 
Minas, de Ouro Preto, foi incluída uma sub
rubrica referente á acquisição de modelos de 
desenho, bibliotheca e conservação dos a:ppa.
reihos oxistentes nos laboratorios de physica 
e de mechanica da mesma escola. 

Não fazendo a menor modificação na ta
baila o digno relator da Commissão ele Orça
mento incluiu no seu projecto a verba con
signada na proposta, com o erro, porém, a 
que acabo de me referir. 

Por essa razão, tendo já avisado a S. Ex., 
t~presento uma emenda corrigindo o erro de 
somma, a que já alludi, e restabelecendo o 
pensamento da. pl'oposta do Governo, de ac
cordo com as conclusões acceitas pela Com
missão de Orçamento. 

Mando a Mesa a emenda. (Muito bem ; 
muito bem.)· 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

EME:SDA 

Ao projecto n. 204, de 1904 
{Orçamento do Interior) 

Ao art. n. ~a-Escola de Minas: 
Corrija-se o erro da somma de accordo 

O Sr. P~~esidente- Continúa a 
discussão. Não ha mais oradores ioscriptos •. 

O Sr. Prisco Paraizo- Peço 
a pala.vra. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a pala.'Vl'a O Sl'. 
Prisco Paraizo. 

O Sr. Prisco Paraizo-Sr. PL'e· 
sidente, pelo decreto n. 1.151, de 5 do ja
neiro de 1904, foram 1•eorganizados os ser
viços de hygiene administrativa da União, 
com a promessa, porém, de reorganização 
do serviço sanitario dos portos dos Estados. 

Quanto á reorganização do serviço de hy
giene do Districto Feder:J.l, deu-se, desde 
torro, execuç-ão, votando-se o credito neces
sa~io, na importancitt de 5.129:230$; quanto, 
porém, á reorganização do serviço sanitario 
dos portos, apenas se consignaram verbas 
para a sua execução. como se achava orga
nizado antes do alludido decreto. 

Acredito que o Governo tenha encontrado 
obstaculos in venciveis para levar a effeito 
a reforma, na sua segunda parte, entre
tanto, nada ve,jo que possa impedir a nossa 
acção, no sentido de dar começo á reorga
nização dos serviços sanitarios dos portos. 

Com este intuito eu confeccionei, de ac
cordo com os meus collegas de bancada as 
seguintes emendas. (Lê.) 

Ninguem pódc contestar a efficacia da 
desinfecção pelo apparelho Clayton, nos po
rões dos n~~vios, nas alvarenga.s, em todas as 
embarcações, m6rmente, como meio pro
phylatico contra a peste bubonica. 

Pois bem; eu distribuo a quantia de-
450:000$ pelas diversas inspectorias de saude 
dos portos, que são em numero de 15, de 
maneira que possa cada uma fazer a acqui
sição de semelhante apparelho, apontado 
pela prophylaxia moderna. O augmento é 
insignificante, de fórma que não se dá rela
tivamente uma aggravação de despeza. · 

A segunda emenda, que tem cabimento 
nas disposições ge1·aes do Orçamento, envolve 
uma providencia natural, que se póde tomar· 
sem alterar as verbas consignadas no pro
jecto, pois a despeza. correrá pela. verba -
Soccorros publicas. 

Finalmente a terceiea emenda apenas dá 
logar a uma substituição de nomes. 

Algumas inspectorias teem reclamado cno
tra a inscripção: « para combusttveis e lu
brificantes ». 

Veem-se impedidas de ordenar despezas 
para concertos dos transportes marítimos, 
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;por isso que a denomina.ção é muito re-
stricta. . 

Devemos dar denominação mais ampla, 
de fórma a comportar todas a.s dcspezas ne

. cessariu.s. 
Si o empenho pela execução das medidas 

que eu lembro, não constitue motivo para 
instancia~ de minha parte, junto áquelles de 
que depondo, comtudo, nã.o me deixa ceder 
.quaesquer que sejam as circumstancias que 
se me doparem, e, devo accrescentar, nã.o me 
concedo silenciar, a menos que me obriguem 
os justos receios com que semp1'e me vejo a 
braços, para offerecer vantagens em as dis· 
cussões que se el'.ltretêm nest12 recinto. 
( .Niío apoiados. ) 

Tenho concluído. (iliteito bem; muito bem. 
O onulor d ct~mp1·imentado.) 

O Sr. Presidente - Nã.o ha mais 
orauores inscri:ptos. Si ningucm pede a pa
Ittvra, vou encerra.r a discussão. 

O Sr. NeiYa- Eutüo .. , peço a pa
·Iavrll.. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a palavra O nobre 
Deputauo. 

O Sr. Neiva começa salientando que 
hu. apenas um quarto de hora que foi ini
ciada a discussão do Orçamento do Interior, 
isto é, daqualle que mais de perto diz c.om a 
·vida intima do paiz, e sómente se manifes· 
taram, e muito ligeiramente, dous illustres 
·collegas, qnasi se encerrando o debate por 
falh de oradores! ! 

Ent1•e os que fu.lla.ra.m figura o Sr. Prisco 
Paraizo, illustre representante bahiano, que 
·fundamentou uma emenda, não no interesse 
unico da Bahia, porém que envolve va.nta.· 
:gens para diversos Es'.a.dos. 

Isto vem proval' que devemos olhar tam
b~m para os Estados o não sómente :para a 
Côrte ... quer dizer, para a antiga Côrte, hoje 
C::tpital Federal. E' necessal'io que o sol es
tenda os seus raios por todo esse immenso 
territorio, embora de longe em longe, como 
acontece com as regiões polares ... 

O orador sernpre tomou pa1•te na discussão 
de todos os orçamentos, excepto o do Exte
teríor, que trata de questões a que é e:s:.
tl•J.nho; agora, porém, confessa que nã.o che
gou a ler o orçamento em deb~te, certo da 
inanidade de qualquer estudo ou de qualquer 
manifestação âe actividade parlamentar, tal 
a desíllusão que lhe assoberba a. alma ante 
a •.. a.cg_uicscencia decidida ás vontades su
premas. 

Vê-se, :porêm, na. necessidade de occupar 
a tribunn., afiro de que a sua querida Bahia 
·nã.o penso que esmoreceu no combate em 

prol dos seus interesses, que o o1•ador trava 
todos os annos, principalmente por occasião 
da discussão dos orçamentos. . 

A discussão do Orçamento da Receita, na 
qual se continham tantos e tã.o palpitantes 
interesses dos Estados, durou apenas duas 
horas, o que é uma prova da víctoria dessa 
politica que congrega homens, não por mo
tivo de uma idéa só, porém em torno de 
um só homem. No peito de cada collega, 
tem a certeza disso, ardem desejos por umas 
tantas medidas que iriam b:meficiar oo Es
tados, desejos que elle:; sopitn.m em home
nagem a essa politica que o orador vem 
salientando. 

Seu fim, vindo <i tribuna, foi tornar evi
dente n. inanidado de quaesc1uer esforços 
para vencer essa terrível corrente, espe
I'ando que a imprensa registre esse discurso, 
que é feito á guisa do protesto contra esta 
beatitude serafi.ca do Congresso, que nflo 
discute mais, convencido da inutilidade dos 
discursos, si e:stes não tiverem passado pelo 
cadinho gove:•namental, onde se purificam 
as intenções parlamen;;arcs. 

O orador sempre propugnou por todas as 
medidas que iutet•essavam á Bahia, e foi o 
iniciador úe quasi todas que teem figurado 
nos Annaes da Camara, nestes ultimos dez 
a.nnos. Foi devido á. sua acçã.) que a Acade
mia de :Medicina da Bahia e a Santa. Casa. de 
Misericordia tiveram sempre as dotações de 
que nect>ssitavam,é c3rto que com o constan
te auxilio de seu prezado amigo Paula Gui
mwãE'S, da digna ktnca.da e do seus collegas 
amigos ; o, ainrh o anno pas~ado, conseguiu 
a verba. para a construcção de p:wilhões no 
primeiro dessP,s estabelecimentos, e quantas 
mediua.s oram para elles precisas, embot'a 
as visse em 3" discussão mortas, para re
suscitdl'Clil no Senado, o a Cam~l.l'a acceital· 
as do novo. 

E' com praze·r que vê essa verba incluida no 
orçamento em debate; refere-se aos 70 con
tos para o pavilhão. Scr<í bast<tnte? Acha 
que não ; porém não reclama, corto de que o 
seu velho amigo, auto1' do orçamento em 
debate, e o Sr. ~Iinistro do Io.terior, que 
dirige a :pasta com talento e probidade, si 
mais não deram, é porque nã.o é possível, 
embora o orador veja,, em diversas p:1rtes 
desta Capital, na Academia de Medicina, 
como na Polytechnica,como nos institutos de 
loucos, cegos e no barracão da Lapa e por 
tantos outros euidcios, a execução de obras 
que, cert:1mente, vão acarreta.r e estã.o 
acarretando despezas de alto valor, de cen· 
tenas e ceu~enas de contos. 

Sabe que ellas são necessarias o lhes telU 
dado o seu voto; mas necessarias ao ensino 
são algumas outras para seu Estado e lasti
ma. que não sejam :J.cceitas. 
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Entrando na. critica da.s emendas que foram 
enviadas á Mes:t, sustenta a do Sr. Prisco 
Paraizo; em seguida lembra que, quando 
ninguem ainda cogitava, desue 18\15 se vem 
batendo pela organização de uma Materni· 
dade na Bwhia,, e ha de continuar a se es
forçar pela realizttção dessa lPgitima aspi
ração da qucrid<t te1·ra em que nasceu. 

Quando se votnm 40.000 contos pa.ra uma 
avenida <lo tmnsito, nã,o lhe pa.rece do nu.is 
quo se dc:;tiuem 40:000.~ para umu. avenida 
!le cal'id<ttlc o de :;ciencia. 

O orador fa.z dive1•sa;; consitlcraçõos de 
psychoiogia voli tica. 

Relombra como se implantou a. Republictt 
no Brazil, c ob.~orva. o grantlc mui que advirá 
para. o ro,:;im ':n com a propaganda centea
lizlulora que, se nota., V<te tom;J.nuo incre
mento. A proposito, .~alionta '1UC a coutra
liza.çiio momtrchica. foi a. causa principal 
<la derrocJ.da do Impel'io. A propusito de 
augmonto do uma Yel'b:~. elogia franca
meu tú a conducta. do iHustro Dr. Luiz An· 
selm:) da Funseca., que, como lento c;11,hc
dratico da Faculdade da B<~hia, estMdo 
em di:;ponibililadc c podcnd.o ganlw.t· sem 
nada. fuzce, instou, lutou o conseguiu voltítr 
á a.cti" idade. Caso raro, exclama o orailol', 
em um paiz om que mcds se peocura. ganhar 
trabalha.nuo menos. 

O ora.dor }Jede ú. ~Io3a que lho envie papel 
e declat'<t que rc.~olve afinal ap•·cssadamente 
elab:Jrar i.t emonua. do .:!5:000$ para ;;, Sa.nta 
Ca.sa. de Miset•ícorilia d:t Bahia.. Diz quo a 
instituição eongcncrc U<.t Capital da Ropu · 
blica consegue fLcilmente tudo qae legitima
mente almcj'.t , o l'Oscrvu.-~e pare\ em ·te :i lpo 
opportuno domonstrar que os serviços do 
ambas .-,o equivalem, cada. qual brilhante
mente cumpt•lndo sua nlbsão na medida. de 
.suas ful'f)as. 

Sustenta a swt cmcnd<t com ll.l'gumentos 
fz•isa.ntcs. AppcHa para. a sciencia e para a 
cariúadc o cspot'tL que a C<tmara nã.o lhe 
negue o voto. C:)!l~a alguma conhece mn.is 
justa e nccoss<~l'Í:t do que a lH'otccç,ão a esses 
institutus de bonoficencia, que devem ser 
adorados polo povo. A Cama.t•.:t tom coração 
e tem con.-;ciencia; dê expansão a CS!SCS dous 
sentimentos c a victoría. coroará não mais o 
seu appello, mas a sua. imploraçíio. 

E:.\H:NDA 

Ao projecto n. 204, de)904 
( Orçamcnt" do Interior) 

Onde com·ler: 
Continúa mu Victor a verba de 2.5:000.$ 

para a Santa Ca.sa. de \fiscricordb da Ba.hia. 
S;da das se:;sões, 1 de outubro de 1904.

J. A. Neiva. 
Ningacm ma.i,; pedindo a palavra., é en?ct·· 

raílo em 2" discus:;ão o art. lo c success1 vn.
mcnte os dcm~ÜH artigos do projccto n. 204, 
do l904, orçando a despcza tl•J Jlinistcl'io da 
Just:ça. e Negocias Intcril}l'O:->, pa1·a o_ cxce
cicio de 1905, lica.nJo adiada a votaçao r.té 
que a. Commis.;;ão ele Ol'ça.monto uê parecer 
St>bre as cmcnllas offct·ecidas. 

O Sr. P•-esiidente-E:;ttw;lo c.>go
tadas as mn.tcl'in.s, designo para scgunlla.
feira, 3 do conentc, n. seguinte orJcm do 
dia.: 

Pl'imeira parte (até :l horas ou antes): 
Continuaç5.o dtt vutaçílo Ü<J projccto n. 145, 

de 1004, pormittindo aos l'uncclunat'ios c~vis 
fcúcracs. uctivos ou ina.cti\ros, consignu.rem 
mcnsalmen te :L sociedade anonyma. «Coopc
ral;iva Civil dos Funccionarios Puulícos l"c· 
dcraes)) a~é dous terço.; dos seus ordenalos 
pa.1·a po.gamento de i'ol'nccimcnto~ que lhes 
tenham sido foi tos pela mesma sociedade, e 
d:.mdo outea.s p1·uvidcncias; com pareceres 
das Commis~õe:; do Faz:;núa e Induswia. e uc 
Orçamento (2" discusoão); 

Votação du pwjecto n. 190, U.o 100-1, auto..: 
rizando o Poder l!:xocutivo a :J.brir ao ?IIlnis
tcrio da. Indu:;tr'ÜL, v i<tç1o o Obras Publicas 
o credito o:draonlinatio de l :7618~80, pa.ra 
p:1gamonto d:t gt·atifica.ção devida. ao ex-se
cretario do Jardim Bota.nico ba.charel Joa
quim Campos Porto, como director inteL'ino 
do mesmo jardim, do 21 de ma.rço a 21 do 
t~gosto de 18f!7 (2a discussão); 

Votação do pt•ojecto n. I 9.2, de lfJ0-1, auto
l'izanuo o Poder Executivo ao abril· ao Mi
nisterio da 1\:Ia.rinl!a o credito extraordinario 
de I::-597$0GG, pat•a pagamento ao oporario 
serraUwiro-1a.mpista Ernesto Lucianu Martins 
da.· di/Terença. do vencimentos c1uc deixou de 
receber (2a discussão); 

Vot:•ção do parecer n. 30, de 1904, indo
ferindo o requez·imento em que o alfer·es do 
37• hata.ihã.o de ínfa.nta.t•ia José Vieira da 
Rosa pede dous annos de licença, com todos 
os vencimontos, a.fim de fazer uma. explora
ção sclentifica no a.ito Pelotas, e ou'tros Ca
vares ( discussão unica.) ; 

Votação do parecer n. 37, de 1904, inde
ferindo o requerimento em que D. Gui

Vcm á Mesa, é lida, apoiada o posta con- lhermina Carolina Maui pede sds mozes de 
junctamente em discussU.o a seguinte · prazo para, em juizo, porpôr a acção de an-

Pelos c1ue solfr•em na capital da Bahia e 
que encontram na Santa Casa um lenitivo, o 
orador solicita o voto dos seus collega.s. 
(11iuito bem ; muito bem. o m·ador e abraçado 
po1· todos os collegas 11resentes.) 
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nullação de casamento, n.llogando ignorar 
que incorrlll'a em pre:>crípçã.o ( lliscussã,o 
unica) ; 

Votação d<J projeGto n. 205, de l 004, auto
rizando o Poder Executivo a. conccdm· a 
Bento José da. Silva, contluctor do trem do 
1" classe da Estl'ada do Forro Cenkal do 
Bra.zil, um a.nnc. de licuoçu., com o respccii vo 
ordenado, em pro1·ogação ú. quo lho fui 
concedida por decreto n. I . 07H, uo 20 de 
outulm> de l!Jt):3, para tr·at.ar d:l su:t s mlie, 
onue lhe convicl' (1li:;cussão unica); 

Continuação da ::3~ discus~ii.o do prqjccto 
n. 121 A, do iü04 (do Sont.ttlo ), lo1·n:.~nrlo 
obriglttod.ts em toda a Rcpub!icu. a vaccin:t· 
çã.o e revuccinar;ão conka <l variol<l,; 

38 discussão do pr·o,iecto n. LOI, de I004, ll.U· 
toriz11nclo o Poder Executivo a al)l•ir ao Mi
nistcrio da Industria., Viação e Obras Publicas 
o ct•edito oxtru.oedin·1rio do 72:863$000, pat·a. 
P<~ga.t• (~ Amcr.zon Slecr.m Nm;igalion Gompany 
a subvcn ã.o rclu.tiv<t ao3 mczcs de novembro 
o dczembi·u de 101)3. 

Scgunrl<t pttrtc (á.s 3 homs ou antes ) : 
Discu,;,;ão unica do parer:cr n. l5G C, de 

1904, sobro :ts omontlas apresentadas na 
3" discussão úo project·J n. 15!i B, deste anno, 
quo lilm as de:;poz:.ts !lo Mínisterio d<~ Guerra. 
f!LLI'a. o exercício de I90:í. 

Lovan ta-se <L sc:: ;3:) ;ls 4 hot•:t~ o 45 mi • 
nu tos da t:.u·llo. 

llG" Sl~SS;\.0 J-::\1 .3 DE tlU'I'UBHO DE 1004 

J>residtmcia dos S1·s. OlivaiN l'í!JI!Cf;·(•do (Jo• Vic:·}JI·esi·lenltJ) e Julio de Mello (:?·> Y·:c:::
prcsitlente) 

Ao m <~ i'J -düt pt·ocode-so ;l. clw.malla, a rr no 1 
respondem os Srd. Oliveira Figuoircuo. Julio 
<lc Mello, Alenca.~ Guimaeã.es, Thúm::tz Ac
ciolr, W;tndodey do :\Ioudonç:t, .Jmquim 
Pire •, S<i. Peixoto, Luiz Domingues, Cunlr:L 
Macha.'l.O, Dias Vieira.. Vir;.:ilio BrigiJo, Gon
çalo Souto. Walft•ctlo Lo:tl, Trinua.le, l>1Uro 
Leite, Alfonso Cos~ :t, Celso de StJuza, Bl'icio 
Filho. M:üttquia~ Gonçt\lV"es, E.:;t,acio Coim
br::l., Elpillio Figueit'cdo, guzchio de Andr·a· 
de, Ar1·oxo!la.s Galvão, Rodrigues Duria, Jo
viniantJ de C:tt·v:llho, Domingos Guimwãcs, 
Noiva, Prisco P<tt'aiso, Gttrci<L Pires, Ver11no 
de Abt·eu, Rodrigu~~s Saldanha, Bernardo 
Hot•ta, Moreira. G'JlltCS, :\Icllo :\1a.tto:::. Amo· 
rico ue Aibll'1t1Cl'(!Ue, Joiio BapLiséiJ., Galvão 
B.aptrsta, Pereira Lima. Julio Sa.nto.s, M<LUl'i· 
cw de Abreu, C~u·los Tcixcim Bra.ndiio, 
Francisco Veiga, E;tevii.:J Lobo, Gast:io da 
Cunha., Bueno do P:úv:J., Olegario M<.~ciel, 
\Venceslau Braz, 1-.·Iorcit·a da Silva, Bernardo 
de Campos, Valois de Cast!'o, Ar·nolpllo Azc· 
vedo, Fo!'reira. Braga, Ro:lolpho Mil'a.nda., 
Hermencgi lllo tlc Moraes, Carlos Ca.valcanti, 
Paulo Ramos, Abdon Bap ~ista, Soai'CS dos 
Santos, Vc.:;p:tsiano dG Albuquel'que e Homem 
de Carvalho. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debato approva.da a acta d<.t 
sessão antecedente. 

Passa.-sc ao expediente. 

O Sr. Alenea.r GniD1arães
(1o 8ec1·etario) procede [t leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Rcquei'imeatr>: 
Du 2" swgcnt·> r·cformluo do cx:crc1to An

tonio S;ütamint de Oliveira., pediudo quo :1 
sua. reforma seja no posto de alfet·es. -
A.' Commi õSiio tlc ~l:.J.ri.aha. c Guct•ra.. 

Fica .,;obre a 1Uil.~:1, até utt~lrlor doli!Jor:t
';ão, o seguinte 

PKO,H:CTO 

O GJng :cs;o :.racional decreta. : 
A.rt.igrJ unico. Fica. definitivamente orga.

nizallo no Hospita.l CorJtra.l dv Exer,Jito um 
serviço de cliníca. hrJmooopathlca, em tudo 
eq uipar<blo aos t('>mais serviços clinici)S do 
mesmo hospital ; ruvogadas us disposições 
em con 1.rario. 

Sa.la tias se~súci:l, 3 tle outubro do 1004.-· 
Som·es dfJs Santos. 

E' lid;t c va.e a imprimir, para entra,r na. 
ordem dos tl'<tb:Llhos, ~~ seguinte 

REDACÇÃO 

Redacç(ío final do JWojec:!o 1t, 65, tle,>te anno, 
substitutivo ao de n.. 183, de 1903, que 
Ol'[Janiza o quad1·o dos auditores do e;.;el'cilo, 
declal'a os seus di)'(Jitos e deve1·es, tornando· 
os extensivos ao audilol' da mal'inha, e 
dando oull·as p1"o'Diclencias 

O Congresso N<~cional resolve: 
Art. 1. o Os actua.es auditores de !?Uerra e 

auxiliare3 dos auditores do estado-maior 
do exercito, do 4" e do 6° distt'ictos milita· 
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res, passarão a constituir o -Qnn.ul'O dos au· 1 A1' t, 5.0 O auditor geral d<~ ma,rinha será. 
ditores do exel'cito- peb seguinte fônn.c": j auxiliado por dous sub-auditores, ficando 

Tres auditol'es de. Ia classe, com a gra.!ua-
1 
a.ssim classificados por e!lta lei os actuae~ 

ção de tencate-coronel; auxiliares do mesmo auditor, na. ordem de 
Cinco audHorcs de 2aclct.~:se, com a gl'<J.dua-~ sua.s antiguidades. Esses dous sub-audi.tore~ 

ção de ma.jor; substituirão, na mesma ordem, nã.o só o au~ 
Tros s ub~aur.Utores, com r.. gra. dtw_ç,llo de ca- ditoP geral, como tambem o consultoP to-

pitão. . 1 gado do Conselho Naval, nas suas faltas e 
Art . 2.° Ficam desd8 j;i clas.:;ifl,~<tdos: au- 1 impedimentos. 

ditorcs de ta classe, os do e~ta.~lv-ma.ior do Art. 6.0 O auditor d a. nurinha terá a. gra.
exercito, do 4° e G) districtos rnilita.rcs; dnaç-ão de capitão do fragD.tn. c os mb-audi· 
de 2&. classe, os do l 0 , 2°, 3°, 5° e 7° di;:;tri- tores a. de lu tenente; e~ na fôrma do art.85 
ctos, c sub-aw1i to 1'~S , os actu::..c:;: au~~iliares de da Constituição, terão as mmnn'-l s vantagens 
auditor, todos na ordem de :;uus antigui- que os do exercito, de categoria. correspon-
dades. dente. 

Art . 3. o As vag;),S que po~tc ~·iotmontc se Para.grú pho unico. A vaga de auditor da. 
dcl'Clll serão preenchld.as: as do ;'l. uditor do marinhtt se1·<1 preenchida por a.ccesso dos rc
~s. classe:, por accesso dos de 2"; c as dos gpectivos sub-auditores. 
cl::sta. ch.1.sse, 110 1' a.cces~.J J.os su.b-n.•Jtlitores, Art.. 7. 0 Os auditores e su1)-anJitores d0 
obsernmdo-sc, altr:rnrdamcnto, os prinei- exercito ~orvidto nos di~rcl'ictos que lhes fo
:pios do antiguidade c m-2rcctmonto. rem dnsigna.dos pelo Governo; a s!da da. n.n· 

Art.. 4.o As v<.tgas do snb-nuilit'jl' da, ma- dltoria será a mesma. do comm:.mdo do 
r:_nha o do exercito serão p-,.·cen·Jlidu,s 1101· districto, cumprindo, porém, tanto :;-.o a.u
c.;ncm'BO feito no Supremo Tl'ihun::. l Militar, d.itor, como :.1.o sub auditor, fLmcclonar na 
perante uma commi::;~:lLo C·Jmpos~tt de um guamic;ão em que, a juizo do mesmo com
juiz togado do mesmo t:·ib;ma.l, cumo }H'C· mando, seus serviços s :J tornarem tompa
sidente, do a.uditer (L t marinha, (~ele um rariamc:nte necossal•los. 
elos andltol'C'S de P1 e:hs3e, como examl- Art. 8. 0 Os actos de nomcaç:ão, promoção, 
mtdores. remoção o aposentadori<~. dos auditorm e 

§ I.o O Supremo T2lhtt!.l ~\1lli t<U' orga.- sub-auditores do exercito o da, m<tl'inhn, 
niz<u•ú. c subnv.;tter<.t (~ ;tpprovo.çt;.o do Go- se1•ão feitos por decreto do Cl1efc do Poder 
verno o prog!'Cl.rnma <t 01Jserv~~r-se em tacs Executivo. 
c;;ncn :•sos. Art. 9. 0 Os a.udi.tores c sub aulitores do 

§ 2 o lJ 1ptt'e os ci<ts .~ i uc i. d(,s pela, cvm· exercito e da. marinha gosarfi.o das honras, 
mis~ão ex;J,m.in<~.<lol's., o tribunal, l'evcndo regalias e isenções que competirem aos offi
n.s ]H'O\'ii ~3 do concm'so e os documentos ciaes de ambas as c ,rpora.ções; seus vcnci
oxigHos p:trP, a in:~cripç:ITo, qnc SM<i abc1•ta mentes serão clividldos em ordonudo e gra
por espaço de GO (lbs o lntblicada pCJla. im· tiflca~ão, nã.o tendo, pol' consegninte, suas 
prensa, em tou1s :ts s~ :L~.:; tle districtos, or- familias dire-ito a pensão do meio soldo. 
ganizar<l umn. lista de ~;res nomes e a romot- Art. 10. A a.posentadoria dos auditores e 
terá <~.o Govc1·no, conv,micntcmonte in- sub-auditores do oxet•cito c da marinha será. 
struida, p~~ra. que ost•J p:·occdét (t escolha do regulada pela lei c1uc vigorar para. a. dos 
qnc deva. 801' nomcn.do. juizes togados do Snprcmo Tribunu.l Militar. 
~a hypothese de n~o u.i.tingil' a tl•es o Art. 11. Nos cl'imGs fun(!cionn.cs, os a.u-

numel'o dos cla.ssific<'\d ..Js, a li~t<.1. constará ditores, sub-auditores o escrivães serão su-
dos que o tiverem sido. jeitos ll ,jul'isdicção dos tribun(WS militares. 

§ ::1. 0 Si, tomlinaclo o :prazo de 60 dia8, de Art. 12. Inct1mbc aos auditores, a.l~m dos 
que ü•atu; o paragrapho antecedente, nenhum deveres j(t. estabelecidos na. logish\ção vi
candidato se lwtn'cr üiscripto, abrir-se ha gente, info1•mar sobre qualquer ponto de 
nova insc~ripção J?OP igtwlpra.zo ; o si, osgo- diL•oito quo se relacione, dirocta ou indlrecta
tado este, ninguem ainüa, se liouvm• in· 1nente, com a administração militar, sempre 
sc1•ipto, o GoYcr•no üml n nomc~~~.'ão, atten- que lhes for isto det.crminado pela a.utoridadl! 
dendo a que, em iguddado do condições, supcriol·, junto á qual servirem. 
tenha ou não hn.vido c;ncur·s ~! , deve1·ão se1• Art. 13. Fica ct•cado, á semelhança do que 
preferido.~ : já existe no. Auditoria Ge1•al da. M:wínha, o 

a) os officines do exercito e da a.rm(l.da logar de cscrivi'io nas auditorias do exc•rcito, 
' graduados em dil·cito, \lo quo.dro activo ou <lcvendo este c:1t'gosot• precnchi<lo poL' otncial 

reformado ; l'eformauo ou honorario com serviços de 
b) os ]JOrtot•arios tambem graduados em gner1•a c a. pt•ccisa idoneidade. 

direito, com SC!.r\'iços de camrHmlHt; Parug1•apho unieo. Na falia. absoluta de 
. c) os magistrados fcdern,es em di:-lponibi· oalciu.l nltS condições acirn:~, servirá interi
' Jidade ; n.1:·:.1entD run suba.Lturno do quadPo a.ctivo, 
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com a g1•atificaçiio de secretario de corpo 
montado (65$000). 

Art. 14. O logar de escrivão, o.treotivo ou 
interino, será de nomeação do Ministro da. 
Guerra, que o fará por simples proposta do 
a.uditor, junto ao qual o funccionario tiver 
de servir, ou mediante condições regulamen
tares qua o Governo julgar conveniente es
tatuir. 

Art. 15. Os -vencimentos dos auditores, 
sub-auditores e escrivães serão os constantes 
da tabella juntn, excepto os dos actuaes au
ditores da marinha, do estado-maior uo ex
ercito, do 4° e do · 6u districtos militares, que 
continuarão a perceber 13:000$ a.nnuaJmente, 
de accordo com a lei n. 360, de 30 d0 novem
bro de 1898, e decreto legislatiYo n. 821, de 
·27 de dezemb1·o de 1901. 

Art. lô. Fica o Poder Executivo autori
zado: 

a) a revel' o Regulamento ProceswaZ Cri
minal .iliilitm·, sem enca.l'gus para o Tllesouro 
c elimino.ntio a disposição do art. 17, que lhe 
dâ compctencia para nomear auditol'JS auxi
liares; 

b) a ;:thrir o crodito necessario para ex
ecução desta lei. 

Art. 17. Os actuaes auditores c sub-aucli· 
tores servir~o nos districtos para os qua.cs 
houverem sido nomeados, oxceptuados, po
rém, os casos de guer1•a, u.ccesso, romoção a 
potlido, mobilização do e:wrcito, concont1•açã.o 
de forças em determinadas zonas do paiz, 
nova divisão de districtos ou, ftllaltnentG, 
mudança de sédo dos actuaes. 

Art. 18. Pa1•a os olfeitos de accesso o de 
npJscnt.u.dorla ftcam·oquipal•ados: u.o3 auditrJ
res coniJitlora.(lO.i do l n classo pot• os ta lo i, os 
a.ctuaoil auditores quo, não sondo nssim elas· 
sUlcados, forem, (\ntrot'1nto, mais antigos no 
exorcicio do cargo, o aos auditores de 211 

classe, os a.ux:iliares tlo auditor que actu:tl
m~nta contar·em mai~ de cinco ano os do exel'· 
cicio, luvando-lbo; em conta, para a.q_uolles 
dons effcitos, a antiguidade de funcçõos. 

Art. 19. Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Sala <las Commissões, de outubro de 1904. 
-Domingos Guimcwae.~- Wal{1·edo L~aL
V. !Jfascarenhas. 

TADELLA DOS VENCIMENTOS QUE COlt!PETEM 
AOS AUDITORES E SUB-AUDITORES DA MA
RINHA E DO EXERCl'l'O E AOS ESCRIVÃES DAS 
RESPECTIVAS AUDITORIAS, A QUE SE REFERE 
O ART. 15 DESTA J,EI. 

Po1• anuo ··--------· 
Audito1•es da mari-

Ordenado GratífLcação 

nha e do ta cla.sso 
do exercito.. • .. • 8: 000$000 4:000$000 

VoL VI 

Auditor de 2a. cln.s.:;o 
Sub-auditor da ma

rinha e do exer-
cito .....•......• 

Escrivão do audi
toria de 1"' cla.sse 
ou da marinha .• 

Escrivão de audi
toria do 26 classe 

6:0000000 

4:800$00) 

1:800$000 

I :440$000 

Obseroações 

3:000$000 

2:400$000 

La Quando removidos tlc um districto para 
outro ou viajn.rcm no mesmo districto, no 
desempenho das funcções do seu cargo, os 
auditores e sub-auditores terão direito a 
ajucln. de custo c a transporte para si e pcs
s:Jas de sua familia, n:Ls mesmas condições 
que os officiacs do exercito do gru.duétção 
correspondente. 

2. a 0;3 ordenados do e ser i vão marc:tdos lUt 
presente ta.bella serão para o caso em que 
o cargo se.j:1 exercido por official honorario, · 
sem soldo. 

Sendo official . reformado, pcrccbcr<í, além 
do soldo da reforma, a mc:3ma. gratificação 
mn.rcada no art. 13, pa.ragrapho unico, desta 
lei ; e s!, ainda assim, n. importancla. total 
dos vencimentos annuaes for menor que a 
do ordenado da tabella, augmentur·se-ha a 
graWicação do quantitativo preciso pa.ra 
completar o mesmo ordenado. 

S::tla ~las Commissões, 1 de outuhro de 1904. 
-Domingos Guima1·a:es- 1l'aZ{I'eda Leat -
V. Jrlasca1·enhas. 

Sã0 lidos e vão a impl'imir, para entrar na 
ord~m d·JS trab:ühos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 36 B-1904 

Emenda do Senado ao projecto n. 36 .4, 
deste anno, que atttm·i,;ct o Presidente da 
RepubUca a conceder ao 2° escripturario da 
Altanrlega de Santos Antonio Vieira de Al
meida um anno de licençc~, sem 1·emune-
1·açao alguma, pcwa t?·atm· de seus interesses 
onde lhe convie1· 

Foi presente (t Commissão de Petições e 
Poderes a emenda offerecida pelo Senado ao 
p1•ojecto n. 36 A, deste anno. que concede 
um anno do licenca, som remuncraQão al· 
guma, a Antonio Vieira do Almoida, para 
para t1•atar dos seus interossJs. 

Rcrcre·se o p1•ojccto a um funccionario 
publico, (!U() á. data om ctue dii•igiu o. petição 
ao Congl'esso Nacional, exercia o cargo de 2° 
e!fcJ•iptut'a.rlo da. Alf<mdega de Santo~. Pos
teL·íormcute foi nomeado para o ca.rgo de l" 
oscriptul·.~rio da. Alfandega de Corumbá.. 

ü 
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E' este tacto que motivou a emen~n, do 
Senado, a qual está em condições de sel' 
approvada. 

Sala das Commissões,l de outubro de 1904. 
-José Eusebio, pre~lidente,-,-Eusebio de An· 
drade, relator.-Sà F1·ei1·e. 

Emenda do Senado ao p1·ojecto n. 36 A, de 
1904, da Camara dos Deputados 

Em vez de-2° escripturario da Alfa.ndega 
de Santos-diga-se : 1 o escripturario da Al· 
fandega de Corumbá.. 

Senado Federal, 17 de setemb1•o de 1904. 
-Affonso A.ugusto 1'Ioreita Penna, Presiden· 
te.-Joaltim, d'O. Oattmda, 1° Secreta.rio.
AZbe?·to Jose Gonçal"'es, 2° Secretario. 

P1·ofecto n. 86 A, de 1904, da Oama;·a dos 
lJeputados, que autoriza o Presidente da 
Republica a conceder ao 2° escripttwario 
da Alfandega de Santos Antonio Vieira de 
Almeida um anno de licença, sem remune
't açlTO alguma, para tratm· dos set~s setes 
interesses onde lhe convier 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. Lo Fica o Presidente da RepubJica 

autorizado a conceder ao 2° escripturario 
da Alfandega de Santos Antonio Vieira de 
Almeida um anno de licença, sem remune
ração alguma, para tratar dos seus intm•osses 
onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiÇÕ [}.S em 
contl'ario. 

Cama.t:a dos Deputados, 8 de julho de 1904. 
·-F. de Paula O. Guimal'tíes, Presidente.
Manoel de Alenca1· Guimarães, 1° Secretario. 
-Etegenio Gonçalves 7'om·inho, suppbnte ser
vindo de 2° Secreta.t•io. 

N. 103 B - 1004 
Emenda do Senado ao p1·ojedo n. 103 A, deste 

anno, que autori~a o Presidente da Rep!J,· 
blica a conceder um o.nno de licença, com 
os vencimentos da lei, ao medico de 4& classe 
do exercito Dr. Alfredo de Mello Mattos 

Pelo Senado foi o1fe1•eeida ao projecto 
n. 103 A, ücsto anno, relati'V·J á concessão 
de licença, por um . anno, ao medico de 
4a cta,s~e do exercito Dr. Alfredo . de Mello 
Mattos, uma emenda, modificando as v~nta.
gens com que deve ser concedida a mesma 
licença, isto é, que, em vez de ser·-com os 
vencimentos da lei-diga-se: com o respe
ctiTo soldo. 

A Commissão de Po1iiçõ3S e Poderes na<la 
tem a oppor a que sojl acceita pela. Camara. 
a. referida. emenda. 

Sa.la das CommissõBs, 1 •lo outubro de 
H}04. -José Eu1ebio, presid~ntc. ~Euesbio de 
Andrade, relator. -Sá li rei1·e. 

Emenda do Senado ao p..,.ojecto n. 103 A, 
de 1904, da · Cama1~a dos Deputados 

Em vez de-com os vencimentos da lei
diga-se: com o t•espectivo soldo. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1904. 
-Affonso Angusto Moreira Penna, Pres~den
te.-Joakim d'O. Ca(unda, 1° Secretarlo.
Alberto Jose Gonçalves, 2° Secretario. 

P1·ojecto n. 103 A, de 1904: da .Cama1·a dos 
Deputados, que. autoriza o Presidente da 
R epublica a conceder ttm anno de Ucenca, 
com os vencimentos da lei, ao medico de 
4a classe do exercito Dr. Alfredo de MeUo 
JJ:fattos 

O Congresso Nacional resolve: 
Arti~o unico. E' o Presidente da Repu· 

blica autorizado a concedee 1.10 medico de 
4o. classe do exercito Dr. Alf1•edo de Mello 
Mattos a licença de um anno, com os ven
cimentos da lei; revogadas as disposições em 
contrario. 

camara dos Doputados, 27 de junho de 
1904.-F.cle Paula O.Guimw·ães, Presidente. 
-Manoel de Alencw· Gu.i·marcies, 1° SGcreta
rio.-J.B. Wanderley de llfendonça, 3() Secre
tario seevindo de 2°. 

N. 211 - 1904 

Autoriza o Poder Executivo a conceder um 
anno de licença, com o respectivo ordenado, 
a Gasttto Jeolás, sub-sem·eta1·io do Instituto 
Nacional de Mttsica, para t1·atar de sua 
saude onde lhe convier, em JH'orogaçao 
dgtteUa em, cujo gozo se acha 

Gastão Jeolás, sub-secre&a.1•io do Inatituto 
Nacional de Musica., sulicita do Congresso 
Nacional 0: concessão de uma licença, por um 
anno, com todos os vencimentos, pa.t•a trata
mento lle sua saude. 

Em documento junto á petição, attesta 
distincto clinico soffrer o peticionaria de 
moles$1a que exige tratamento Córa. desta 
Capital durante um ou dous annos .. 

Conformo allega, o peticiona.rio está no 
gozo do um.a. licença p'Jr seis mezes, que lhe 
foi. concMída. pelo Ministro do. Justiça e Ne· 
gocios Intorioro:-;, e terminará a. 13 de de
zembro do cor1•eate a,nno. 

E' parecer da Commissfio de Petiçõas e 
Poderes que seja adaptado o seguinte pro· 
jacto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo uníco. Fiea o Podel." Executivo 

a.utot•izado a conceder a Gastã.o .Jeolá.s, sub
secreta.t•ío do Instituto Nacíonn.l do Musíca, 
um n,nno do licença, com o respoo\ivo orde
nado, nm prot•oga.ção á.quollu. om cujo gozo se 
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a.ella, p:1ra trata1· de sua saude onde lhe 
convier ; revogada~ as disposições em con
trario. 

Saln.d;Ls Commissõ3S, I de outubro de 1904. 
José Euseuio, presidente.- EH3e7Ao de An· 
d"t'ade.- Sâ FJ·eü·e. 

N. 212- 1904 

Aut01·i::;a o J'od~r E,·ecutivo (( c·mcede;· um 
wmo ele licença, com. o 1'c.opeclivo orde
nado. a Erigido A!~[/USlo G;·ana, .'3"' escri· 
pltmwio ela At(amlega de Mwu!os, pcO'rt 
tl'CI/ar de s•w scmclc onde lhe conde;· 

A' Cummissão de· ré tições e P<JU.ercs foi 
presente o requerimento em que o 3o escri
pturario da Alf,mdega de Manáos Erigido 
AugnsLo Grana pedo licença, por um a.nno, 
com os vencimento:> da lei, para tratar de 
sua Hl.lldo fóra. do paiz. 

A esse requerimento c.;tão junt·)S dous 
attostados medicos, quo provam estar sof
frondo upoticionario de molestia que reclam::t 
muJançr1 de cllma pura o rest[1belecimento 
da. sauil.e. 

Nestas condições, a. Commis;;ão é de pare
cer qne seja. adopt<1do o seguinte pro,jecto: 

O. Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Poder Executh·o au

to:•izado a conceJer um anno d.e lir.onç::t,c')m 
o respectivo ordenallo, aD 3" escrintnra.rio da. 
Alfandegn. dü Manáo::: Bt•ig-ido Augusto Gr<1oa, 
para tratar uo sua sa.uic onle lhe cunvior· 
revogadas as di;;po3ições em con tl'<J.rh. ' 

Sala d;ts Comrnis5ões, I de ontaln'o de 1901· 
-José Enseóio, presidente.- Euseúio de .iw 
dl·oclc, relator.-Sâ l'n:·:re. 

X. 213- 101)-! 

Approva a Convença:o SanilaJ·ia lntenwcional, 
assignada em Pm·ís a 3 de ch:,sembro de 
1908 petosplenipotencim·ios do Bi·a;il, Alle
manha, Au~tl'ia-Hungria, Belgica, Egypto, 
Esltldos Umdos, F1·ança, InglateJ"Nt, Grecia, 
Hespanha, Italia, Lu.-,:emlJuJ·go, Jlonteneg1·o, 
Pai::cs Bai:IJos, Pe1·sia, PoJ'lH[JCll, RHmania, 
Russia, Servia c Snissa ; com parece1·es 
das Commissües de Instrucçito e Saude Pu
blica e de Diplomacia e 'TI·atados 

Pareeer da Com:nissão de Iu.~truccão 
e Saude Publica 

O Congresso Sanitario, que, em 1897, se 
realizou em Veneza, por iniciativa da Aus
tr;.a-Hungria, entre diversas importantís
simas conclu3ões constantes da Convenção 
assigU:J.da a 19 de ma1•ço daquelle anuo, for-

mulou um voto p<11'a o_uo fosso convocada. 
mais tarde uma commissão technica que co
ordenasse e codificassr todas as disposições 
contra a peste e o cholera,presct'iptas pel:ts 
conferencias anteriores. 

Em virtude não só dessa re3olução, que hem 
expri.mü~ o desejo de acompanhar os progres
sos da prophylaxia. c cJnstatal-os em do
cumentos intornaciona.os, como ainda por 
terem apparecido opidembs do peste n:1 ba
cia rlo Mediterranoo, principillmente em 1890 
no Egypt:J, pareceu m<Lis acertado o utll, em 
vez de uma. simples commissão de profissio
naos, convocar umn. Conferencia Intern:tcio · 
na.I que fizesse a revisão d:ts c:mvençõcs sa
nita.l'ius em vigor e as completasse tttt~n
dendo tis necessidades e ao desunvolvimento 
sempre crescentes Jo commorci•.l entre os dif
fm'cntcs paizes. 

Da !li proveiu a memorn. vcl Conferencia In
terna.cional que os deleg.,do~ da Allemanha., 
Austria.-Hungria, Belgica, Brazil, Din:1marca, 
Egypto, Estados Unidos, França, Grã Hreta
nha, Grecia, I-Iespanha, Italitt, Luxemburgo, 
Montenegro, Paizes Baixos, Persh, P0rtugal, 
Republica Argentina, Rumu.nia, Russia, Ser
via, Suecia e Noruega, Suissn. e Turquia 
realiszara.m, a lO de outubro, em Paris, ter
minando, depois de proficuu.s reuniões, pela 
Cunvcnção úe 3 do dezembro de 1003, quo os 
compo~ente,; jü. donominn.ram a Carta Sanita
ria 111oúe1·na. 

Inspil•ando-so nos principias libert\cs das 
confel'lmcías anteriol'es, de Dro.,;de em 1893, 
do Paris em 1894, do Veneza em 1807, a 
nova Conferencitt ue 1903 estava :~pp:~r,llhada. 
p:u'a. osta.be:ecer medidas do grande alcance 
o de importantes consoquencia.s para os tro
cos internaciunaes; a.> experiencias cpi.!cmio· 
lugicrts, os estuJos du. medicina prophylatica 
tinham obtido novos elemento;; :;cientificas 
que permiGtiam fazm• lll'oveHosas a\teraç-õcs. 

Entt·e outros pontos, h:l.sta lembrar que o 
perio.to de incubação da peste podü.t ser re
duzido a cinco dius no mn.x:imo, em vez de dez, 
uxados pela Couvençã.o de Veneza ; o que 
pelos e:3t·ldos cbs cpid mlias pestosas, se tem 
vedficado nitiuu.tnente que o rato constitue 
um perigo p~•ra a propagação da peste, 
de onue a necessidade do obser·var esses ani
maes, «quer lJara apreciar o estado de con
taminação tle uma. circumscrlpção, qaet• 
pal'<1 est:tbelecer as medidas gerae.~ de preser
vação elos in di l'iduos ou de dJsinfocção dos 
navios». 

A Convenção de 3 de dezembro traz, em 
S3U proprio texto, as prescripções estahele · 
cidas. Comprchende seis titulos, cada qual 
mais importao to e mais util no pon&o de 
vista sanitario. 

O pl'imeiro titulo, que con&ém as dispo
sições geraes, divide-se em dous capitulas •. 
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O puimeiro estabelece as prescripções que 
os paizes signatario::; da Convenção devem 
observar quando, em seu territorio, appa
l'eça a peste ou o cholera. As principacs são a 
notificação e as communicações ulteriores; a 
·notificação já era exigida nas convenções pre· 
cedentes, mas o acto de 3 de dezembro dispõe 
que seja acompanhada de inf01·mações cir· 
cumsta.nciadas sobre : 

a) o logar em que a molestia appareceu; 
b) a data, sua origem e fórma; 
c) o numero dos casos averiguados e o dos 

ollitos; 
d) para a peste: a exístencia, entre os 

r.~tos, dessa. molestia ou de uma mol'talídade 
insolit<L; 

e) as medidas immediabmente tomadas 
ao averiguar-se o primeiro caso. 

Comprehendo·se facilmente o alcance o a 
iroportancia de tacs esclarecimentos. Elles 
podem modificar consideravelmente o rigor 
das medidu.s a tomar contra o territorio con
ta.minado. 

Além dessas informa.çõJs, pa1•te integt•ante 
da notificação, devem ser feitas communi
cações ulteriores, ao menos uma vez por se
mana, indicando precisamente quaos as me
didas prophyla.ticas applícadas relativamente 
á inspecçã.o s:.J.nitaria, á visita medica, ao iso
lamento e á desinfecção, quaes as que foram 
adaptadas para. impedir a expo~tação do mal 
e, em caso de peste, a.s med1das contra os 
ratos. 

Com relação ás conJições que autorizam 
a declarar IJantaminada uma circumscripção, 
encontram se as providencias dos arts. 7, 
8 e 9. 

A contaminação só é declarada quaudo 
varios casos de peste nao importados se ma· 
nífi3Staram ou quando se verificam fócos de 
casos de chole1•a.. 

Para o logar não ser mais considerado 
contaminado, é necessario constatar ofHcial· 
mente que não se deu obito ou caso novo 
de peste ou cholera depois de cinco dias, con
tados do Isolamento, da morte ou cura do 
ultimo pestoso ou eholerico, e que foram 
applicadas todas as medidas de desinfecção e, 
em ca.so de peste, que foram executadas as 
medidas contra os ratos. 

O segundo c<tpitulo deste titulo indica as 
medidas do defesa. que os pa.izes devem 
tomar contt•a os territorios declarados con
taminados. Essas medidas, que devem ser 
immediatamento publicadas, referem-se ás 

·mercadorias, aos navios e aos viajantes. 
Quanto ás mercadorias, a Convenção de 

dezembro, ao contrario da. de Veneza, ex
pre3samente declara que não existem m~::r· 
cadorias capazes de transmittir, por si 
mesmas, a paste ou cholera ; ellas são peri· 

.gosas sómente quantlo forem a.ttingidas p:ll' 
productos pestosos ou cholericos. 

A desinfecção c outras me;liúas prophy
laticas ahi prescriptas são indicadas com a 
maior prudencia, do modo a não pl'oduzirem 
graves damuos u.os objectos, !l.bsolntamente 
não embaraçam o transito das mercadoria.s, 
e, conforme oacondicionamento,e3tas passil.m 
através da circumscripção contaminada e 
entram Do paiz do destino sem o menor 
obstaculo. 

Quanto aos na vi os, a ConYenção adapta a 
classificação commum de- infectcdos-sus
peitoJ- indemnes-c, 3.peaas modifica para 
sete dia,s a data da. infecção ou . contami· 
naçii,o, tomando p:tra llase o poriodo de cinco 
dias, fixado para a incubação, e rnais dous 
dias, prevenimlo qualquer eventualidade. 

Em gera.l,não se modificou o regimen a que 
devem se submetter os navios, mas se tor
naram mais brandas as medidas om l'elaçã.o 
ás pessoas sãs que vêm de navios infe
ctados. 

Assim, ao passJ que os doentos são immc
diatamente desemf>arcados e isolados, os 
outros passageiros devem sol·o igualmente, 
ficando submcttidos, a datar da. chegada, a. 
uma observação que não excederá de cinco 
dias, seguida ou não de urwt vigilancia de 
cinco, no maximo. ou simple;mente a uma. 
vigilancía.de dez dia.s. 

Aos passageiros dos navios suspeitos ap
plica se a vigilancia de cinco dias,no maximo, 
a contar da chegada., e aqueUes que vêem de 
navios indemnes sujeitam-se á mesma vigi· 
lancia a contar da data em que o navio sahiu 
do porto conhminado. 

Para o cholera, foram mantiJ.as as dispo
sições anteriores e se esta.beloceu a faculdade 
nova de substituir a observação pnla vigi· 
Iancia, de duração variavel não excedente 
de cinco dias, conforme o estado sa.nitario 
do navio e a data do ultimo ca,;o. 

Outras muitas disposições deste titulo, em 
quo se encontram recommendações uteis e va· 
liosas para a defesa contr<lo a. peste e o cho
lera, todas inspiradas nos princípios scienti
ficos mais modernos, meeecem a attonção dos 
paizes sinceramente empenhados nesta causa.. 

O titulo li da Ccnvenção trata das medidas 
a respeito de navios no Canal de Suez ou 
nos portos do Egypto, DO mar Vermelho, da 
organização da vigilancia e desinfecção em 
Suez, do l'egimen o estabelecimentos sani
t::Lrios no golfo Persico. 

O titulo III comp1•ehende as disposições re· 
lativas aos peregrinos. 

O titulo lV tr<:~ota. dos meios de vigilancia e 
de execução das prescripções sa.ni ta.rias e, 
especialmente, dos tres .institutos sa.nitarios 
internaciona.es do Egnto, de Constantinopla. 
e de Tanger. 
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A Conferencia. Internacional de Paris fez I O titulo VI comprehende a.s disposições re
uma import11nte inovação na. organização !ativas ás adhesõos e ratificações. 
prop:~ylatic~l., esta.belec.endo 0 _1.1rít;cipio da São esses os traços goracs da Convenção do 
crea\iao du um Of(icto J,ttel nar:wrwl de Paris, ora submettida ao conhecimento do 
Sa~~,e. {fi.: t ,. d , ,, , , . ~" - Congresso pelo Exm. 81•. Presidente da Repu-

Et>:>e O c.o ,me~ ~ roceo~r a::; lllH)rm~çoes b!ica na fórma do art 48 n 16 dll. Consti· 
c todos os esclarecimento3. sobre a ma1•cha t iç~~ c ' • • • ' 

das molestias infectuosas, que lhe serão en- u a · 
viad.os pelas autoridades superiores do hy- A Commissão de Instrucção e Saudc Pu
gieno dos diversos paizes, e dará conta pe- blica, do exame attcnto que fez, verificou quo 
riodicamente, aos differentes governos. dos fm•am assegurados cs interesses da s1ude pn· 
resultados de c1uaesquer tru.b::tlhos c pesqui- blica, tendo sül.o adoptadllos a.s medid·.t.> mtüs 
zas scientificas, em documentos officiae&. que conformes aos pl'incipios da hygiene mo
.~erão dados á publicLladc. Xão sor<t preciso (lcrna, removidos muitos obs&aculos da;; con
enca.recer o valor e a importa.ncia. do uma venções anteriores ao commercio interna
instituição desta ordem, que pode prestar cional e ao transito dos viajantes. 
inestimavci'> serviços á saude publica. 

O titulo V contém uma.recommendação 
espe~ial sobr.: a febre amal'cllJ.. 

E' a primeil'a vez que uma. C1mfm•cncia. 
Internacional exu.min::t esta questfio. 

Fazendo-se represou ta r pelo Sr. Dr. Gabl'icl 
Toledo Piza e Almeida, nosso ministro ple
nipotencial'io junto ao Go\·erno da Repu
blica Fra.ncezn., o Governo do Brazil rocom
mendou-lhe que aventasse diseuss[o sobre a 
febre amal•clla. 

Neste sentido deu-se a intm•vonção da
quelle diplomata e a. sessão de 13 de novem
bro foi exclusimmente cons::tgl'ada <to estudo 
das medidas prophylaticas contra a febre 
amarella. Impol'tantes indicaçõeil fo1•am fei
tas pelas delegados da Repnblica Argentina, 
dos Estados Unidos e do Bt•azil, o, encetado 
o debate, o Dr. Piza o Almeida fez desenvol· 
vidas considera~ões, explanando o assnmpto 
com grande co:upetencia o perfeito conheci
mento; forneceu aos membros da commis~ão 
tochnica complltos esclarecimentos sobre o 
que se tem feito em nosso paiz para comba-

A notificu.ção obrigatoria, com u.s cil•cum
stancias já declaradas, ·o isolamento dos en
fermos, as medidas para destruição dos ratos, 
a substituição das quarentonas pela obser
vação e vigilancia das pessoas, ;L desinfecção, 
a diminuição do prazo de incub::tção das mo
lostias, a installação do inspectores sanita
t•ios nos navios, a creação do 0/ficio Inter-· 
nacional de Saude, foram questões que a 
Conferencia discutiu e resolveu, fazendo sobre 
ellas recommendações utilissimas, não es
quecendo, na elaboração desso importante 
acto sa.nitario, as mais novas conquistas da 
scioncia. A Commissão é, pois, de parecer 
que seja approvacla pela Camara dos Depu
tados <\ Convenção Sanitaria Internacional. 
de Par•ii>, concluída a 3 de dezembrJ do 1903. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1904. 
-Satyro Dias, . presidente .-Jose Bonifacio, 
relatol·.-Valois de Castro.-Jotlo Carlos Tei· 
roeira Brandão.-João Vieira.-Antero Bo
telho.-MalaqHias Go11çalves .-Sd Peixoto. 

ter a febre ama1•ella, sustentando a dout1•ina Parecer da Commissão de Diplomacia c 
de que o ster1omya é o seu unico transmissor Tratados 
até hoje conhecido, 

A doficiencia de tempo e a. circumstancia 
do ter sido a Conferencia. convocada. para 
tratar mais particularmente da peste e do 
cholera não permittira.m quo fossem votadas 
medidas completas e minuciosas contl'a a 
febre amarella, como se havia feito cont1•a. 
as outras duas enfermidades. 

Limitou-se, pol' isso, a Conferencia avo
tar, por unanimidade, a. proposta do presi· 
dente Santoliquido, director de Saude Pu
blica na Itali:l, a qual constituiu o art. 183 
da Convenção : 

.-1 Con{e1·encia 1·ecommenda aos pai::es in
tertessarlos modificar seus regulamentos sani
tarios de modo a p6t-os de accordo com os 
nossos conheciíilentos actuaes sobre o modo de 
t1·ansmissão da (eb1·e amarella e, sobYetudo, 
sobre a injfuencia dos mosquitos como vehiculos 
dos germens dessa molestia, 

Na Conferencia Sanitaria que se reunitr 
em Paris a lO de outubro de 1903 e se encerrou 
a. 3 de dezembro do mesmo anno com a assi· 
gnatura da Convenção ora sujeita. ao voto da 
Camara, toma1·am parte os representantes de 
vinte e quatro paizes e foram proficiente· 
mente discutidas e votadas as medidas mais 
capazes de sa.lvagua1•da1' a saude publica 
contra a invasão e a propagação da peste e 
do cholera, não tendo sülo possível, como 
era desejo do Governo brazileiro, fazer a 
mesma cousa em relação á febre amarella, 
porque, conforme diz o Sr. Ministro ào Ex
terior, «a. estreiteza. do tempo dispontvel e· 
os intuitos exclusivos da Conferencia não
permittiram que se formulassem contra essa 
enfermida.de medidas como as estudadas, 
discutidas e adoptadas para outras epi
demias.• 
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Com tudo, o nosso digno representante em 
Paris, na qualidade de delegado á Conferen
cia, conseguiu que fosse incluída nu. Con
yenção uma recommendação espccbl sobre 
á febre amarolla, que Yale bem por um 
compromisso de reguhr a rnatet•üt em fu
turas convenções, de aceorJ.o com as doutl'Í
nas actualmente mt~is em vogu. sob1·0 a trans
mbsão ua fu hre amare lia. 

A Convenção de 3 de dezembro, dividida 
em títulos, capítulos e seções, cornprehende 
disposiçõ:!S geraes, applicaveis a todos os 
paizes do !la signa t:~rios, constitui.ndo um 
vcrelail•'il'J codigo f:anitario, onrle os precei
tos m ai:; salntarc.> da scieucia }Jrophyla.tica 
se aoham con:lig-nados com sab odorLL, de 
modn tL uoneiliar as neces~Uades da de!'o.;a 
sn.nitnría maritimn. e teLTcstloe com os 
gr·an lo;:; intoresses do commordo inturn:t 
cional, c disp}sições cspociaes concernootc.s 
aos paizc . .; situado~ fóra d<•. Europa, nomea
damente oi:i (hl, bacia do Meditorr·a.nco, rcgu
IauJ.o a navegação do canal de Sucz, do mar 
Vormi.Jlho c do golfo Pcl'sico e estn.uelecendo 
a~ ruo11idai! sanitarias a serem pust::LS em 
pratica a bordu dos navios quo trauspol'tam 
peregt·inos, nos portos o nas divet•sas esta· 
ções ~aní::arius (l:\qucllas regiões. 

A notificação obrigatoria com as circum
stancias já dechLradas, o isolamento dos en
fermos, as medidas para a destruição dos 
ratos, a ~ubstituição das quwenteuas peltt 
observação e vigilancia das pessoas, a desin
feeção, a diminuição do prazo de incubação 
elas molestias, a installação de inspectorcs 
sanitario.3 nos na. vios, a crcação do O/fi cio 
Intemacional de Saucle foram questões que 
a Confol'Cncia dis:mtiu c resolveu, fttzcndo 
sobre el!as recommendaçõos utilissimas, não 
esquecendo, na elaboração desse importante 
acto sanitario, as mais novas conqui.~tas da 
sciencia. » 

A Commissão de Diplomacia o Tra.htdos, 
fazendo seus c's ;s judiciosos conceitos, ó do 
pal'eccr que tt Convenção Sanitari<t do Pari~ 
ruerecc ~eL' approvnda c propõe o sorruinto 
projecto do lei: o 

O Congt•r:sso ~aciona! ,Jccrct'L : 

.Al't. 1. 0 fica appl'ova,da tL Convenç:lo S:L
nitari::t Intet•nn.cional, eonduida em Paris 
aos 3 de dezembro de IU03. 

Art. 2.• Revognm·.~c as disposições em 
contl'ario. 

Saiu. das Cumlni.)sÕc;;, 20 de setembro do 
1\JO,l.- Gastao da Cunhc1, pt•osideute.- Pe
reinl ele Lytcl, rchtor.- Joao Lui:; A.lvas.
HoswHwh de Oliveira. 

)!, 214- 1!11)4 

AjJ)ll'üt'(t. o !i"(!lado ele limites COr1cl!!ido em 
6 (lc íiWÍ'J de 189·1, na cidade elo Rio de 
J(md;·o, Ci11i·c as Re1mblicas do Bl'a:;il e 
do Eq1~nlo;·. 

Dos l!elegauos que tomaram parte na Con
ferencia, apen:1s os do quatro paizes deixa
ram de assignar a. Convenção: o:; dn. Turquitt, 
por dcsaccordo sobre questões que o seu 
governo considera. como não cnt.t•atHlo nas 
prorog<ttiva,s da Conferencia o divcrgencias 
sobre medidas relativas ao.) porl'gl'inos de 
Hedjaz ; o da Succia e Norucg:\, por falta 
de b:l~ tan tes poderes do seus respecth'os 
governos, quo se roservaritm 0 úil·eito do 
acccitar a Convenção após exame ; o da 
Dinam:u·c'l, per só ter autorizaç·ão para A Commi~são <le Diplomacia. e Tratados 
assign :u· a n.ct:t geral uos trabalhos da. t:on- foi presente, pura sobro elle omittir pa
fcl'cnchl; o da Repub!ica ,\rgontina, sem reCOl' o tt•.1.tado de limHes entro o Equador 
dedaraç:ã.o do motivo. o o Brazil, assignado nesta Capit;:tl em G de 

Todos o;> demais deleg,telos a a.ssigna.ram, mn.io elo corr2ntc anno, n.c:;mpanho.do da 
alglln .~ ad 1·ejerendwn, de uct•ordo com as ,\1ensagem em quB o Sr. Presidente da Re
leis dos seu;; respectivos paizas, o outros c,;m vublica o subm!)tte (~ approvaç-ão do Con
ros:llras feitas em declarações que foram gresso N:tcional e <lá. exposição de motivos 
tomaelas por termo. oro que o justifica o Sr. Minlstr·o das Re-

A Commissão ele Instrucç·ão o S·tude Pu- la.ções Exteriores. 
blica., a cujo estudo foi em primoit•o logar O objcctivo do novo tratado foi a. salva·· 
submettida a Convenção, apó$ um exame gu:wda dos elircitos do Brazil na. hypothese 
attonto da ma.tcria, concluiu o seu bem ela- de vencer a Republica do EquaJor o litígio 
borado rela,torio com as seguintes conside- sobre limites existente entre ella e a do 
rações : Perú. 

« A Commis~ão. de Instrucção e Sa.urle Pu- Em tal emorgeocht, pelo trat:t<lo do 6 de 
b!ica, do exame attento que fez, verificou ma.io, o Equador reconhece ao Brazil os 
que foram assegurados os interesses da mesmos limites tcrritoriaes constantes do 
saude publica, tendo sido adaptadas as me- tratado de 23 de outubro de 1851 e do accordo 
didas ma.is conformes aos princípios. da. hy-~ de 11 de fcvet•eiro de 1874, concluídos entre 
giene moderna, removidos muitos obstaculos o nosso paiz e a. Republica do Pcrú. 
da.s convenções ant.eriores ao commercio in-, Acto de pt•evidencia o complemento da. 
ternacional e ao transito dos viajantes. f obra de patriotismo em que se tem ompe-
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nllado o Governo, poe intormedio do St•. 
MinLtro das Relações Exteriores, qu<tl o da 
pôr termo á «manifesta inconveniencia de, 
não pos.mil'mos limites dcm:.uca(los com tü
gurnas das nações visiuhas>>, o tratar!o em 
qne~tão. ~em nada innovar no nosso dom i nio 
territorial, fin os limites do Brazil n11 re
gião a que cllc se refere, qualquot' quo sqja 
a solução du litígio entre o Pcrú o o Equador. 

Vencedor aque!le, continuam em vig·or o 
tratado de 1851 e o accordo de 1874; vence
dor este, permanecem os mnsmos limites 
constantes dos referidos tl'atadu c accordo. 

A Commissão pensa pol' isso que deve ser 
approvado o tratado de G de maio de W0'1. 

Pelo qno ó de p:Lreccr que soj:1 adopt1.do 
o segnintc pl'ojcdo do lei: 

O Congt•osw Nacional d:·m·l'.ta: 

Art. 1.° Fica approyauu o i.raLttdo de limi
tes concluído em 6 do maio de 1001, na 
ciJ.ade do Rio de Jn.noiro, entt·e as Ropubli
cas do Br:.t.zil o do l!;quaú.or. 

Art. 2. 0 nevogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das ses>ões, 30 <lo setembro d() 1004.
Gastao da CuHha, pl'l!Sidcnt.e.-Jocra Lui:; Al
ves, rebtor.-Hosailnah de Otiveim.-Perei1·a 
de Ly1·a. 

O Sr. Aff'••l1:";0 q::::o~t::1. vem por 
dons mo ti vos á tribuntt : i;rlmeil'o, d il'igir 
um pedido :.t Mes<1 ; scgnnJ -'• ju'ltifkw um 
proji;Cto de lei. 

E' este o podido. Ten~lo n.prosentaJ.o um 
projecto sobre GX~tmes ue Pl'CP~trat,Ol'i·.l~. do
sej:t que lhe sej:L dado um parecer qu:.tl•Itter. 

Si bem que sej:t n.depto do exame LLe m l

dureza c ad vers:wio dus p<trceltados, reco
nhece, comtudo, que os estu.:<tntes estfto, 
agora, em um;_t intorcssanto situação. Ter
minando em fim de dezembro deste annv u 
prazo dos exames pat'cella.ll.o:l, muitos estu· 
dantes, que já obr.ivoram appt'o\·açõ.·s em 
exll.mes dessa especie, ficat'ão prejudicados, 
pois não porler:Io conclui e, pJr esse sysGoma, 
os seus estwlos. Isto não é justo, nem ra
zQil;val. 

O seu projectü consente que os cstudant~s 
que iniciaram os seus estudos pelo systemtt 
de cxamei! pal'ceUados possam, por elle mes
mo, concluil-os. 

Esp('r<.t que a Commissão de Instrucção e 
Saudo Publica dê com urgenciao ::.cu parecer 
sobre o prujec~o, que encet•ra uma tão equi
tativa med1da. Não lhe dirige cen;ura;:;,peuc, 
apenas, uma solução completa. 

Não pôde continuar tt actual situação, con
vindo, desde já., resolver tão importante as
sumpto, pois aos estudantes quo, fiados aos 
termos geraes da lei, fizeram exames par-

cellados, não deve SOl' negado termina
rem-n'o.~ da. mesma fót•ma.. 

Feito este appclb á honrada Comrnissão, 
pa-ssa a tratar do segnndo ponto que o 
trouxe <i. tribuna. 

O paiz vae entt•ar na (jra, do roconstntcção 
de sua marinha de guer;·a, depois quo ossc 
sonho, esse ideal a.rrojado, como a muitos 
se afiguravn., n,chou na Cn.m:tra advugados 
franco;; o decididos. como o honrado Depu
tado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Laurindo 
Pitta, a quem a Rcpub!JCa tanto ficou a dever 
pelo pl'·Jjocto que jú. vD.e em caminho victo
rioso. 

i\hs, senhores, diz o orador, o prohlcm:.1. 
mtv:tl <! complexo, ellc r.bra.ngo uma. seria de 
medi<líls vustissim·;s, c não pude ficar com
plot:nnon ·e resolvido pel:t Si!uples constru
cç,iio de mn.i~; alguns va:;o; '.~e guc1·rn.. Ao lado 
dt)SS~t I'ecuns~rucçf.o da ma.dnha de gnr~rra, 
m·~·e que so faça alguma cous~t pJl:J. mor
cn,nte, depa.upet·ada. c exangue ô.ean le de 
mil diffic;tlda.des que a as.;;edi 11n. 

E' para. esse ponto que pede ú. Cama.ra quo 
volte :ts suas vi~tas. votando medidas ·ten
dente a. desenvolver a in.;;trucçã:o da marinha 
moccantc, turnando-a regnhtr c facil aos r1uo 
pt·ucurun a honratla carl'cim do mar. 

Lembt•a. é·S grandes servi(·os prestados tt 
mat•inha. pela Escol:t de Pilotos e .\Iachinistas 
do P<~rá, cujo regula.mento ca.t•ec3 do reto· 
ques ; defende a Cl'eação de escolas de api·cn
rlize~. pa.r::t, <t marinha mercante, em :tlgun,.; 
Est:1dos da. Republica, e concluo apt·escn
tando um projecto. 

.:\ã.o n.ct'cdi ta. •1 ue este SC'ja. completo c per
feito ; diz, porém, que reln'eslmta cs:;o tt•a
ballw grande somma de esforço.~. trad11zintlo 
a sua b.)a vonta·le pa.r;J. co:n a m:~rinha. mcr
cant·"· de que se tem cons,ituido advog;~tlo, 
embvra. iuco:npctenLc. 

Estü cc:·to de qno, ao menos, servir6. o 
projecto p:1.ré~ constituir o ponto de paetida 
dtt reLrmn. qne o Con.:!TG~so neccss:Lrütmcntc 
tcr<L dtJ l'azol'. (Mttito l;em ; muito bem. O 
orado;· c coml>;-·:'mcntmlo.) 

Fica sobre a. rneza,até ultel'iol' deliberação, 
o seguinte 

Projecto 

Reorgani::.a o e11.:ino da "ll(l)·ialta .íJlercaHle Na· 
cional e dâ oull·as prot'ideacias 

O Congre~so Naciona.l decreta: 

CAPITULO I 

DA ESCOLA DA MARINHA ~IERCANTE E DO SEU 
PROGRAM!IIA DE ENSINO 

Art. 1. 0 O ensino gerJ.l da marinha. mor
cn.nto nacional comp1·ehende as materias que 
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constituem os cursos de nautica, machinas e 
construcção naval da Escola dn. Madnha Mel'· 
cante. 

Art. 2, o . A Escola de Macllinistas c Pilotos 
do Pará, qne passará a .denominar-se Escola 
da Marinha. Mercante, tem por fim propor· 
ciona;r instrucção theorica e pratica aos que 
se destinarem ao . serviço da marinha mer· 
canto e das ·industrias marítimas. 

Art. 3. ~ As ma terias dos cursos da. Escola 
da Marinlw. Mer~ante, os qúaes estão consi;.. 
gnn,dos no. art. 1°, ~ão as ;-;eguintes: 

CURSO DE NAUTICA. 

Primr:i1•o anno 

~egundo piloto 

la . cadeira-Physica experimental e me· 
teorologia nautica. 

2"' cadeira.- t~aYeg<wfto estimada e inte
rior. Codigo dos sigpaes . . 

P a.nla .. -'--Nomencla.tura e appai'elho dos 
navios. Technologia marítima em francez e 
inglez. 

2a. aula-Manobras de peso e dos navios 
ã véla. e a vapor. 

Ensino auxilia.r-Sond~gens e marcações. 
Pratica das cartas maritimas e dos ins

trumentos usados em navegação estimada. 

Segundo anno 

Pl'imeiro piloto 

1 a. cadoil·o.-Astronomia a.pplicada á na· 
vegaçãõ e precedida do t1•igonometria. os
pherica. 
2~ ca.deira.-Navoga.ção a.stL·onomlca. 
Ensino auxiliar-Obsel·vações nauticas o 

praticas de compensar as agulhas magneticas 
e regular os chronometl•os. 

3a cadeira. - Direito commercial mari• 
t imo. 

Aula-Desenho geometrico e da aguadas. 

Te1·ceú•o anno 

2~ ·cadeira -- Historla ge1•al da marinha. 
mercante. · 

3a cadeira~ Direi to ·mar i ti mo. • in ternacio" 
nal. ·. Diplomacia do mar. Legislação .·. marí-
tima consular. : 

Aula-Levantamentos hydrographicos e 
desenhos respectivos. 

CURSO DE 1\IACIIINAS 

P1·üneü·o . an 1:o 

la eadeira-Ge.omotria . analytiea. C<\lculo 
differencial o integra.!. 

2·1 cadclra-Geometrüt desct'intiva. o per-
spectiva. ~ 

Aula-Desenho de aguadas, uniformes, 
esbatidas, sobre-posta e sua applicação ás 
sombras. 

Segundo anno 
P. cadeira.-Meeanica. racional cinematicns, 

estatica e dynamica. Technologia das pro
fis .:;ões mecanicas. 

2a. cadeira-Physica experimental e in
dustrial. 

3a. cadeh•a- Chimica. analytica. Metal· 
lurgia.. · 

Aula-Desenho de caldeiras, machinas o 
de seus accessorios. 

Tet•ce~ro anno 

1 & caueira-~·Iecanica. applicada ás ma· 
chinas. 

2a. cadeira-Hydl·aullca, Iiquidos e gazes. 
Esgotos. Resistencia dos ma.te1•ia.es. 

3a. cadeira-Direito ma1•itlmo adruiuistl'a· 
tivo. 

Aula.-Projectos do construcçã.o de cwl• 
d~ira.s, maclünas e ma.is appl\relhos rueca.· 
mcos. 

Quarto anno 

1 & cadeira- Machinas em gel'al applica.das 
â. industria e â navegação. 

2& cadeira-Electricidade em geral e suas 
n,pplicações á industria e á navegação. 

3a. cadeira-Direito publico e administm-
Capitão ela cabotagem tivo. Legislação de marinha mercante. 

1a. cadeira - Hydrog1•aphia precedida de .0-ula.- P1•pjectos de oo~struccão de ma.-
geodesla. chm!t~ motr1zes ~ ~pe;ratr1zes, ~ terrest1·~s e 

2a. cadeira.-Direito maritimo admiuis· j marlti!llas.Plantas do mstallaçoes electl'lcas, 
trativo. Legisla.çã.o m,11ritima de fazenda., ! mecamcas e suas congene1•es. 

S' cadoirn-N oções de machinas a v a por J cunso DE coNSTR ucçÃo N w A. L 
e oleotrica.s. " 

A.ula.-Oa.rtograplüa ma.1'itima. P1·lrneiro anno 
O 1 o anno do curso de machinas. 

Capitão de longo curso Segundo anno 
la. cadeira~ A 1a. cadeira do 2° anno do 

1"' cadeh•n.--To11ogt•aphia, e legi~laQ'!o de . curso de machinas. Technologia. das p1·ofls· 
Wl'l'a. : sõos do con'ltl•ucçü.o nn. va.l. 
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2a. cadeira.- A 2a cadeira. do 2° anno do 
curso do machinas. . _ 

3a. cadeira---Estabilidade das construcçoes 
navaes. Graphostatica. M<.tChinas ma:t'itím[ts 

a :i~~~A P· do 1<> anno do curso de nau
tica. 

Tetceil·o anno 

la cadeira- Resistencja dos materiaes. 
Estudo dos ma.teriaes de construcção naval. 

2a cadeira-Hydraulica : líquidos e gazes. 
3a cadeira-A 3a do 2° anno do curso de 

machinas. . 
Aula-Desenho da architectura naval. 

QHm·to am~o 

la. cadeira-Architectura naval. Construc 
cção de poni;es. Montagem de pharóes. 

2a cadeira- A 2a do 4° anno do curso de 
machinas. 

3a. cadeira - A 3a do 4° anno do curso de 
machinas. 

. Aula - Projoctos de construcção de em· 
barcações. 

CAPITULO II 

DAS MATRICULAS, DOS EXAMES E DOS DIPLOl\IAS 
DOS ALUMNOS 

Art. 4. 0 Pal'a. a matricula em qua.lquer 
dos cursos tachoicos da escola o c3,ndidato 
lleve provar que foi approvado em portu
guez, francez, ingloz, arithmetica, algebra 
elemen&al' e supe1•ior, geometria p1•elimina.r, 
trigonometria. I'ectilinea, geographia,cosmo· 
graphia, historia fnclusivemente do Brazil o 
desenho olementar. 

Parag·rapho unico. Os exame.j de coamo
graphia, a.lgebt•a eL~montu.r e supe1•.ior, geo
metria, trigonometria e desenho il.everão ser 
antes da matricula feitos na .escola ou em 
qualquer escola superior da Jiepublica. 

Art. 5. o Os que pretonde1•em matricular
se no curso do machinas, além dos prepara· 
torios deverão provar que são operarios ou 
aprendizes de alguma officlna de ma
chinas. 

Art. 6, 0 A taxa da matricula ê de 100$ 
annuaes, paga em duas prestações: uma no 
acto da inscripção e outra ate oito dias antes 
da êpoca, dos oxames. 

Art. 7. o Os eumes, que principiarão no 
primeiro dia util do mez de dezembro, ter· 
minarão a 30 ou 31 deste mez. 

Art. S,o Dura.n·te os mezes de janeiro, fe· 
vereiro e ma1•ço os alumnos dos cursos de 
na.utica e de machinas farão viagens de in· 
atrucção nos :navios da marinha mercante 
nacional ou estrangeira. 

Vol, VI 

O Governo contribuirá nestas viagens com 
a dia.ria ou ração de cada alumno. 

Art. 9. 0 Os alumnos que terminarem as 
matarias dos 1°, 2° e 3o annos do curso de 
nautica receberão I'espectivamente os di
plomas de 2° piloto, ·1° piloto e capitã!) de 
c<J.bota.U'em, e os c1ue terminarem as matarias 
do 4° anno deste curso terão C<1rtas de ca
pitão de longo carso o engenheiro hydro· 
grapho. 

Artigo 10. Receberão a. carta d~ enge
nheiro ci vico-na val os que conclmrem o 
curso de construcção naval. 

Art. 11. Os alumnos do CLuso de machinas 
que terminarem o estudo das matarias dos 
Io, 2°, 3~ e 4° annos receberão respecti~a
mente as cartas de aspirante de engenheiro 
machinista, e engenheiro-machinista de 3<~., 
2a e P· classes. 

Art. 12. Os engenheiros formados pela. es
cola gosarão dos mesmos direitos, vantagens 
e regalias peculiares aos forn~ados por <:utras 
escolas superiot•es da Republlca. e usarao de 
um annel symbolico como distinctivo de sua 
profissão • 

CAPITULO III 

DO CORPO DOCE~TE, DIRECTOR, DAS NOMEA
t~'ÕES, VENCnlENTOS, REGALIAS E DA ABER• 
TURA DA ESCOLA 

Art. 13. O corpo docente da escola será 
composto de lente.~ e professores competentes 
e nomeados por decrJto. 

As vagas posteriorea do le11tes o professo
res ser·ão providas por concurso. 

A1·t. 14. O Governo escolherá para di·. 
recto1• da escola, dentre os lentes e profes· 
sores, o quo lhe merecer mais confiança. 

A1•t. 15. Os lentes e professores da escola 
offlcial te1•ão regalias, direitos e vencimeo tos 
iguaes aos da, Esr.ola Naval e só começarão a 
perceber vencimentos desde que principia· 
rem a leccionar. 

A1•t. 16. A escola 3,brir-se-ha no primeiro 
dia, util de abril e encorrar-se-ha. em 30 de 
novembro, funccionando. diariamente das 5 
horas da tarde ás 9 da noute. 

CAPITULO IV 

DAS ESCOLA~, LIVRES DA MARINHA MERCANTE 

Art. 17. O Gov-erno pelos seus flscaes exer
cerá sobre as escolas livras a fiscalização que 
julgar conv~niente, afim de yerí.tlcar o re
gular funcCiona.mento des:;es Institutos. 

Art. 18. Para que as escolas livres sejam 
reconhecidas e possam gosar das regalias e 
vantagens esta.belecida.s nesta. lei devem 
provar : 

1. o Que possuem capaolda.de juridica.. 
7 
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2. o Que contam uma freqnencia nunca in
ferior. a. 15 alumnos por espaço de dous 
annos. 

3. o Que teem mais de dous annos de regular 
funccionamento. 

4. o Que são habilitados os seus profes
sores. 

5.0 Que seguem o programma. de escoi<J. of
ficU; 
· 6.0 Que dispõem de um patrimonio de 
50:000$ representado por apolices . da di'vida. 
publica ou pelo edificio em qne funcêiona
rem os mesmos institutos. 

Paragrapho unico. AS actnaes escolas 
livres estão dispensadas do ·• pa.trimonio de 
que trata o § 6° deste artigo. 

Art. 19. O Governo nomeará para cada 
uma das escolas Uvres um fiscal de reconhe· 
cida cempetencia scientifica em assumptos 
de marinha, navega.ção, machinas e constuc
ção naval, a quem cabem vencimentos de 
a.cco-rdo com o Codigo de Ensino. 

Art.20. Por informação do nscal ou denun
cia de qulquer professor poderá o Governo 
ceDsura.r a escola que commetter irregula
ridades e a busos ou não seguir as determi
nações da presente lei, podendo ser-lhe sus· 
penso o funccionamen"to pelo tempo que jul
gar conveniente. 

A.rt. 21. A. escola livre que não puder con· 
seguir oa seus fins ou não estiver nas condi· 
ções precisas para isso será mandada fechar. 

OAPITtJLO V 

DOO EXAMES PARA COIDUSSARIOS, MESTRES, 
AB.RÁES E FOGUISTAS 

Art. 22. Para os índividos que pretendtr 
rem ser commissarios, mestres, arráes o fo
guistas das embarcações mercantes haverá 
exames nas escolas oftlcíai e livres quatro 
vezes por a.nno. 

Art. 23. Esses ca.ndidados de que trata o 
artigo antecedentedeverão proTar no a.cto 
de requerer exames: 

1 o, que são cidadãos brazileiros ; 
2°, que são maiores de 18 a.nnos ; 
3°, que teemfolha corrida e bom comporta

mento; · 
41

\ que sabem ler e escrever correcta.
mente o portuguez e conhecem as operações 

· funda.mentaes da arithmetica.. 
Art, 24. Os exames proftssionaea para. 

esses candidatos seri.o prescl'iptos no regula· 
mento que expedir para. a execução da pre· 
sente lei. 

Art. 25. Os candidatos approvados em 
e:zames pa1•a o exercicio de commissarios, 
mestres, arrd.es e fogu:sta'J receberão um 
,tliploma que comprovar.1 a sua habilitaç!o. 

CAPITULO VI 

DOS DIPLOMAS DAS • PROFISSÕES MA.R.ITlMA.S· 

Art • .26. ·.Os diplomas de que trata esta 
lei, bem assim os outros daa p:roftssõ~a ma.l.'i
timas, serão exclusivamente ·conferidos pel<l. 
escola otflcial ou pelas escolas livres equipa
radas. 

Art •. · 27. As cartas passadas de oonformi-· 
dade com a presente lei deverão, depois de 
pagarem os emolumentos. requeridos, ser 
regist1•adas nas repa.1•tições competentes. 

Art. 28. Depois da.· publicação desta. ler 
as cartas de .2° piloto o 3" machinista ·e 
as demais só serão conferidas aos que cur
sarem ou prestarem exames nas escolas offi~
cíal ou livres. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 29. Os actuaes pilotos e machinistas. 
nacionaes que não cursaram as escolas offi.
ciaes e livres e . os ca.pitães, pilotos, enge
nheiros machinistas de 2a e 3a classes e os 
aspirantes de engenheiros roa.chinistas que 
deixarem de frequentar a escola. pode1>io 
melhorar a sua carta si prestarem os· 
exames vagos de accordo com as disposições 
desta lei. 

Art. 30. Os capi~es de navios e enge-· 
nheiros-machinista.s form&dos em virtude da 
presente lei terão preferench para o ser
viço da armada e podC3rão ser nomeados para. 
as commissões marítimas do paiz. 

Paragrapho unico. Os engenheiros machi
nistas terão a preferencia. ainda para os la
gares da mestres, directores e engenheiros 
das offi.cinas do Estado •. 

Art. 31. Os que tiverem diploma de ca
pitães, pilotos e machinistas conferidos por 
institutos estrangeiros, sOmente poderão ser 
2°• pilotos e 3°1 machinistas nos navios na· 
ciona.es do commercio si prestarem exames 
de portuguez e das matarias que coDstítuem 
os 1 o e 2° anoos do curso de na.utica. e ma
chinas. 

Art. 32. As cartas tie aspirantes a. enge· 
nbeiros-machinístas e de engenheiros-machi
nistas de 311., 23. e ta. classes correspondem 
a bordo a praticante de ma.chtnista, e macbi-
níatas de 3a., 23. e 1 • classes. . 

Art. 33. Na falta de 2°• pilotos e 3°• ma
chinístas, o Governo poderá. conceder licença 
por um a dou~ annos :para exorcer estas fun
eções aos a.lumnos do curso de pilotos e aspi· 
rantes de engenheiros-machinistas ou ao;' 
mestres e foguistas diplomados, 

Art. M. A p-resente lei reconhece a.s car· 
tas expedidas pelas actuaes escolas livres de 
pilotagem ou nautica e de mll43hlntstas, desde· 
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que tenl1am capacidade jurídica e funccionado 
por mais de um . anno. 

Art. 35. Fica o Governo autorizado a crear 
nos Estados de Pernambuco e Santa Catba
rina uma; escola .de aprendidizesmarinheiros, 
timoneiros e foguistas p tra a marinha mer-

Em relação .á ma teria da sua emenda, . ha. 
um facto característico que bem mostra a. 
~;~~tuação a que querem reduzi:r a . Ca.mara. 

Tendo sido, ha. tempos, apresentado e ap
provado um . projecto . .. concedendo isançã.o de 
direitos para materiaes imp·)rtados para 
obras na ca.pita1 _ de um - dos Estados, o. Sr. 
Presidente da Republica. negou-lhe sanc~ão, 
declarando que o assumpto e1·a proprio ·da, 
lei de orçamento, de lei annua. 

cante. · :. 
Art .. · 3ô • . As disposições do Co digo dos In

stitutos Officiaes ·de Ensino Superior Secun
dario applicam-se á Escola .da. Marinha Mer~ 
cante, que fica sob a jurisdicção do Ministerio 
da. Ju~:~tiça e Negocios Interiores. 

Art. 37. O Governo organizará os regula
mentos e e:~tatutos precisos para a execução 
da presente lo i, e bem assim os programmas 
de exámes vagos. 

A situação é e'ta: si se apresenta uma 
medida . em lei ordinaria, gritam logo que 
ella deve figurar em lei orç tmentai'ia. ; si, 
entretanto, a medida é incluida em lei or
çamentaria, tamb:Jm protestam! 

Isto é um Regimento anarcllico, que tudo· 
prohibe! 

Art. 38. Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Rio, 3 de outubro de 1904. -Affonso Costa. 

o Sr. Francisco Veiga diz 
que, entre as emendas o.1ferecidas ao proje
cto de Orçamento da Receita.,em 2a. discussã.o, 
uma, do .orador; não foi acceita pela. Mesa. 

Pertencendo á Commissão do Orçamento e 
não sendo dos deputados mais novos, confessa 
o desapontamento em que ficou, vendo rejei· 
ta.da pela Mesa. essa. sua emenda, cuja. lei
tura faz. 

Não vem reclamar contra a decisão toma
da, mas, unicamente, justificar o seu proce
dimento, ftlho da regra. que adoptou de obe· 
diencia ás disposições regimentaes. 

Quizera saber em que ponto do a1•t. 184 
do Regimento incorreu a sua emenda. Qui
zera. que, ouvido o Sr. 1° Secretario que foi 
magna. parte nessa decisão, lhe informassem 
om que a emenda. feriu o Regimento. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa não acceitou a 
emenda, por entender que ella alte1•ava. dis
posição de lei permanente. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Si isto é verda· 
de, pede que a Mesa mande retirar do Orça
mento da Receita disposições iguaes 4 da 
sua. emenda; quo use para com os outros de 
criterio e rigor iguaes áquelles que usou 
para comsigo. 

O Sl'. Medeiros e Albuquerque, com habil 
sagacidade, apresentou uma emenda, que o 
orador lê, revogand0 a lei ; o Sr. 1 o Secre
tario acceitou·a, entretanto. Pela. meema. 
razão por que se acceitou a emenda do seu 
illustre collega, devia ter sido ta.mbem ac· 
ceita a sua, pois não quer para si regra 
differente daquella que se tem para com 
outros. 

Si. bem que reconheça o seu pouco vali
manto, atllrma serem os seu~ direitos íguaes 
aos de qualqnor collega. 

Não podia ter ficado em silencio, deixando 
de fazer esta exposição e provando que, com 
a apresentação da sua emenda, não foi um 
leviano. 

Termina affirmando que a emenda devia 
ter sido acceita. (Muito bem; muito benl.} 

O Sr. João Gayoso pede t•espei
tosamente ao Sr. Presidente e á Camara. 
que lhe relevem tratar de assumpto que não 
é posi ti va,mente aq uelle de q uese deve occupal' 
a mesma Camara. Seguindo, entretanto, O· 
exemplo de eollegas, vem á tribuna em de
fesa de um emp1•egado federal do seu Es
tado. 

Não se demorará mais de cinco minutos 
na tribuna. 

O Pai,;, de 30 de se~embro, publica o Sll· 
guinte telegramma: 

c:Therezina, 29. A Associação dos Caixeiros 
deu nova queixa cont1•:.1. o delega1o fiscal, 
Luiz Lucas Sobrinho e o general Pil•es Fer
reira, pelo damno feito á mesma associação, 
mandando atirar no meio da rua seus per·
tences e inutilizando o archivo, livros, es
tandai·te e riquíssimo grupo. 

O general Pir~s patrocina aberta.mente 
as violcncias do delegado. 

Debalde esperamos providencias do Mt
nistro da Fazenda, a quem o nosso presi
dente enviou uma representação, largamente 
documentada. 

Communicaremos o 1•esultado da acção 
intentada.-Directo,· elo Estimt-tto Oaixeiral.» 

Antes de outras considerações, deve de
clarar que o delegado fiscal, Luiz Lucas 
Sobrinho, é um moço moderado, integro e in
telligente, i.neapaz, portanto, de commetter 
semelhante violencia. 

Vae narrar o facto, pois sabe de fonte 
limpa como elle se passou. 

Precisando o delegado fiscal concertar o 
predio onde funccionava a delegacia, alugou 
um outro, em uma de cujas salas estava. 
installada a Associação dos Caixeiros. 
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Sendo marcado dia para a entrega da 
nova casa á delegacia, foi o presidente di1 
associação intimado a della retiral' a socie
dade. Não sendo obedecida a intiml~~ão, o 
·delegado 1Lca1. fez remover os moveis e 
outros objectos d.'J. . associação para a pri
meira das casas da deleg;;,cia, sem a menor 
violencia, repete o orador. 

Não existiam na no·va ca3a aeohivo nem 
estanda.rt'>., por isso não podiam ter sido 
inutilizados. • 

Tanto um como· outro estavam na casa 
do presidente ·da sociedade. (Muito bem. ; 
m~6ito bem.) 

•19 §r. Alencar ··Guimarãe8-
Sr. Presidente, não cogitava absolutamente 
de 1er de occupu:r ·a tribnna:da Caqtai?a, na 
sessão-de. ·hojo. 

O illustre Deputado por Minas Geraes, 
meu eminente amigo, o Sr. Francisco Veiga, 
cujo nome declino sempre com muito re
speito e veneração ... 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Muito obrigado 
a V. Ex. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES-••• fazemlo, 
porém, uma reclamação sobre deliberação 
da Mesa da C:.~mara,a prr>posito de emendas, 
o:tferecidas ao projecto da Receita, em 2a dis
cussão, julgou conveniente fazer recahir as 
suas censuras sobre o humilde 1° secretario 
da Oamara, de modo que me sinto obrigado 
a. dar breve rJ:ipos~a. a S. Ex .•. 

0 SR. FRANCISCO VElGA-Não foram con
.suras, foram pontos do discordancia. 

0 SR. ALENCAU. GUE\IAltÃES - A decisão, 
Sr. Presidente, a que S. Ex. so rcfel'iu, nãu 
é, não foi absoluta.mentc do I o secretario da 
Camara; a deci:::ã.o foi da Mesa, unica que, 
nos termos do Regimento, tem competoncia 
pa1•a acceHa1• ou l'ejeital' emendas o1fereciclas 
aos projectos om discussão. 

0 SR. FRANCISCI) VEIGA-V. Ex. é DlUito 
legitimamente o primeiro e o mais respoi
ta vel dos conselheiros da Mesa. 

0 Sa. ALENCAR Gun.:IARÃES - E' bondade 
<le v. Ex. 

Mas sobre o 1° secn·(~tario da Camara não 
deve cahir absolutamente a redponsabilidade. 
de decisões dosta natureza. 

O Regimento não se refere absolutamen
te ao 1 o secretu.rio; o ltegimento se refere á 
Mesa. da Oamara, d:.tndo-lhe competencia 
para a.cceitar ou recusar emen,_las o:tforcci
das a1J projecto em discussão. 

Foi· no uzo dessa faculdade regimental que 
a ·Mesa., estudando as diversas emendas offe· 
recidas ao .projecto da receit:I. em 2a. discus
são e vendo que algumas dellas infringiam 

a disposição clara. do§ 1° do art.l84 do Re
gimento a.s excluio.Ncsse numero fvi inclui
da a omanda apresentada polo meu veneran
do amigo Dep11to.do poP Minas Geraes e l'e
lativa á. isençã•J de impostos p::tra. o mate
rial importado pa.l'<\ o abastocimento dagua. 
d<1 cidade de SoGe LagôJ.s, si não me enga.no. 

S. Ex. dis>e que a Mesa adoptou dous cri
terio3 quando tevo de resolvee sobre a 
emenda de S. Ex. e s:>bre uma. outra emenda 
do Sr. Medeiros e AlbUllUerque. 

0 Sn.. FRANCISCO VEIGA--,Sobre di'versas 
outras. Citei a .do Sr. M~de)ros e .Albu
querque pJla origirialidadJ da .forma. 

0 Sa. ALENCAR GUBfARÃ.ES .,-.R.ofieO·lUC 
.ás duas porque .fora.m as ~X:O\\Uill.~9.q.s ,por 
S. Ex. no seu discurso. 

Mas, Sr. PresUcute, me ,pa.rcce ,q\le S ... Ex. 
não tem·razão. A emenda relativa á isenção 
de impostos aduaneiros, quanto ao material 
importado pela Cmnara Municipal de Sete La
goas, evidentemente modifica -não quero 
dizer revoga-uma disposição do lei perma
nente. A emenú:.t do Sr. ~1oueiros e Albu
querque,acceita pela Mesa, nenhuma modifi
cação faz em leis de cara.ctel' permanente. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-V. Ex. permitta
me um aparte. E)üsto a i.:;cnç\io <le direi tos 
de quJ fala a emenda, tlu Sr. Medeiros o 
Albuquerque? (PaHsa.) Po1•gunto si existe. 

0 St•. ALl~:"\CAH. GUDIAH.ÃES-ROSllOUdo a. 
V. Ex. ftzenuo oukt Plll>;,;·un~<1 ••• 

O Sa. FaA:-:crsco V1mu-Pordã.o; ó sim, 
Oll IlãO, 

O Sit. ALI!:NC.\.l~ GC'l.\UI~:\.1·: . .;;-,,, a lei do 
ta1•ífas adu<1noil·a~ nü.o incluo um col'to nu
mero do mercadot·i<tS rt ue os tiio ison tas do 
pagamento do Imposto? 

o Srt. FrtANcrsco VgraA.-A que vom is o? 
Inclue ; m:.~.s nã..) e ;tá. n<J:ltc caso u. emenda 
do Sr. Medoieos. 

0 SR. ALENCAR GUDIAHÃI~S-A emenda do 
Sr. Medeiros se refeee exa.cta.mente ás mer
cadol'ias que, pela 1'a1•ifa, gozi:HU de isenção 
do direitos. 

O SR. FR.ANCI~co VELGA-Ellt\ não fa.lla em 
isenção de direitos. 

Leia a emenda. 
0 SR. ALENCAlt GUIM:AltÃES - « Art. 

Durante a vigencia dc::;tn, lei, a isenção de 
impostos aduaneiros ele que gozn.m os bens 
dos Estu.dos e do DlstJ.·icto ll'edoral, nos 
termos tlo art. 10 da. Coas~ituição, só 
abl'ange o mu.terla.t que, polos respectivos 
governo, fôr importado dil'ccta.rnente o 
destinado a obras publicas fcita.s por admi
ni.stração. » 
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Esta, é a emenda Medeil•os a Albuquerque. Camarada responsa.bili·lade que lhe fui at
O SR. FRANCISCO VEIGA.'-A. bâso é a Con- tribuid:l. nesta deliberação. 

stituição; por consequencia, a emenda mocli- O SR. FRANCISco VErGA.-Pel<:t swt compe-
fic:1 a Constituição. tencia. Isto é muito lisonjeil.•o para S. Ex.. 

E' mais do que a minl1a emenda. 
- A minha emenda modifica a lei or.linat•ia 
e n. do Sr. Medeiros e Albuquerque modifica 
a Constituição neste ponto, porque dá isenção 
de direitos a tudo que se importar no Di
st.ricto Federal. 

0 SR.. ALENCAR GUil\I.\RÃEs-Diz a · Cumti
tGição: 

«Art. 10. E' prohibido aos E:3bdos tribu
tn.rom bens e rendas fcder::tcs ou serviç.1s a 
cargo da Uniã.o, e reciprocamente. » 

Refere-se, poi.~, o Sr. Medeiros e Albu
querque, em sua emenda, áqueHes productos 
que estão isentos do impust')S aJu11neiros 
pelas ta.rifas da Alfn.ndega, om obsenrancia 
ao dispoJto d0 aet. 10 d;i Constituição Fe
deral. As duas emendas, portanto, não são 
iguaes. A decisão da Mesa, quanto :.1 uma, 
não se pôde appiicar á outra. 

O Sa. FHA.NCJsco VBrGA-0 fa.cto é csf;o : 
é qno a miolta emenda moilific:1 uma lei 
ordinaria. e a do Sr. :Mo: lei ros modific<~ a 
Constituição. 

0 SR. ALENCAR Gr!l\L\RÃ.ES-Não modifica 
to.l. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-V. Ex. acabou <lo 
lêl'. 

0 Sit. ALENCA.It GUDIAHÃES--Acabci ue ler 
para mostrar :•, V: Ex. quo a cmen(b do 
Sr. Medeiros so refere a morca1ol'ias quo 
estão isent:ts de impostos a,dua.noirJs, om 
obsm•vancl.:l. do di-! posto no art. 1 O da. Con. 
~tituição. Refere-se a moL·cu.tl.orias que estão 
1senta.s de impostos por força, desta disposi
ção da Constituição. (Ha c(pcwtes.) 

As dua:-; emendas regulam casos differentes, 
~ a decisão d:1. Mesa, porhnto, não podia ser 
Igual quanto a ambas. 

O SR. PRESIDENTr::- Previno ao nobre 
Doputo.do que a hora está finda. 

0 SR. ALENCAR. GUil\oiARÃVS- St'. Pl•esi
dente,p:!ÇO a V. Ex. a tol<n•ancia. de dons mi
nutos. Estou procui'a.nrlo apanas justificai' a 
Mesa <las increpações qur~ lhe foram feitas 
polo digno 1'epresonta11te de Minas, o hon. 
ra.do presidente da. Commíssão ue Orça
mento ••• 

<?SR. F:rtA.NCISco VEIGA-Usei da. palavra 
umcamente no inttlito do justific11r o meu 
procedimento; nã.o fiz increpações. 

. 0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- , •• e mais, 
amda. procUI·ando eximir o lo SecPetar>io da 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃP.S- Muito obd
gado a V. Ex .. Uma. outra increpação feita 
por S. Ex. á Commissão de Policia, á Mesa, 
foi aquella que se reforo á inclusão no pro" 
jecto da receita de diversll.S disposições alte
rando ou revogando leis do caracter perma
nente. 

E' possi vel que ti vesscm passado á Mesa 
algumas destas disposições •.• 

O Sa. FR.A.NCisco VmG,\-Diversas. 

O SR .ALENCAR GunrA.RÃEs- ••• mas, para 
domonstral' a S. Ex. qü(~ a Meso. procurou 
accoitar neste particular, basta ler ·a Ca
mara o Di(o-io do Congresso, de l do corrente, 
onde vêm as decisões da Mesa, e em quo se 
encontra, entre outras, a seguinte delibe
ração: 

«E como cunseqnencia duss:t Llecisão d:.t 
Mesa e por igualmente contr;aria . ao Regi
mento, não pMn seP a.c.~eita. a diilpl.lsição 
constante do :LrG. lo, n .<17, do projecto do or
çamento da Rec }ita. » 

De motlo qne com isto SCl prova, qu!3 a Mes:1 
teve o pensamento de escoim:tr o p ·njecto 
de todas aquella.s medida:~ que infeingissem 
disposir;ões regimonta.es. 

Creio qlle, com 03Si1S breves oxplicaçüo.s, 
tenho respondido ás censut•as feitas pelo no
br•e Deputa.do ... 

0 SR. FRANCISCO VmTGA- Nã/J houve cen
suras. 

0 SR. ALENCAR Gur:'.t:ARÃES - , .• Lasti
mando, apenas, que o deS'lÍO que S. l!:x. ma
nifesta. de que a Cama.ro. <los Deputados volto 
ao regimon antigo n;t dh;cussão e votação 
dos orçamentos não poss:1 ser attendido 
com a brevidade e promptidão que S. Ex. 
manifesta e pelo quü a Ca.mo.ra. mais ainda 
que S. Ex .•. 

0 SR. PAULA. RAMOS-Não apoiado. 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES - ••. está. .•• 
está. suspir,mdo. Tenho concluido.(.ilfuito bem; 
muito bem.) 

ComparecJm mais os Srs. Aurelio Amo
rim, Passos Miranda, Arthur Lemos, Cat•los 
de Nuva.()s, Jos:! Euzcbio, UrbitnO Sa.ntos, 
Ohristino CriiZ, Ra.ymundo Aréhur, Anisio de 
Abreu, .José Gayoso, Bozerril FonteneUe, 
Thomaz Cavalcanti, Fra'Jcisco Sá, Frederico 
Borges, Joã.o Lopes, Edua.rto Studa.rt, Sergio 
Saboya, Eloy de Souza., Alberto Maranhão, 
.Joã.o Vieira, Pereira de Lyra, Esmeraldino 
Bandeira, Mo1•eira Alves, José Marcellíno, 
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Cornelio da Fonseca, Pedro Parnambuco, 
Oliveira Valladão, Tosta, Eugenio Tourinho, 
Sa.tyro Dias, ..Augusto de Freitas, Alves Bar
bosa., Pa.ea.uhos .i\1ontenegl.'o, Galdino Loeeto. 
"Heredia de ·Sá; Nelson de Vasconcellos, Bll~ 
lhões Marcial, · Erlco • Coelho, Laurindo Pitta . 
. J.Ienríquc Borges, Cruvello Cavalcanti, Pau~ 
~UM de Souza., Viriato Mascarenhas, João 
Luiz, José Booifa.cio, CJ.rlos ·. Peixoto · Filho, 
Anthero Botelho, Leonel Filho, Lamounier 
Godofl'edo, Henrique Sa.lles, Carvalho Britto, 
Galeão Ca.rvalhaL, Amaral Ccsar, .· Leite de 
Souza, Joaquírn Teixeira Brandão, Bernardo 
Antonio, . Costa Ne&to, Benedicto de Souza., 
Lindolpbo Serra, Eliseu Guilherme, Juvenal 
Miller, Ma.rç:.\.1 Escobar, Barbosa. Lima, Ger
mano Hasslocber; Rivadavia Corrêa e D~
mingos Mascarenhas. 

O Sr. B:a.wicio Filho (pela ordem) 
requer verificação da vot(.tção. _ 

Procedendo-se á verifieação, reconhece-se 
terem vota.do a fa.vot· 68 Srs. Deputados e 
contea nenhum. 

D<3ixam rle compat•ecor com causa pal'tici
:pa.da os Srs ~ P,mta Guimarães, Enéa.s Mar
tins, Raymundo ·. Nery, Antonio Bastos, . Gue
~lelha. Mom·ão, Pm•cira Reis, Paula. o Silva, 
Arthur Orlando, Angelo Neto, Ep:11ninondas 
Gracindo, Follsbello l<'rcire, Leovegildo Fil
gueiras, Pinto Dantas, Rodrigues Lima, To
lentino dos Santos, ::ua.rcolino Mou1•a, Col'l'êa. 
Dutra, It•inou M<\eba.do, Fidolis Alve~. Silva. 
C:l.8tro, Beza.mat, Pcnid<J Filho, FrJ.ncisco 
Beroa1•dino, navld C;.~,mplsta, João Luiz 
Alves, Antonio Za.carias, Cal'los Ottoní, Ma
noel F.uJgcncio, Olyntho Ribei1'o, Lindolpho 
C•\otu.no, Rodolpho Pabi.ã.o, Pa.clua. Rozonde, 
• ~esui~o C1.n•doso, Dominguos ele Castro, li'ra.n
cisco Romeiro, Fernando Pt•ostes, Eloy 
Oba.vos, Alvo.ro de Cll'V<\lho, Azevedo Ma.r
ques, Aqníno Ribeiro, Ca.ndi.lo de Abreu, 
Carvalho Chaves, Luiz Gualocn•to, Angelo 
Pinheiro. Jame3 Darcy, Cassiano do Nasci
mento e Campos Cttrtier. 

E sem causa. os &rs. Hosa.nnah de OLiveira, 
Rogerio de Mü•:.mda, Fonseca. e Silva, Abd.on 
Milanez, Teixeira. de Sá.., Medeiros e Albu· 
querque, Raymundo de Miranda, Bulcão 
Vianna, José Mo_njardim, Oscar Godoy, .A.u· 
gusto de Vasconcellos, Sá Freh·e, BJrnardo 

. Monteiro, Astolpho Dutra, Cü.rnciro de Re
zende, Adalbe1•to Ferraz, Berna;rdes do Fa
ria., CamiUo Soa1•es Filho, Nogueil•a., Ca.millo 
Pra.tes, Rebouças de Cal'valho, Costa. Junior, 
.1osê Lobo, Paulino Carlos, Francisco Malta, 
Victo1•ino Monteiro, Alf,·edo Vat•ela e Diogo 
Fortuna. 

O @r. Presidente - A lista da. 
.porta accus:l. a p1•esença de 108 Sl'.S. Depu
tados. Ha numero para as votações. Peço 
aos Srs. Deputados occupa.rem os seus lo
gares. 

O Sr. Presidente-.,- Não ha. nu
mePO. 

Vae-se proc<:.der á. chamada. 
Procedendo-se á chamada, verifica-se te

rem-se ausentado os St'S. Ohristino Oruz, Vir
gilio Brlgido, · T1·indade, Estacio Coimbra, 
Tosta., Augm;to de Freitas, Heredia de Sá, 
Bulhões Marcial, Americo de Albuquerque, 
Julio Santos, Estevã.1 Lobo, Ga.stão da Cunha, 
Bueno de Paiva, Wence~:láo Br·az e Juven~l 
Miller. 

O !!h· . .P ~welilhlente - RespJnderam 
á. chamada 104 Srs. Oeputa.d.os. Não h:t nu· 
mero Pal'a. as votações. 

Passa-se á. materia em discussão. 
Comparecem ainda os Srs. lndio do Brazil, 

Castro RebeUo, Felix Gaspar~ Eduardo Ra
mos, Belizario de Souza, Riboiro Junq_ueira, 
Sabino Ba.t'l'oso, Ca.logera.s o Candido Ro
drigues. 

E' annuncia.da a continuação da 3n. discussão 
do projecto n. 121 A, de 1904 (úo Senado), 
tornando obrigatoria~ em toda a Republica 
a. va.eainn.(}ão e revaceina.~ã.o contl•s. a va
ríola. • 

O 81.·. Pa•esi<.leu.te-Tetn a pa.la.vL•a. 
o Sr. Erico Coelho. 

O f!!!h•. Erlco Ooelbo apresenta. á 
Camara· uma emenda ao art. 2° do projocto 
soln·a va.ccinação o revaccinação. 

Faz ver que a. questão do va.ccinn.ção e re
vaccinação obrigato1•ias é uma questão social, 
o não jurídica., e admil•a que ainda não a te
nham coltocado no verdadeil•o ponto de vista, 
que é o da orga.nizaçã.o da familia. Chama a 
atteoção da Ca.mara. para este ponto, e per
gunta. si hoje em dia, nas sociedades cnris
tãs, no Brazil, póde ser arrancado de pae e 
mãe de família. o direito de recusarem pe
remptoriamente a.s inoculações preventivas 
contl'a a va.t•iola.. 

~m Se(Uida é ,lido o julgado ob,;ecto de 
dehb!lraça.o o proJecto offerecido pelo Sr. Soa· 
res dos Santos na sessão de hoje. 

Diz que na Iagla.tarra, paiz da descolJerta. 
da vaccina, quando se votou a obrigatorieda
de da Vt\ccioa., c povo, pJr out1•a, as classes 
dirigentes se rovoHa.ram, sobretudo oro nome 
do pa.trio pode1•, em nomo da familia; e o 
Poder Legisl:l,tivo deu por fllnda.mcnto
ser contl'J.rio á na.turez:\-O Estado impôr a. 
pa.e e mãe de familia a obrigação de vacci
nar seus filhos. 

Pensa. que a questão é de su.ber si o Esta· 
do póde vac(liJlal' a.s .c.rla.aça.s contra a. vonta· 
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de dos :paes. Nisto é quo consiste a emenda. I O il.lustre representante de Minas Geraes, 
quo apresenb, .· .. . ·.··. · · . . ·. . . cuja ~us~n__cia deploro, com :para. o art. 72 da 

Faz diversas considerações sobre patria po· ~onst1tuJçao Fed~ral a um grandestoclt de 
testas. Declara que tal institutojuridico tem llberdades gara~t1das. por atac_ado. . . ·. _ 
limitações; e cita. diversos casos de interven- . ~en~aque as

1
llberd_ades publlcasamda nao 

ção da policia m~dica no lar domestico, por estão a v~nda · (Apo,ado_s .) .··· .,., 
omissão de cuidados maternos e paternos, . Essas l_tb~rJades publicas, Ja.. ass~guradas 
etc aos brazlletros ·: na . Carta Constt tuc10na.l do 

· . . . . . Imperio, estão consagradas em ... todos os co· 
. Faz ver q~e a v~ccm!t o~r1gat~rla c'?n· digos dos povos cultos. (Apoiados,) 
tende con: a mstrucçao J?r1marl~ obrigJ.tori.a, Ellá'3 não nos foram outo1•gadas pelo ajun
pqr cor:'stderar que a ms~r~~çao é 0 baptlS· tamento illicito de S. Chris~ovão. (Apoiados.) 
!1?-0 soc1al nas soCiedades ~Lnhzada~, e a va"': As liberdade:; de consciencia, de tribuna, 
riola, tam~em, uzn: ~aptJsmo · socml ·nessa de reunião, de locomoção, de imprensa, con-
11?-esma soc1edade, v1ct1ma do flagello ~a va- tidas no o.rt. 72 da Constituicão republicana, 
l'IOla, e colloca ambas no mesmo pê de 1gual- já constavam da constituição de . 25 · de 
dade. 1narço. 

Nota os embaraços .. que te em surgi~ o em . A um aparte, responde o o1•ador que não 
todas as partes do mundo, sobre a obr1gato está preO"ando a monarchia, mas fazendo 
riedadedo ensino primario, observando que della. gato morto para bater na Republica. 
muitossystemas teem sido ensaiados impl'O- (Riso. A.poíados.) 
ftcuamente. . . . O nobre Deputado mineiro, depois de dizer 

Passa. a enumerar divei•sos,entre elles nota- que o progresso moral dos povos civilizados 
se o de multa aos paes que deixassem de etl· está. na razão directa da autoridade, invers::J 
viar os filhos ás escolas g1•atuitas, tendo sido da liberdade-, paradoxo cuja simples enun· 
posto de p1u•te por inefficaz. ciaçã.o dispensa respostà e commentario~-, 

Houve ainda. o de olJriga.l' ca:la pa.e de fa.- explicou os motivos por que é pat•tida.rio da. 
milia a contribuir para. a manutoncã.o de vaccinação obrigatoria. : primeiro, porque 
uma escola. publica de instrucção primaria, collaborou nas leis organicas do Estado d_e 
constituindo esse systoma uma. obrigação Minas, entre ellas a que consignava a obrl· 
indirect.a.. gato1•iedade de tal meio prophylactico; e s_e· 

E ta.mbem -o dos pa.ea 1'ecobe1•em uma. gundo, porquo, occupando elevada funcçao 
contribuição do Estn.do, que suppt•lssc os tra- administrativa no mesmo Estado, expedira o 
balhos que os filhos lhos prestavam mnseus l'egulamento da. lei que dispunha sobre a 
misteres. vaccinação anti-variolíca. 

Esta systoma tambem não produzin oro- Esta. lei, porém, não foi executada. E é 
sult<tdo desejado. sabido que a. propria. consignação para. a 

Lembra. que se póde applica1• com relação fundação de um instituto vaccinico em Minas 
<1. obrigatoriedade da vaccina o systema ad- Geraes foi supp.rimida do respectivo orça
optado nas oftlcinns e fabricas, onde não eram mento estadual, por motivo de ordem eco
admittidas crianças de certa idade quo não nomica. 
soub!3ssem lo1• e esci·ovcr. (Sentindo-se o ora· Logo, a lei nã.o foi cumprid~t e o nobre 
do1· fatigado, pede licença para continua,. o Deptlta.do para isso contribuiu. 
seu discurs~ sentado. 4 Oamo,-ra, consultada, 0 SR PRr<;EIDENTE Iémbra ao nobre 
concede a z~cença pedtda.) · D t d · h tá fi d 

Continuando, o orador, depois de salientar epu,a 0 que a ora es n a. 
que a.s epidemias tendem a. decrescer, passa. O SR. ERico CoELIIO diz que vae concluir. 
a responder ao Sr. David Campista. Agora., a razão principal que leva. o H-

Nota que ultimamente os poderes publicas lustre e digno representante mineil•o a ad
teem uma preoccupação-dar combate ao vogar a obrigato"riedade da vaccina: S. Ex. 
,positivjsmo. tinha tres irmãos, todos vaccinados; em 

Depois da abolição da fórmula «saude e um, porém, a vaccina não foi efficaz. Este 
f)·aternidade-, o do vocabulo «cidadao-., veiu morreu de varíola. · 
a vaccinação obrigatoria, que é preciso votar Mal comparando, faz lembral' um estu-
p:tradar combate ao positivismo. d&nte que tomou para thema. do sua. tllese de 

E já se annuncia. a mudança da bandeira doutoramento fractura. do pet•na. 
-nacional por causa do dístico positivista.. Perguntada a razão dtt escolha, respon· 

AcauteLem-se, porém, a Ca.mara o o Go· deu o douto1•a.ndo : por gratidão ; meu pael 
verno, porque entre o positivismo e a parede ha. tempos, fracturou uma perna.,. (R"o·J 
~xis te alguma. cousa que não pOde ser asma- Não teve a. preoceupaçã.o, vindo á tribuna, . 
. gada : a liberdade individuar. (Muito bem; de fazer um discurso. O seu preca.rio estado : 
apoiados.) . de saude não o permíttiria. ' 
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O que fez foi um sermão, e pa.rn. concluir 
repete a phrase do genio do pulpito por· 
tuguez : ali1td cessit inte1· spina, alirul cessit 
supe1· pet?·am (Muito bem, muito bem. O 
orado1· e' vivamente compl'imeatado.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a 'e.:,:ui!!te 

E!IIENDA 

Ao p1·o}ecto n. 1:21 A. d·: f;) tJ.i 

Ao art. 2° : 

§ a aécrc~centar : 

As pessoas do menor idade, cmqu:uüo sob 
a guarda do patl'io poder, n:·.o serão ntcci
nadas nem revaccinada;; contr<:~. ::t vonta1le 
do pac ou mfie lia familin ; }J•)l' c:1;a recusa 
ficam isentas do culpa c pena. · 

Sala das scs~ües, 3 de uttub:·-' ele l ;.11) .. 1,
Erico Cor:l!w. 

Fica a cli~cus:,ão adiada p2la llol'a. 

O S~·.Pre:o.:i<l~.:-nte-A ~.lesa declara 
que furam acceitas c vão :>Cl' remettidas tt 
Cummi são do Ül'Ç'amento tolhs a-; emendas 
aprescn ~a das ao projHcto de orçamento do 
Ministl•rio da Justiç ~ o Negocio.s Interiot•es 
para l\105. A' pl'imdra Yisb, tl'os dessas 
emendas pa1·c ~~em infrin~cn tes do Regimento, 
mas,examinadas, verifica-s9 que ellas apenas 
co?-signam verbas para serviços creados por 
lei. A Mesa, portanto, não podia deixar de 
acceital-as, romo fez. 

Estas emendas são as seg!!intes: n. l, do 
Sr. Eduardo Ramo~; n. 3, do Sr. Irinou :i\-fa
chado; n. 5. do Sr. Deputado Julio Santos 
e outros, consi.:mando verba ]~ara gratificação 
de um lente da Faculdade de Medicina. 

A Commissão de Orçamento dit•;i sobre a 
couveniencia e opportunidade das medidas 
proposta.s nas referidas emendas. 
Passa-~e tt 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

da Cama.ra a emenlla referente ao art. 2·' 
do projecto do orçamento em debate, decla
rou que a medida nella contida ora de nw
tagem para o cxel'ci to. 

Rcceiando que seu discur.;;o não fosse lido, 
pl'Ccedeu a emenda de alguns consider:mdos 
que deviam calar no animo da Commissão e 
que pcdo. lic~nçn. paPa reproduzir. 

Disse então: 

«Con:;ídern.n<lo q uc a medida contida M 
n. IIdo'a.l•t. 13 da lei n. 1.145, de 1903, 
é de grn.ndc vanta.gem pnra, o exercito, 
pois 1jue facilita aos officiacs diJ mesmo o 
se aporfeiço:trcm nos conltccimcntos mili
tares em nso nos paizer:; militarmE>ntc a•le<tn
tadus; 

Consider1.ndu que a cxigencin, de rtue O;" 
mesmos officiae::; tcnlnm o curso de su,~ 
arma e capacidade reconhecida se torn:t 
neccssaria, afim de facilita r aos mesmof' 
adquit·ir em um ttnn!J os respectivos conhe-
cinlOnto.;;; · 

Considerando que cs~a medida é iutei;•a,. 
mente dilfct•ento da cuntida no n. I do refe
rido al'tigo r~ consignada. no OJ'Ç:tmcnto que 
so discute, Yisto quo uma mamla qnatn 
ofTiciacs como addidos rnilitarcs ou om com
missão, sem pt•azo limitado pn.l'a estudar os 
assumptos milita1·os o o progresso do~ 
respectivos conhecimentos, ao pas;:;o que a 
outr;l autoriza u Gorcrno :1. man•!ar atG dou.:; 
officiaes por al'm:::s ou corpos espcciae~:, com 
o intuito de sJ aperfeiçoarem em sun.s espe
cialidades denteo de um anno ; 

Considerando que esta medida tom como 
conscquencia. a pr~pa t·ação de bons instru· 
ctot·cs para o nosso exercito, com os conhe
cimentos praticas do que se pnssa nos paizes 
mais adeantados, militarmente fallando, re
solvemos apresentar a. seguinte ernench~ ao 
Orçamento da Guerra : 

Continúa em vigor a autorizaÇ<='to contida. 
no n. li do art. 12 dtt lei n. 1.1~5, lle 1904, 
cuja despes:1 será feita. pclD. ruuriea. 16 do 
art. 1°.» 

Apresentn.ndo esta emenda, julgou con
sult:lr os altos interesses da auministração 
da Guerra, concorrendo para quo os officiaes 
do exercito fos.~em instruir-se nos grandes 
centros militares. 

E' annunciada r~ discussão unic ~l do pare. 
cer n. 156 C, de 1904, sobc•e as emendas 
apresentadas na 3"" discussão do projecto 
n. 156 B, deste anuo, que fixa as de~pez ·J s 
do Ministerio da Gnern para o exercício 
de 1905. 

O !Sr. Thomaz Oavaleanti
Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputa.do. 

O Sr. Thontaz Ca-Yalcanti
Por occasião de apresentar á con!:!ideração 

A Commissão, porém, não concordou com 
a emenda pol'<tue em sua opinião «a Com
missão não a.ccaita. a emenda. A dis
posição contiJ.a no art. 2°, lettt•a a, do pro
jacto, satisfaz as exigencia da administração , 
neste particular. Por ella o Governo está 
autorizado a m11.ndar om commissão para 
outros paizas offl·::iaes superiores o capitães 
p;_~,ra astud..'trem os diversos assumptos mili
tares e o progl'r.sso dos l'espectivos conheci
mentos. Pelos mesmos motivos a Commissão 
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Ja rect1sou esta cmPnda, q nando fui e lia 
a1n·esenta.da n:1 2·' discussão do Orçamento da 
Guerra.» 

Ha uma dilferença capital, inconfnndivel 
outre as dua.s dispo$ições: a que foi consi
gnada no orçamento em debate, sob :1 lettra a 
do art. 2", manda como addidos militares 
ou em commissão ti America do Norb, á 
Etn'0}1a, :w Pratlt e ~o Pacifico qun,tro offi
ciaes gener.1.es supel'iores ou capitães coú1-
pletamente llabiliüvlos paPa. csi.ndnr os di
versos :tssnmptos milit<u·es c o progresso uns 
respectivos c.oulwcüncntos; a dL;posição cruo 
se contGm na emenda que teve <t honr •. t ele 
apresentar, e qtie nã.o foi acceita, mwua, 
.~em augmcnto de dospezas, ruw oílieines do 
exercitJ sej;uu manda,!os li. l~nrop:t partt S!J 

inst!'Uir<Jm de visu d~t dlsciplin;•, e drt urga
niznç3.o miltta.t' nhi :trloDtall:1. 

Aquolles são ue!uga.dÔs do C:o''Ot'llO O do
vem instruil-o acBrc<t elos Jll'i'gl'essos das 
cons::ts militare.~ ; e~t8» ~ão a pena.~ emi~S<I
rios do oxercHo,c do :o;·ia.m tl'az··r' dircct;t
mento aos seus cQmat·ad•ts o resul Ln.do d<t 
expcricmr:h qurl toma:>scm nas filGit•as ouro
péas, on le dovo;·iam subü'. 

A sua, emenda. foi apresentada tendo L~omo 
uuico intuito Ca.cilih~: a alguns offidan,; lJrtt 
zi!ciro3 a iustPucção ~~·cilnicn. quo ol!cs, nus 
:'JOUS l'C~j)CCti.VOS COl'pos, nclO podem :.u1quil'il', 
polsalü lhes f<Llta tud.•, a começa.r pelo sol
dado; o. como a <tuop<;:'l•J dessa. emenda não 
tral'ia uugmento de despozas, uorquaotu 
estas COl'l'Ct'iam pela. rubrica 16 do iu·t. 1° do 
do projecto em discus.)fío, não CJmpl'ehcnilo a 
razTío jus~ific:.ttiva da .sua l'ejoição. 

A razão econumica. c1ue a poderia legi
timar, nao póde ser invocada, pela honrada 
Commissã.o, e :1o orn.dol' resta apenas a satis
ft\ção de pudee declu.rar que Procurou coree 
spondtlr á justa qucix<t quo "se lovanla no 
exercito p:rn.nte o sys:;~ma politic:J d<t nega.
çã:o :.\ tudll que :pód.<:~ melllúl'i1l'. 

,Tá o di~se em discussão antol'ior, e ag-ora o 
repete para qu~ fique bem aEsignalatló, que 
não são o> officiaes <lo exercito com assento no 
Congresso os indifferentcs á sorte desta cor
poração. o.~ indiifurentes a clla suo aquelles 
gue tudo lho negam, até aquellas provi
dencias que, como a de que se tr:1t:.t, não 
tl•azem augmcnto do despezas paz•a o The. 
souro Nacional, ao J?<l.sso quo tudo fazem, 
mesmo com prejuizo ptu'a o erario Pll olico, 
como foi o caso da cre:tção tla. brig8.da de 
mata-mosquitos, para a qual aind~1. o :.mno 
passado foram vo&ados 5. 000:0008000. 

Justificados os t>eus intuitos, defendida a 
providencia contid<l. em sua emenda, accen
tuados os motivos em quo SQ baseia a sua 
rejeição pela honrada Commissão, ao orador, 
para terminar, cumpre agora declarar que 
oprortunamente pedirá a sua retirada, já 

Vol. VI 

que ella é considerada inconveniente pt'olo 
Governo. (111uito bem ; muito bem.) 

Ningue.m mais pcdindt> a palavra, é encer
rada a discussão e adiad:.• a votação. 

O Sr. P.t~esidentc-Não ha.vendo 
nn.da mais a trn.tar, designo para am:.mllã n. 
seguinte ortlcm do dia: 

Continuação dtt votação do projccto n. 145, 
do 190,1, permitr.inclo aos funcciunar•ios civis 
fe<ieracs, activos ou inu.ctivos, con:sign:~rem 
mensalmente <1 socieda.de anonyin<:. «Uuopc
rativa C i vil dos Funccionarios Publicus Fe
demos» r.tG dou:> terços dus seus ol'í.lcnarlos. 
para. l)agamcnto du fDrnccimen tos q uc lhes 
tinham sido feitos pela mesma socicU.nutJ, o 
d<1nuo outras pl'ovill.encüts ; com pa.rccer·cs 
das Commis:>õo;; tle Fazenda e Jn,lustri~l e do 
Or•ça.ment.o (.2~) ; 

Vot:tção Jo pl'ujecto n. l5G n, dcJto a.nno, 
que fixt1. as dcspczas do Minístorío d<t Guct'ra. 
para o exm·cicio de J9:J5 (:J~ di~cllssftu}; 

Votnçãu do pr~jecto n. UJO, de l!J04, :wto
ri~amlo o Po .el." Executivo a abrir ao :-rinis
turío dtt In,lustl'h, Viação c Obms Publicas 
u cl'editu oxtra.or•flinal'io de l :7Gl$2ii0, pa.t•a 
pag<tmon to tl<t gr<t tiflm1.ção devida. ao cx-sc
ct•ctarlo do .JLrtlim Botanico ba::l!aJ'd Jo:t
qnim Campos Porto, como dircctor· interino 
úo mesmo j:wilim, do 2t de m<wço a 2l tl.e 
ugo:>to de l897 (2"' discuss1.o) ; 

Votação do projectu n. 192, do HiD1, :mto
riz1nclo o Podo!' Execmivo :~ n.brir ao Minis
teria da ?II~rinha o cl'cdHo cx&raordinar-iu 
de 1:397$005, para pagamonto a.o opemL'io 
sermlheil·o-lampista Ernesto Luciano Mar
tins, da. diffet>euça de vencimentos íJ.Lie deixou 
de rccolJer (2" discussãu); 

Votaçiio do projecto n. 205, do 1004, auto
riz::tndo o Poder Executivo a conceclor a 
Bento José da Silva., contluctor de trem de 
l" classe Lia Estrada do Forro Cont1·al do 
Brazil, um t.tnno de licença, com o respectivo 
ordenado, em prorogttçiio <i que lhe 1oi 
concodicla por· clccreto n. 1. 078, de 20 tio ou
tubl'o de l\l03, para ü•ata.r de sna. suude 
onde lho convier (discnss~Lo unica) ; 

Votação do pat•ecer n. 36, de 1904, inrlefe
rlndo o requerimento om que o alferes do 
37° batalhão do infantaria José Vieira da 
Rosa pede duus annos de licença, com todos 
os vcucimou~os, atim de fttzet' uma explorn.
ção scientifica no alto Pelotas, e outl'Os fa
vores (discu~sií.o unica); 

Votação do pa.rccee n. 37, do l90,i, indl'fe· 
rindo o requerimonto em que D. Guilhermi
na Carolina Maul pede seis mezes de prazo 
para, emjuizo, p['opor acção de annulla.ção 
de casamento, alleganJo ignorar que incot'
rer,t em prescripção (discu~sã.o unica); 

Continuação da 3a. discussão do projecto 
n. 121 A, de 1904 (do Senado), tornando obri·· 

8 
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.. .gatorías em toda. a Republica. ·a vaecinação 
.e revaccina.cão contra a varíola. ; 

:33 discussão do projecto n. 191, de 1904, 
.autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Industría .• Viação e Obras Pu
blicas o creditoextraordinario de 72:853$600, 
para pagar á Amazon Steam Na"'igation Com~ 
pany a subvenção relativa. aos mezes de no-

rimento em que Manoel Lopes Corrêa Lima, 
tutor dos menores orphã.os filhos do tenente 
reformado do exercíto capellão Germano Ao
tenor de Araujo, já fa.ll )Cido, solicita· provi
dencias em fa. vor dos tu tela.dos ; 

vembro e dezemhro de 1903; • 
Discussão uni c a do .. projecto n .. 207, de 

1904, approvando o tratado de commcrcio e 
amizade entre a Republica do Brazil e o Im
perio da Persia, concluirlo neat;t ·Capital em 
16 de junho de 1903; 

Discussão unica. do parecer n. 35, de 19J4, 
julgando que nada lla que deferir no requc-

Discussão unica do parecer n. 164 B, de 
l 904, sobre as emendas apresentadas na 
3a. discussão do projecto n. 164, deste anno, 
que autoriza o Govel'no a. s.brir o credito de 
42:480$, para pagamento das dial'ias. aos. en
genheiros fiscaes das .ferro-vias . fiscalizadas 
pela União, nos termos do n. XXXV do 
art. 17 da vigente lei de orçamento. 

Levanta· se a sessão ás 3 hora.;; e 20 minu
tos da. tarde. 

ACTA DE 4 DE OUTUBHO DE 1904 

P;·cs:deiidcc do Sr. Jt~otio de .:lfello (2° Vice·Pí·esidcnte) 

Ao meio·día procede-se á. chamada, a que 
respondem os Srs. Julio de Mello, Alencar 
Guimarães, Thomaz Accioly, Cunha Ma
chado, Eduardo Studart, Gonçalo Souto, Tei· 
xeira de Sá., Bricio Filho, Malaquias Gonçal· 
ves, Elpídio Figueh·edo, Euzebio de An· 
~Jrade, Rodrigues Doria., Joviniano âe Car
valho, Domingos Guimarães, Garcia. Pires, 
Eduardo Ramos, Paranbos Montenegro, R.o
<lrigues Saldanha, Bernardo Horta, Moreira 
Gomes, Corrêa Dutra, Mello Mattos, Erico 
Coelho. João Baptista., Pereira Lima, Mau
ricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
.José Bonifaclo, Buenó de Paiva, Carvalho 
Brito. ·wencesláo Braz, Moreira da Silva, 
Candido Rodrigues, Paula Ramos e Diogo 

·Fortuna (35). 
Deixam de comparecer com causa partid· 

pada os Srs. Paula Guimarães, Oliveira Fi
.gueircdo, Wanderley de Mendonça, Joaquim 
Pires, Eugenio Tourinho, Anthero Botelho, 
·Sá Peixoto, Enéa.s Ma.rtins, Raymundo,Nery, 
Hosanna.h de Oliveira, Pas:~os Miranda, Ar· 
thur Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio de 

-Miranda, Indio do Brazil, Antonio Bastos, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Guodelba. 
Mourão, Christino Cruz, Thomaz Cavalcanti, 
·Pereira Reis, Paula. c Silva., .losé Mat•cellino, 
Esmeraldino Bandeira,Moreil•a Alves, Cor· 
nelio da. Fonseca, Arthur Orlando, Angelo 

·Neto, Epaminondas Gra.cindo, Felisbello 
·Freira, Leevigildo Filgueiras, Neiva., Castro 

Rebello, Tosta, SatyroDias,VcPgne do .Ab1•cu, 
Augusto de Freitas, Pinto Dantas, Alves 
Barbosa, Rodrigues Lima, Tolentino dos 
Santos, Marcolino Moura, Irineu Machado 
Nelson de Vasconcellos, Fidclis Alves, Bc· i 
lisario do Sou2a, Galvão Bapti:sb, Silva j 

Castro, Beza.mat, Henrique Bo1•ges, Cruvello i 
Cavalcanti, Francisco Voiga, Jo?i.o Luiz, l 
Ga.stão da Cunha, Carlos Peixoto Filho, Pe· l 
nido Filho, David Campista, Francisco Bor- i 
nardino, João Luiz Alvos, Leonel Filho,' 
Antonio Zaca.ria.s, Carlos Ottoni, Olyntho I 
Ribeiro, Manoel Fulgencio, Lindolpho Cae· ~ 
tano, Olega.rio Maciel, RodolrJho Paixão,~ 
Padua Rezende, Jesuino Cardoso, Domingues~ 
de Castro, Francisco Romeiro, Yaloia de~ 
Castro, Arnolpho Azevedo, Fernando PL'estes,fe 
Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, Azevedor) 
Marques, Rodolpho Miranda, ·HEn•roenegildoft 
de ~oraes. Costa Neto, Aquíno ~ibeiro.m: 
Candtdo de Abreu, Carlos Cavalcanti, Car-~ 
valho Chaves, Abdon Baptista, Luiz Gual-~ 
berto, Borbosa Lima, Angelo Pinheiro, Vi-~1 
ctorino Monteiro, James Darcy, Ct\ssiano do~ 
Nascimento, Vespasia.no de Albuquerque,~ 
Campos Ca1•tier c Homem do Carvalho. w, 

E som c.au.aa. os Srs. Aurolio Amorim,~ 
.Tos<~ Euzebio, Dias Vieira., U.aymuodo Ar·l 
thu1•, Anizio do Abreu, .João Ga.foso, Be·~ 
zorril Fontenelle, Vh•gilio B1·\i~ido, Frn.n-1\í 
cisco Sá., Frederico Borgo~, .João Lopos,l 
Sergio S:tboya, Eloy dn Souza., b'oni.!Ccu. lli 
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Silva, Alberto Maranhão, Walfredo Leal, 
-Trindade, Abdon ):lilanez, Izidro Leite, 
Affonso Co~ta, Celso de Souza, . Medeiros o 
Albuquerque, Pereira. de Lyra, João Vieira, 
Estacio Coimbra, Ped1•o Pernambuco, Ray
mundo de Miranda, A1·roxellas Galvão, Oli
veira Valladão, · Bulcão Vianna, Prisco Pa~ 
raizo, Felix Gusp:1.r, José Monjardim, Gal
dino · Loreto, Heredia de Sá, Bulhões Mar
cial, Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, 
Sá. Freire, Americo de Albuquerque, Lau
rindo Pitta, Julio Santos, Paulino de Souza, 
Viriato M:tscarenhas, Estevão Lobo, Ber
nardo Monteiro, Ribeiro. Junqueira, Astol
phó Dutra, Carneiro de Rezende, Adalberto 
Ferraz,· Bernardo de Faria,. La.mounier. Go
dofredo, Henrique Salles, Gamillo Soares 
Filho, Calogeras, Sabino Barroso, Nogueira., 

·Camillo Prates, Galeão Carvalhal, Ber
·nardo de Campo3, Rebouças de Carvalho, 
Costa Junior, Amaral Cesar, Ferreir.:t Braga, 
José Lobo, Loite de Souza, Paulino Carlos, 
Francisco !vhlta, Joaquim Teixeira Brandão, 
Bsrnardo Anton::o, Benedicto de Souza, Lin· 
<lolpho Serra, Elizeu Guilhorme, Soares dos 
Santos, Juvena.l Miller, Marçal Escobar, Ger
mano Has3lochcl', Riva.davia Corrêa, Do
mingos Mascarenhas e Alfredo Vare lu.. 

O Sr. Presiden-te-Responderam 
á chamada apenas 35 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. 
Designo pa.ra amanhã, a mesma ordem do 

dia de hoje, isto é : 
·continuação da votação do projocto n. 145, 

tie 1904, permittindo ao!J funacionar;og civis 
i'ederaes, actlvos ou inactivus, con~ignarom 
mensalmente á. soaiodaue anonymL:. «Coope
rativa Civil dos Funcciouario~ Publicas Ji'e
deraes» até dous terços dos seus ord<>nados 
para pagamento de fornecimentos que lhos 
tenh:lm sido feitos pela mesma sociedade, e 
dando outras providencia:~ ; com p'l.receres 
das Commissõos de Pazenda.· e Industria e de 
Orçamento (2a discussão) ; · 

Votação do projecto n. 156 A, deste anno, 
que :fixa as despezas do Miniflterio da Guerra. 
para o exercício de 1905 (3a. discussão); 

. Votação do projecto n. 190, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrjr ao Minis
terio da Industria Viação c Obras Publicas o 
credito oxtraordinario de 1:761$280, para 
pagamento da gratificação devida ao ex-se
crçtario do Jardim Botanico, bacharel Joa
qutm Campos Porto, como dil•ector interino 
do mesmo jardim, de 21 de março a 21 de 
agosto de 1897 (2• discussão) ; 
, Votação do projecto n. 192, de 190!, auto

!'tzando o Porler. Executivo a abrir ao Minis-

te1·io da Marinha o cre~H to extea.ordinario de 
1:397$066, para paga.mento ao operario ser
ralheiro-lamplsta Ernest,o Luciano Martins, 
da ditferenç~ do vencimentos que deixou de 
receber (2a discussão); 

Votação do projecto n. 205, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder · a 
Bento Jo~é da Silva, conductor de trem de 
1 a classe da Estrada de Ferro . Central do 
Bt•a.zil, um anno de licença com o respectiv-o 
ordenado, em prorogação á que llle foi con
cedida por decreto n. 1.078, dc.20 da outubro 
de 1903, para tratar da sua saude, onde lhe 
convier (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 36, de 1904 inde
fel'indo o requerimento em que o .a.lferJs do 
37° batalhão de infantaria José Vieira da 
Rosa pede dous · annos de licença, com todos 
o.~ vencimentos, a.ftm de fazer. um:1 explora
ção scientifi.ca ·no alto Pelotas, e outros fa
vores (discussão unica) ; 

Votação do parecer n. 37, de 1904, indefe
t•indoo requerimento em que D. Guilhormi
na Carolina Maul pede seis mezes de prazo 
p1ra, e::n juizo, propor a acção de anullação 
de casamento, allegando ignora1• que incor
rera em pre3cripção (discussão unic~) ; 

Continuação da 3a. discussão d.) projecto 
n. 121 A, de 1904 (do Senado), tornando 
obrigatorias em tJU.a a Republica a vaccí
nacão e rova,ccinação cont1•a a varíola; 

3• discussão do projecto n. 191, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abl'ir ao 
Ministcrio <b. Iudustria, Viação e Obras Pu
blicas o credito extl•aorllin:nío d.e 72:853$600, 
para pagar :L Ama~on Steam N(tlligation Com
pany a subvenção relat,iva. aos mezcs de no
vembro e dezembro df 1003; 

Discussão unica do projGcto n. 207, de 1904, 
approva.ndo o trat-ldo do commorcio o ami
zade entre a Ropublica do B1•azil c o Imperio 
da Pm•sia. concluído nesta 01Lpical em 16 de 
junho da 1903 ; 

Discnssão unica do parece1• n. 35, de 1904, 
julgando que nada ha que deferir no reque
l'imento em que Manoel Lopes Corrêa Lima, 
tutor dos menores orphãos filhos do tenente 
reformado do exercito, ca.pellão Germano A.'n
tenor de A1•aujo, já fallecido, solicita provi
dencias em favor dos seus tutelados; 

Discussão unica do pa.reeer n. 164 B, de 
1904, sobre as emendas apresentadas na 3a 
discussão do projecto n. 164, deste anno, que 
autoriza o Governo a abrir o credito de 
42:480$ para pagamento das diarias aos en
genheiros fl.scaes das terro~via.s flscu.lizauas 
pela União, nos termos do n. XXXV do 
art. 17 da vigen1;o lei do orçamento. 
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1178 SESSÃO El\f 5 DE OUTUBRO DE 1904 

Pí·esidencia dos S1·s. Oliveiro Figueii·edo (1° Vice-Presidente) e Julio de Mello (2° Vice
Presidente 

Ao meio-dia · procede-se á. ch:1nHl.da . a . que 
respondem os Srs. Oliveira Figueiredo, Ju
lio de Mello, Alencar Guimarães, Thomaz 
Accioly, Wanderley de Mondonça, .· Joaquim 
Pires, . Bricio .. Filbo, Passos Miranda, .Josê 
Eusebio, Cunha 1'vfacllado, Dia.s Vieira, Edn· 
ardo Studart, Gonçalo Souto, TrindaJo, Pe· 
reira de Lyra, João Vieira, Malaq,uias Gon
çalves, Cor·neHo d:~ Fonseca, ElpidiO Figuei
redo. Euschio de Andrade, ArL'OXcllas Galvão, 
Joviniano dQ C~trvalho, Domingos Guima
rães, Nelva, Prisco Parai::;o, Garcia Pit·cs, 
Satyro Dias, Alves Btn•bosa, Euuardo Ramos, 
Par·anhos Muntcnegt•o, Bernardo Hot•üt, Cor
rêa Dntl'<.t, Mello Mattos, Sá fi'roire, Erico 
Coelho, João Baptista, La.urinuo Pitta, Pe
reh•a. Lima., Julio Sa.ntos, Cruvcllo C:tval
canti, Mauricio do Abeeu, Carlos Teixeiea. 
Bt·andão, Gastao da Cunha, Bueno de Paiva, 
Henric1ue Sa.llcs, Olegario Maciel, Wencesláo 
Braz, Arnolpho Azevedo, Fct'reira. Braga., 
Fmncisco Malta, Candido Ro.!rigues, lio
dolpho ,Mil'anda, Hormenegildo do Moraes, 
JoO.!luiin Teixeira Bra,ndão, Co:.;ta Netto, Lin
QO)pho Serra, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Eliseu Guilherme, Soares do :; Santos, 
Germano 1-Iasslocher, Diogo Fortuna e Ho· 
mcm de Carvalho. 

A bre-so a sessão. 
São sncc:Jssi vamcnto, sem dLlba.te. appt'O· 

vadas a acta dn, sessão de :3 e 4 do l!orz•entc. 

O Sr. ·Alenea.r C-hthnarães 
(fo Sec1·etm·io) procede á loitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 

Do Ministerio da Industrüt, Viação c Óhras 
Publicas, de 30 do mez findo, enviando o 
requerimento em que o conductor de trem 
de 3a. classe da Estr·ada de Ferro Central do 
Brazil, Antonio Josê Teixclira Gnima.rães, 
solicitando a necesso.ria autorização para lhe 
ser paga a. inpo1•tancia do seu ordenado re
lativo a sois mezes de licença que solicitou 
do Congresso Nucion1tl em 1902.-A' Dum
missão de Orçamento. 

Do Ministerio da Guerra, de 4 do cor
rente, encerrando os papeis em que o ma.-

jor do quadl'o especial dc~ exercito, . Hip • 
poli to das Chagas Pereira.; profos~or da Es
colu. Prepa.ratoria o de Ta.ctica de Porto 
Alegre, pede despacho do r ;q_urimento que 
dirigiu om 8 de abril de H.IU2, solicitando 
C1U3 em sun. antiguidade d·J posto seja. con~ 
tado o periodo deeort•ido de 7 de jan~iro a 
17 de março de 1890.-A' Commissão de Ma
rinha e Guerra. 

Rcqum·imcnto de .Joaquín1. Maria da. Gosta 
e Silva., pedindo a. metade da etapa que per
cebia o seu ftna rlo marido, considerado inva
lido <la Patria. -A' Com missão de M trinha 
e Guerra. 

Fica sobPc a mo::;a até ulteriol' dcliberaçiio 
o ~cguinto 

N. 2213-1904 

O CongrJ;.;so Naciona.l resul v o: 

Art. l.'' O pc:isou.l elo Laboratot·io Chimico 
Pharm<~~outico l\Hlit ·•r scrd. o seguinte: 

1 Dh·ectQr (offichll supm•ior). 
I Ajudn,uto (cilpitão). 
3 Enca.rl'egados do socção (tenentes). 
4 Cuadjuvantc·J ue secção (tenentes ou al· 

fares). 
I Escripturarlo. 
l Agente o despachante. 
3 Escreveu tes da 1 a classe. 
5 Escreventes de 2a. classe. 
l Porteiro e um ajudante. 
l Continuo. 

10 Manipuladores de la classe. 
12 Manipuladoras de 2a cbsse. 
5 Manipulauores do 3a. cla.ssc. 
4 Aprendizes de 1 a cla.!i'.l~, 

4 Aprendjzes uc 2a classe. 
6 Aprenuizes de 3a cla.;so. 
3 Encaixotadores. 

16 Serventes bl.'i1Ça~s. 
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SESSAO EM. 5 DE 66 I OBito DE 1361 

Tabella dos vancimentos ·· elo pessoal do L:~.boratorio · C~imico-Pharm.aceutico Militar 

vgNCIMENTO ME~SALI 
OBSERVAÇÕES 

EMPRlWOS ---------------------! 
; 

ORDENADO GRATlflCAÇ~ÃO 

Director . ( official superior) ...•... 
Ajudante (capitão) .•••....• , ·•· .• 
Encarregado de secção (tenente). 
Coadjuvante de secção (tenente 

ou ai fere.;) ••.••.•.•.•.•••..•.• 
Escripturario ................. .. 
Agente o dcspach;_tnte ..... H ... . 

Esm·evente de ·la. classe ...•..•.. 
Idem de 2•• clasae .............. . 
Porteiro ...••....••..•••. ~ •...• 
Ajudante do porteiro •••....•... 
Continuo ... ~ ................... . 
Manipulador de la. cla~so ...... . 
ldem de 2• classe •.....•....•..• 
Idem de 3a. classe •.............. 
Aprendiz de J3 classe..... . .... 
Idem de 2" classe ...•..•........ 
Idem do 3:1. cla.sse .•...••..•..... 
Encaixotador. . . . •............. 
Servente b1•açal ..•....•..•..... 

;~00$000 
150$000 
100$000 
80$000 

100$000 
808000 
80$000 

100$000 
80$000 
60:!;000 
45$000 
g:-:$3:!4 
20$01)0 
GO~OOO 

loü$000
1 

75;..;!)0() 
50$000 
408000 
50$000 
40~000 
40~000 
50~0UO 
40$000 
30$000 
15$000 
l6!?GG6 
10~;000 
3(1~1JOO 

Vencimentos miii tarcs. 
Iuom. 
Idem. 

[Jcm. 

A1•t. 2.° Ficam revoga.J.u.s as di,jposiçõos om contrarlo. 
Sala d.as so~sõos, 3 uc ou ta bl'•J du l!lOL- Pa1•an/,os .ilu;~.:.>.I•JfJi'o.- 'l'!'i ndt!tlo. 

São lidos c vão a imprimit•, )J<U'a, cu tm.1· na. 
ordem uos trabi.l.lhos, o.~ seguinte~ 

PARECERES 

N. 38- Ia0-1 

Opina que tt Constihtiçao nlio veda o simples 
uso das medalhas, condecvrações e títulos 
nobitiarchicos conferidos pelo lm.pe1·io e que 
e vedado acceito.r condecorações estrangeiras, 
podendo .se1· ttsadas, destas ultimas, as adqui· 
ridas anterio1·mente à obrígato;·iedade da 
Constituição 

O coronel do corpo de engenheiros Gre
gorio Tbaumaturgo de Azevedo, allega.ndo 
direitos que diz tet• ao uso de ~edalba se 
condecorações com que foi distinguido, requer 
ao Congt•esso Nacional se digne decidir si aos 
milital'es do tet•ra e mar é permHtído : 

a) usar :-s Ctlndoco,•a.c;õcs, mo.la.lhas c ii· 
tulos ul)hiliu.rdlicos qno lhes fol'<~m confe· 
t•idos pelo Guvm·nrJ Impol'ial ; 

ú) a.cceittte coudccol·açõos ou títulos nobi
lia.rchlcos e~tl·.:.ngcirus, sem p;Jrda. de todos 
os direi tos poli ticos. 

Examinauas detidamente a.s allega.ções o 
documentos ofi'erccidos pelo peticionaria c 

Consídera.nLlo que, para o fim de se remu
nera.rem todos os serviços de que resultasse 
notavel e a.::signalada u.tilidade á religião, á 
humanidade e ao Estado, quer fossem pres
tados no exercício de funcções publicas 
civis, ccclesía.:;tic:\s ou militares, quer nas 
sciencias, nas lettras, nas artes ou na indus
tria, fora.m CI·eados os distínctivos c ordens 
honorificas do C1·uzeiro, de Ped1·o i, de Christo, 
de S. Bento de Auiz. o da. Rosa (decretos de 
1 de dezembro de 1822, <Le 16 de abril de IS26, 
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de 17 deotitt.tbro do 182.~ •. de·l·9 de. outubrolbr .. o de 1900, e 796, d.e 2o-. d·.e outuhro de. 1901, 
de 1842; n. 321 do 9 de setembro de 1843, al'ts. 6°, 7o e 8°; 
n. 1.579 de 14 de marQo de 1855. n. 2.853 de Considerando, . além disso, que no actuat 
7 de dezembro de 1861 e n. 4.144 de 5 delregimen constitucional, longe ôo ser.vedada 
abril de 1868) ; • · .. · . . . .•. ··• o uso dos_titulos ~onoriftcos,_ medalhas e 

Considerando quo os cidadãos aos quaes co?d13coracoes conferidos no reg1men monar-. 
foram conferidas, pelo seu merito e extra- c~Ic~, o Governo entendeu _que era ell~ per
ordinarios se1•viços prest:tdos ao Estado 0 1mtt1do até que .• por acto . m~crpretat1 v o do· 
á humanidade, as refeeidas distincções, p~der competente. o cor~tl·arw .fosse detel'
dellas usav~tm, portanto, em Yirtudo de mmado, conformo se ve do aVI~o. n •. 916, 
leis, cujas disposições abrangiam. não mmt de 2y de março de 1891, do Mw1sterw do 
parte pl'i yitegia.da, mrts todas as •· pessoas ~nter10~; 
que se fizes.3cm merecedoras e dignas das . Considerando 9u~ ao pe_nsament~ dos le-· · 
mesmas distincções; . . . . . grsladore~ constltmu~es nao · ora IJ?fenso u 

Considerando que o proprio GovernoPro- u~o de titulas honor1ficos.!. tanto as~un que, 
visorio, por decreto n. 277, de 2,2 de março sem- protesto ou reolamaçéA:o poster10:, ~ous 
de 1890, abolindo todos os titulos, fóros de membEos do Co~gress~ Na.cwnal Const1tum~e 
nob1•eza e. ordens . honorificas estabelecidos o barao d_~ Vzlla V1çosa e o contra alml
pelo a.ntigo regimen, com excepção das rante. b~r_ao de S. Marcos) ~ubscrever~~ 11 
ordens de «A viz» e do <<Cruzeiro», declarou, Co!lstümçao, com os seus tltnlos nobihar-
entretauto, no art. •· 5°, que fica.vam subsis- chicos;, . . . 
tindo as condecora.ções, titulosnübiliarios e . Cons1deraEdo que um dos pr~pr1~s IDIDI~
de conselho conferidos durante o regimen tros (o ba:rao de Lucena) do p:r1me~ro presr
monarchico, supprimidas no ultimo as pa- dente . eleito . semp!e usou . seu titulo ~m 

• Iavras-«do Imperador» · todos os pape1s offlCiaes .de sua secretaria; 
. ' · . . . · · · Considerando . mais que o. mesmo pensa-

~onsiderando que o decreto ~· 459, .de 7 mento liberal domina. a França, onde conti:.., 
d_e JUnho de 1890, confirmou a Citad~. d~spo- nua a. existir a «Legião de Honra», que é! 
su;ao, declarando que ficavam ~ub~Istmdo, distribuída nos termos da antig·a.lei que a! 
na pat>te en: que .fossem ~ompat1vezs com .o instituiu; a venezuela, onde se mantem a I 
ac~ual r~g1m~ d~mocrat1co,. as honras, d1- medalha de Bolivar, oLibe1·tador; a Repu
reitos_e ~sençoes.liga.dos aos t1tulos e conde- blica Argentina,onde a Constituição,dispondo 
coraço~s Já menc10~ados; . _ semelhantemente á nossa., parmitte, com- 1 

Con~Ide:ando mais que ~ Rapubhca nao tudo, a concessão de medalhas, além de ou:- t 
tem stdo mfensa ~ conce~sao de medalhas, bras republicas; ! 
que por certo nada ma1s representall?- do Considerando que 03 arts. 71 § 2o e i2'1 
que uma homenagem prestada ao _merlto e § 29 da Constituição, determinando os casos: 
ao valor das pessoas que as trazem, em que se perdem os direitos de cidadão r 

Considei•ando, que já ao tempo do Govei·no brasileiro e os direitos politicos, apenas se I 
Provisorio foram croadas, por decreto refm•iram á acceita.ção de emprego ou pensão~ 
n. 58, de lO de dezembro de 1889, medalhas de governo estrangeiro,semlicença do Poder~ 
de distincção em recompensa de serviços Executivo Federal, e ás condecorações ouf 
humanitarios; por decreto n. 456, de 6 de titulas nobiliarchil.los estrangeiros, silenci- t 
junho de 1890, a ordem civil e militar deno- ando inteiramente sobre as medalhas, con·~ 
minada «Ordem de Colombo», e por decreto decorações ou titulos nobiliarchicos que fo-~ 
n. 671, de 18 de agosto de 1890, foi regulada ra.m concedidos pelo governo mona.rchico,~ 
a concessão da ordem militar de A viz; para cujo uso não existe penalidade alguma~ 

Considerando que, mesmo no regimen con- no Codigo Penal, nem em qualquer outra lei; r 
stitucional, o Poder Executivo tem confe- Considerando que o art. 72, § 2°, da. Con- ~ 
rido e distribuído a medalha militar creada titui~ão, estatuindo que «todos são iguaes..\~ 
pelo decreto n. 4.238, de 15 de novemb1'o perante a lei» e que «a Republica não admittc' 
de 1001, e l'egula.da. pelo decreto n. 4.409, privilegio de nascimento, desconhece fóros~ 
de 16 de maio de 1902, como recónheci- de nobreza e extingue as ordens honorificas~ 
mento dos bons serviços prestados pelos offi- existentes e todas as suas preroga.tivas e re·l··., 
.ciaes e. praças do Exercito e da Armada; galia.s, bem como os titulos nobiliarchicos e: 

Considerando que o proprio Congresso Na- de conselho», tacitamente não prohibiu o! 
ciona.l autorizou o Governo a animar a. simples uso das medalhas, condecorações e ,, 
cceaçã.o de sociedades de tiro nacional e titulos nobiliarchicos conferidos pelo go-ri 
instituir premios honorifl.cos e pecuniarios e varno monarchico, pois que essas distin-~ 
«medalhas de distincção,, conforme se vê cções, em ultima analyse, por força. dos prin-~ 
das leis da fixação de forças ns. 606, de cipios democraticos que regem a sociedade!l 
20 da dezembro de 1899, 687, de 14 de setem- brazileira, não concedem quaosquer pre1·o-~ 
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<Pa.tivas ou regalias ás pessoas quo as usam, f -Frederico Borges.-Luiz lJomingHes.-Tei
nem tiram áS mesmas a Ctualidade de serem, xeú·a de Sá, v-encido: o simples uso de conde
como todos, iguaes perante a lei, nem tam- corações de ordens honorificas oxtinctas e sem
pouco offendem dieoito alheio ; . • o. goso de prerogativas e regalias que ollas·· 

Considerando que, da . mesma fórma, em conferiam, só por modo de arnato, .não oxigb. 
face do Mt .. 83 •da Constituição, deve-se con& pa.recnr ·da. Commissão.-. A,·thtw .Lemos.
siderar -permittido o uso das mencionadas Germano Hassloche1·, vencido. A Consti· 
distinccões, porquanto é certo que es.:'e uso tuição no art. 72 § 2° diz.: ... A Repu
em nada affecta a actual organização poli· blica . não ::~.dmitte privilegio de nasci
tica «que pôde bem subsistir sem contra- monto, uesconllece f(>ros de nobl'eza,e. EXTIN
dicção. e sem • prejuizo, sendo l'OS~Bitados GUB as m-dens honorificas e.JJistentes e todas r.r.:; 
esses títulos e distincções já conceJ.Idos))o e suas prtwo_qativas e re_qelias, lJem como os ti· 
que· «representam o pa.t1•imonio honol'ifico tulos no7Jilim·chicos e de conselho. 
adquirido pelo cidr.t.dão á· custa de ·seu tra- Do texto cla.ro deste artigo se infere que 
balho, de seus serviços, de seu patriotismo» a Constituição supprimiu o que existia ; 
(aviso do Minister1o do Interior n. 916, de as m·dens honorificas existentes e supprimiu 
23 de março de 1891); mais as 1J1·e1·ogativas e 1·ega.lias dellas decol·· 
··Considerando mais, e pt•incipa.lmento, que rentes. 
a Constituição, no art. 11 n. 3, vedando ex- E' evidente que si a Constituição nlitJ 
pressamente aos Estados como á União pre- visasse attingir os effoitos das concessões do 
serever leis ret1•oactiva.s, não póde, por isso Imperio, que si não fosse seu objocth·o SUJ>
mesmo, S31' applicada a actos anterio- primir essas conces:Sões, l'eYogal-as, seriu. 
res á épocaero que se tornou obriga.toria, ocioso declarar que estavam ex ti netas con
nem affectar os direitos adquiridos relati- juntamente com as ordens honorificas e:ds· 

·vos ao uso dos distinotivoa de ordens llono- tentes as prerogativas e regaUas dellas de4 

rificas, conferidos no rcgimen imperial, uma cm·rentes. Sublata causa, toltitw· etfectus. 
vez que desse uso não resulte, como não E', Iogico que, extinctas as ordens honoi·i· 
póde resultar, quaesquer privilegias ou re- tl.cas cessem as regalias e prerogativas que 
galias incompativeis com a manutenção do dellas decorrem. Poderia haver a respeito 
actual systema. politico da Nação; duvida, para se tornar indispensavel o com-

Considerando, porém, que é clara, preci- plemento que a lei insere em seu disposi
sa e peremptoria a disposição do art. 72 tivo ? 
§ ~9 da Constituição, comminando a. pena E' claro que não. Portanto,o que a Consti
de perda dos direitos politicos aos que tuição fez foi til>ar ás ordens que existiam 
«acceitarem» considerações ou titulas nobi- os seus etleitos, privando destes· a3 pessoas 
lia.rchicos est-rangeiros, prescripção que se que no ex.ti.ncto regimen haviam recebido as 
torna tanto mais obsoluta quanto é cm•to mesmas. Assim, por esse lttdo o art. 72 § 2° : 
que não estatuiu e~cepção alguma, como -Extingue as ordens. Por outro: extingue 
fez o art. 71 § 2o lettra. B, que isentou da as prerogativas e e.ffeitos dos que foram 
sa.ncçã.<l estabelecida. os que tiveí:ísem li· galardoados com ellas. 
cença do Poder Executivo Federal para Pela Constituição todas estas ordens não 
acceitarem emprego ou pensão de governo existem mais, nínguem pôde ser agraciado' 
estrangeiro : com ell3S e os que o haviam sido perde1•aro. 
· E' a Commissão de Constituição, Legis- as prerogativas e regalias que dellas e1•am 
lação e Justiça de parecer : deeorren~es. 

1. o Que a constituição não veda . aos mi· N~rla 1m pede que. os comme_ndadores, o~ 
lita.res de terra e ma.r, bem C<lmO aos cida.· officmes, os c a !alhmros, o~ grao-cruzes, o.:~ 
dãos em geral, 0 simples uso das medalhas, das orde~s extu~ctas, contmuem a. u~al-as 
condecorações e titulos nobiliarcbicos que C?mo enfeite, ass1m. co_~o nada na le1 pro
lhes foram conferidos pelo Governo Imp _ h1b~ q_ue qualq?!'e,· ~n~unduo tenha a phan
ria.l e tas1a de se enfe1tar hoJe com to.es condeco-

2.~ Que ê ab.:~olutamente vedado 0, todos r31ções, sem. que em t~mpo algum estas lhe 
os cidadãos brazileiros, sob penn. de perda tzv~ssem s1do aonter1d~. ~lles usam uma 
de todos os direitos politicos, acceitar con- cou:;a que _nada: é, que nao ox1ste legalmente, 
decorações ou titulos nobiliarchicos estran- porque f?1 e.xtrocta.. . _ . . 
geiros, podendo, porém, usar os que foram Que ltn veda aos Cld~daos IOtttula.r:m-se 
adquiridos anteriormente á obi•iga.toriedade commendadores da . Ordem -da R:osa . Ne· 
da constituição nhuma, po1·que essa o~dem nao mnste, nem 

· entre nós, nem em pa1z algum. Póde, por-
Sala das Commissões, 26 de setembro de tanto, quem quize1•, houvesse ou não no 

1904,-Bet·na1·do de Campos, rela.to1•- Para· tempo do Imperio recebido taes condecora.
flhos :flfot'ltene!J1'0, presidente.- Mello Mattos, ções, faze1• das mesmas um enfeito, pren-
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del-as ao casaco, exhibil-ascomolhe aprou
ver. Outro tanto não se póde dar com as 
conrlecorações estrangeiras . legaes e, . nesse 
sentido, dispõe a Constituição no § 29 do 
art. 72. 

Eo Codigo Penal no art. 379 não attinge 
os que usam condecorações que não existem, 
·pois sinao existem não ·são condecorações. 
O codigo pune aqm~lle que usa uma Ci)Dde· 
coração . que · não · tenha, mas . para. il!;to é .pre 
ciso antes de .tudo que a . condecoração que 
elle usa exista, ·· ·.· · · · 

Partindo, portanto, do principio de quoa 
nossa Constituição, . extinguindo as ordens 
honorificas, attiogiu todos aquellcs que a!:l 
receberam no tempo do lmperio, tanto que 
supprimiu as prerogativa.s e · regalias dellas 
decorrentes, vejamos si o uso livre, por 
phantasia ou v:1idade, de taes ordens cxtin
ctad, não l_)Uoido c não· prohibiuo, é p<.mnit· 
tido aos militares. 
· E' fóra de questão que os militaras não 

podem gosar das prerogativas e regalias de 
condecorações extinctas, visto a Constituição 
as h a ver supprimido. 

Mas o uso simples, sem taes prerogativas 
e regalias lhes é defeso tambem, porque 
taes oL•Jens não existem. Ora, não existindo 
ellas, os militares em serviço, fardados, vio
larb,m os regulamentos militares quJ vedam 
qualqur:r alteração no uniforme, o uso ille· 
gal de qualquer enfeito nos mesmos. 

As leis militares não permittem ao officiat 
ou soldado trazer uma. flor ao peito, na 
botoeira da farda, como não permittiria 
outra éousa qualquer no mesmo s~ntido e 
portanto o uso de uma fita ou de uma, pla.ca 
de condecoração extincta, o que cquival~ a 
não existente. 

Por estas razões, discordo do parocor do 
mustrado relator, na sua primoil'a parte, 
concordando com o mesmo na segunua. 

Finalizando, sou de parecer : 

1°, que o uso de condecorações extinctas é 
vedado <>.os militares, em serviço ou farda· 
dos, como ornato mesmo; 

21), que é vedado acceitu.r condecorações 
ou ·titulos nobiUa.1•chícos estrangeiros, sob 
:pena de perda de todos os direitos politicos. 

N •. 39-1904 

Deixa a alta sabedo1·ia da Cmnara dos Depu· 
tados a soluça:o da p~·oposta de modificações 
em varias dispos-fções do Regimento Inter no, 
;constantes da indicação qtte acompanha 

A Comrnissão de Policia, tendo examinado 
a indicação dos Srs. Deputados Urbano San
tos e outros, propoudo a. reforma. dos artigos 
284 e 185 do Regimento, julga do sou dever 

<lizm· ú. · Camat•a que, subscriph . como . se 
acha, por quasi todos os memlJros da Com
missão de Orçamento, a mesma indicação lhe 
p:wecerepresentar o pensamento da maioria 
em assumpto que vivamente lhe interessa. 

Nestas condições, escusado se aligura. a 
Cummjssão entru.r no merecimento da re
forma proposta para. aconselhar á Camara. 
uma qualquer deliberação a respeito. 

A Com missão, além uisso, em tudo o que é 
relativo ao Regimento desde que na sessão 
passada · foi proposta o sua reforma, se tem 
a.bstiJo de influir sobt>e as deliberações da 
Camara, deixando ao seu elevado criterio 
rosolvet• o que for mais acertado em assum
pto · ue tanta magnitude. Não desrjando se 
n.fastar desse proposi to, limita-E o por i~so a 
decla1'ar que a materia da indicação pôde e 
deve ser resolvida pela alt:1 sahotloria dtt 
Camara. 

Sub d0s Cornmissõe.'!, -1 de outubro de 1904. 
JuUo de Mello, Presidente interiuo.-Alencar 
Guimarães, 1° Secretario.~Thoma.z Accioly, 
2'• Secretario. - Wanderley de Mendonça, 
3° Secretario. -Joaquim Pi1~es, 4u Secre
tario. 

Indicc.çao a que se 'i·efere o pm·ecer St{pra 

Indicamos que o Ro.;imento Interno seja. 
mollifi.cado da. seguinte fMma: 

At>t. 184. Depois das palavras -ou o da 
receita, será - accl'escente-&e: em qual
quer hora da. se.:Jsão. Depois das pala.vras 
-entregue á Me~a e esta-accresccmte-se: 
inuependente de leitura no expediente. 

O § Io do mesmo a.rtigo seja suh':itituiJo 
p elo seguinte~ 

« Não pod~rão ser propostas nem recebi
d:ts pela. Mesa disposições ou emen<lJ.s qua 
creem ou extingam 1•epartiçõcs ou empregos 
publicas, que augmencem os ordenados dos 
funccionarios, c em geral, contenham pro
videncia de carJ.cter permanente, sal v o si 
esta for referente á ttdministração publica.» 

No § 3° do mesmo arti~o, em vez de-
48 ho1•as- diga-se: .24 hot•as. 

Sul;Jstitua-se o paragrapho unico do art.l85 
.Jlelo seguinte: 

« Nosta; discussão não poderão ser a.pl•esen
tadas nem recebidas pela Mesa emendas 
augmentando a despeza ou diminuindo a re
ceito, s:..~lvo si a. med.ida for de ttccordo com 
a proposta do Governo.» 

Substitua-se o nrt. 188 pelo seguinte : 
«Quando os projectos de orçamento vierem 

devolvidos do Senado com emendas, -procc
der-se·ha quanto a elles como está determi
nado nos arts. 145 e seguintes; si, po1•ém, 
faltarem apenas oito dias para o encerra
mento dos trabalhos legislativos, esses pro-
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·j(Jcto.~. bem como os de creditas solicitados 
pelo Governo, poderão s(}r, a roquerimento 
da Commissão, incluídos no . ordem do dia, 
independente de impressão, de .distribuição 
em avulso, e até mesmo de parecer escripto 
õa. mesma Corrimissão, ficando a esta o di· 
reito de pronunciar-se sob.~·e o assumpto du
!'a.nte a discussão. Ainda. dentro dosse~ oito 
dias, conforme a m•gencia, poderá a Com
missão requerer a immediata discussão c 
votação de qualquer desses projectos nas 
condições supracitadas, com p1•etm•ição da 
ordem do dia. ·. 

Accrescente-se o seguinte : Disposição 
t1·ansitoria- Na .3a discussão ao actual pt•o
jecto da. receil'l. poderão ser acceitas as 
emendas diminuindo a mesma. receita que 
11ão houverem sido rejeitadas pela Camara 
em 2a. discussão. 

Saladas sessões, 1 de outubro de 1904.
Urbano Sc.ntos. -:-'"Wenceslau Bra3. - Fran
cisco . Sei • ..-:- Galeão Carualhal. - Laurindo 
PitLa.-Victorino .Monteiro. - Calogeras. _. 
Cor n.;lio da Fonse;a.-Francisco Veiga. 

São · lidos ~ vã.o a imprimir pa,ra entrar 
na ordem dos trabalhos os seguln tes 

PROJECTOS 

N. 215- 1904 

ac+.uilmente servindo ou os sub-notal'ios quo 
de futuro vierem a se1•vir nos officios mais de 
cinco annos ; 
n que o concurso de que trata o decreto 

n. 9.420, do 28 . de abril de 1885, só tenha 
loga1• qualldo a ·. vaga si . der na occasião em 
que .o serventuario vitalicio esteja em . exer
cício qu quando .o seu substituto não contar 
ainda cinco annos de exercício. 

o·· p1•ojecto, como se · vê ·clarJmente . dos 
ilOU~ te:·mns, revoga os dec1·etos n. 817, de 
1851, o n.l.294, do 1853, que regulam . a 
fôrma da. substituição ou provimento dos 
serventuario.~ d.us officlos de justiça, nos casos 
de imped.imonto temporarío ou imposibili
dade absoluta dos mesmos. 

Imtituindo norma dilferen te a observar-se 
pa1·a. o pro"Vimento dos offlcios de ta belliães 
de notas do Dlstricto Federal, é inegavel quo 
o projecto attende de modo ma.is justo ao 
preenchimento desses cargos e consulto de 
modo mais satisfactorio ao interesse publico. 

Jnquestionavelmente o tabellionato de
manda não pequeno tirocínio, em que se 
apure a capacidade p :·ofissional do sm·ven · 
tua rio, c adquiri:· elle por sua cómpetencia. e 
probidade a confiança das partes. Otncio 
difficil, de grandes responsabilidades, e que 
só uma longa pratica em regra, póde prepa.· 
rar e lla.bilitar para ser exercido convenien
temente, o ta.belliona.to como que exige 

- uma escola propria, especial, em que se for· 
.Determina gue os tabelliães de notas do Dis s mem as aptidões. 

tricto Federal passem a ser denominado. Sob este ponto de vista,portanto,o projecto 
«notarios publicos» e dà outras providen estabelece uma providencia justa e util, fa
cias; com parecer e substitutivo ela maioria zendo aproveitar para 0 provimento desses 
da Commissão de Constituição, Legislaçcio cargos quem especialmente se tenha prepa
e Justiça e 1)0to em ~eparado e substitutiuo rado para elles por aturado aprendizado o 
do Sr. Germano Hasslocher constituindo uma verdadeira profissão. 

(Vide projecto n. 401, de 1902) 

A' Commissão de Constituição, Legislação 
·ü Justiça foi presente o projecto .. n. 401, de 
1902, o:trerecido em sessão de 24 de dezembro 
·do mesmo anno, pelo SL'. Depuhdo Irineu 
MachaU.o. 

Este projecto determina: 

Nesta conformidade a Commissão adopta 
a idéa capital do projecto, isto ê, que sejam 
providos effectivamente e considerados vita
licio~, no caso de morte do proprietario ou de 
vaga proveniente de qualquer out1·a causa, 
os tabelliães que estiverem actualmente ser
vindo ou os seus substitu~os que de futuro 
vierom a. servir nos officios por mais de cinco 
annos. 

a) que os tabelliães de notas do Districto Adopta a Commissão ta.mbem a creação 
',Fede.ral passem a ser denominados notarios. dos lagares de substitutos dos tabelliães, da 
,publ~cos; . accordo com as considerações expostas.Esses 

b) que SeJam crE?_ados o~ I.ogares de sub- loga.res, como determina o projecto, serão 
notar10s de nomeaçao ~o MmiStro da. Justiça, de nomeação do Ministro da. Justiça e Nego
sob. proposta do respectr~o serventuario; cios Interiores, sob proposta do respectivo 

c_) que esses sub:notarzos exercerão curou- serventuario, em lista .de tres nomes pelo 
l~t1vamen~e ~ ofH.Clo com os respectivos nota.- menos, como á Commissão parece acertado 
~1os, s~bst1tu10do·os em sua ausencia. e nos accrescentar, pois,de outro modo,não haveria 
1mped1mentos temporarios; liberdade de escolha. 

e) que sejam providos etrectivamente o 
considerados vitalícios no caso de morte do O p1•ojecto propõe em seu art. 1 o que os 
1Proprieta.río ou de vaga proveniente de outra ta.belliães de notas do Districto Federal pas
rqualquer causa, os tabelliães que estiverem sem a ser denominados-notarias publicas. 
t Vol. Vl 
! 
! 
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Não descobre a Commissão 1·azão plausível 
para essa mudança de denominação. Ta bel
Hão-é o termo consagrado em nosso Direito, 
e, tradiccional como é, • de v e ser mantido,. em 
nada inferior e monos distincto do que a de
signação franceza. de nota rio l)u.blico. 

Supprilpido, pois, este artigo, e feit~ as 
mo.díticaçoes decorrentes dessa suppres~ao, a 
Commissão acceita o projecto, alterando sim
:plesmentea sua fórma, para que deste modo 
entre na Qrdem dos trabalhos dn. camara. 

Projecto 

Art. l. 0 Serão providos effectivamenGe e 
con.;iderados vitalicios,.no caso de morte .do 
:proprietario ou de va,ga proveniente de qual
quer outra causa,· os ta.belliães que estive
rem actualmente servindo ou os substitutos 
que de futuro vierem a servle nos otllcos 
por mais de cinco annos. 

Paragr.apho unico. O concurso, de que trata 
o decreto n. 9.420, de 28 de abril de 1885, 
terâ Ioga r quando a vaga se der na occasião 
em que o serventuario vitalício e~teja em 
exercício, ou quando o seu substituto não 
contar ainda cinco annos de exm•cicio. 

Art. 2. o São creados os logares de substi
tutos de tabelliães do Districto Federal, de 
nomeação do Ministro de Justiça e Negocias 
Interiores, sob proposta do respectivo ser
v:eutuario, em lista de tres nomes pelo menos. 

§ 1. o Os snbstitutos dos tabelliães exerce
rão cumulativamente o officio, substituindo 
os respectivos propríetarios na ausencía e 
nos impedimentos temporarios doUes. 

§ 2. o Aos substitutos dos tabelliães, pela 
respectiva nomeação, será cobrad'-t a 4• pa1•te 
da. lotação do officio. 

Art. 3. o Revogam-se as ílispo:'lições em 
contrario. 

Sala das Commissões, l9 de se·Gembro de 
1904.-Paranhos .111onténeg1·o, Presidente.
Fredet·ico Bm·ges, Relator. - Luiz Domin
gztes. - Me~io Mattos. - Tei:r;eü·a de Sà.
Bel·nardo de Campos. - A1·thtw Lemos. -
Este'llão Lobo.-Germa110 Hassloclier,vencído. 
O projecto não attende a nenhuma necessi
dade publica e nenhuma vantagem advil'ia 
de sua adopção. Pelo contrario-elle c1·eari:a 
.até certo ponto serics embaraços. 

Em poucas palavras direi por-que assim 
:penso. 

Fundamenta o illustrado relator o seu 
voto dizendo que o tabelllonato demanda 
não 11equeno tirocínio, em que se a:pure a 
capacidade profissional do serven tua rio e 
adquira elle J10r sua competencia e 11robidacle 
a confiança das partes, etc, etc. (Vide pa
recer,) 

A lei em -vjgor exige do condidato ao cargo 
Jrovas de capacidade e de idoneidade moral. 

Quanto á. confiança das pa.rtes, ninguern dirá. 
que esta vá além do serventuario, unico re· 
sponsa.vel pelo seu officio, sendo os seus su
bordinados figuras apagadas, com quem as 
partes nada teem que ver. De. modo que o 
substituto eventual do tabellião, uma vez 
investido das funcçõcs que cabiam a este co
meça. a conquistar a confiança das pal·tes . 
como qualquer outra pessoa empossada do 
cargo. AS situações são muito diversas e o 
mesmo individuo que,como sub-notario, des
empenhava bem os seus deveres, como notLt
rio pôde sor um desastrado. 

Já voltaire dizia: Tel b1·itle au second mng. 
qui s'éclipse att prentie1·. 

Não é rigoroso, pois, o que diz o relutorio 
quanto á confiança que necessa1•iamente deve 
inspirar ás partes como notaria o sub-notaria 
elevado áquella categoria. 

Nem o officio de notario é de natureza a 
exigir um longo tirocínio para satisfação dos 
de-veres do cargo. Habilitado o condidato, na 
fôrma das leis vigentes, bem depressa se 
torna elle apto pn..ra as funcções que -vae 
exercer. Sempre foi assim entre nós, sem 
que até hoje nesse sentido, de si modificar as 
normas seguida.s, houvesse reclamações em 
nome do interesse publico. 

Si fosse a medida indispensavel, com 
maioria de 1•azões devia ser ella. applícada 
aos serventuarios de justiça, que precisassem 
conhocel' o seu carto1•io, estar ao :par dos as-· 
sumptos que por elle correm, etc. 

Seria razoavel, sim, que si permittis.se aos 
serventuarios de uns e outros cartorios, 
com assentimento do governo, satisfeitas as 
eldgencias legaes, para a investidura, a 
tl'ansferencia dos seus officios, o que não se· 
ria uma originalidade, caso viesse :1 nossa 
legislação a pm•mittil-a. 

O nota1•io ou tabellião valorisa o sou car
torio pelo seu esforço, polo seu trabalho, 
})ela reputação que adquire e de· alguma 
fó1•ma o renome fica p:1ra o cu.rtorio q_ue 
possúe a sua clientela. 

Nada mais justo, llOis, do que adquirir um 
valor venal que deve ser o premio de quem 
o conquistou _e um e:-;timulo para quem o 
Mnqu.tstar. 

O projecto, não ha negar, visa lsto no 
fundo, mas o processo pelo quiltl pretonde 
chegar a isto pôde dar logar a serias com· 
plícações. 

E ê facil dBmonstt•a1•: 
Elle propõe que os notario~> ou tabelliães 

tenham um substituto, de nomeação do Mi
nistro, dentre uma lista de tres nomes, 
apresentada pelo respectivo serventuario, 
exercendo cumulativamente o officio, substi
tuindo a este na ausencia ou impedimento 
temporario. Assim cada tabellião torá um• 
substituto exercendo cumulativamente as 
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funcções cóm elle. Esse substituto é de r. o
meação do. Ministro, sob proposta do tabal
Iião, em I:s ta tri plice. Já não lhe é dada a 
faculdade nem de nomeD.r, nem ·· de indicar 
precisamente a pessoa que deverá tra.
balhur cumulati'Vamente com elle. Não se 
indaga. tão pouco ~i lhe convêm. ou não tér 
esse auxUia.r, nem se determina. como fica. a 
responsabilidade pelo cartorio, nem como se 
diviJirá a renda. 

O. projecto não providencia sobre a pos
sível desintelligencia entre o serventuario 
e o substituto, a balburdia que se daria na 
hypothese de se incompatibilizarem. Pó de o 
serventuario exigir a sua destituição ou 
substituição ~ MD.s o substituto, depois de 
cinco annos tem direito adquírjdo á suces
são. Em tal hypothese poderá elle ser sam·i
ficado, si uma lei expressa lhe deu a ga
rantia. de succeder ao serventuario ~ Este a 
seu tu1'no, invalidado, incapaz de continuar 
a exercer o cargo, diante da recusa do seu 
substituto de lhe pagar uma som ma annual 
ou de vez, para entrar na posse do .ca.rtorio, 
póde celebl·ar um accorJo com terceiro ~ 
A lei nada disto prevê, parecendo antes que 
della. se concluirá que o substituto tem 
direito: 

I o, a uma porcentagem da renda do c ar· 
torio ; 

2°, á successão, quancl même depois de 
cinco a.nnos ; 

3(). â. conservação no seu posto ainda que 
em lucta aberta. com o serventuat•io. 

E' a este que a lei sacrifica: 
1°, dividindo a rend-a do seu ca.rtot•io ; 
2°, mantendo nelle um auxiliar quo póde 

não merecer a sua confianç<t ; 
3°, tirando-lhe o direito de ceder a quem 

bom entender o seu officio. 

Mais· I'azoavel seria harmonisat· os inter
esses do serventuario, do seu substituto e os 
do publico: 

1", mt\ntendo a individualiuade do pri
meiro como chefe do cartorio, unico respon
savel pelo quo nelle se passa; 

2°, assegurando-lhe o direito livro de trans
ferir o cartorio, salvo oppo,;:lição do Minist1•o 
do Interior e Justiça, quanto á idoneidade do 
substituto; 

3°, dando-lhe liberdade de nomea1' e de
mittir livremente o seu substituto tempo
rarlo. 

Nada impede que da mesma fól•ma se pro
ceda c>m os sel'ventua.rios do justiça. 

Assim .sendo, proponho o seguinte sub· 
:stitutivo: 

Art. 1.0 E' permittido aos tabelliã.es de 
notas, protestos de lettras, oftlciaes dos re
gistl•os hypotheca.rios, de documentos c ti-

tulos, escrivães vitalícios do juizo comn1um 
e federal, no Distdcto Federal e em toda a. 
Republica, os ultimos, nomear os seua sub
stitutos temporarios ou auxiliares, por temp<} 
indeterminado e demittil-os sempre que lhes 
convenha. 

Art. 2. 0 E' igu11lmente permittido aos 
ditos funccionarlos, mediantl3 accordo, tran~
ferir definitivamente os seus offioios a quem 
quize:c, llependendo essa transferencia de. 
approvação doMinisteo do Interior e Justiça, 
que só a. poderá impugnar por falta de ido
neidade comprovada do substituto .indicado. 

Art. 3. 0 No caso de morte de qualque:.' 
dos funccionarios acima. mencionados, será 
provido effectivamente no cargo o substituto 
que o estiver exercendo e contar mu.is de 
cinco annos de exercício e.ffectivo do mesmo. 

Art. 4. 0 Revogam-se os disposições em 
contrario. 

N. 401-1902 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l,o Os tabelliã.es de nota.s do Dis
tricto Federal pa.ssam a ser denominados 
notarios publicas. 

§ l . o Sã.o c1•eados os logare3 de sub-nota
rios, de nomeação do Ministro da Justiça e 
Negocios Interiores,sob proposta do respectiTo 
serventuario. 

§ 2. o Os sub-notarios, como pessoas de 
immediata. confiança do notario, exercerão 
cumulativamente o officio, substituindo-os 
em sua ausencia e nos impedimentos tem
porarios. 

§ 3. 0 Aos sub-nota.rios, pela respectiva no
meação, será cobrada a quarta. parte da lo
tação do oficio. 

Art. 2.o Serão providos effectiva.mentc e 
considerados vitalicios, no caso de morte elo 
pl'oprietario ou do vaga, proveniente de 
qualquet' outra causa, os tabolliães que es
tivel'em actualmente servindo ou os sub·no
tai•ios que de futuro vierem a servir nos of
ficios por mais de cinco annos. 

O concurso de que trata o decreto n.9.420, 
de 28 de abril de 1885, só terá logar quando 
a. vaga se der na occasião em que o serven
tuario vitalício esteja em exercício, ou quan
do o seu subst.ituto não contar ainda. cinco 
annos de exercício. 

Art. 3. 0 Revogam-se as dir:~posições em 
con tra.rio. 

Sala das sessões, 24 de dezembt•o de 1902. 
-J1·ineu Machado. 
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N. 216 - 1904 16 creditos es-
. . peciaes •• 

Autol"iza o Poder Eroecuti'fJo a abri1· ao . .Llimu- 5 c r edito s 
teria da Fazenda o ct·edito ext~a~rdinario supplemen· w 
de 554$351 para pagamento ao .JtttZ {ede1·al tares...... 997:836$::>15 4:747$533 

13:133$330 100:000$090 

do Espírito Santo Dr. Raul de Souza J1Iar- ------- -----. 
tins, em vi~·tude de sentença - 7.526:3:39$397 232:714$532 

O juiz federal na secção· do Espirito S::~.oto, Sala das Commissões, 30 de setembro de 
Dr Raul de Souza Martins, não se tendo 19J4.- Cassiano do Nascimento, Presidente. 
conforma.io com o acto da Delegacia Fiscal -Paula Ramos, Relator•.-Galec7o Cm·v.tllwl. 
do Thesouro Federal que cobrou-lhe o im· -F1·ancisco Veiga.- Cornelio da Fonseca.
posto sobre seus vencimentos, propoz, per- Urbano Santos.- Laul'indo Pitta. 

, ante o juiz substituto federal da mesma se-
cção ·uma acção contra a Fazend.a Nacional, Jllensagem a que se ,·efeJ·e o parecer sup1·a 
afim' de lhe serem restituídas as quantias 
que foi obrigado a pagar, e obteve sentença 
favoravel, a qual foi confirmada pelo Supre
mo Tribunal Federal por accórdão sob nu
mel'O 804, de 15 de outubro de 1902. 

Sendo liquida a importancia dessas quan
tias á vista da certidão passada, por aquella 
repartição, foi ouvido a respaito o Dr. pro
curador da Repu blica que declarou nada ter 
a oppôr. Por precatoria. de 7 de abril, do 
anno p1•oximo findo, o juiz substituto fede1•al 
do Espírito Santo solicitou do Sr. Ministro 
da Fazenda que fosse paga ao Dr. Raul de 
Souza Martins a quantia de 554$351, sendo 
359$311 dos descontos feitos e 195$040 de 
custas. 

· O Sr. Presidente da Republica. por mensa.
gem de 11 de junho proximo findo, pede ao 
Congresso Nacional autorização para abrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito daquella. 

: quantia afim de poúer occorrer ao referido 
pagamento. 

A Commissão de Orçamento, tomando em 
consideração as razões apresenta;las e que 
constam dos documentos que aoompanha1•am 
a referida mensagem, ap1•esenta á. considera-

. ção da Cama.ra o seguin to p1•ojecto de lei: 

O Congl'esso Nacional resolve : 
Artigo uni co. Fica o Podor Executivo au

torizado a ab1•ir ao Ministe1•io da. Fazenda 
o credito extraoruinario da 554$351 pa.1•a 
occorrer ao pagamento devido ao juiz feder?-1 
no Estado do Espírito S.anto, Dr. Raul de 
Souza. Martins, em virtude de sentença., 
sendo 359$311 do Jll•incipa.l e 195$040 de 

1 custas ; revogauas as disposições em cõn-
1 traria. 
. Si a Camara. approvar e3te !:n•ojecto, são os 

seguintes os creditos extra-orça.rnentarios 
concedidos nesh ses:gão 

Papel Ouro 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Tendo sido a União condemnada a pagar ao 
juiz federal, na secção do Estado do Espírito 
Santo, Dr. Raul de Souza Martins, em vir
tude de sentença proferida pelo 1•espectivo 
juiz substituto e confirmada por ~ccórdão ~o 
Supremo Tribunal Federal, a 1mportanc1a 
que o mesmo doutor foi obrigado a descontar, 
a titulo de imposto sol)re vencimentos, como 
consta da carta precato ria expedida. pelo 
ditojuiz substituto, em 6 deabrildocorrente 
anno, cabe-me solicitar-vos a concessão do 
credito necessario para occorrer a tal paga
mento. 

Remettendo-vos, para os :tiits conveni· 
entes, a alludida precataria, rogo-vos digneis 
de devolvelwa opportunamente. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1903, 15° da. 
Republica.-- Francisco de Paula Rodrigues 
Alves. 

N. 217- 1904 

Autol'iza o Poder Executit:o a ab1·ir ao Minis· 
te1·io da Justiça e Negocios Intm·iores o 
credito extt·ao~·dinal'io de 34: 164$196 pa1·a 
o pagamento de'l'ido ao alferes da brigada 
policiaZ Ernesto Pinto Machado, em virtude 
de sentença 

Por mensagem de 22 de agosto proximo 
findo, o Se. Presidente da Republica soli
citil. ao Congrea.:o Nacional o credito de 
34:164$193 para pagament0 de diff'erenca de 
vencimentos e indemnizaçãó de custus de 
processo ao alfereB da b1•igada policial, 
Ernesto Pinto Machado, em virtude de sen
tença.. 

Este officia.l foi 1'efo1•mado por dec1•eto de 
24 de maio de 1894, e, não se conformando 
com este a.cto que reputava. illegal e violen
to, propoz a competente acção perante o 

23 crelitos cx
t r a ordi
narios, ... 

juiz federal do Districto Federal e obteve 
deste sentença. fa.voravel, em 18 de maio de 

6.515:369$552 127:g66$999 1981. 
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Tendo sirlo interposta appellação para o 
Supremo Tr-ibunaL Federal, este, pelo accor
dão n. i 46, de 20 de dezembro de 1902. 
confirmou . a sentença. A sentença· de 18 
de • maio não condemnou a Fazenda Nacional 
a p:.tgar uma qmtntia determinada, mas sim 
julgou nullo o decreto de 24 de maio de 1894 
para assegurar o direito do autor, con
demnando a Fazenda Nacional a pagar·lh-..:; os 
vencimentos e a differença dos vencimentos 
que dei;;.;ou de recebe1· desde a data de sua 
1"e(01·ma, vencimentos e differenças que. serílo 
liquidados na execução. 

Em 17 de janeiro do anno passado o alfe
res Ernesto Machado obteve do Supremo Tri
bunal Federal a carta de sentença c a elLa 
juntou uma folha de pagamento orga.niz."tda 
pela brigada policial. Munido destes do. 
cumentos, requereu ao Ministerio da Justiça 
e Negocios Interiores o pagamento da quan
tia a que julgava-se com direito de acco1·do 
com a folha de pagamento acima alludida. 
Presente á. Commissão de Orçamento a men
sagem de 25 de maio do anno proximo findo, 
na qual o Sr. Presiden~e da Republica. soli· 
citava o credito para satisfazet• o pagamento 
devido ao alferes Ernesto Machado, enten
deu ella que, de accordo com a disposição 
do art. 41 da 5o. parte do decreto n. 3.084, 
de 5 de novemln•o do 1898, devia exigir n, li· 
quidação judicial. A disposição do artigo 
acima citado é a seguinte: cA sentença scml 
execut.<tda, depois lle haver })assado em jul
gado e de ter sido intimado o procurado1• du. 
Fazenda, si este não lhe oíforecor embargos, 
expedindo o juiz precatoria ao Tbesom·o 
para offectuat•-se o pagamento.» 

Estas duas forn:ralidades essenciaes do pro· 
cesso não tinham sido observadas, do Jürma 
que a Fazenda Nacional ainda uiio tinha es
gotado os recursos logacs para fazet• valer 
os seus direitos. A Commissão de Orçamento 
aconselhou á Camara que negasse o credito 
pedido, o esta approvou o pai:ecer da Com
missão, da qua.l 1bi signatario o relator do 
presente pa1•ecer, em 13 de novembro do 
mesmo a.nno. 

Em vista da decisão da Camara, o alferes 
Erne_êto Machado iniciou o processo da ex· 
ecuçao, que correu todos os tramites Iegaes, 
tendo sido apresentados polo Dr·. procurador 
da Republica embargos de nullidade á. ex
ecução, embargos esses que foram despreza
dos atln~l pelo Supremo Tribunal Federal 
que conft1•mou plenamente o acco1•dão ante~ 
ri~rment~ _proferido. Em 4 de julho ultimo 
fo1 pelo JU~z~. competente expedido o preca
torlo, reqUISitando o pagamento da impor
tancia de 34:164$193, conformo consta. da 
mensagem do Sr. Presidente da. Republica, 
de 22 de agosto pro si mo findo. 

Tendo sido satisfeitas as formalidades le
gaes e attendidas .as exigencias da Camara, a. 
Commissão de Orçamento submet~e. á. con
sideração da mesma Camara o seguinte pro
jecto de lei : 

O Cong1•esso NJ.cionn.l rosolve : 
Artigo umco. Fica. o Poder Execu~ivo au

torizado. a abrir ao Ministerio da Justiça. e 
Negocios Interiores o credito extraordinario 
de 34:164$193, para pagamento devido ao 
alferes da brigada. policial El'nesto. Pinto 
Machauo, em virtude de sentença; revogadas 
as disposições em contrario •. 

São estes os creditos extra.-orç:tmentarios 
concedidos nn. presente sessão: 

29 credi tos ex
traordinarios 

6 creditas es
peciacs ..... 

5 c1•editos sup· 
p lemen tares. · 

Papel Ouro 

6.5<19:533$745 127:966$999 

13: 133$330 I 00:000$000 

997:836$315 4:7 47$533 

7.560:503$590 232:714$532 

Sala da.:> Commissõ JS, 30 de setembro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente.
Paula Ramos, relator. -Francisco Veiga.
Cm·nelio da Jionseca. -Urbau o San!os. -Late· 
1·indo Pitta. -Galello Cm•t:alhol. 

J,Iensagem a que se 1'e{e1·e o parecer sup1·a 

Srs. membros di) Congt•esso Nacional
Tendo em considm•ação o que I>ontlerou o 
Ministro ua Justiça. e Nogocios Intol'io1•es na 
expo::lçií.o junta, sobt·e a. necessidade de l'ci
tera.t•·se ao Congresso Nacional o pedido do 
crot.li to extl•aoruinario d!3 il3: 988$303, de 
qno t1•ata a meusu.gom do 25 do maio do 
u.nno pas~ado, pam pagamento de diífe
ronça de vencimentos e indemnização de 
custas do prooe:Sso ao alfm•os da brigada po
licial E1•nesto Pinto Machado, e de solicitar 
mais a quantia de. 175$800, de custas accres
cidas na execução da sentença, submetto o 
assumpto á. vossa apreciação. 

Rio de Janei1•o, 22 de agosto de 1904.
Ji'-l·ancisco de Paula Rodrigues Alves. 

N. 218-1904 

Auto1·iza o Pode1· Executivo a ab1·ú· ao Minis· 
tedo da Guet•t•a o credito e::vt1·aordinario de 
1: 600$, para pagamento dos vencimentos 
que competem a Manoet Canuto do Nasci
rnento, continuo addido da Secretatia do 
.Ll:Bniste1·io da GuetTa 

. ~~mensagem de 10 de junho de 1903, 
d1r1g1da ao Congresso, pede o Sl'. Presidente 
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da Republiea que se digne o Congresso 
Nacional habilitar o Governo com a abertura 
de•um credito especial de 1:600$, para occor
rer ao pagamento de vencimentos que com
petem ao continuo addido á Secreta.ria de 
Estado dos Negoci JS' da Guerra. Manoel Canuto 
do Nascimento. -

A Comm issão de Orçamento, com forman
do-se com a exposição do Sr. Ministro da 
Guerra., é de parecer que seja approvado o 
seguinte projecto . de lei: • 

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

torizado . a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extraordinario de 1 :600$~ para occor
:r.>er ao pagamento dos vencimentos que com
:petem a Manoel Canuto do Nascimento, con
tinuo . addido da Secretaria do Ministerio da 
Guerra ; revogadas as disposições em con · 
contl'ario. 

Sala das Commissõcs, 4 de outubro de 1904. 
,--Cassiano do Nascim,ento, presidente.-Ga· 
leão Om·valhal, relator.-Fra1~cisco Veiga.
ComeUo da Fonseca. -U1·bano Santos.- -Lau
rirúlo Pitta. 

Exposição a qtte se re(e;·e o pa1·ecer 

. 81•. Pz·esidente da Republica-Tendo sido 
· :readmittido, por portaria. de 14 de novem~ 
bro 11ltimo, Fernando José Alves no logar do 
continuo destn. Secretaria de I~stado, do c1ual 
fora demíttido~ em 2 de julho de 1900, pas::>ou 
a ficar addido o continuo Manoel Canuto do 
Nascimento, nomeado para preenchet' a. vaga 
aberta com esta demissão. 

Para. occorrer ao p11gamento do ordenado 
o gratificação que competia a este continuo 
no .exercício · corrente, na importancia. de 
1:600$, torna· se necessal'io solicitar-se do 
Congi"esso Nacional autorização para a abeJ~· 
tura a este Ministerio do crodito ospecial da 
dita quantia, pelo quo submetto o assumpto 
à vossa esclarecid:.L attenção, 

Rio de Janeiro, 10 de junho do 1903.
Jirancisco de Paula A1·gollo. 

N. 219-1904 
Autoriza o Poder Executivo a abri1· ao Minis· 

terio da Fazenda o c1·edíto extraordina1:io 
necessario para pagm· a ]) . Leopoldirw 
Carolina Camiséto de Albuquerque Figuci· 
redo, 1:iuva do capiUio do exercito Igrl((cio 
Fra~cisco de Albttqtee1·que Figuei1·edo, a 
di{fe1·ença de meio soldo a gue tem dirc•to 
desde 1.1 de te·;:;ereiro ae 1887 ate 22 de 
}ulho de 1903, à raztlo de 20$ mensaes, 
· rele,ada a prescripçcio em gue possa ter 
incor,·ido 

D. Leopoldina Carolina Camisão de Albu
querque Figueiredo, viuva. do capitão do 

exercito Ignacio Francisco de Albuquerque 
Figueiredo, em requerimento dirigido ao 
Congresso, allega que, lhe tendo sido · abonada 
a quantia de 50$ mensaes, correspondente ao 
meio-soldo que . percebia. seu marido ·em vir
tude de despacho do Ministro F. Belisa.l'ÍO 
Soares de Souza em 9 de julho d3 1887, 
passou a receber aquella quantia a conta.r de 
11 de fevereiro do mesmo a.nno de 1887. 

Mais tarde verificou a peticiomria que, 
em virtude do dispositivo da pa.rte final do 
art. 3° da lei de ô de novembro de 1827, 
competia-lhe o meio soldo da patente de 
major, porque seu marido, na época do úl
lecimento, contav<1 mais de 35 annes de ser
viço, incluídos os relevantes serviços de 
cinco annos nas campanlns Oriental e do 
Paraguay. 

Anteriormente, na occastão do :pr(}cesso 
de habilitação :promovido pela supplir.ante, 
não constou a data de praça de seu mn.1•ido 
na fé de officio que serviu de b:.1.se pa.ra a. 
decisão, lacuna devida exclusivamente a 
um erro de cópia, praticado pela rep::11·tição 
competente, quo foi posteriormente gi1nado. 

Entretanto, a supplic~nte pro·~·ou, em I'e
clamação dirigida n.o Mini.;;tro (h~ l;·azonda, 
que seu marido tinha verificado Pt'UCil em 
24 de dezemln·o de 1855, pelo quo pedia que 
lhe fosso u.bonad.o o meio soluo de majot'. 
As informações prostad:1s no Thesotn•o foram 
de parecer quo, ;.t vista do. prova de mais 
do 35 annos do sm•viço d.o sou ftmtdo m;~rido, 
podia. a supplicante ser nttendidn, apostil
la.ndo-sf' no seu titulo do pensão o augmonto 
de 20$ moosa.e;:: , na fó1•ma. do a.l vn.r;l de no
ve:.mbro de 1700 e ta.lJellu. ::t.11nexa. a.'J decreto 
n. 2.105, rlo 8 do feVOl't~il·o do 1873. 

O actual .Ministro tla Fazonda, conforman· 
do-se com o pa.recc1· da Dieecturi:t Ü(\ Conta
bilidu.do 'lo Thcsom•o, em despacho do 22 de 
junho üc Hl03, ma.n<.lou que so fizesse a. <1pos
tilla, e de ft\ct.o a supplicanto pa.l:lsou a :t·e
cebcr iO$ mensues, a contar do diu 2.2 de 
junho. 

Allegando que o erro do cópia da fé de 
officio junta, ao processo de habilitação fôra 
!Ji'aticado pela repartição enca.I'l·cgaua de 
passar o.t cóJJÍil. di~ rof'eL·ida fê do _ o!Ucio, a 
peticionaria pede ao Congi'esso o pagamento 
dos 20$ mensa.es, a con·tar de ll de fovereiro 
de 1887 até 2~ de junho de 1903, dn.ta em 
quo passou a receber 70$ por mez. 

A Commissão de Orçn,mento, tendo exami
nado o processo do habilita.ção ·para. a per
cepção do meio soldo, e tambem a reclamação 
que trouxe como l'osultado o a.bono de mais 
20$ por mez, considerando que, pelo decreto 
n. 2.619, üe 8 de setembro de 1875, é permit· 
tida. em qualque-r t.om-po a. ha.bitito.ção á.s 
pessoas ás quu.es pelas leis em vigor compete 
o direito i1 percepção do meio soldo d.os otll-
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cia,es do exercito ; considerando que. em vir
tude de uma prova inconcusi.la, o Ministro da 
Fazenda, bem como o Tribunal de Contas, 
reconheceram que a supplica.nte tinha direi
to a ma.is 20$ mens:tes, porque sou marido, o 
capitão do exercito Ignacio Francis~o de 
Albuquerque Figueiredo, na época do seu 
fallecimcnto contava ma.is de 35 annos de 
serviço ; considerando que a peticionaria 
não póde see I'espons:tvel pelo erro praticado 
.Pela I'epartição que passou a cópia errad~ da 
fé de offi.cio de seu finado marido ; cons1de· 
randl? que é indiscntivel o direito que ca1.Je 
â supplicante, aliás reconhecido na ll.postilla 
orclenada pelo MioistJ•o da Fazend<~-é de 
parecer que seja deferida a petição üa suppli
cante e s'3ja approvado o seguinte projecto 
de lei: 

O Congl'e.~so :Na.cional resolve: 
Art. unico. Fica o Podl~r Executivo autori

zado a abrir ao ~Huisterio da Fazenda o cre· 
dito ext.r<tordinal'io neces:~<tt•io pam pag,~r a 
D. Leopoldina Ca.l'olina Cambão de Albn
(llH~J·que Figueiredo, viUVi\ do cltpitão tl.o 
oxm•cito lgnacio F1•a.nci'sc.o J.o Albuquerque 
'Figueiredo, a clifferenca ele meio soldo a (1ue 
tC'm dtreito do; lo ll de fevereiro de 1887 :4té 
2.2 dtJ jnnllo de IU03, á. razão do 20$ mensaes, 
relevada n. }lre.:~at•ipção om qne poilea tet• in
enrl'ido ; rovogad,1s as dispJ::"liçõcs em con
t.ral'io. 

Sala d<til Comnüssóes, 4 Jc on&ubN do 
1004.-G(ISSi.ww elo Nascimento, pt•esidonto.
Galetio Cai'lwlhal, t•obtol'.-H·ancisco 'leigLt. 
-UorneU.o da Fonseca. -U1·bano Santos, -
Paula Ramos,-Lcnttintlo PHta. 

cO~ Sr. Ga.1.•eia Ph•es (')-St•. P1•e· 
Niüente, vim ú. tl•ibuna. f\tze~r um pellido á. 
illust1·o Oommissã.o do Diplornach e Tl'il,í:~
uos. 

Em uma da.s ses·úíes pa.ssrulas o meu ill us
'l.t•o comp~\nheiro de banca(la S1•. Di• • .l~dn<tl'· 
üo Ramos olferccou á. consideraf'ão <la. Ca· 
mara um projccto de lei tondcntc a regulai' 
a Convenção entre o Bra.zil, Hespa.nlut, Pot•
tuga.l e out1•as nacionalidades. Dias depois o 
illustre Deputa.do pelo Êstndo de Pet•nam
buco, St•. Metleiros e Albuquerque o.tr<n•eceu, 
tambe~·-uma indicação para. que a mesma 
C?mm~:ssao, oxami!l:.~.ndo a nossa legislação, 
thga s1 ha. nocesstdade de alguma medida 
para. compleLar a Convenção Internacional. 

Iuduz-me a faZ(ll' este pedido, Sr. Presi
dente, a <JUeslião dos vinhus hespanhoes ap
prehendid.os a requerimento do procm·ador 
seccional, como incursos nas penas desta. 

(•) Este di~cnno ni~•l foi rcvi~to pelo oradtl'o 

convenção, ·.por trazerem marcas indicando 
falsa procedencia. 

Leio no Jo.,..noJ.. do B1·azil, gazeta que so 
póde dizer roai~}e.dicada aos interesses por
tuguezes, n. seg~inte noticia: 

«Por um esftll'ço de reportagem conse
guimos sa.bgr que, em consequencia da nova 
feição que tomou a questão dos vinhos de 
falsa procedencia, va.e ser apresentada. pelo 
Sr. Ministro portuguez uma reclamação di
ph:nnu tica.. 

::'fess:1 reclamação é salientado o facto de, 
apezar do Supremo Tribunal ter ordenado 
quG fossem entregues os vinhos apprehendi
dos depois de inutilizadas as m<~rcas de falsa. 
procedencia, ter o juiz federal mandado en
t1·cga.r os vinhos a seus donos, independente 
de inutilização das marcas. 

--Os negociantes G. Affonso e J. J. Gon
çalves, proprietarios de vinho3 appr·ehendi
dos, como de f'<dsa procedencia, aggravar,Lm 
pn.ra o Supremo Tribunal Federal do des
pn.cllo do juiz fudoral, que, mandando en
tt•egar os vinhos do outros nogociu.ntes sem 
inutilização de marca, condemnou os aggra
V<.Lntes a iautiLza.rem as suas marea.s e a 
p.::tg-al'em a~ cushs do processo. 

O juizo fe(lGral indeferiu o aggra.vo, o que 
dJtm•minou a oxtracçã.o de carta testemu
nhavel.» 

Sr. Pl'esitlentc, esta noticia, colhi\ la. sem 
duvida alguma na intimidade du S L'. Mini:.tro 
por·tuguez, é inteil'arncntc inoxacta, q uand.o 
procura fel'll' o juiz no-:lta cau~a. A Casa 
s1be .i<L !.J;trte dest~t hiscorilt dos vinhos; sabe 
qü0 a requel'imento do 1° procurador seccio
n,~l e não ~t cxigoncias do~ Srs. Minist1•o e 
consul po1·tuguoz, l'oj feita a approbonsão de 
grande qun.ntidau~ Jo b:tz'('ÍS tlo vinho com 
tn:l.l•ca. po1•tuguoza e dCl muitos cum rntH'Cílo 
inl,(•il•amonte hospa.nhola.. 

O juiz conceLlou a a.ppL•ehensão e, cagotU.liO 
o p;·azo de :Jo di<ts, mu.xirno quo a nossrt lei 
pCll'mitte pa1'a a, iniciação da acç.ã.o, um dos 
tn•ojullim~ll!_)s J:cqucPeu flUO rosse suspensa a 
apprelwn.~CJ.o fJita em :-;eus vinhos e estes lha 
l'oSStHU entréJ§U(3S,uma voz que não tinha. sido 
proposta •~cçao algu::n.O juiz pt•ocurou ainda 
ou vil• o l)l'OCIH'L\Llor J.a. secção, e este de· 
clarou que nenllurn pl'oce3so havia a se .. ruir, 
e q~e, po1• conseguinte, m~c1uel1a hypot~eso, 
devm segnir-sc urn processo arhit1•ario. 

V. E.'{, comprchonde que não ~e póde dizer 
di~pa.r·a.te maiol', Quem diz processo diz
le~ regula<lol'a, e quom diz-arbitl'io <liz ín
tolramento o contrario. O juiz seccional 
~andou, então, suspender a approhensão dos 
vmhos daqueUes que haviam t•eque1•ido, 
sen4u interposto aggravo pelo procurador 
secCionu.l p~t·a o Supremo Trjbunal. 

O caso nfio ora de agg1•a v o. Os ca.sos Lle 
aggravo sã.o prcsc.l'iptos em l~i, não são 
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uma especie de pilulas de Halloway que 
servem para curar todas as molestias ~ 

Mas, attendendo a • que convinha e1ll um 
caso especial abrir-se discussão mais larga, 
o juiz seccional concedeu o aggra.vo. 

O Supremo Tribunal concedeu provimento 
ao aggravo e, eonfirmando na parte prin
cipal o despacho do juiz seccional, mandou 
que se entregassem os vinhos a seus donos, 
inutilizando.-se, porém, as marcas de falsa 
procedencia daquellcs que evidentemente 
assim fossem de~cobertos. 

Por conseguinte, o Supremo Trihúnal não 
só legislava, creando uma pena que não oxiste 
em nos.sa legislação, a de ra.spagcm de mar
cas. como :J.inda <~eixava ao arbit1•lo do juiz 
a applicação dessa pena. 

Uma das partos, aquella que havia reque· 
rido o levantamento da apprehensão, offe· 
recen embargos de declaração a esse ac· 
cordão. 

Os embargos foram recebidos pelo tribunal 
e, nesse periodo de tempo, em quo so discutia 
o processo no Supremo Tribunal, dous ou tres 
outros implicados requerer&m a.o juiz quo, 
virtude do accordão p1•oferido sobre o ag
gra.vo, que não dizia. respeito a elles, quo se 
1•eferia simplesmente áquelles que haviam 
requerido levantamento de apprehensão, lhes 
fossem entregues os vinhos, sujsita.nclo~se 
elles â pena. o.sta.belecida no ttccordão, de 
serem inutilizadas as ma1•cas. 

O juiz seccional, que não havii~ ainda re· 
cabido o accordão, ml.ndou que aguarJa.ssem 
a desciJa dos autos para poder despachar. 

Os emba1•gos de declartl.Qã.o, Sr. Presi
dente, vieram taes q uaes o primeiro ao
cordão. O tribunal enliendia. que a. suspeusão 
da. ap:prehensã.o era justa e legal, que devia 
ser fetta, ma.s que o juiz verificasse qua.es os 
vinhos que traziam marcas falsificadas. 

Eu pergunto: que meio podería ter o juiz 
para. fa.zel' essa wrillcação, quando é de sou 
devet• julgar p2lo a.llegado e provado nos 
autos, e nestes nã.o havia p1•ova alguma 
sobre a falsificação dos vinhos? 

Deveria o juiz ir fot•nocer a prova. á 
parte~ Se1•ia elle quem devia. requerer as 
ailigencias na Alfanuega e no.~ trapiches, 
para conhecer qua.es os vinhos de falsa pro
cadencia, ou essa prova incumbia ao pro· 
curador seccional, que era a pat•te que havia 
allegado~ 

Qual a. funcção do juiz em I'ela.ção á Fe· 
deraçã.o ou á Nação '? 

Elle não é juiz para julgar simplesmente, 
condemna.ndo o yarticuhu· em favor do Es· 
tado ; a sua a.cçao nestes caso:'! mede-se pela 
11?-esma bitola. por. que se mede entre o~ par
tteulares. O Estado tem a me.;;ma obl'Iga.çã.o 
da prova que tenho eu Oll outro qua.lquer que 
vae demandar em juizo. 

Mas, o· procurador seccional nada provou ;· 
limitou-se â allegação de que . eram ·vinhos: 
com marcas de falsa procedencia. 

Nessecaso, descendo os autos com o accor~
dã.o sobre os embargos, o juiz mandou que 
fossem entregues, desde que não havia prova 
alguma nos autos dos vinhos apprehond:Jos, 
obrigando, porém, áquelles que se tenham 
confessado réos, que hJ.viam .decla1•ado o seu 
crime em juizo, que diziam que seus vinho8-
tinbam marcas falsificadas, obrigando esses 
a cumprirem a pena creada e imposta pelo 
Supremo Tribunal Federal, de verem ras
padas as sua'l marcas. E porque elle não 
podia impôr a pena. do pagamento das custas 
aos que não tinham sido condemnados, só
mente estes foram obrigadoa a pagar, como 
determinava o accordão, as contas pro ro.ta. 
Eis o facto. 

Agora., Sr. Pr•esidente, me dh•â. V. Ex.: 
que direito tem o Sr. Ministro de Portugal, 
que direito tem o Sr. Ministro da Inglaterra, 
o Sr. Ministro dos Estados Unidos ou de 
qualquer nação por mais forte que ella seja, 
de influir sobre a.s decisões do Poder Jud1-
ciario 1 

Acaso em Portugal o Poder Judiciario está 
ás ordens da Inglaterra? Si lá é este o cos-· 
tume, si o Pode1• Judiciario é captivo não só 
do Poder Executivo, como de qualquer nação 
mais poderosa, entre nós, não; a nossa Con· 
stituição estabelece os limites de ca.,ia um 
dos poderes e o Poder Executivo não inva·· 
dirá nunca as raias da acção do Poder Judi-· 
ciario. O meio, portanto, de concluit· isto é 
pormos fim a essa questã.o,em que me parece 
que nem a lealdade do Sr. Min.ist1•o portu· 
guez, nem a honra do seu pa.iz seriam sal· 
vas desde que se considerar que os contra· 
bandistas sao, ua quasi totalidade, subditos 
portugtte'Zos, aqui sob a protc~ão de S. Ex.; 
o meio é este: é a. C:1mara. deter•minar, em 
primeiro !ogar, si nós tGmos alguma lei qua 
devesse ser applicada. pelo juiz fede1•al par• a.. 
rep1·imir esse;; abusos e, em sagundo, si não 
temos essa lei, dis!lutirmos e approvarmos o 
projecto a.pt•esenta.do pelo digno roproson
tante do meu Estado. 

Sã.o estas as consideraçõos, Sr. Pre.:;idente, 
que tenho a fazer, pedindo a Commissão 
apressar o seu parecer sobre o mesmo pro• 
jeato. Tenho dito. (1lluito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente-Tom a pa,la.vra.. 
o Sr. Edua.rd.o Rt.mos. 

O fSh~. Eduat•do Ramofi!l-Sr. Pl'C·· 
sidente, si eu, ao apresentai' emendas ao Re
gimento da Casa, tívesae declarado, em con
sideraQões preliminares, que o fazia p:u·a mo· 
raUsar a acção legislativa da Camal'a, V. EK. 
natut•almento acoimaria o meu qualiftcativo-
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de descortez, do impertinente e, portanto, 
de anti-parlamentar ... 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Não apoiado. 
Chamava-o á ordem. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Seguramente. 
Chamar-me-ia á ordem, como acaba de dizer 
o meu eminente collega e amigo. 

Pois bem, V. Ex. já conhece a long:t h:s
toria da tyranoia exer·cida, ha, longo tempo, 
contra mim, pelo Diario do Cong1·essó nn. 
composição typographíca com que costuma 
editar as paln.vras do hqmílde orador. 

Venho pedir a V. Ex. que, reclamando o 
exemplar autog1•apho que apresontei á Mesa 
para justificar o projecto elaborado sobre 
o assumpt.o de que acaba de se occupar o 
meu honrado amigo e conter1•aneo, o Sr. Gar
cia Pires, se digne mandar ler pelo Sr. 1 o Se
cretario o meu ultimo considerandum. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE-O S1•. 1° Secretario 
vai satisfazer o pedido de V. Ex. 

O Sr. 1 o SECRETARIO (lendo )-«Considerando 
conveniencia de normalisar . •. » 

O Sa. EDUARDO R.uws-No1·malism·. Isto 
basta. A composição typogmphica, do Diado 
Official traduziu-me assim: «Considerando-a 
conyeniencia de MORALISAR a. acção official. .. » 
Eu disse, eu escrevi, pois, cousa muito diver
sa da que a impressão official me attribuiu ..• 

V. Ex. comprehende que seria de minha 
parte estulta pretenção apresen~a,r um pro
jecto para m.oralisar a acção administrativa 
do meu paiz, representada pelo Governo 
actmtl. 

Peço, por consequencia, a V. Ex. que orde
ne a rectificação d'este ponto, de modo que 
os meus dignos e illustrados collegas, ao le
re~ os fundamentos expostos por mim ao 
proJecto submettido á sua consideração, não 
de_parem com esta fulminante peJrada ao 
conceito e ao decoro da acção official no meu 
paiz. 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, apro
veito a opportunidade para additar conside
rações ás que fez o meu illustre collega, o 
Sr. Garcia Piees, em relação ao ministro 
portuguez. 

s. Ex. , mui to judiciosamente, fez conside
rações a respeito da balburdia em que anda 
a execução do convenio do Madrid. Reina 
nesse negocio uma deploravel confusão. 

Justitlca.-se, portanto, perfeitamente a ue
eessidade de se acudir com uma solução 
que ponha termo a uma situação tão irre
gular. 

Mas o Sr. Garcia Pires alludiu a uma no
ticia dada pelo Jornal . do Brazil, orgão de 
publicidade de vasta circulação nesta Ca
pital e ordinariamente bem int'ormado. 

Vo!, VI 

Alludiu a gestões ou declarações do illustre 
ministro portuguez, divulgadas cOmo exltctas
por aquelle respeitavel orgão da nossa 
grande imprensa. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que não acho· 
verosimil aquelle communicado: conheço o 
cavalheiro distincto que é o Sr. Camelo 
Lampreia. 

O Sa. DOMINGos GuiMARÃEs-Apoiado. 
O SR. EDUARDO RAMos- Não creio que· 

S. Ex. queira·, de modo algum, intervir nas
discussõe:> judiciarias do nosso paiz. 

S. Ex. é um funccionario sufficientemente 
esclarecido para comprehender que a sua 
acção official encontra barreira insuperavel 
no exercício da soberania do poder publico. 

Não é possível acreditar que S. Ex. tivesse· 
suggerido noticias ou allusões que nos pu-
desse melindrar, como brazileiros zelosos das
attribuições que as nossas leis confiam á 
alta administração e, sobretudo, ao Poder· 
Judiciario. 

Não! O que S. Ex. fez, provavelmente, 
o que não poderia deixar de fazer, era 
mover-se, reclamar, agitar-se, de modo que
os interesses que tem por missão zelar,. 
como representante diplomatico de uma 
nação amiga, ficassem salvaguardados, nos
te1·mos rigorosos e obrigatorios de uma con
vençfi:o solemne, celebrada entre o seu paiz. 
o o nosso. 

E' isso, simplesmente, o que acredito se 
tenha dado. E, si assim é, o Sr. Camello· 
Lampreia, propugnador naGural dos direitos 
portuguezes em perigo na deficiente execu-
ção do tratado do Madrid,está na plemtude de 
suas legitimas funcções se esforçando dentro 
da linha correcta. em que S. Ex. se costuma
co !locar pelo cumprimento das estipulações
daquella convenção em vigor. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem;. 
muito bem.) 

O Sr. Presidente-A Mesa, atten
tendo á justa reclamação do nobre Deputado., 
fltrá publicar de novo o seu trabalho. 

Tem a palavra o Sr. Passos de Miranda. 

O Sr. Passos de Miranda (mo
vimento de attenção)- Sr. Presidente, de 
quantos magnos assumptos nos tenhamos de 
occupar no feliz momento de real iniciativa .. 
e acção fecunda, reveladas de presente, como 
não ha negar, pelos poderes da Nação, em 
varias ramos do serviço publico, nenhum 
mais pertinente, nem mais proveitoso se nos
deve de antolhar que esse sobre o qual 
venho fallar, attinento á reforma do ensino 
brazileiro, cuja situação precaria, lamen
tavel e por todos conhecida, dispensa itera
ções e commentarios. ( ll:lttito bem.) 

10 
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Espírito algum mediana.mento culto póde 
ainda ignorn.r a funcção preliminar do ensino 
como elemento essencial e imprescindivel a 
todo o desenvolvimento, a toda a prosperi
dade, economia e civilisação de um povo. 

Si para o mappa das nações lançarmos as 
vistas, veremos (1ue dentro ellas nenhuma 
ha que se imponha ao respeito e provoque as 
admirações das outr,1s sem uma boa ins!.i
tuição o uma la.rga disseminação desse factor 
basico, verdalleü·o sopeu vital de todo o pro
gresso e de toda :t grandeza. 

Tal qnc ha vinte annos atrá.s nao passava 
de scmi-barbara, com um 1mnhado de ilhas 
es1,íoladas e mu.l cohesas, pot• via o em conse
quencia. d<1 cuttuea systmnatis~vh e bem cui
dtLda,enfronta hoje um colosso,quo na tactica 
da guerra lhe pede meças, buscando, como 
outras nações civilisn.dt\S, n.mlJítos e praça.s 
:para expansão do sou cormnercio e das suas 
industrin.~. E quã.o bello não é ver que, mesmo 
com iosueces:-;o final na. lucta, ainda se en
contraria n<1.s indispensavoi~ condições em 
que o. vida nacional pôde recobmr nova
mente a normitl regularidu.de ! 

Frisei um exomplo como nosso, para for
rar-me á enumeração do outros muHos, com 
a historía em mão. Que elle, em par com o 
da Allcmanha, desenvolvendo o ensino te· 
clmico ou pl'Gfissional, em fomento das 
éilJ,echüisaçõC'.S nece~sarias ao lYl'ogl'cdimento 
sempre crescente de suas inuusklas, IJOS dê 
a iuéa oxacta e a nítida compruhcnsã.o da 
maneira. por que as nações iosteuem odu· 
c<J.ndo e fazem do su:1 educação pensada. um 
meio seguro pal'a. chegar aos fin~ nacionaes, 
E, som esses fios, som <~leYantados iúéaes, 
sem uma grande missãu u. cumpril•, povo al
gum pouerú. acordar os ec!J.us da. historia e 
merecer da. humanidade reforencias distin
ct:~s. Na histuria o pnr·a. a humanid<1,de todos 
os povos devem luct<J.l', empcnlw.U.us em um 
prQgrossi v o cuucurso li c c i vi lis:1ção. 

Entre nós, em tal não se 1•eflecte. E ccmo 
reflcctir? As n1ções e a.s sociedades se enca
minham como um syllogismo, que se formúla 
com tanto rigor que, postas a:s premissas, a 
conclusão é incviktveL Ora, uma nação que 
apresenta a cifra profundamente vergonhosa 
de tres milhões de habitantes que sabem ler 
o escrever, contr:\ 13 milhões de analpha
betos; que offerece inst,rucção primaria mal 
e mal dis8eminada, ensino technico ou pro
fissional ainda.em ser, por cuidar e instituir, 
instrucção secundaria desigual o arrevezada, 
ensino sup3riar ouriçado de abusos e tralJa
lhu.do por desleixos - essa nação nã.o fôrma. 
na categoria daqnellas das quaes é dado dizm· 
que teem impulsos e visam o bjectivos,não s:~.be 
como nem para que vive, não póde aspirar, 
siqucr. a. modiocre prsição entre nações de 
segunda. ordem. Pesa sobre ella. a opacidade 

tenebro.<a da ignorn.ncia que o pensamento 
lhe obstrúe e a acçã.o lhB estsrili:-;a, onseva.-a 
o ma.easmo atl•ophiant3 quo impede o desen
volvimento individual e anldlosa o pl'ogresso 
social. 

Dsvel'icís t3r ouvido mui~as vezes rere
rancias banae3 e emphaticas aos destinos glu
t•iosos do colosso amel'ic:m<~ quo vem do 
Amazonas ao Pr:1to... 

Em franca verdade e com patríotico peza.r, 
cn prefiro dizer-vos que muito ponco se deve 
de augut'<J.r do fltturo e dos dGstinos do 
Br~zil, si não procurarmos vivificai-o peltL 
instrucção c pelo tr<~balho. Si o não fizermos, 
a pa.~ria estremecido., em qne psze seu sJlo 
femcissimo e uberrimo, e sem po,,o, por touos 
os títulos estimavel, se patentcal'á. sempre, 
no oceano da prosperidade intemacional, 
com tt csta.bilidadc inerte de rochedo c1 ue 
passa annos e scculos sem que S'Jbre elLe 
nu.sç<L uma gru.ma ou mareje um lichen e sem 
que augmente um decimetro a tot.:Llihdc de 
sua massa. 

E para r1uo assim não seja, c1ne venham a 
postos, quo a~udam pressurosos a esta. tri
buna. todos qnc so empcnlnm pela in,,tl•ucção 
o edncaç.ã.o brazileiras, todos quo de urna e de 
outra esperam o resurgimeuto ntlcional. 

Eu não compruhcndo neste assumpto nem 
morosidade nem indilferença o poe ser este o 
problema b:tsico, é eminentemente patt•iotico 
e essencialmente civilisador acomme~tel-o 
quil.nto antes, e resolutamente, :;em mais de· 
tenças e eom o mator cub.htdo. 

Não ti v e jamais onthu.üasmo pela creação 
de Univcrsidarl<)s, pol'qtte entendo que não 
é pela. cupula que ~e ha. de remodcl:tr um 
um eJ.ificio em ruinétS. (Jfuito bem. Apoiados.) 

Nem tenho esporança. de um.'!. reforma 
seria e efflcaz do nosso ensino, si apenas so 
tenta remodelar um ou ouü·o tlos seus 
ramos, este ou aqnelle .le seus grãos; re
forma. digna desse nome ha. de :tcummettel-o 
em todo o seu conjuncto, procuranuo syste
matisal-o, danrlo-llle uma dirccr;ão solida e 
proveitosa, e por olla seguindo como por 
meio seguro e conducente, até chegar n.os; 
fio.:.; c ao:J ideaes a que a patrit1 visar. 

0 SR. GASTÃO DA CUNHA-Nisso é que 
está a vanhgem do regimen univet'sitario. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA-Em outros 
pétizos diffcrentes do nosso. No nosso, isso de 
maneira alguma scl'ia alcançado. Por cir
cumstancias muitas e causas complexas, que 
em te:11po serão expostas, hei para mim que é 
uma utopia no Brazil a unidade de ensino 
em consequencia do regimen univor.;itario. 

O mou objcctivo é apresentar um projecto 
que, a meu ver, torna possivel a. geral e 
systematica organização do ensino brP.zileiro 
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em todos os gráos, desde o prima.1•io até o 
superior. 

O Sn. GASTÃo nA CuNHA-Quero ver de 
que maneira. Pela Con~tituição, o ensino pri
mario pertence ás municipalidades. 

0 SR. PASSOS J E MJRANDA-Não se me 
venh:.t com reparos constitucionacs, quando, 
para dissipai-os e tudo tornar possível dentro 
da Constituição, 6 que ou t:•ago um pt·ojecto 
tio lei, pedindo partt ello a esclarecida attea
ção (l a solicitude patriutica da. Camara. 

Sr. Presidente, iniciando minhas conside· 
rações sobre o ensino publico, dentro da hora 
angustiosa do expediente, G cl.aro c1ue não 
poderei terminal-as hoje. Ta.lv.;z tmja de 
occupar a tPibuna. por alguns dias conse
cutivos. Que V. Ex. e tt Camara não me 
levem a. mal ahus:tr de sua :preciuSêl :•ttenção. 
(Neto apoiados.) 

Adred.c fallui cu em C!lucação de pot• com 
a instrucçiio nacional. ~ão dnvemos cultil·a.r 
tão sómente a. fucil intclligencia, siuão 
ta.mbem os bons sentimentos do nos:;o povo ; 
nem comprehentlo como se po~sa tra.tar de 
questões de ensino sem se tt•atar simultaooa· 
mente de ques&õos de educação. 

A situação inqualiô.cavel do nosso ensino 
é um facto social que, como todos os fac tos 
socia.es, dependo de um numero de caus:.1s, 
gera.es umas, particulares outras. 

Apontando sú as princip:~cs, cu lembrarei 
a. desaggregação dos nossos costumes, a indis
ciplina geral, a perda de nossas idtía.s intel
lcctuaes, mora.es, religiosas c patl'ioticus. 
Quem ousaria. contestu.l-as? 

Insistirei apenas subre a primeil•a, 1)orque 
csb mo pa.recc a determinante de totl.u.s as 
outras. Os costumes de nossa vida modesta 
do outr'ol'a aborl'::tram pela m:tis desenfrea
da licença. Em outt'os tem pus, !UC$<>. frugal, 
casrL singela, vostimen h dcspt•otcncios:.L, 
pelo lado material, desejo de bom concoito, 
amor de famílía, respeito c obediencia b:.tsi
cos nas rclar;ões de fa.milia. e :\Ocie<laue, pelo 
lado mpral, er<Lill conllições sobl'ias e morali· 
sa. .:oras qrre permittiam a cultu!'a da menini
ce pela vigilancia. C•ontinm~<la da educação da 
mocidade, pela fiscalisa.çã.o paterna, a ti•rma· 
ção do caractot· pelos exemplos d::t familia e 
a escolha e o desenvolvimento das vocações 
pelos conselhos e pola expericncia dos mais 
velhos. 

Hoje é diverso o quadro. Em numerossi
mas famílias os exemplos domesticas estão 
longe d~ educar e incuLir na prole os senti
mentos elevados do bem e do dever ; nas 
proprias conversações emittem-se pr·inci
pios que estimulam habHos obnoxios o pre
stam homenagem á descrença. Os pa.esjá não 
dirigem de perto os filhos nem lhes ímnoem 
o necessa.rio respeito. P01·tiados isola.rla.niente 

pela ins t1•ucção, abandonam estes ultimes 
aos collegios, c1ue não l'al'O substituem a. for
mação moral baseada no amor da família por 
uma iniciação mais ou menos secca e desa
moravol. Vezes ha c1ue progenitot•es ou tu
tores a.cmlcm a recla. tc, os <lo certos directores 
de estabelecimentos, que, p:1.ra angariar fre
quencia, fazem praça de uma. fórma dl.l edu
cação mais Hheral, compativd com a época. 
E, mei'eê desta fórma de euucação, mais li
beral ou liberas ta, a nossa mocid•túe aLlrtuire 
costumes inteiramente discolos e obtem aos 
15 annos uma emancipação que precede a 
das leis civis. 

PerJ.oemos então a estes jovens a vcnea li
dade de se preoccuparem em conseguir 
don t i' O de tempo fugaz os certificados de 
exames qne lhes abrem <ts portas das escolas 
superiores. Até agora tiveram ellcs a crJ
minosa fcaq_ueza. dos paos e a connivencia 
mercant.illsta dos rncontot'es; do agora em 
deante,coutam com a complacencia. d.os lentes 
fttzendo do cada est.adio um divertimento 
conGinu:tdo o lle Cétla prova uma aventura 
facil. 

Ai de nús ! si não h ou l'oramos, paea honra 
noss::t, cnpiosissimas excopções a. registrar ! 
A rogm gcra.l, pot'ém, é C3ta que eu vos 
doi em qua.dm apanas esfumado. 

A va lor, pois, pat'<t outt•o nivel, visa.ndo 
com o eogt·an!lecimonto da montu.litladtl e do 
cspirito, o enl'iquecimeuto das faculdades 
intellectuae~. tamtem e egualmento, a me
lhoria na. fúrmação da alma, do coração e do 
caracter brasileiro, o aperfeiçoamento uas 
faculdades moraes no inúiviúuo o no meio, 
ce!'tos ue que, si não se transformar o nosso 
modo de ser, nada de posHivo e solido so cun
seguirá. 

Bem conbe~o a opinião Jaquelles quo pre· 
tendem limi tnr a ingcrencia do Estado á 
in.-;trucç,lio t iio sómen~e . Neste prcSLtpJlosto 
se tem iúo até permittir um odioso mono
polia do ensino. Opinião é es ta inacccibvel 
des(le qno apemts se considere que, quanto 
ma.is moralizados forem os sentimontus de 
um povo, qu~Lnto mais apurados forem os 
costumes de uma sociedade, tanto mais ex
cellentcs serão suas instituições e as suas 
leis, viaveís e p:·ospel'OS os seus progressos, e 
t;mto mai~ estes e a.!]uollas se podelll deseu
vol ver e cscudar. E' o que b:1stu. p~tra provar 
a necossida•l') da interfercncil\ da collcctivi· 
cla.de na oducíl.ção dos individuas, uão como 
processo p:tra impor idéas ou sentimentos, 
mas como elemento de conservação e aqui
li brio. 

E', portanto, não só na familia, ~inão tam
lJem n:~ escola, que ha de se1• preparada. a edu
cação do nosso povo. A fu.milia potle fazer 
muito, mas dada. certa cultura moral c tra~ 
quejJ social, e dentro de determinados lindes. 
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Fôra sociologicamente disparatado e requin
tadamente chimerico cont<J.r isoladamente 
com a fa.mili.l para o levantamento moral o 
patriotico dessa. outra população que muros 
afórl\ das capítaes e de reduzido numero de 
outras cidades nossa'! derrama-se pelo vas 
tissimo territorio pa.trio, entregue a viver 
quasi g1•osseiro, n(l, falta. de principias mo
raes que a abastarda, n~ falta de habitos de 
trabalho consciente que a.IJ.molleceedeprime. 

Para a.hi assim nesse de3erto real e moral, 
os mesmos laços de sangue, em que pouco 
superam os dos animaes, pelo que ha nelles 
de mPrameote instioctivo, a au.~encia nbso
lub. e completa do meios para elevar o re
temperar o espírito, de dictam~s e princ:pios 
essenciaes a todo homem que tem de viver 
em sociedade, tudo, numa palavra, está a. 
clamar para que se lhe acuda. com prompto 
remedio, que VJm a. ser uma catechesa, me
nos ditficil o heroica, ma.s quasi tão neccssa
ria e imprescindível como essa outra que 
espargiu tão bello clarão na historia das 
nossas origens. 

Como? Por que meio? 
Disseminando escolas por todo o paiz,escolas 

em que se ministre pensada educação, isto é, 
·a cultura que faça medrar, que faça vingar 
no llomem brazileiro todas as sua.s energias, 
fazendo dclle irromper, como de fertil botão, 
as flores e os ft•uctos. 

Eu considero a educação como um todo de 
que a instrucção constitue apenas uma terça 
parte, c:J.bendo (~quella o desenvolvimento 
das faculdades physicas, intellectuaes e mo
ra.es do infil.nte e do adolescente para collo
cal·os em conuições de fazer da vida um bom, 
consciente e fecundo uso. 

Ora, dr1 educação physica não se apontam, 
entre nós, tenbtivas siquer; e eu reputo of· 
fonsivo de vossa illustração lembrai'· vos que 
as nações em que ella mais se desenvoh·e 
são precisamente as mais fortes e mais po
derosas. Não fosse isto, eu não reproduziria 
os pensamonto5 de Mossa a respeito e ainda 
mais, por serem interessantíssimos, os con
ceitos de Didon no Congresso OJympico In· 
terna.cional rea.Hzn.do no Havre, em 1897. 
Para este ultimo, como para o antigo Platão, 
a edur.ação physica faz parte integrante da 
educação. Seja. qual for a theoria que se 
admitta sobre a natureza. da. alma e do corpo, 
n. acção do physico sobre o moral é um facto; 
e, sem que se pretenda chegar a. este por 
meio daquelle, não so pôde contestat• que a 
saude é uma condição, sinão necessa1•ia e 
sufficiente, pelo menos mui importante para 
o vigor da alma e plena posse de si mesmo. 

Sustenta mai.3 o exímio e saudoso preceptor 
que as nações, desenvolvendo physicamente 
os seus meninos e os seus jovens, trabalham 
pelo seu futuro, porque nelles estimulam o 

e'pirito de combatividade, mei'Cê do qual as· 
faculdades não se adormecem tímidas e este
reis e nelles cultivam o amor á luta bom en
tendida, inevitavel o no trato ordinario da. 
vida e na concurrencia. existente entre os po
vos todos. 

Quaot > á educação intellectual- e apenas. 
da !>rimaria eu fa.Uo nesta occasião -
pesl\-me dizel·o que no Brazil ainda não se· 
comprehendeu o sabio e cobiçado c justo 
meio entro o rotineiro e o peda.ntesco. Este 
ultimo ext.remo se relaciona ou confina com 
os no':sos institutos normaes em que, salvo 
raras excepções. methodos pedagogicos, pro
fessores e escolas, tudo corre parelhas em 
parvoíce c petulancia. 

A verdade é esta: no Brazil, ou temos es· 
colas miseraveis -é o termo-em pobres e 
acanhados edificios, falhos de tudo, desde as· 
condições hygienica.s a.té os mais indispensa.
veis utensilios e~colares, ou então temos 
escolas com ar sufllciente, com luz bastante· 
e confortava! asseio, mas tambem com 
aprendizado manifest<\mente improprio para 
o nosso meio c com programmas excassiva
mente complexos para a nossa iofancia.. 

No seu livro intitulado La Politique, capi
tulo referente á Iostrucção Publica, conta 
Frienk Brenta.no que, ao receber as felici
tações pela victoria. da guerra de 1870, o 
Imperador Allomão respondera: devemol-a.s 
ao nosso mestre-escola. Narra. em seguida. 
que, perguntando elle, autor, a. um padre· 
allemão, expulso da sua patria, durante o 
lwltu1' hamps e na occasião director de um 
collegio reputadissimo no norte da. França, 
qual a differença que existia entre o menino 
francez e o menino. allemão, lhe fôra dada a 
seguinte resposta: «A vossa infanci:J., dos seis· 
aos 12 annos, é de uma facilidado extraor
dinaria.; os meninos são intelligentes, confi
antes, genet•osos. Ao lado dolles os alleiJlães 
parecem uns cretinos (sic). Em compensa'ção, 
porém, os esforços que nós, allemães, env-i
damos pa.ra fazer dos nossos meninos homens 
capazes e aproveitaveis, são bom diversos 
da.quelles que vós outros, francezes, empre-· 
gaes, com o vo~so systema. de instrucção, 
para comprimir uma meninice tão bem 
dotada.» E da.hi, investe o festejado escri-· 
ptor em critica justa, si bem que acerba, a 
instrucção primaria ministrada nas escolas 
do sou paiz. 

O reparo e a critica poderiam ser exten
sivos a.o Brazil. 

Tambem cá, e justamente onde mais disse
minada se acha a instrucção, programmas 
prenhes de estudos inutais e dilllceis, re
pletos de exigencias demaziadas, compri
mem as intellig~ncia.s infantis,determinando
lbes o tedio e, ás vezes, o desespero. Para 
proval-o, não preciso esmiuçar muito ; vêm 
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1nra logo aos olhos e saltam ao dedo, nas 
esMhs elementares, a analyse grammatical, 
quo os allemães tecm o bom sonso de não 
.qxigir e no.s complemenhres, a decompo· 
s1ção da proposição nos seus termos essen
.ciaos, o que coustitue o objecto da diale~tica. 
ou da logica, que se appellida formal. 

E, si eu quizera espa.nejtr, quanto me so
b1•aria. p:tra apontar! 

Sonhorea, para attenua1• o mal do anal
J.thabetismo brazileiro, verd:tdeira chaga que 
-ataca de cachexia as nossas energias er.o
nomicas o as nossas acti v idades productoras, 
um só reraedio me parece possível e actual, e 
·vem a ser: ao lado da dissBminação das es
colas, a simplificação de nossos estudos pri
·marios, tornando-o;;: de facil comprehensão 
para a nossa infancia o tr:tzendo economia 
de tempo pant a nossa Nação, cujo futuro 
prospero precisamos abreviar. 

Da.das as condições de nosso paiz, penso 
ainda hoje, como pensava o ponderado e os
clai'ecido espírito de Ferreira Vianna,quando 
em 1883 dizia neste recinto sobre questão 
relativa á instrucção publica: 

«Nas escolas primarias devemos ensinar a 
ler, a escrever e a contar bem, addicionando 
por todo a.ccrescimo, a titulo de curiosidade 
para as creanças, ligeiras nüções de causas 
quo lhos fallom aos olhos com descanso da 
razão e isso mediante mappas ou quadros pen
dentos do:i muros escolares.>) 

O Sn.. PRESIDENTE - Previno ao nobre 
Deputado que está dada a hora. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA -V. Ex. dá 
licença, Sr. PresHente, para eu continuar 
a.inda por alguns minutos, pelo menos com 
relação ás escolas primarias 1 Eu abreviarei 
as minhas conside1•ações quanto possível. 

O Sn.. Pn.r~SIDE;'i;TE - V. Ex. pó de dispol' 
do qua.rto de hora do tolerancia. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA - Muito' 
mesmo muitíssimo restaria ainda a dizer 
sobre a educação intellectual primaria, ele· 
mental' e complementar. A complementa1· 
deveria. ser feita mercê de um ensino cssen
.cialmente iutuitivo e pr<ttico, proporcional 
á idade e compatível com as inclinações dos 
alumnos. 

O methodo nelle empl'egado pelas nações 
:adeantadas consiste em relacionar os ai mnnos 
com as cousas e as palavras que as exprimem, 
incutindo-lhes a idé<t de applicar o ctue se 
lhos ensina., com estimulo do ap1•entlerem 
po1• si proprios, o que lheil será de grande 
ut.ilidade na viJa. Mas, como não me sobra 
tempo, passarei á educação moral. 

A escola ó um ttlicerce que tsm de assenta1• 
.em bases solida~, ois por que diz ogregia· 

mente Kortz, que olla deve encerrar em 
subshncia a mataria da educaÇ'ã.o moral. 

Esta, acima do tudo, incutird. na meninica 
o sentimento clov:~tlo do bem e do dever, 
implantará, em gt:ll'IIIOII, as noções de vil•
tudo que ma.is tardo dovt!m tlorccer o fructi
ficar, auxiliando a<:~ 1Lptld~·ius o os estudos ul
teriores da. adolcsconcla o encaminhando o 
homem justo pelos o.,;collws ;omea.dos na es
trada da existenein. Jo: o clrno 1to para essas 
ba.sos e a ttl'ga.m:LSSl1 p·t,r•a OESil alicerce ha 
de s:!r a idéa. tl'init:~rl!~ o t•xcolsa. de Deus, da. 
Família e da Pa.tl'i:L. ( ,·lpoirulo.~,) 

1\qui me viria. ft. foi1:i~u t.ru•rw lld ensino re
ligioso c, si nãr1 fusso tL ILII~HNI.i:' do tempo 
em que me vejo npt!l'~ILdu, l'al-o·hia gostosa
mente, appellando pam aubsltllos a.ctuae~ e 
para testemuoh:~s tão lnsuspoltas como o 
melhor o sejam em matoria l'oligiosa. 

0 SR. GASTÃO DA CU;>;IL\-Conriria men
cionar n. opinião do Sr. Tnixcll•a. Mendes, a 
proposito do veto do l'l'flfl'if,o ao pJ•ojecto do 
Conselho ~iunicipal r1uo lHH'mltt.iu. o ensino 
religioso nas escolas. 

0 SR. PASSOS DE :\fln.HWA-POl'feita
mente. Si tivesso do vors1u' u assumpto,além 
desta opinião, citaritL o. tio In signo mestre do 
direito, o Dr. João Montolro, a do preclaro 
Ruy Barbosa e n. tlo outr·us oscriptores da 
nosso paiz e, subret.mlu, fóm dolle; ha aqui 
larga messc para expli~na<,!iies abundantes. 

Não omittiria. a. opinliw de .Jules Ferry, 
arauto do ensino leigo om França., a.pós as 
vehementcs palavras do .JuleH Simon acerca 
deste as:~umpto no 1'at•1u.lllenl.o f1•ancez em 
1881. 

O SR. MoREIRA Ar.vr~s drt um aparte. 

0 SR. PASSOS DE .MIRA:'o!OA-QUasi finda a 
hora do expediente, e11 nií.o posso propugnar 
a necessidade do ensino religioso, nào im
posto por uma, mas faeulbdo a. torlas as 
crenças, quando mais nã.o l'os~o. ao monos 
como elemento p:~m di 111 i nu i1;;"1 o da c r i mina.- . 
lidado ou como snpplomento ao Cudigo Cri- , 
minai de uma naÇ'ão, no celcbr·o dizer de 
Filangieri. 

Hei de vol-o hl.lm cudo implant:~do no 
Brazil, que execr·;~ prul'undnmento toda op· 
p1•essão athcistu. <JIIO SJ !Lbl'iguo sob hypo
crisias de um :~usplclo:;o lluorali<mo ; hei 
de vel-o, porclue, sogu11do o t•opnro do histo
riador matcria.li:)~a llucklo, em todos os pai
zes o governo segue o não conduz nunca, 
sendo sempre as metll<l!Ls, po1• e!lc tomadas, 
consequencia o t·osu!taúo de imposições e 
prog1•essos SJciU.(.'S feitos o realiz~tdos contra 
a sun. vontade. O eminente autor da. historia 
da civilização em Inglu.tel'l'a observa ainda 
que todo progresso pa.l':L ser sorio devo SOl' 
intellectual e moral, isto é, deve resultar do 
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desenvolvimento dos conhecimentos e do parlamentares, obscuro politico (neTo alJ?ia· 
cumprimento sempre mais seguido dos nos· dos), que inicia a sua carreira •.. 
sos deveres. O Sn. ELOY CHAVEs-Um blento brilhante. 

O Srt. MoREIRA ALVEs-:Muito lJern dito, 
mas sem Emsino religio:>o. 

0 SR. PASSOS DE 1frRANDA-PCl'dôe-mo o 
nobre colluga, eu não comprehendo pr·o
grosw mornl s~m o ensino religioso. i\Ias, 
voltanLlo rL commeatn.r Buckle. Não se r~dmit· 
tiria progresso real sí o desenvolvimento das 
intelligencia.s em um paiz qualquer fosse 
acompanhado de um accumulo de vicios, ou 
si, tornando-se mais virtuoso, se fizes;;e um 
·povo mais iguorn.nte. 

Si assim 6, que a.'l nos;;as escohts se 
esforcem por ensinar á infancb o que 
clla. deve á familia, ao paiz, trabalhem 
por incutir no animo da meninice, em 
época tão fa.voravcl para impressões indo
leveis, respeito e obediencia á paternidade 
t;J á velhice, a sobrieJa.de e a moderação, 
a fortaleza na& convicções, <J. lealdade em 
tudo, a tolerancia para com todos, os habitos 
de trabalho e de economia, o amor á vcwda
de, á justiç:\ e á patria, em summa. essas 
virtudes todas que tendam a fazer e a pre
para.r homens capazes e n.proveitaveis pat•a 
a nação e pam a sociedade. (.Muito bem.) 

Felizes dos povos em que a cultura da 
von tado corre parallela. á culturt\ das in
t.elligencias. 

Eis o que en qnizera ver, como elementos 
attinentcs <L reforma. das nossas escolas bra
zileiras, afim do que pudessem ministrar 
educação em seu todo ... 

O Sn. :\Ion.EIRA. ALYEs-Religião á parte. 

0 SR. PASSOS DE i\IIRA);DA- ••• isto é, O 
desenvolvimento ha.rmonico, gradativo e 
simultaoeo das qualidades physicas, in t.elle
ctuaes e moraes elo homem br.lzileiro. 

E destas escohs, então, como f<tctor ba.
sico, nós ~ : o <lcria.mos c:;pera.r a noss~t lH'OSllC· 
ri1ado em um futuro proximo. 

?.ias para que a. G~cola. vie.,sc a se~· a. potlrn. 
angular da no.~;; ;1, rcruncliçiio economLca , St' l'i<t 
mister r1uo elln, tivos;c aiR.ia um c«mctm• 
local e profissional, de uccol'Jo com as re· 
giões e as localidades, clovenrlo cada. um dos 
nossos infantes c adolescentes ser educa· 
dos pa.ra o meio em flue tenham de viver, 
para os misteres que teem de exercet•. 

Peço a V. Ex., St•. Presidente, qun me 
queit•a manter a p 1l<tvra no expediente da. 
sessão seguinte. 

O Stt . PRE:SIDE:'ITE -O nobre Deputado 
será a t teudido. 

O Sn.. PAssos DE MIRANDA- Nas con· 
sideraçõc~ que fiz hoje, qu~ro tornar claro 
llllC, como mo~.esto trabnJhacwr de ussumptos 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA-••• não po. 
deria conceber a Yelleida de de ha.s tcttr um 
pendão proprio. 

A::: minhas consiolera ~·õos t t•aduzem o de
sejo, que tenho, do entHoit· •1' ao la.do J.os qu0 
procuram fazer unn poilel'ijS:.L rcn,cçúo coJltl·a 
a inconscicnci<1. com que n.funda ;1 patria, 
mesclauJ.o-me com aquclles que desejam 
constituir uma forte cooccntraçã/) pat·a ·vi
talizar esse povo, materi!t prima. valiosís
sima para os mais alo 'ra.ntados commetti
mentos. 

Disse. (Muito bern, mttito bem. O anulo;· é 
ab1·açado po1· muitos Srs. DepLttados.) 

Comparecem mais os Sl's. Sá Peixoto, Au
relio Amo1•im, Hosannah de Oliveira, Carlos 
de Noyaes, Indio do Bmzil, Urbano Santos, 
Cht•istino Cruz, Raymundo Arthur, Anízio 
de Abreu, João Gayoso, Bozerrll Fontenelle, 
Francisco Sá, Sergio Saboya., Eloy de Souza,, 
Alberto Maranhilo, Abdon Milancz, Isidro 
Leite, Affonso Costa, Esmeraldino ll<mdeira, 
Moreira Alves, Estacio Coimbra., Pedro Per
nambuco, Rodrigues Daria, Oliveira Val
laclão, Tosta, BLtlcã.o Vianna, Eugenio Ton · 
rinho, Augusto de Freitas, Rodrigues Lima, 
Rodrigues Saldanha, Moreira Gomes, Gal
dino Loreto, I-Ieredia do Stí, Nelson deVas
concellos, Bulhões Marcial, Augusto de Vas
concellos, Francisco Veiga, Viriato Masca· 
renha.s, Estevam Lobo, Josú Bonifacio, .João 
Luiz, Carlos Peixoto Filho, Anthero Botelho, 
Le01nl Filho, Lamounier Godofl'edo, Calo
geras, Sabino Barroso, Carvalho Britto, No
gueira, Galeão Carvalllal, Berm•rdo de Cam
pos, Vu.lois de Ca.stro, Eloy Chaves, José 
Lobo, Bernardo Antonio, Abdon Baptista, 
Marçal Escoba:J.", Bat•bosa. Limw, Rivada.vja 
Col'rêa, Domingos 1\bscat•enhas, Ca.s6ianq do 
Nuscimeuto e Vc:;pas iu.no do Albm1uurqua. 

Doix.n.m de compa r·ccer, com causa. pnrtici
padn, o.; Sl's, Paula Guirnar ti. cs, Enó.;s l\Iar
tina, llaymnndo ~cry, Rl)gcr io do i\Jiranda, 
Antonio Bastos, Guedelha lVlourão, Pereira 
Reis, Paula e Silva, Arthur Orlando, Angelo 
Neto, Epaminondas Gracindo, Felisbello Frei
re, Leovegildo Filgtteiras, Vergne ele Abreu, 
Pinto Dantas, Tolentíno dos Santos, Mar· 
colino ~loura, Irineu Machado, Fidelis Alves, 
Galvão Baptista, Belisal'io ue Som~a. Silva 
Castl·o, Beza,m at, Henrique Borges, Penido 
Filho, David Campísb,Ft•aneisco Bernardino, 
João Lui2. AlYes, Antonio Zacluwius, Carlos 
O~toni. Manoel Fulgencio, Olyntho Ribeiro, 
Lindolj.•llo Caetano, R0dolpho Paixão, Padua 
Rezende, Moreir-a rln SiLva, Jesuino Cnrdoso, 
Domingues de Castro, Francisco Romeiro, 
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Fernando Prestes, Alvaro de C::.rva.lho, Aze
vedo Marques, Aquino Ribeiro, Canuido de 
Abreu, Cal'v:.Llho ClHwes, Lniz Gualuarto, 
Angelo Pinheiro, Jnmes Darcy e Cttmpos 
Cartier. 

E :em causa,, os Srs. Virgílio Brigiúo, Tho· 
maz Cavalcanti, João Lopes, Fonseca e Sitva, 
\Valf!'edo Leal, Teixeira. de S<l, Ra.ymundo 
de Mirn.nda, José Monjwdim, Osc:.n· Gorloy, 
Amorico de Albnquorrgw, Paulino de Souza, 
Bernardo Monteit•o, Riheiro Junqueira, As
tolpho Dutra, Carneiro do Rezende, Ada.l· 
berto Ferraz, Bernm•àes de Faria, Camillo 
Soares Filho, Ca.millo Prates, Rebouçn.s de 
Carvalho, Costa .Junior, Amar:.tl Cesar, Leit.e 
de Souza, Paulino Carlos, Victol'ino Montei· 
ro e Alfredo Varela. 

O S.1.,. ·presidente-Antes de pas
sar ü ordem do dia, vou mandar ler os pare
ceres, sob n. 30 D, do 1904, que se acham 
sobre a mesa, das Commissões de Or·çamento 
e Marinha e Guerra sobre as emendas offc· 
recidas em 3" discussão ao projecto n. 30 
de 1904, que autoriza o Governo a encom
meudn.r ú industria os navios qme mencio
na e em seguid~\ mandnr 1mblicar, na fôrma 
do Regimento. 

Em seguida, o Sr. 1° Secl'eta.rio procede 
<t leitura dos seguintes pat·ocet·es contidos no 
impresso n. 30 D, de 1904, os quaos vão a 
imprimir, rara entrarem na ordom dos tra
hallws: 

N. 30 D- 190t1 

Pa1·ecel·cs sobre as emendas o(fúecidas na 3a 
disctrssiío r! o p;·ojecto n. 30, deste amw, 
que cwtol'i;;a o P1·esidente da Republíca a 
encommen•lar r.i industria, pelo Jliinistetio 
da Jfal'ín!w, os navios IJHe menciona 

A Commi.>s:io àu Orçnmento, t;enJo exami
nado ::ts l:mcnd;\s o1rerccic1a.s a.o projecto 
n, 30, dtJSie anno, qne :wtoriza o Governo a 
adq1tii'iP v:nios n~tViL·S de guerra. pass:t a 
d;w o S'~U }1'.ll'ecol' pol:.t fórmct seguinte : 

l'" 

Ao art. 1°, a) :-Sub.;;tltua-se o contexto: 
Tres transpm·tes para c:u·rogar, cada um, 

2.000 tonel<~dus do cn.rvão, porlendo servir 
lgualm~:nte como hospital de sangue -por: 
um transporte pa.rct 6.000 toneladas dG 
c~rvão.-Law·indo Pitla. 

Esk\ emcnJ.a devo ser a.ppl'ovn.da. No pro~ 
jccto substitutivo, ela.bora.úopeln. Commissão 
do Orçamento, foi detel'Ininn.da a construcção 
de um tcansporto p:n·a. 6. 000 toneladas de 
earv5.o, mantendo a mesma dispostç·üo a 

respeito, que j<t constava do projecto formu
latlo pelo s·,·. Laurindo Pittu.. Entre os di
versos motivos que inlluiram no espiríto da 
Commissão, :pa.ra. assim se l)ronundar, ::wul
tou inquestiomwelmcnte a prefOl'Cncia flUC 
as grandes nações militares estão dan(Io aos 
transportes de cu.rvtio com tondagem ele· 
varla.. 

Nu Revista JfaJ·itima, italiana, de agosto c 
setembro dn corl'cnte anno, nos f<tsciculos 8" 
o 0°, encontra-se urn cstmlo sobre os cnractc· 
risticos gerues elos no\·os tr·ansportes do 
carvão, que estão sendo construidos. 

Nos g~tados Unid,,s '.) plu.no é o seguinte : 
compdmcnto 137 metro;-:;, bocca1 18"•,:)0 ; ctt· 
lado 7·",9~ (com c,u,rcgn.mento comp•eto) ; 
desloct~rnento co:'l'eopontlentc a 12.5 ,o tone
ladas, velociJndo maxima. l6 kts. O carrega
mento de carvão, comprehendido o noccs
sario para o navio, serei. do 7.000 a 7.500 to
neladas. 

Veritlc:t-se, porta.nto, que os gt'andes trans
portas para cal'vão são os peoferidos c os 
aconselhados pal'a auxiliares d<ts esquadras, 
oncu.rregados do supprimento de combustivel 
em vbgem. 

O pro,iocto neste ponto consignou uma idéa 
que está se::do acccita geralmente, e cumpre 
torna,r saliente r1ue ella fui com vantagem 
sustentada nu relatoriv ultimamente eln.bo
rarlo pelo Sr. Ministro da Marinha, que se 
pronuncia tambem com a suo, reconhecida 
competcncin. polé~adopção do carvoeü·o capaz 
de comportar 6. 00 1 tonoladn.s do carvão, e 
munido dos apparellws funiculares de Tem
perley-Miller, declara o illustre ministro, 
que pr·ofere um gr.~mde carvoeít·o a tlous ou 
tl'es menores, por on tondcr cp1a aquelle, 
alàm do ter mais aptidão para acompanhai' 
a esr1uadra em qualquer condição de tempo e 
mar,póde ser· adquirido com menos sacrificio, 
o o sea custeio é, sem duvida, muito mu.is 
oconomico uo que o dos outros. 

Lamentt~ndo, uosto ponto, divergiP dn. opi
nião elo digno l'Olntor do paroc2.r dn Commis
~;-LO do .i\Iarlnlw, c Guerra, a Ctlll1C!ÚS.:Jão de 
orç:1mont•) pl1de a. rej;;içoào da omenrltt. 

Ao art. 1°, 7J) om vez de-·dcntro do pri
meiro triennio -diga-se : com brevidade.
Lrwrindo Pitta. 

A emenda deve s~r accoita. PJ.rcce mesmo 
ma1B conveniente o seu rensaraento, pois no 
projecto não se cogitou da execução de 
planos d3 reforma do ma.tel'ia.l fluctuante da 
armada om prazos diiferentes- trienoios
como lembrou a Cornmissão de Marinha e 
Guer·ra.. Pm•a. a solnçíio de um tão impor
tanto :problema., o Govm~no d3Yert't empregar 
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. . . 
· ós I'ecursos de que puder díspor.e quelhG t'o· 

. rem fornecidos pelo CongreSso, o será. de 
· :.grandes beneficios todo o qualquer c8t'orço de 
· · modo a se1• conseguido tã(l elevado deside· 

r(!tum no menor espaço de tempo possivel. 
. A. Com missão pensa qtie <leve ser deixada ao 
'-{}overno a. liberdade plena. ds agir · neste as-
,sumpto. · · 

s~ 

. Ao art. 4•-Supprima.-se. 
Ao \\rt. 5°-diga.-se:-4•. 
Saia das SJSSÕes, 21 de setembro de 1904. 

-'-Lav.:rindo Pi!ta . 

A Commissã.o aMeita as dna.s emendas. 
No projecto substitutivo, submettido ao 
voto da. Ca.ma~a, . não foi incluída. esta. exi· 

;gencia. . da. concurrencia limitada., porque 
não havia necessidade da sua menção ex· 
pre~sa na lei . O Governo, ne>te assurnpto 
melindroso,nãô contractará. a. construcç·ão dos 
ri<nicis sinão mediante a compotente con

.curl'encia limitada, o que é dos estylos da 
administ:racã.o. 

4• 

Acerescente-se onde convier-Seja oonsi
·gna.da. a. verba. de 300:000$, para. os estudos 
definitivos acerct\ dos submarinos de ínven
-çã.o naciona.l .- Bricio Filho. 

Esta. e.menda. não pó!le ser acceita. Não 
-<~onvem mesmo incluil·a. no projecto, porque 
-o Governo já. iem uma autorização especi:tl 
consignada. na. Lei de Orça.mento em vigor, 
mandando construir, pa.ra. es~rienciu, os 
submarinos de invenção nacional que fol•em 
jttlga.dos a.cceita.veis, depois de ouvidas c pu· 
111icadas as opiniõeil de competentes sobre o 
. ass11mpto. O simples enunciado desta. dis· 
posição está. provando que a emenda. é uma. 
repetição de um preceito legal, que está em 
.vigor. 

5~ 

'seja consignada. a .verba. de 1.000:000$, 
·:para a. acquisição de subma.t•inos do typo que 
.melhor provar na.s CXIJeriencias dirigidas 
. por uma. commis.sã.o d<l oft!.ciaes da. a.rmadn,. 

Sala dae sessõos, 21 de setembro de 1904. 
- Bricio Jiifho. 

A Commisaão não aaceita a emenda. No 
project?, art. 1.,, lett1•a. a, está. consignada a. 
. autorização pa.rt~o encommenda.r á. industTta. 
-tres submarinos. Quando o proJecto for 
-converUdo em lei, o Go"Verno esta. nr. obri-
.·.g~io de ·adquirir os submarinos ma.is 

.. f 
aperfeiçoados . . O Hlui!tre Ministro da Mari- ~ 
nlla., no seu rela.torio ultimo, opio1L .. pela 
acquisição dos subma.1·inos do syiltema Hol- : 
land, modificado por Wickcrs, Sons e Ma. 
lim, ou de qualquer outro, que mais van .. 
tagens venha a oífereee1•. . 

Nas palavraS" do Ministro a Commissã.o I 
encontra. a. ga.ra.n:tia. do quo os· submarinO! g 
serão do typo mais aperfeiçoado possível, t 

Sala da.s Commissões, 30 de setembro de ~ 
1904.- F?·ancisco Veiga , presidente. -Gale.W I 
Cc.r'Ualhd, rel~ to r.-Francisco B<i. - Comelio 
du Fonseca.- Vici Oi'Íil O Jfonteiro.- Urbcmo 
.San tos. f 
Parece1• da Commissc1o de Mo.1·inha e G11e1·ra I 

A Commissão de Marinha. e Gue.rra, tendo~ 
examinado as emendas o1ferecidas, em 3• 
discussão, ao ])rojecto n. 30, deste anoo, que 
reorga.niza. o material do. marinha de guerl'<1, 1 

'lem a.presenta.r o ~eu parecer. l 
1& ' 

Ao art. 1°, a}:-Substitua.·se o contexto: 
Tres ~ra.nsportes pa.r a. carregar, cada. um, 

2.000 tonela.das de ca.rvão, podendo servir 
igualmente como hospital de sa.ngue-por: 
um transporte pa.ra 6,000 tonel~das de 
carvão, 

Com referoncia a. esta emenda, a. Commis
sao de M~u·lnba. e Guer1•a. havia diio, no f!'eu 
parecer:, •. Julga a Commissdo que arlqu,,·ir ! 
um tmtco ~!avio desta cla&~e ndo co?'l'e.Jponde 
ds eccigencias da forçtHtatJal projectada,achatl· 'l 
do·se a marinha, actualmente despro,ida de 
transpv1·1es rle guerra. Para camplrlar a 
carga de (} , 000 toneladas de carvao, scwd pre
ciso elc.,ar-se a deslo<:amento do na1lio muito! 
alem de 9 .000 toneladas; resultando dahi 
d~mensões gtee o tornariam impropr~o parn · 
a navegaftlo aostei1·a iJ. entrada em a~guns dos! 
nossos portos. A conducçao do combustitJel, 1

1 munições, petrecho" beUicos, etc,, com mais, 
tJatttagem e segtwan~a p<lde ser feita po"l' na-~ 
vios de menores proporçlles, qtie possam fJ·e· j 
guentar os partos onde ti.tJermos estabelecimen· ' 
tO$ na"ae1, 

Hediante despe,;a proximamente igual ao 
ou1to do transporte projectado, seria pos.tit'el 
obter tres tmidades da mesma especie, cada 
uma comportando a carga de 2.000 toneladas 
de cartJao ; podefldo taes navios prestar-se 
a tor.los os serviços de t~·ansporte e tambem 
como hospitaes de sangue ela esguo.dra guando 
em 07>eraç~e.J de guert'a • 

Na. 3• discussão do projocto, o relator do 
p:J.recer da. Commiaeio de Marinha e Guerra., 
prQcura.ado e~tplt~on tu• a.e razõet acima, oxpoz 



câ"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 2510512015 13:55- Pág ina 22 de 55 

SESS;~ 8 Ukf 3 Ek 63 i LEi!! 

á Camara, nlio ió os inconveniente de um 
u nico tl'<msporto :para abastecei' de .combus
tivel a nos;a esquadra de operações, como 
tambcm: a impropriedade rio 11avio proposto 
parv• W,l serviço.; As. 1:azões então :J.presen
ta.da.s :J.O esclarectdo JUIZO da Camo.r!J. foram 
em resumo: . 

Quo, tendo o transporte em questão .de 
comportat• ·a ca.rga. de 6. 000 toneladas de 
carvão, além do combuativel para o seu 
proprio uso, e devendo aquelle cat•rcgamento 
se1' distribuído, em viagom, a os navios d3. 
esquadra, tornara-se preciso para garantir a. 
est?.bí!idade, do mesmo transporte, quando 
descarregado, que este !lispuzesse. do espaço 
a.proprlado a recebet• !astro coropensa.•lor de 
agua do mar; exigencia. esta. que, a ugmen
t aado ainda o volume da. sua carena ,ele\·aJ'ia 
o deslocamento do ·navio a cerca de 13.000 to· 
nelada.s, -vindo, po1•tanto, a. ser esta a ro:lior 
das unidades do programma que reorganiza 

; o material da nossa m ·lrinlla... 
i Que o supprimerito do combustível a. uma ! esquadra em operações de guerra não deve 
, :ficar assim dependente de um uolco navio, i podendo a.ccidentes communs inutilizai-o, 
i talvez em situações criticas . para a mesma 
'! esqu adra. ;. a lem. do quo, a. ínco1•poruçií.o de 
um navio carvoeiro, dJspondo apenas de 

' mal•chflr reduzida., a uma flm;a comt.atente 
:poderia acarretar graves inconvenientes á 
mesma, difficulta.odo os seus movimenios e a 
sua forma.tur<li em combate , obriga.ndo·a. a 
protegei-o ou a abandCJnul·o e com elle a ~ua 

I reserva do combustivel. 

! 
Que, para refugio c abt~Stcclmcnw de 

carvã.o 4s forças da noss.1. armada qu:J.ndo 
oro campanha, convem antes estl~bclecor, em 

I pontos apropri1~dos da nosen. costi.\, catnções, 
convenientemente próvidas mediante um 

, sorv!çu regular do t.t•a.ospcrtes com dimen· 
i sõea apropl'la.das, ou mesmo empregando-ao 1 navios da. marinha mercante paro. o~te fim . 
! Quo, ainda mesmo n.c!mitl.indo·sc a coove
: niencta de incorporar -se navios car.vooiroe ás 
: esguadras de combate, os tra néportes tle 
i 3.5~10 a 4 .000 toneladas de deslocamento, 
: conforme a emenda do. Commissão, podiam 
: acomp:1nhar a. mesma esquadra, em todas 
· as condições de tompo e m:u•. 
· A Commlllllito de Marinb.a. e Guerra. sem 

p1•eteodor impor a sua opinião, alntJa niesmo 
em ma teria dO· exclu~ivo inte1'esse technico 
do PL'ojecto, senta 11ão poder manifestar-!e 
de accordo com as razoes otJérecida.s pela 
illustrada Commil!l!ão do Orçamento, acerca 
da. emenda de que se trata . 

Refere•se aquella. commissã.o em o seu pa
recer a um transporte que lhe consta. estar 
sendo eonsiruido para a marjnha da União 
Norte-Americana., o q}IS.l póde carregar 
7.500 toneladas de.carva.o e tem 12.500 de 

V oi. Vl 

deslocam ento, parecendo dabi conoluh· que 
devo ser esta a orie!ltação a seguiJ mos. 
q uanto ás proporçõ<!s dos noS.sós transp ortes. 

As condições da. marinha. n orte-americana 
não podem ser encn.radas sob os mesmos a3-
pectos dá do Brazil; o seu poder naval tem, 
necessariamente, d() reflectir os interesses da 
política. externa daquelle · paiz ·concret izada. 
oa doutrina de Monroo-A.merica para os 
americanos • 

Avocando para si o pmtectorado dos in
teresses territoria.es .dos paizes da. America, 
esforça- se aqu ella nação por desenvolver o 
seu poder ma.ritimo como instrumento in
dispensa. vel da sua politica internacional, e 
isso expliM o facto de possuir a sua es
quadra, si bem quo ainda em formação, as 
grandes uoidade.> quo igualam, sinão a til o:oc
cedcrn oro valor t 11ctico, ás dns principaes 
roal'iahas europeas, com oxce:pcão apenas da 
da Inglaterra. 

A guerra,. na. qual com universal assombro 
foi arL·oba.tado á gloriosa Hespanha o seu 
dominio secular üc Cuba, para tornai-a in· 
dependente, é uma affirmação categor!ca da 
politica. americana.; a acquisição do arohipe
lago das P hilipinas, com o fim de est.abo .. 
1ecer alli uma base de operações pa.ra; a~ 
suas esquadras nos marQS do Oriento, con
firma a. sua tendencia. para intervir na. poli· 
tico. do g lobo a par· da; mais poderosaB na· 
ções ma.ri.timas. 

o abastecimento, pois, deste e outros 
pontos de a.poío q tte a Uniiío Norte-Amer í
c·1na procux•a estabelecm• pa.ra as su&s ope~ 
ravõe:> navaes, póde bom ter motivado a 
cçnstrucçã.o de ~l·aosportes <l.e g1•aado tone
lagem, como esse a que se refere a. Commis
síi.o, som quo, entrtltanto, sejam os mesmos 
destinados a aeompanba.rern as sua.s os
quadras como depollitos do ca.r vão. 

Por ott~ro latl.o, si ·observarmos o que se 
p11.saa. nas m~riabas de guerra., as m~is 
importa.ntes, como llejam a da loglatorrn,, 
França, Allema.nha, Halia o a.tê a do Japão, 
veremos quo os seus tl'!lnsportos do guerra 
são navios d0 um~ tonelagem média; isto 
a.peza.r de possuirem e.lgum~s da.quellas Da· 
ções estabelecimentos na.vaes longiaquos,que 
são abastocidos pelas sua~ respectivns me~ 
tropoles. 

A esquadra projectada para o Brazil, sendo 
o seu objectivo pt•inaipat a dtlfesa. do llttora.l, 
tendo a. penas de guardar alguns portes pouco 
afastados daste, limitando, portanto, as suas 
ope-raQÕ8S ao longo d~ costa, desde o e:xtremo 
norte até ao Prata, poderá, com ta.cUidade 
e mais segurança, prover·le de combustível 
recorrendo aos :portos p ara. !'Sse tlm ahi 
convenientemente dii!POttos e aprovisio
nados. 

A emenda. não de"e aer approvada. 
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Ao art. to, b) em vez do «dent~o do prí.
meiro .triennio~ diga.-se: com brevzdade. 

A Commissão de Marinha e Guerr~, atten
dendo ao que dispõ() o art. 2• do proJecto,que 
diz serem as despe:sas par-a a e.xecuç<'to t{os 
navios prov!das com os recur.oos orçamenta-
1'ios de cada exercicio, adaptou o prazo do 
9 annos, dividi!lo e m trieilnlos, pela~ l'a.zõcs 
([UO expoz a Ca.ma.ra no s~u parecer e <LUe 
ju>tificou na 3• discus>ã.·} do projocto. 

Como elementos indispensav~is pa\a a 
<iefesa. o pollcil\. das nossas I'cgzoes fl_u V1aes, 
do que, aliás, ?ão cogi t.á:ra o proJe_cto, a. 
C01nmissão inclmu no numero da.~ umdades 
a. adquirir-se no primeiro tríennio os moni
tores de rio "Var.mhão e Pe1·nam.buco , quo 
acham-se em construcção no A1:sena.l_ do 
Rio, nada impodiodo que taes navws sejam 
promptifica.dos tão brevemente <Jna.nto re
solver o Governo: o pra1:o cons1gno.do no 
projecto (art. 1•, b) estabe!ece apena:s um 
maximo para a conclu.ao dos cttados 
nav-ios. 

E' certo, como observa a digna Comruls
são do Orçamento no seu parecer com r c· 
ferencia a esta emenda, mio aogitar-;se da 
execução do p~ano de refor-ma do matenal flu
clw:mle da m·mada em pra;os differenles; 
·Diio é, porém, menos certo q,ue o proje~to 
não consigna qualquer ope:raçao de crodtto 
rel.tl.tiva á. sua realiza.çã.o, ma.s sim cstabeleee 
(art. 2•) que devera ser a. mesma attendida 
com os recuraos orçamentarios de cada. exer-
clcio. • 

Ora, a Commissão de Marinha o Guerra. 
orçou a despeza. total do pro;rramma em cer
ca de 142.560:000$, e, a. não s~r esta i~J?Or
tancia dist1•ibuida por successz vos exorciolos, 
claro está que ftcal'ia ~ projoct:o _ reduzl~o a. 
uma. solução indetermma.da, smao até IID· 
possível, dentro das forças actuaes da. receita 
-publica. 

A Gommlssão de llfariuha e Guerra. folgll 
de poder eshr, a t:.l.l respeito, _ de acc'?r~o 
com a oppinião do illustre a.lmn•ante Mmls· 
tro da Mat•ioha., que as.lilU se e:!;terna no seu 
ultimo relatori o: 

... julgo de tádo o pon!o conveniente a r;.clopçao 
(le un~ p1·ogramma de construcções que, ~sta
belecendo justa pYoporçtlo entre as necess1da~ 
dea do nosso podei' naval e os l'eotwso~ da 
renda publica, possa sel· ,·eali:;ado den.li'O de 
mn p1·azo determinado (6 a. 8 annos). 

A emenda não deve ser aceeit.n.. 
s.a 

Ao art. 4•. Supprima-se. 
Aoart.5•. Diga .. se4•. 
Sala. das sessões, 21 de setembro de 1904. 

Laurindo Pit/.a, 

A snppressã.o do art. 4• niío se justifica 
polas razões oiferecidas no parccar du. Com· 
missão rlo Orçamento. 

O projeato apresentado á. Ca.ma.ra. continha, 
primltivamente,a disposição ~egnínte: Art. 4• 
Os eJtalei;·os ela Inglaten·a serao p!·e.[e!'idos 
pa1·a as constr-ucções . · 

A Commissãode Marinha e Guerra, no seu 
parecer relativo ao projeeto de então, disso: 
•• • a di~posiçiío contida no a1·t. 4•,dete1·minando 
que as constrv.cções sejam {eilas na Ingl(!lerra, 
pa;·~cc neta poder se!' acceita porquanto, nüo 
sd o seu ca1·acter i-mpe1·ativa r e'Ooga a regra, 
sempre adopta.da , da corlcurrencia, embom de
vendo Se!' timitada nesle easo, como ainda por
que, firmada em lei do Congresso Nacional , 
poderá semelhante pre(er-enci'L parecer desfa
vort;vel aos c>·editos industriaes de outros 
paües. 

O art . 4•, cuja suppressão propõe esta 
emenda., de modo nenhum l'estrioga a aeção 
do Govet•no; pois que é ellCl o competente 
para a escolha. dos estabelecimentos que te~ 
r iio do concorl'Cl', julgando as propostas 
apresentadas de ~ccot·rlo com o programmn, 
préviamente estabelecido e 1•esolvendo, ft
na.1rnente, qnanto á escolha. O :trt. 4• do 
projecto visa somenteaobservancia da regr11, 
sempre adopta.da., da coneurrancia, em con
traposição á. idéa consignada no projeoto 
primitivo, aftm do que possa o Goveroo por 
esse modo colher amplos esclareeimontos, 
quo o ha.bilitem a uma bem fundada prefe~ 
renoin.. · 

A emenda não deve ser a.pprovada 

4,a 

Accresocnte-se onde convier: Seja coasi· 
gna.da. a verba. de 300:000$ para os estudos 
defini tivos acerca. dos submarinos de inven-
ção nacional. · 

A Commissã.o do Marinha. e Guerra pensa 
quo esta emenda. não deve ser acceita. pelas 
mesmas l'aWes apresentadas pela Cornmissão 
do Orçamento. 

5.& 

Saja. consignada a verb:1 de 1.000:000$ pa.1•a 
acquisição de submarinos do typo que melbo~ 
provil.l' Oll.S experiencias dirig ida.s por uma 
commissão de offi.ciae3 da. armada.. 

Salit das sessões, 21 do setembro de 1904. 
B1·icio li'ilho , 

A Com missão de Marinha e Guerra. no seu 
parecer n.o projecto incluiu tres submersív-eis 
Holland (ultimo typo). 

A emenda nã.o deve ser acceitl\.. 
Sala da s Commissões, 3 de outt1bro de 1004, 

-.1L11es B arbosa, pl'esiden~.-Ca!·los Caval• 
conti . - OlitJeiJ·a V alladtio. 
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Emendas a q~!e se J'ef,;n·em os pm·ece,·es supra 

Ao art. 1°, a): Substitua-se o contexto: 
Tres transportes para carregar, cada um, 

2.000 toneladas de carvão, podenJ.o servir 
igualmente como hospital de Slllgue-por: 
um traospJrte para 6. 000 toneladas de 
carvão. 

Ao at•t. 1°, b) em voz do «dentro do pri
meiro trionnio» diga-se: com brevidade. 
- Ao at·t. 4 1

• Supprima-se. 
Ao art. 5.,, Diga-se: 4°. 

Sala das sessões, 21 de setembro do 190,1. 
-Laurií1do Pitta. 

Accresceni;es-e onde convier: Seja consi
.gnada a verba de 300:000$ p<J.l'a os estudos 
definitivos acerca dos submarinos de invenção 
nacional. 

Seja consignada a verba de l . 000:000$ 
para a acquisição de submarinos do typo que 
melhor provar nas experioncia.s dirigidas por 
uma commissão de officiaes da armada. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1904. 
-Bric·;o Filho. 

Posta a votos a redacção final do projecto 
n. 65 D, de 1904, votam po1· ella 83 Srs. 
Deputados e contra nenhum. 

O Sr. President.e-Não havendo 
numero vae se proceder á chamada. 

Procedendo-se a chamada verifica-se te· 
rem-se au~entado os Srs. Anizio de Abreu, 
Francisco Sá, Affonso Costa, Esmeraldino 
Bandeira,Arroxellas Gal vão, Rodrigues Lima, 
Laurindo Pita, Viriato Mascarenhas, Leonel 
Filho, Carvalho Britto, Bernardo Campos, 
Ferreira Braga e Domingos Mascarenhas. 

O ·· @Jr. Presldent.e-Responderam 
á chamada 106 Srs. Deputados. 

Não ha numero para as vo~ações. 
Passa-se á mataria em discussão. 
Comparecem ainda os Srs. Arthur Lemos, 

Luiz Domingues, Frederico Borges, Celso de 
Souza, Medeiros e Albuquerque, José Mar
cellino, Castro Rebello, Felix Gaspar, Bene
dicto de Souza e Juvenal Millet•. 

E' annunciada a continuaçã.u da 3a discussão 
do projecto n. 121 A, de 1904 (do Senado), 
tornando obrigatorias em toda a Republica a 
vaccinação e reva.ccinação contra a variola. 

O Sr. President.e-Tem a palavra. 
o Sr. Sá. Freire. 

O Sr. Sã. Freire começa. lamen
tando vir interromper a. agradavel impres
são que deixou á Camara o discurso do talen
toso representante do Pará. Longa tem sido 

a discussão do projocto em deha te, por6m 
tem necessidade de intervir novamente, afim 
de fazer ver á Camara que ê indisp<m.~avel, 
im:prescindivel a approvação da emenda ap
presenta.da pela bancada. qo Districto Fe
deral, permittindo a escolha do medico vac
cinador. 

Qtmnto á emenda dos S1•s. Joio Vieira. 
e Malaquias Gonçalvo.", determinando que 
:~ vaccinação e a revaccinação só sejam 
obrigatorias Ôndc a União mantenha estabe
lecimentos ·hygienicos, diz que o Congresso 
não pódo votar semelhante cousa, por ser 
inconstit;ucional. A lei, ou deve ser feita 
para. todos os cidadãos brazileiros, ou não 
deve ser feitn. Não se compl'ehonde que 
cidadãos do mesmo paiz tenham uns mais 
direitos do que outros, principalmente sob o 
regimen republicano. 

Além disso, sendo a vaccina posta em 
execução para evitar os perigos da va1•iola, 
não é logico que se deixe uma parte daRe
publica sujeita a estes perigos e outra parte 
livre delles. 

Acceita a emenda apresentada pelo Sr.Ro
drigues Do1•ia e votará tambem pe.h emenrla 
que diz que o a.ttestado medico constituirá 
prova de vaccina.ção, accentuando a necessi
dt\de da app1•ovaçã.o desta ultima, poi~ que o 
projec~o não estabelece de modo claro a liber· 
dado de escolha. do medico vaccinadol'. E' 
exacto que a iuéa foi a.mpa.ra.<la polo leade1· 
da maioria,quo declarou que no regulamento 
seria ella consignada. 

Isto, porém, não é ra.zoa.vol, não é ju· 
t•idico o não é constitucion'lll, porq,ue &o Con· 
grosso cabe, privativamente, legJsla.r sobre 
direito substantivo e a prova. contêm, em 
pa1•to, este direito. Sendo assim, a. idêa tem 
de ser forçosamente incluida no projccto. 

Si a Camara assim praticar ovitará. quo 
aconteça o mesmo que aconteceu com o já. 
celebre regulamento de hygiene. Neste re
gulamento, no art. 98, §5o, está consignado 
o direito que teem as autoridades sanitarias 
de cassarem as licenças de estabelecimentos 
commerciaes, devidamente concedidas pela 
Prefeitura do Districto Federal, pessoa jm•i
dica de direito publico. Pelo regulamento, 
a autoridade sanitaria não pede, como de
via, a execução das posturas, cassa logo 
sem dar satisfação alguma. á Prefeit:tra. Si 
o Prefei.to fosse independente, isto é, eleito, 
conforme determina a Constituição, essas 
cassações, seriam motivos de inte1•minaveis 
conflictos, resolvidos sempre a favor da Pre
feitura. 

A Camara evita1•ia muitas consequencias 
que vão ser ac1rretada.s pela vaccinação 
obrigatoria si resolvesse de accordo com a 
collaboracão real des nobres Deputados; po
rém, não, preferiu-se calcar o Regimento e 
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a Constituição, de fôrma· que á opposição 
não resta meios de agir. Si assim não fosse, 
poderia,pelo menos, ser evitado o que va.e 
nanar á. Cnruara. e que foi contado o.o orador 
porum Hlustrc ropresentanie do Rio de Ja.~ 
neiro. 

Um pa.e de família por tres >ezes vacciuou 
o filho, porém as vaccinas niio pegaram e 
agor<J., pretendendo matriculal·o em um!\ 
escola publica, a professora ~e recusou a 
acceder por nfio ser t. creançé\ vaccínada. 

Deante da lettra. do projecto, como Stl po· 
deri!. evitar semelhantes ractos ? 

A maioria não quer attender u causa al· 
guina e o orador, sabendo disto, tam como 
unico fim, subindo á. tribuna, lavrar o seu 
protesto. (Muito b~m; 'nWil.o vem.) 

O Sr. Pre ... tdente- Não ha. mais 
oradores insc:riptos. Si nenhum Sr. Depu· 
tado ped(J a p<:~lavra, encerro a discussão. 

0 SR. BRIOIO FILHO-Peço a pa.lavra. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a palaVra O Sr, 
Bl'icio Filho. 

O Sr. D:rieio Filho- Sr>. Presi· 
dente, a.inda. está na mero oria ue todos que 
neste recinto se passou por occasião da vo· 
tação deste projectu em 2" dücussão. Tumul· 
tuariamente, calcando aos pés o nos'o Regi· 
manto, foi aqui tomada mmt l'esolução 
anarchica, quo fica.. corno um precedente 
funesto, triste, valeudo como um symptoma 
desolador, importando no anniquilamento 
deste ramo do Puder LegisL\Uvo. 

A Camal'a devo eotar lernbru.da do !lUO 
alguns Deputados, amparados pela loi quo 
rego os nossos trabalhos, procural';\m enca.· 
minha r a votu.ção da~ cmen(tas t•prosen tadas 
á proposição que estabelece a vaccinação e 
revaccinaçã.o em toda. f1 Republiea. . 

Repentinamente, quando 1a em meio o tra.· 
balho de votar, levantou-se o repre,entrmte 
do Distrioto Federal, o Sl'. Mello Mattos, e 
assumiu em face da Nação a tremenda re· 
sponsabilidade de propor que fosse alterado 
o mothodo de deliberar, leva ndo s ua acção 
ao ponto de llropor que fossem votadas em 
globo medidas inteü·amente oppostas, ver· 
sando muitas sobre providencias inteiramente 
dift'eren tes , 

Nunca se t inha visto uma tal attítude 
nesta Casa . Coube a S. Ex. a illgratil. ini· 
ciativa de uma tal pratica, Todas aa vezes 
que usamos da palo:vra paro. es!llarecimontos 
nas votações, actuamos dentro da lei, mano
bramos no domínio do direito. Si exorbita· 
vamos, competía .á Mesa empregar os meio~ 
para a. nossa repressão, Qualquer que fosse a 
nossa conducta, sempre podíamos invocar om 
seu favor um dispositivo legal. 

Si transpuzcmos os limites do razoavel, si' 
levamos mais loDI!'O a ba.rl'a, ~i nos exce
demos-:- tudo é paru. :wgumcnt;J.r- a Ca
mara t.ornou insignificante a nossa falta em 
conf.eonto com o triste, pungente, infeliz 
attentado praticado, a requ~rimento do no· 
bre Deputado pelo Dísl,ricto Federal e suffra·· 
gado por uma. extraordir1aria maioria. 

Protestá.mos cont1•a a monstruosa solução, 
e as nosS<.t> palavras foram abafad<Ls, i nvo
ci!.moR o l'espei~o á lBi e as nossas .invocaçõ~s 
fol'am despt'Czadas. 

Nestas condições, Sr. Presidente, tomei a 
deliberação de não tomar parte no dob:.~,te . 
Outros podem proceder diversamente, con
formo a boa orientação. Todos aquelles que 
ei~13" tliscnssão combC~teramo pr;;jcctopodiam 
fazel·o, não nós, não os que no exercício de 
um direito foram violenta, brutal e íllega.l
ment.e arrancados da tribuna. 

Bem sei que o dever das minorias em 
frente de qualquer deliberação ó acatar a 
deci8ão das maiorias. Varias vezes nesta 
Casa sou vencido e, a!latando a resolução, 
prosigo na luta at6 os ultimas momentos. 
Mas nJ caso em questão não houve victoria, 
hou ve um a.ttentado, A campanh<:~ niío se 
travou dentro dos limites legaes. O membro 
da bancall<t do Districto Ft•deral inLorro rapeu 
o tt•aballlo da votação. apt•osontou uma me
dida l'llVolucional'ia, tlc<~.ndo , po l' tau tl), fúra 
da. lei e com cllo a Carnaru. quo o a comp:l.· 
nhou. 

Eu e o digno reprosontttnto uo ltio Or:J.nde 
do S~t. o Sr. B&l'busa Lima, 8Hffiaio!ltemun to 
esclarecidos sob1•o o que rm trama v:t, cheg;l. 
mos a pt'Cp!LI'at• uma <morgicu. uwçio para 
ser fundamentada ünmouiatamouto uopvi.li' 
da consumma.ção do f!J.ct.o. Lú. flgurv.va "al
vitro de ser o projeoto acoeito por ltcclama
ção om ultimo debate e sanccionado logo, 
Daquelle mesmo momento, si possivol fosso . 
Desistimos, poróm, do proposito, resolvendo 
entao nao tomar parte no. ultima discmsão, e 
só levantar bem alto a nossa voz em 
signal do significa.tivo protesto. 

E' o que venho fazm· por minha parte. 
Pórle o projecto passar, com .us moost1•uosas 
disposições que contém. Póilo ser appriJvado 
co1n as providencias qtte at ton&aru contra a. 
Cons~ituiçã.o. Que as~im aconteça, por eulpa. 
do Congresso. 

.Ja agora que nem se consen te que a pro- · 
posição vá ao Senado, que são repdlidas sem 
justiticação as alterações Jern bl'adas, isso 
pa.ra que a. tyrannia sanital'ia. venha. sem de· 
mora pesar sebre o povo, jú. agora nem 
meBmo. apresentamos .:.ts emondas quo so fa
ziam necessarias, poupando por esta fó rma 
a tl'iste contingencla, d(l. reproduoção da scena. 
pungitiva que a Nacão entristecida p re-· 
senceon. 
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Esta Camaraji não funcciona. no1'malment.e #que lhe aprouvesse, na occasião em que for· 
desde o dia em que o Sr. Mello Mattos fez mulou aqui um fhmigm.·aclo requerimento 
explodir a, sua macbina infernal. E, . dado outro representante do povo, não existe 
osse primeiro passo, surgirão outras violcn- mais Regimento, não hn. mais uma lei que 
eias, Yisando n.mordaçt•,r os queprctendam regnle a. nossa. actividade normal, não ha 
divergir do maior numero. mais por quo discutir, não ha mais com 

Seja approvado este monstruoso projecto quem aiscutir ; só ha que dizer, ao reatar 
que traz em seu bojo medidas que vão com· esta, deploravel campanha, aos meus conci
primir a população brazileira. A responsa- <b.dãos-que dignos da liberdade só são os 
bilidade dos attent-.tdos que vão ser pratica- povos capaze.'.l de se baterem por ella (muito 
dos cont1·a o lar não cabel'á áquelles que, bem ) e que a situação Ct>ea.da por esse me
adversarios d·L obrigatoriedade da va,ccina, moravel acontecimento só me mm·ece, n 
não pouparam esforços para evitar tama- mim, representante do povo, o mais pro
nha calamidade. fundo desp1•ezo.(Jfttito bem,; muito bem,, Pal-

A Constituição da Ropublica, dessa Repu- mas nas galm·ias. > 
blica que está pi'oporciona.ndo. tão amarga 
vida ao l_)OVO, a. Constituição já. está tão fe- O §;1.•. Pr~siden.te - As galerias 
rid@, tão iníicionada, que não vae SGntir não se poJem manifestar. (Pausa.) Continúa. 
mais este golpe, mais esta picada,, mais e~ta a discussão. 
vaccinação. 

Que passe o projecto com celeridade e que I o Sr. ~-~e:l. ... lllano HL~sslocher 
vá augmentar as clausulas tl'emendas dessB - Peço a palavra. 
odioso regulamento sanitariojtii!tamente cha-1 
mado Coligo de Torturas. O ~r. Presidente- Tem a pa.-

Elle c1ue vá e eu aqui fico para verberar lavra o 81', Gcemano Ha.sslochm·. 
da trlhuna. os abusos e exorbitancin.s postos 
em execução pelas auto1•idades sanitm•ias. 

Sim, y:orque o meu siloncio é só para. este 
pt•o,jecto, como um rig:ol'oso protesto. . 

Tenho a certeza. de qu.e a. obrigatortedu.de 
da vaccina não se fa1•á, quaesque1• que sejam 
os vexame;; impostos. Depois uos esclarcci
men~us fol'nocidos polas duas Casas do Con
gJ·csso, llinguom será ohrigutol'inmente V<LC· 

ein:.J..uo, haju. ou n:i.o haja lei. 
O dcspota da hygiene póde comme&tor 

'l'.Ja.ota violencia julgar convQnLente. Não 
levat•á a melhor sorte na. ingloria campanha 
em que vae entrar. 

O projecto póde seguir. Eu aqui fico, p<~rn, 
dest:.t trílJuna, com a intnição úo sagrado 
cumprim::nto dos meus dove1·es, pôr a minl!a 
palavra ao serviço das vi-ctima.s, dos perse· 
guidos e dos infelizes. 

(Muito bem; muito bem. O 01·ado1· J viva· 
mente cumprímentadb.) 

O Sr. Barbosa Linla (·)-Quel'O 
dizer quatro palavras, incisivas, que bem 
caracterizem os sentimentos que mo vão 
nalma; quero dizel-as aos meus concidadãos, 
não W1S quero dízer á Camal'a, que não 
que1• saber mais de palavrab ! 

Quero expLicar-lhes que, innugurado o l'C· 
gimcn da morJaça, não ha mais como dis
cutir par% deliberar, pesar al vitre!:l para 
decidlP ; que, negada, illegal e violenta
mente, o. pahwra a um representante do 
povo, para exercer o direito de requereL' o 

o Sr. {~ermauo 11iassJochei•(. 
-Sr. Presidente, os dous discursos profe 
ridos por cluus do8 meus distinctos collegas, 
que foea,m meus companheiros na I'esis
tencia ao projecto que ora. transita em 
3• discussão, trazenHnc á tribuna pa.r·a. de
clarar que tambem não prosigo na dis
culisão, convencido, como estou, da inani
dttc{e de todo~ os csfol'ÇOS pal'a dcl'rocar ostc 
p1·ojccto, (JUC conta com o apoiu da maioria. 

~iio saio do dGbate., S1•. Pl'csid<."lnte, com a 
dosillusão que se apodcwou dos meus illus
tms collegas; não acrCilito cornpl'Omllttldas 
nom as instituições, nem u. r(lspoitabilhlade 
das no:ssa.'J deliberu.çúes com o incidonto c1uo 
poz tlwmo :t discussão. 

Couvcncid,) de que;} o regimen dos gover
nos popuJa.ros é esse mesmo em que o voto 
dus maiol'ias é o que scmpro prevalece-des
potismo esse que peJ.>J.urará até que a con
sciencia das multidões mais instruídas, con
cientc.:l flc seu direito, ponha acima do 
numero a. vorda.rle-acu.to e respeito a sobe
L'ania da maioria. como a consequencia natu
l'al e logica do momento que atravessamos. 

Protesto contra. a loi que se vae votar 
po1•que a considero como um dos mais fol'
miduvois attentado.s dos que se podem pra
ticar no regimen em que vivemos, em quo 
úevia haver o maior respeito pela liberdade 
indivMua.I. 

Acho. que a vaccinação obrígatoria é um 
atton&allo <i liboL•dade espiritual, uma violen-

("} E~to (]lr:curr o t.ãiJ foi l'CVihtO l!Clo orAdor. 
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cia sem nome q_ue a Camar.a vae prati
car, o.rrastada. não sei por que preoccupnçã.o 
de momento, não sei por que convicção, que 
a leva a impor ás multidões aquíllo que ú 
o es~r~:~ngulamento de um dos mais respeita
vais direitos. 

E', porém, a vont.ade (la maioria e eu a 
considero e rcspoito tanto como ella consi
dera. e respeita os intuitos que me animaram 
a combater a vaccina.çã.o obriga.toria. (Muito 
bem ; muito bem.) 

O Sr. Presiden-te- Continúa. a. 
discussão do pNjccto n . 121 A, de 1904. 
(Pausa . ) 

O Sr. BrJcio Filho-Peço a pala
H\~, Sr. Presidente. 

O Sr. Pre~ideute-Tom a p ::\la.vra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Brlcio Filho - Sr. Pre
sidente, depois ela delibe!•açãú que tomei, 
não mo é licito discutir a. ma teria. 

Venho Sljmonte entregar uma t•eprosenta.
çll.o contra. a obt•igatoriedade da vo.ociua, 
suhscrlpta por cerca. de tras mil cid~dãos. 

Da,·ia set• n.presenta.da. á. Camara. pelo 
nosso digno collega. o St•. r\eiva , vig.jroso 
defonsot• do~ íntal'osses dos opel'al'ios. 

A ausencla. do S. ElC., por motivos som du
vida do fot'QII. maior, levou o representante 
tios slguutarios a. oncat·regut• o humilde om
dor do dopositat• na. mesa, Jl&r.:t sor publicada 
no Diarh do Cott!PWNo, depois da coosulta. 
l'eglmental, a Nrorida. representação, quo 
trti.duz malllum a.ppollo ao Coogt'tlsso Nacio
nal contt•o. a violenta. medida. 

:-.ião se tratasse de um t robalho alheio, do 
que me Jlzor~m portador, e cu nõ.o tot•nal'ia 
á tribuna. J•lluito bem. ) 

Consulta a o. Ca.ma.ra. si devo ser publi
cada nv Diario do Cong1·esso a t•epresenta.çõo, 
a. que S) refere o Sr. Deputado Hrlcio Filho, 
e concedido amrma\ivamente o pedido, 

DOCUMENTO A QUE SE RII:FEQ.E (I SR. BR.IOlO 
FUoUO 

Represenlaçüo d Oamw·a dos Deputados con!ra 
o projccto de "'accinaçao obl'i[Jalo!'Ía 

S1•s. Dop,Jia.dos.- Solidal'ios com aH dl
' VOl'&as representações dirigidas ao Cong1·esso 
i , oontru. o projeoto de v:tceinaç.ão obrigntoria., 
ÍJ vimos tllmbom tro.zor 01 noasos votos e as 
ll· nossas suppltcas para que nogueis apoio a. 
f ossa teotatha do osct·l~visação dos nossos 
l;' COl'pos e das noS'iall opiniões. t Os motivos que DO! levam a assim proce
j der sã.o os mesmos 11uo já teem slrlo allegados 
:·~ 

nas representações que nos precederam, o· 
pol' quantos tlim comb:~.tido, quer na im
prensa, quer no Senado c na Ca.ma.ra., o pl'O· 
Jccto em discussão. 

Atacado vchementemente pol' pessoas de 
todas as o1·enças e cores políticas, combatido 
pol' todas as classes sociaes, estigmatizado 
pelas opiniões mais insuspeitas, combatido 
por partidarios enthusiasta.s da vaceina, pa
rece provado bem á evidencia. que tal pro
jcoto só pode ser imposto cl. população, pela. 
persua.zão da. força e pela eloquencia. das
multas e prisões. 

Organizado, segundo foi declarado da tri
buna do Senado e tem sido constantemente 
reJle·tido, para ser a.pplicndo aos ignorantes, 
isto é. aos fracos o aos que não gozam de 
pt•ivilegios ou do favores, visa. bem clara· 
monte as classes mais laboriosas da nação, 
tornando-se assim aioda. mais odi.,so. 

Os abaixo assigoados por meio deste pe
dem 11 Cam;Lra dos Srs. Deput<.~dos qne evito 
umo tal calamidade, appollando par<~ os 
seus se~timentos republicanos. 

Saude o Fraternidade. 

Rio de Janeiro, 2~ de setembro de 1904 •. 

LISTA DO AI\SENAL DE GUERRA. 

Ildofon~o Coelho de Alouquerq1tc, for• 
l'eiro. 

João Sogoblo, idem. 
Luclo José Mot•oh·a. Lima, idem. 
MM·io de Brito, idem. 
Manoel Caiano, idem. 
Vírgilio Ferroil•a. Bot'ges, machinL~ta.. 
Jos~ Joaquim Camlido Netto, idem. 
Manoel Moraes Novos, idem. 
Vicente Barbos:\ de Amorim, idem. 
Theodoro Dias Ma.rins, caldeireiro . 
Mauoel Pe1·cira. Simas, obras brancas . 
José Joaquim Gomos Pereira, construc~ão •. 
José Maria Gonçalves, idem. 
Leão Pereira, idem. 
Francisco J. Pereira. So.1•mento, ideru. 
Amado Rodrigues Souto, idem. 
José da Foneeea., idem. 
Pedro Gonça.lvcs dos Santos, idem. 
Joaqulm Fen·eíra. Lopes do SouztL, i dom. 
Nantur Na.val de NE'groiros, correeiro. 
Antonio Frede1·ico Nn.bt.tco do Ara.uji), 

Idem. 
Ct\millo Gomes de Andr;~de, iclom. 
Jos~ Fernandes Machado, pintor. 
Antonio Caodido do Souza., idem. 
St~onua.r\o Antonio do Pt~:iva.. . 
Fra.ueisco M&rques Alvtm, fcrretro •. 
José Teixeira., idem. 
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.José Dias Carreiro, torneiro. 
Horaeio Bernardo lle Oliveira, fe:·reiro. 
Antonio .Jc.sé Roiz, euzínheí-ro. 
José de Barros, fm·r~iro. 
Joaquim de Barpos, idem. 
Antonio Malta, idem. 
Alexandre Campos, jdem. 
Antonio Santa Marenha., idem. 
Francisco Cardoso Pereira, iU.em. 
Alberto dos Santos, pintor. 
Agostinho elos Santos, ajudante. 
José Martins, ferreiro. 
José de Deus Garcia, idem • 

. . José Silva. idem. 
Arthur Pinto, funileiro. 
José Antonio Cardoso, cat•pinteiro. 
Manoel Vil•ginio dos Santos, id\)lll. 
Lizandro Martins A vila, ferreiro. 
José Joaquim Rodrigues, carpinteiro. 
Basilio Gomes de Oliveira., ojustador. 
Firmino Rea.l, opera.rio. 
José Ferreira. Antunes, carpinteiro. 
Antonio Soares Modina., ferreiro. 
Oscar Sardou de Almeida, torneiro. 
Meotti Vittorio, conservador. 
Manoel Joaquim Gonçalves, conservador. 
João Manoel Coelho, torneiro. 
Fii•mino Lopes dos Santos, opal'ario. 
Manoel da Silva Lima, ajusta.dor. 
Fernando~ de Figueiredo, conservador, 
Antonio Teixeira da. Silva, a,justa.dor. 
Josó Maria da Conceição Neves, maclü· 

nísta. 
Manoel José Vivas, ajustador mechanico. 
José Javorskí, fet'l'eil•o. 
João da Silva Pinto, tecelão. 
Bel'nardiao Mendonça, negochmtc. 
Angelo Bossi<>ly, tecelão. 
Francisco Rosa, opet•a.J•io. 
Nestor Alves, cmpl·cgn.do do comn~ercio. 
João F. C. Marinho, lavrador. 
Manool Nell'os, empregado do comrucr-

cio. 
José Joaquim Fernandes, -tra.7Jalha.dor. 
Luiz Guedes Guimarães, opera. rio. 
José Fmntisco Montresor, pintor. 
Feliciano Lopes, idem. 
Alberto Ferreira Leite, idem. 
Feliciano Frei tas Ranger, idlilm. 
Francisco Hortega, idem. 
Clotario de Oliveü·a, idem. 
João Pereira Duarte, idem. 
Alcides da. Silva, idem. 
Severo Fm•roirn. de Barros, idem. 
Firmino Pinheiro, idem. 
Antonio Xa.vior, idem. 
Antonio Ribeiro, itlom. 
Edmundo Mello, idem. 
Joaqnim dos Stmtos Pereira, idem. 
Joaquim Alves de Oliveira, idem. 
Domingos da Silva, idem. 
Bernardo Simões, idem. 

Diogenes M. Frazão, idem. 
Affonso de Araujo, idem. 
.Tosé Fernandes Nogueira, idem. 
Manoel de A hnoida, idem. 
Eulalio Vieirã Armond, pint:-ir. 
Ju.nuario de As5tlinpção e Sih"::t, idem. 
José Cal•los Augusto, idem. 
Firmo Francisco Nunes, idem. 
Augusto Guim::trãcs, serralheiro·. 
Mariano José de Souza, cu.rpinteieo. 
S<.1.turnino José de Ba.rcelho, jil.rdineiro. 
Fran~isco .José da Silva, pedreiro. 
Antonio de Souza idem. 
A1exandrino José de Souza, carpinteiro. 
José Dvmingos de Souz[t, calafate. 
Getulio Josê de Barcelho, ca.rpinteiro. 
Mat'çal da Silva, Iustrador. 
Narcizo do Barros, carpinteiro. 
Domingos de Oliveira, idem. 
Antonio da. Silva Cruz, pedreiro. 
Manoel Pedro de Souza., foguista. 
Manool Dill.S Barros, machínista. 
Alexandee Pereira de Souza, itlem. 
Carlos José tla Silva, foguista. 
Pedro .Joaquim do .Jesus, ma.chinista.. 
José Pereira do Carvalho, foguista. 
José Calixto Pm·eira, idem. 
Antonio da Silva, pedreiro. 
Francisco Josú de Carvalho, idem. 
Joaquim Pereira. Gomes, p~deiro. 
Jo..;ô Calixto do Carmo, pedreiro. 
Pedro Maria. de Jesus, foguista. 
Carlos Pcreh•a de Carvalho, machinisto.. 
Carlos Cruz, pedrcil·o. 
Antonio Joaquim PoreiL•a, ferrador'. 
Francisco Pedro do Jesus, idem. 
Manoel Candido da Mott~, alfaiate. 
Antouio Cm•ci, idem. 
.Josê Mende.s do Oliveit•a, idem. 
Consta.ntino Josê Pedroso, idem. 
.Tesuino Ft•u.ncisco de Ca.rVt\lho, p~-dreiro. 
Gouerto Nepomucono, operaria. 
Manool Mo1•eira., idem. 
Pedz·o Maria da Cruz, idem. 
Josê Xavier 1 :oelho, i1lem. 
Jos6 Constantino da Silva, alfaktto. 
José da Silva Torres, alfa.iate. 
Possi<lonio Pereira. alfain.to. 
Matheus da Silva. Carlos, ope1•ario. 
Silvestre José da. Cruz. 
St~.turnino Xavier Poroh•a, idem. 
Theodoro Carlos de Jesus, id:Jm. 
Venanoio Lisbôa, idom. 
Appolina.rio Jos~ de Castro, id 1~m. 
Nolson Gomes, idem. 
Francisco Nicolan, po1lroiro. 
M~noel Fru.notsco do Assis, carvoeiro, 
Pedro Josó do Assis, idem. 
Nicolau Curce Morelle, sa.pt\teiro. 
José Curee Me rene. 
Pedro Curce Merelle, i dom. 
José Carlos Gomes, conductor de bonil. 
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José Dias dD, Silva, idcm
j,Ia.noel Pedro de Jesus, idem. 
Carlos Cast::tnheira, idem. 
Pi•ocopio José Sallenn, idem. 
Cypriano da Fonseca, idem. 
_-\.maro Dias, idem. 
Jose Joaquim de Carvalho, idem. 
Amancio Pe•·eii·a d~t Silva. idem. 
~icolan Pereira tla Silva, idem. 
Jos~ da. Silva Castro, idem. 
Pedro Dias da Rocha, cocheiro. 
Lndislá.o Gomes da. Cruz, colchoeiro. 
Pedro Autonio Antunes, idem. 
José Pedro de Almeida, idem. 
Americo José da Silva, idem. 
Oscar Pereira, idem. 
Amadeu de Carvalho, idem. 
Pedro Pereira de Jesus, alfaiate. 
José de Andrade, idem. 
Custodio Jos(l da Silva, idem. 
Francisco José da Cruz, idem. 
-1l'istotcies Jose da Silva, machinista. 
Emerenciano Pereira de Castro, malhador. 
José Henrique de Castro, idem. 
1Iattos & Comp., negociantes. 
Felisberto José Fontoura, idem. 
Apl"igio Pe1·eira de Castre, idem. 
"\.madeu da Costa, idem. 
Pedro Baptista, empregado do commercio. 
Ezequiel Gomes d!l Castro, idem. 
:Mariano de Casl,ro, idem. 
José Teill:eira. do Rosario. cm·pinteiro. 
~Iodo.> to Jnsó do Far·ia., idem. 
Pedro Nola.sco da Sflva, pintor. 
Antonio Ft·~ocisco do Rosario, <>perario. 
Modosto Gomes da Castro, ide1n. 
Alcibhdes Nolasco, OIU'pregudo do aom· 

mareio. 
Seraphim Nolasco, idem, 

FABRICAS IJE TECIDOS 

James Shale, machinista. 
Antonio Monteiro, tecelão. 
Alvaro Pereira Ribeiro, idem. 
Modesto Nogueira Xavier, ftador. 
Eva,ri~to Ferreira, tocelão. 
Fernando Augusto Pereira, idem. 
Manoel Ma.thia.s dos Santos, cabo machi· 

nista. 
Seraphim Lo[.es Ca.rilho. 
José Car•Jos. 
. loio Leitão de Carvalho, teaelão. 
Alvaz•o do Oliveira, idem. 
Joaquim da PiDho lileramar. 
Paulluo Vieiro. da Silvo.. 
Carlos Rotlrlgues de Mattos. 
Miguel Ra.ynor. 
Joã.o Pinto dos Santos Queiroz, omp1·ega.do. 
Bernardino Vicente Teixeira., mestre. 
Gaspar Peixoto, :fiador. 
Alvaro dos Santos. 

Ambrosio Gioseppe. 
Sn.l vador dos Santos. 
Emilio Pa.ranhos. 
Bernnr<.lino Costa. 
Manoel Lopes d'}S Santos. 
Joaquim rla. Matta., tecelão, 
Antonio Luiz dos Santos. 
Manoel Raymllndo, lim~dor. 
~Ia.ll:imiano Velarim de Souza, emprega,[o. 
Ai·thur José Moraes. 
Sebastião Alves. 
Jo~é Fe~reiro, tecelão. 
OJympio Ferreira, fiador. 
Miguel Rodrigues dos San.tos,-fi...o;J.or. 
Jorge Fontes Rocha, fiador. 
Domingos Nogromonte. 
Antonio d 1 Silva. 
Antonio Victor. 
Antonio Alves Sanches. 
Francisco do Carmo Sá, tecelão. 
João de Abreu, tecelão. 
Joaquim Monteü·o, tecelão. 
Henrique Macedo • 
Francisco Martins. 
Ya,tdemiro Fcneloto. 
..'l.rmando dos Sau tos, t~celão. 
,João Henrique, teceli'ío. 
.Ma.noel Henrique.'l, tecelão. 
Ci1rlos M~u·q u~s da Silva. tecelão. 
Aristides Chaga.s, tecelão. 
"\ntenor de Oliveii·t~, tecelão . 
Antonio dos Santos, tocelã.o . 
F1•ancisco da Silvoíl'I.L Albernu.~. fia.clor. 
Cypriuno Tito, tecelão. 
.Julio Leflu Botelho, toceHio. 
~fanoel Tet•tulin.no dos S;tntos, tecelão. 
Guspat• Manoel F!ml::m~e~. tocelKo. 
Dumas d:t C(Jsta, teeoHio. 
Jos~ Moreira., tecellio. 
F1•<mci~co A1l'onso, tecelão. 
José Raul, tecelão, 
Jus li Antonio de Carva.lho. 
José Anwnio Granja. 
Prorero Rizo. 
Vicente Rizo, 
Caetano Azevedo. 
Domingos Monta.lião . 
Octwio !le Figueiredo. 
Ascendino Go!lles, tecelão . 
Julio Kezeull:. 
Alexu.ntlt'e Fortunll.to Ferreira. . 
-Antero sa.lvador • 
José Maria Fert•oiro.. 
Evaristo Christo. 
Joaquim Francisco Leito. 
Antllnio Hent•ique. 
PoU.ro Rodrigues do Senna, foguista. 
Antonio Fornu.ndes. 
José Arigoni, foguista.. 
Sebastião da. Rocha Sobrinho, mechanico. 
Ulylilses Casai', ajusta.do1' , 
Edua.rdo Pcroira, electricista. 
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Nelson Duarte Ribeiro; electricisb, 
Joaquim Costa, fundidor. 
José Costa, marmorista. 
Olivio Conrado lianszmann, electricista. 
Alvaro Alvarenga, electricista. 
Francesco Bartolini, marceneiro. 
José Amora, marceneiro. 

ASSOCIA<;ÃO PROTECTOR.A. DOS OPERARIOS FU· 
NILEIROS. BOMBEIROS E GAZISTAS 

Presidente, Álcebia.des Pacheco do Amaral, 
Vice-presidente, Alberto dê Oliveieo Mar-

tins. 
1 o secretario, Arlindo Ribeiro. 
2° secretario, Eloy .Tosé Correia. 
Thesoureiro, João Dias Feno. 
Procurador, Hilario Dionysio Correia 

Gomes. 

Emilio Fasano. 
Hostilio Bo~·ges. 

Con,seZho 

Felix Mauoe1 da Costa .• 
Arlindo Coelho Campos. 
João de Deus. 
CJomente Francisco GuimarãQs. 
Ma,noel da Rocha Carvalho, rua Senador 

Pompeu n. 2l0. 
Antonio Monteiro, rua Dr. João Ricardo 

n. 6. 
Joaquim Morgado, rua Dr. J0ão Ricardo 

n. 6. 
Antonio Sebastião da Costa, rua. Senador 

Pompuu n. 2. 
Joaquim :LviOI·cira, rna do Senado n. 121. 
Antonio Joaquim Gomes, rua Camerino 

n. 30. 
Manoel Marques, rua dos Coqueiros n. 21. 
João Rodrigues, rua dos Coqueiros n. 13. 
Manoel da Silva, rua Barão do S. Felix 

n. 124. 
Manoel Pedro, rua (los Coqueiros n. l. 
Clemente Vasconcellos, rua Senador Pom-

peu n. 166. _, 
Antonio Luiz Moreira, i•ua dos Coqueiros 

n. 1. 
Januario Corrêa, rua dos Coqueiros n. ll. 
Fontes Madeira, rua Goyaz n. 168. 
Manoel Rodrigues d'Almeida, rua Barão 

de S. Felix n. 182. 
Vilariano Siqueira Guimarães, rua Barão 

de S. Felix n. 168. 
Anniba.l Augusto Olival, rua Dr. João Ri

cardo n. 19. 
J. Manoel Ignacio, rua Boulevard 7 de 

Setembro n. 30. 
Augusto Marinho Gonçalves, rua Barão de 

S. Felix n, 189. 
' José Maria Monteiro, rua. Barão de S. Fe
lix n. 135. 

Francisco Baltha.zar Lima, rua Santa Lu
.zia n. 38. 

Vol. v 

Joaquim Joeé' Martins, rua Dr. João Ri
cardo n. 8. 

J. T. Carres, rua Senador Euzebio n. 188. 
Jo::;é Martins dos Santos, rua Senador 

Euzebio n. 188. 
Paschoa.L Antonio Tapaleu, rua Visconde 

de Itaúna n. 36. 
Helio Zamith, rua Senador Pompeu n. 190. 
Maria Iza.bel do Amaral, rua Dr. João Ri

cardo n. 19. 
Francisco da Silva, rua Dr. João Ricardo 

n. 19. 
Lourenço José Pinto, rua Dr. João Ricar

do n. 19. 
Anniba.l Allgusto Olival, rua de Santo 

Chris to n. 115. 
Luiz Manoel, rua da America n. 94. 
João Marinheiro, rua Barã.o de S. Felix 

n. 101. 
Angelo Banhante, rua Barão de S. Felix 

n. 155. 
Estevão Luiz Gomes, rua dos Coqueiros 

n. 3. 
José Pereira, rua dos Cajueiro<S n. 38. 
Antonio dos Santos, rua Barão de S. Felix 

n. 165. 
Carlos Coelho ú.e Souza, rua dos Cajueiros 

n. 27. 
Antonio Lopes de Mello, rua dos Cajuei

ros n. 27. 
Antonio Rocha de Oliveil·a, rua dos Ca

jueiros n. 27. 
.Antonio José Alvares. rua Barão de S. Fe

lix n. 170. 
Firmino ~Ionteiro de Oliveira, rua Barão 

de S. Felix n. 170. 
Domingos José Teixeira, rua Barão de 

S. Felix n. 137. 
Antonio Gomes d:~ Silva, Praç(\, do Cas

tello n. 27. 
Antonio ue S. Pinto, ruo. Ba1·ão de s. Fe

Iix n. IH. 
Domingos do S. Pinto, rua Barão de S. Fe· 

Lix n. 114. 
LoUl'enço Lage Quintão, rua Barão de 

S. Felix n. 118. 
Antonio Ferreira Barboza., rua. dos C[l.juei

ros n. 63. 
José Rodrigues do Mesquita, rua Dr. João 

Ricardo n. s·. 
Bernardino Rodrigues Francisco, rua Dr. 

João Ricardo n. 8. 
.r. E. Fernandes, travessa das Partilhas 

n. 44, 
Augusto Fernando Almeida, rua S. Luiz 

D. 26. 
José Fernando Almeida, rua Dr. João Ri· 

beiro n. 12. 
Miquei.a Lagrutto, rua Senador Pompeu 

n. 280. 
Domingos Mendes Portella, rua Barão de 

S. Felix: n. 129. 
12 
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JoSé Theodora Firmino, rua Barão de I ta.· 
pagipc n. 23. 

João Baptista., rua S. Loopold.o n. 70. 
Antonio Dias, rua Barão do Itapagipo 

)], 23 . 
Francisco de Souza. Ribeiro, rua dos C().· 

jueiros iJ . 28. 
Antonio Do mingues de C<Jutl, rua Dr. 

João Rieardo n, 21. 
João Martinsde Moreiro, rua João Ricat'· 

do n. 5. 
Franoiseo Rio3, rua Larga (to S. Joaquim 

ú. 149. 
José Martins, rua dos Cajueiros n. 3. 
José Pires, rua dos Cajueiros n. I . 
Albino Bartbalo da Silva, rua Barão da S. 

Folis o. 133. · 
Jo3.9.uím Afi'onso Pedreiro, rua Bario de 

S. Fehx n. 170 . 
Manoel Alves Casneiro, rua Barão ua S. 

Felix n, 169. 
Joaquim Men<les, rua Barão de s . Felix 

n. 101. 
Salvador Antonio da Costa, rua dos Ca· 

jueiros n. 6. 
Joa.quim Símõos Ba.rreit•inh os,rua. Gone1•al 

Caldwell n. 8. 
Bernardo Pinheiro,rua dos Cajaeil•os n. 8. 
A1fonso Alves Carneiro, rua Barão de S. 

Feli.t n. 18\i. 
A. Constantino Luiz, rua de s. Dlogo n. l . 
Manoel Mariatta, rua Barão de S. Pelix 

n. 122. 
João Alves Cllrvello, ru:~. do Livmmento 

n. 27 . 
Augu3~o cappriasso Pereira, ru!l. Barão 

de s. Fell:t u. 133. 
Onofre Cot·reil da Silva, rua da A~sembléa 

n. 82. 
Antonio P. dos Sa.ntoa, rui\ Barão de S. 

Felix n . 181. 
Joaq11im B:~.rbosa Battar, rua. Barlio do S. 

Felix n. 139. 
Manoel de Almeida, rur. Bar ão de S. Pellx 

n. 182, 
Antonio Joaquim de Carvalho, ru~t Barão 

de S. Felix n. 182. 
Antonio Martins, rua B:1rão de S. Felix 

n. 100. 
Joaquim Btwroso, roa Barã.o de S. FeUx 

n· 107. 
Francisco llfello, rua. João C<~.rdoso n, 5. 
Luiz de Sousa Leite, rua Senador Pompeu 

n. 163. 
Joaquim Martins, rua Formosa n. 241. 
Eduardo~{. C. Nlercier (commendador) . 
Froneiaco Antonio Fernandes. 
Antonio Benta Far ia . 
João Machado Cost.o Sobrinho. 
Auguato Paniuolo. 
José Ferreira. Braulio. 
Nieolll.u Flores . 

João· Teixeira. e Souza.. 
Antonio do Souza. e Sil'l'a. 
Antonio de Assumpção. 
Luiz Sa.ntcro. 
Jos~ Montenegro de Souza. 
José Manoel do~ Santos . 
\Iaximian<> Antonio de Barl'os. 
Antonio J. R.. Corrêa. 
Mario Gonçalves Rocha.. 
Domiogoa Ma.rtios. 
Belmiro Rama.lho. 
Januario Ezecchiello. 
A velino Gomes. 
Manoel Gouçatves. 
José Maria. dos Santo> Por tella. . 
Tb.omé JoSé Soare3. 
Napoleão ZGforino. 
Francisoo de Paula. Lama.t•tine. 
Francisco Lauria . 
Salvador Santoro. 
~Ianoel Joapuim do GouYêa Goulart. 
Antonio de Oliveira. 
Joaquim Alves Pereira. 
Seraphim Amoedo Santa Mo.t•i:~o. 
Antonio de Oliveira. Cunha. 
José da Cesta de Almeida . 
Bernardino Rocha.. 
Manoel Peres Gonçalves. 
Gaspar José Machado. 
Joa.quim Fernand!ll Ca.l e Alvo~. 
Domingos Carvalho Pereira . 
Joaquim Fcrt•oira Coutinho. 
José Rodrigues. 
Rodrigo Antonio Teixeira . 
J oaquim Machado. 
Antonio Janua1·io dos Santos. 
João José Moreira. 
Fra.n cisco do Amaral. 
Francisco José da. SUvr~. 
Ft·uotuoso Rodrigues M<!udonça. 
Casimira Ferreira. 
Victor Mil.!' tino . 
Cypriano da Silva Leite. 
Antonio Xavier da Silva. 
Joã.o Pinto. 
Antonio Marques Fel·reira. 
José Fra.ncisco Guimarã.es . 
Manoel José A. cart·ilho . 
Antenor da Silva Martins . 
Antonio de AreYedo LopeS. 
Joa.quim de Azevedo Lopes . 
l\Janoel de Azevedo Lopes. 
José Rodrigues Alonso. 
Manoel caetano del 1\fono . 
Candido de Souza M~ndes. 
Benedicto Monteiro. 
Francisco dos Santos Pannos . 
Gumercindo Saraiva de Oliveira.. 
Antonio Porreira da Costa. . 
Os opel'!!.rles da Fabrica do calç:tdo da. rua. 

do Senhor dos Pa.ssoa: 
Joaquim Antonio Rodrig ues. 
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Thorné Dias de Oliveira. 
:Manoel Augusto Monteiro. 
Geraldo Josê da Luz. 
Marciano da Luz. 
Theodoro Antonio da Silva. 
Rodrigo ·Martins. 
Francisco Rendeiro. 
Israel Fernandes da Sil vtt. 
Antonio da Silva Neves. 
M. Lino Lopes da Costa. 
Isaac Rodl'igues Vieira. 
Elizio Carames Moreira. 
Annihal Gomes. 
)osé ~fedeiros Bastos. 
Antonio de Oliveiru. Lopes. 
Leopoldo Adelino do CarvaLho; 
. José Gonçalves Leonardos Juniol'. 
José de ·Mello. 
Alberto de Carvalho. 
Carlos Ferreira da Costa. 
Manoel Ferreira da Cost<J.. 
João Ferreira da Costa. 
Manoel Ferreira da Costa . 
. João Ferreira. da Costa. 
:\Ianoel Pinho Junior. 
Martiniano Candido da Silva.. 
Antonio Vieira Loureiro. 
Domingos Souza Araujo. 
:\:Ianool de Souza Araujo. 
Joaquim Duarte Patrício. 
Americo Vieira Lourairo . 
. Joaquim dos Santos Pinto. 
Americo Vieira Loureiro. 
A. Nogueir3. Souza. 
~anoel Pinto de Azovedo. 
).1anoel Nunes Barboza. 
Augusto Pinto Monieiro. 
Carlos Augusto Reis. 
Alfredo Alvo3 de Souza Pint·J. 
A l'ogo de Emillo do MolJo, Manoel Pinto 

de Azevedo. 
Francisco Machado Co olho de Souza. 
Seraftm Josê Coelho, 
Affonso José Coelho. 
Francisco Nunes Barboza. 
Hildebrando Ferreira Leite. 
Joaquim Cerqueira. 
Manoel da Costa Lima. 
Alfredo A. MesquiteUo. 
Luiz H. Mercier. 
Ca.rlos A. Mesquitello. 
Maximino A. Mesquitello, 
José André da Silva. 
Francisco Fameliar. 
"\.ntonio Henriques da Silvo.. 
Jacíntho Gomes. 
Alfredo Garcia da Motta. 
Francisco Mendes. 
Antonio Pereira Gomes. 
Antonio Ferreira Paiva. 
Antonio Pereira Frade. 
.Josê Fe1·reira do Monte. 

Cypriano Rodrigues de Sá. 
Victorino Rodrigues de Barros. 
.leão Corrêa.. 
Manoel Ferna.ndes de Oliveira. 
Augusta Ignacia de Moraes. 
Joaquina H.osa de Jesus. 
Antonio Rodrigues Ribeiro. 
Pedro Cardoso Amaro. 
José Alves Jorge-. 
Illm. o Exm. Sr. redactor do Jo,•no.l di) · 

Brazil-Venbo por meio deste declar3.r-vos
as pessoas que assiguarn contra a vaccin3., . 
sendo as seguintes: 

Josê Maria de Barros. 
Oscar dos Santos Veiga. 
Joaquim Ribeiro da Costa . 
.João Rodrigues do Campos. 
Bonitacio Guilhermíno Pinto. 
Joaquim Fernandes Moreira.. 
Antonio José Ribeiro. 
Antonio Ribeiro Guimarães. 
Manoel Gomes Cardoso. 
Luiz Figueir·edo do Am::tr3.l. 
José Thomaz Pinto. 
Joaquim .José Rebello. 
Manoel José Rebello. 
Antonio José Dias. 
Domingos Campos. 
Pedro Soares Junior. 
.João Alves Valente. 
Manoel Corrêa. • 
Manoel Gonçalves Vieira. 
Manoel .Joaquim Alves dos Sa.ntos. 
Manoel Francisco Gra. v e. 
Abel ~faria Campos, rua. da Conceição 

n. 34. 
José Alves Perch·a, rua Senadol' Euzebio 

n. 18. 
Ignacio Teixeira Lopes, rua. Senado1• Euze

bio n. 18. 
Francisco Teixeil•a LeaL, rua Senador Eu·· 

zebio n. 28. 
Francisco Augusto de Almeida, l'Ua. Sena· 

dor Euzebio n. 30. 
Antonio Rodrigues Teixeira de Barros •. 

rua Senador Euzebio n. 30. 
Antonio Joaquim Passos, rua Senador Eu· 

zebio n. 30. 
Samuel Corrêa Dutra, rua Senador Euze-. 

bio n. 30. 
.João Antonio La;va.ndeiro, rua Senador Eu· 

zebio n. 32. 
Antonio Castro de Almeida, rua Senador 

Euzebio n. 103. 
Luiza Leoca.dia, rua. Senador Euzebio nu-

mero 103. 
José Teixeira da Silva. 
Luiz Freitas Borges. 
Albino .José de Souza, rua da Ame1•ica 

n. ô9. 
Francisco de Souza, rua Vidal de Negreiros

o. 29. 
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Manoei AlexO,udre Pereira, rua. Vidal 
de Negl'eiros n. 42. 

Flortpes Margartda. l!'t•aíta.s Pereirl\. 
.Luiz Antonio Freitas .Sabino. 
Fru.oci~c~ Al ,a~~ondre Per~ira. 
Izabel Floripas Pereira. 
João da Cunha, rua. Vidal de Negreil'DS 

n. 42. 
A rogo de Auatalino Gularte da Silvei!'a, 

rlia Vili,.l de Negreiros n. 2~. 
JoM Francisco Lombo, rua Vida! de Ne· 

greiros n. 37. 
Adolpho Lobam, rua Pará n, 24. 
João Carvalho de Medeii'Os, rua Sára 

n. 23. 
Alexandrina Porphira da. Costa, rua Sára 

n. 23. 
Francisco de Souza. Nunes, rua Ba.mbina 

n, 31, 
liaria Gerrna.na Martins da Rocha, rua 

Visconde de Itaúua n. 77. 
Luiza. Augusta. Camat•a, rua Visconde de 

rtaúna n. 77. 
Guilh~rme Augusto de Carvalho. 
Jos~ Borges Carneiro, 
Nicolau de Dona. to. 
Antero Martins Dias. 
Allguato Borges Carneiro. 
Alberto Fulgencio de Mlt!aga. 
Nicola.u ~Ierala. 
:Vlanoel Alton~o RilJeiro. 
José Soares do Araujo. 
Deocleci&no de Oliveira. 
Lot1rcnço Ba.!draooo Barbosa. 
. Aldina. Ha.ldraooo Poul'cheL 
Nefatalino Alves t,la Silva. 
Ignacio Ma.rio TeJxeirt.l. 
L. B. Barllosa. 
Mauro Gu11risoo, 
Luiz Gun.risco. 
Franci8ca Ro>a. 
Almt•rinda Rosa Rego. 
Het•ci!ill. Rego . 
Arminda l~a.mos. 
Luiz dos Santos. 
Joãa Rodrigues Oliveira.. 
Carolina de Oliveira. 
AIC1•odo do Rego. 
Lucinda Candida. de CarvaH10. 
Jos~ Maria Riboíro. 
Manoel José Rodrigues Torres. 
Raul de Barros. 
Maximino Ferreira. 
Theodot•o Pereira.. 
Fabricio Cordeiro. 
Francisco Dias Pinto. 
Alexandt·e E"ortunato ~'erreira, 
Fra.nctsco Per e ire. Acha.. 
Igna.cio Souto Ma.ior. 
Ign~cio ue Andra.do Souto ~nior .Junior. 
MafJiel do .Amaral Junior, rua. do. Uru-

.guayana. n. 166. 

B(m,ja.min Bujão, rua. da. Urogu[~yana 
u, 166. 

Alv1n•o <la S1lv[l.. rua Ba.rão de Ubil, n. L 
Manoel Rodrigues Pinh eiro, ru<t d;.. Ul'u-

gmlyana n. !53, . 
1Ianocl Dias Ferradmril., rua da Prainha 

n. 14!. 
Augusto Ferreira Baptista, rua da Ul' tt-

guayana n. 153, 
Alicio Rodrigues Santos, rua da Ame l'iea 
n.SO. 
Luiz Fm·reira Noda.is, rua. Visconde de 

Sapuc!llly n, 147. 
Affonso Moreü·a da SHva, rua Vida: Ne

greiros n. 88 . 
João Rodrigues, rua Visconde de Sapuca.

by n. lSD, 
João Pereira Belmonto, rull. Vbcon.io do 

Sapucnhy n, 217. 
Manoe l Corrêa, tmvessa do Ped1·ega.es 

n. 16 . 
. Jos(lphino Elias dos Santos, ru a Vis~onde 

de Sapucohy n. 217 C 4. 
Angelo dos Sv ntos. l ' U I1 Visconrl e S~pn

oahy n. 2!7 O 4. 
Alfre;lo José de Ca,nalho Oliveira, :-na do 

B<11·ii.o do Bom Retiro 11. 25. 
Eu tymio V cspusiano Pcsso:1. <la Silva, t'na 

BeneJicto Hypolito n. !03. 
Edwl.l'do Va.~. 
Fra.nci~co Bar·bosn da Paz. 
:\íanoell\iartin~ Tanoeiro , 
Alexandrino J. C. Ribeiro, rna Nog:;eh·a. 

n. 2 (eshçã" do Dr . Frontin) . 
Francisco Diniz Pet•eira, l'Ua do Ho;n Jar· 

dim n . !lO (casinlm n. 2). 
I<rancisco Rocha dos So.oto.q. 
João Tava.1•os. 
Manoel Pacheco Fe rreira. 
Bernardo Ferrei!''' da Silva. 
Luiz Pereira. Bastos. 
João FogaQa Pimenta. 
Heitor Fo~aç:1 Poreil·a. 
Ignacio Souza Pereira., 
F1•ancisco Loureü•o de Car valho, rua Vis~ 

conde lle lt.M1na. n. HJ. 
Theodoro de Mello, rua. do Alcantara. 

n. 38. 
Alice Souza Neves, rua da Gambôa n. 143. 
Manoel da Silva. Fontes, rua da Gambôa. 

n. Wl. 
Francisco Teixeira Rosa, l.'ua da Ga rubôa 

n. 143. 
Maria Carolinll. !tosa, rua d 11. Gambôa 

n. 143 . 
José E . Moreira, rua. da Gam boa n. !43. 
Braz de Souza Anacleto, r ua do Alcantara 

n. 60. 
.Ja.yme Ha.r11a.M do fian t 'Anna, rua Vis

conde da lta.únll. n, 77. 
Julio da Silveira Soa res, rua Pet•e[J'a. de 

Almeida n , 27, 
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Pedro Hugo da Silva, rua do Al·~antara 
n. 40. 

. José de Assumpção Pinto, 1•un, D. Anna 
Ncry n. 66. 

Atalíha Pinto, ruit D. Anna Nery n. 66. 
.Toão Pereit•a da ?-.Iotta, rLia Presidento 

Barroso n. 16. 
João Ferreira da Fonseca, morador (t rua 

Visconde do Itaúna n . 77. 
Joaquim de ca,;tro 1'L<.mdes, rua da Gttmbôa 

n. 143. 
Luiz José PachC:CJ, rua S. Fcedcrico 

n. 19. 
Augusto Casar Pinto, rua Frei Caneca 

n. 318. 
João de- Souza Freitas, rua da G<:tmbôa 

n. 143, 
Mano~l Domingues, rua da Ga.mbôa n. 60. 
Manoel Fernandes, rua da Gambôa n. 60. 
Claudio Rodrigues, rua da Garnbôa n. 60. 
Nercu Rodrigues Fernandes, rua da Gam 

bôan. l43, 
Gabriel Matheus dos Santos, rua ua Gam

bôa n. 143. 
Dmnetrio Joaquim Pcreil•a, rua da G<.l.mbôa 

n. 14:3. 
David Carlos da Sil veil'a, ruu. da Gambôa 

n. 143. 
Ahilio Baptista Rezende, r11a da Gambôa. 

n. l4:L 
Mano~l Rodrigues, rua da GamMa 11. 143. 
Adolaide da Silva., rua dn. Gu.mbõa. n. 143. 
Anna Alvos, rua da Gambôa n. 143. 
Aotouia Maria ua Silva., rU(t da Gambôa. 

n. 143. 
!\lat•ia Augusta Dntt•::t, rua da Ga.mbôa. 

n. 143. 
Alli•edo Lopes, mo"radtJl' ;t Praça dos La· 

za.ros· n. 80. 
Domingo.~ Forroi1·:.L, I'Ua dos: Cln·h:tovão 

n. 377. 
Ma.uool Lopes, rua. Col'Onol Figttoira U.o 

.Lvlello n. 17. 
José Victorinu, mo1•adúr (~ rua S. Cbris

tovão n. :.:20. 
. João Henrique da Silva, morador :1. Praça 

dos Laza1•os n. 11. 
Paulino Fonseca Motta, morador ú. rua Fi· 

gueira de Mello n. 17. 
Domiogos Pires, rua Figuelrn. de Mell'O 

n. 17. 
Antonio Balthazar, rua Dr. MaciBl n. 15. 
José Vicente Queiroz, 1•ua do Dr. Maciel 

n. 28 A 2°. 
Joaquim Coutinho Lage, rua Dr. Maciel 

n. A 27. 
Francii'J!}O Esteves <los Santos. rua Dr. Ma· 

ciel n. 20 B. · 
Joaquim Macedo Mn.rtins, rua Dr. Mn.ciol 

n. 20 B. 
. José Marques, rua Dr. Maciel n. 28. 
José Pimentel, rua Dr. Maciel n. 28 A. 

Domingos Marques Terceiro, rua Dr. Ma
ciel n. · 28 . 

Antonio Silveim Pimentel, l'ua Dr. Ma
ciel n. 28 B. 

Franchco _ Silyeira Pimentel Filho, rua 
Dr. Maciel n. 28 B. 

Antonio Pimentel Junior, rua Di'. Ma~iel 
n. 28 B. 

Antonio Josl3 Martins, rua Dr. Maciel 
n. 22 B. 

Luiz CarbJnc, rua. Dr. Ma.cieln. 26 B. 
Manoel Martins Lourenço, rua · Dr. Maciol 

n. 25. 
Francisco José da Silva., rua D1•. :M,tciel 

n. 29. 
José Fernandes :Miranda, rua Dr. Maciel 

n. 24. 
José Silveira Pimentel, rua Dr. Maciel 

n. 24. 
Augusto Na~cimento, rua Dr. Maciel 

n. 22. 
Isu.ac da Rocha, rua D1•, Ma.ciol n.J5. 
Anna do Almeida Lima., rua D1'. Maciel 

D. 15. 
FI'~tnci.-;co Vieira, run. Dr. Ma.ciel n. 27 A. 
Manoel Vieirà, rua Dr. Macieln. 27A. 
Manoel Gonça.l ves Dias, rua Dr. Ma.ciel 

n. 28 A. 
Messias Gonçalo, rua Dr. Maciel n. 12 A. 
Joaquim Ferreir,t Bra.nclão, morador á 

Pmça dos Lazaros n. 22. 
Antonio Ferreira da Silva, operario. 
Manoel de Campos Junior. 
Daniel S. Teixeira, empregado no com· 

mercio. 
Armando P. de Oliveira Penna, pintor. 
Manoel Ferreira Praganna. 
Luiz Molim, opcrario. 
Antonio Pe1•eira., carpinteiro. 
.José Leite, barbeiro. 
Ricardo Baptista, opet>ario. 
Antonio Ferreira da Silva., opot•a.rlo. 
Agustinho Díniz, operaria • 
João Monteiro do Souza. 
Manoel Gomes Pereira • 
Antonio Augusto Lopes. 
Gabl'lel Gomes F<3rreira. 
Antonio Lopes Corrêa, ladeira do Castro 

n. 2. 
Manoel José Nogueira., ladeira do Castro 

n. 2. 
José Fet•reira. Cardozo, ladeira do Castro 

n. 2. 
Chrispim Ferroira. de Almeida. 
José Martins de Oliveira, Ladeira. do Gas

teo n. 2 
Domingos Ferreira. dos Santos, Ladeira do 

Castl•o n. 2. . 
Mario da Silva Corrêa, ladeira do Castro · 

n. 2. 
Therez<l. Gonçalves~ rua. Larga n. 122 . 
Ricardo Gonçalves, rua Larga n. 122 •. 
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. José Joaquim de Souza , r ua L'rga··n. 110. 
Joaquim Pereira da Silva, rua. -da. Impe-

•rat t•iz n. 07. . · 
Domingos Rodrigues Ferreira, ~ua. da. 

. ·Ha.ude n, 101. 
José da Silva Co.rvalho, l'ua S . . Pedro 

n. 299. · 
Joar1nim da. Silva Carvalho, r ua S , Pedro 

n . .299. 
:Mariano Gonçalves, rua S. Pcdt·v n . . 232. 
JoséGonçalvcs, S. Pooro n . 230 . 
José de Araujo, rua S. Pedro n. 232 . 
Manoel Martins, rua S. PeJro n . 224. 
Ignacio José Cerqnei~a.,rua. .S. Pedro n . 225. 
J ulis Augusto Leito da. Si lva, commercio. 
1figuel do. Rosa e Si! v a., i:l.em. 
Sylvio Guimarães Fonseca., idem . 
Germano de Mello Vieirt\ Guimarães, 

. ~dem. 
Da.niel Antonio Area.s, idem. 
J<Jli(l de Figueiredo B:l.S tos, idem. 
Manoel Vasques de Freitas, idem. 
Thomaz Alves de Souza, operaria. 
Mailoel Arcos Gosende, commor cio. 
Manoel José das Neve.9, idom. 
João Cã.rlos de Carvalho, idem . 
. José Mariz, idem. 
Antonio José da. Costa Azeved(), idem. 
. José Rodrigues Lopes, idem. 
José da. Silva Guimarães, idem. 
.Tosé Antonio de Moura, copeiro. 
Jcsê Ba.rbcito, eozinheiro. 
José llicão Pereira, idem . 
. José Arc.:Js Gosende, idem. 
Adelino A1·ê~s, commercio. 
Eduardo Martins, idem. 
Fulgenclo Augusta tb~ Sil va. Guima.rf(.()S, 

-oporario. 
José r'eroande.s, idem. 
Alberto Aze vedo, pt•ofess01'. 
C'ar los do Araujo, commercio· 
Demeh•io Ribeiro J unior, negociant e. 
Jo~ Maria. Pereira de Carvalho, guat•da.-

·livros. 
LourenÇO Josê Barbosa, pin tol', 
José Joaquim Gonçalves, caixeiro. 
Joaquim Antonio de Oliveira, carpinteiro. 
·Bernardino Perez .i''ortes, ccmmercio. 
Manoel José da. Conceição, copeiro. 
-Bra.z Ma.rcber, cucheil·o. 
Manoel Forreira. Mira.n .la, idem. 
.• ~ntooio Pimentel de Medeiros, barbeit·o . 
Francisco José Fit·mlno, cocheir o . 
lnnocencio José da Si! va, carpinteiro. 
•Casimi L'o Machado, cocheiro. 
José Maria. da Motta, iclnm. 
Jayme Bandeira Marques, commercio . 
A'velino Joaquim Carvalho, cocheir o . 
Arthur dos Santos, operaria . 
Ma.noe t d:J. Rosa. Mello, cocheiro . 
João Cardoso da. Costa., ca.ilheiro. 
Fernando JoSú Gomes Cruz, commerclo. 

Joaê Barna.rdo, cocheiro. 
. Farnando Tosê Villho Lima; moco de caval-
laricll.. · · 

Antonio Pel·eit•a de Ma.ga.lhã.e~. coaduct ot•. 
Guilherme Pm•eil•a, iJ.em • 
Jçse Alves, cocheiro. 
Antonio Alves, idem. 
Antonio Sa.uçlc, conductor. 
Agostinho dos Santos, idem . 
Mario Luiz N. de Oliveit•a. 
Polybio Oscar da Silva., idem. 
Vicente Barlotta, idom. 
AnW!lÍO FQl•naodesSot•to. idem . 
Ja.nua:rio da ·Fons'ca, codu~iro . 
João Ncpomuccno dos Reis, cPnductol' . 
José .MonJ(,S, da Si! va, cocheiro. · 
Antonio Ferroir-J. Barbosa., idem. 
R.eynaldo José da Silva, idem. 
Antonio Ferreira das Neves, idem . 
Benjamin de Siqueira Ramos, capitalista. 
Jo~uim da. Silva Pereira Ramos, idem. 
Alcino de Siqueira. Ró!.mos, idom. 
Laudelino Felippe Mai'l, conductor. 
José Henriqu e Garcia, eonductor. 
Antonio Emílio Mourão, lavrador. 
Eugenio Alve3 Cabt'a.l , conductot'. 
Narciso Augusto de Lace1·da , opera.rio • 
José de Oliveira. Pacheco, cocheiro . 
Bernardino Alves, cocheiro. 
Luuas Eva.ngelísta., idam, 
Joã.o Alberto de Almeida, conductor. 
Set•aphim Gomes Bastos, idem. 
Joaquim José de Mira.nJa, caixeiro • 
Arthur Braz Cardoso, cocheiro. 
Henrique Silva., a.rti~t:~.. 
Joaquim Pereira. Diniz, conduct or . 
Salvador Ca.ruzo, negociante . 
Antonio Paulino Soa.res, caixeir o . 
Guillterme Fernandes t!a. Silva Gniroa.t•ães, 

oonduotor . · 
Alfredo Ribeiro Earia. Couto, caixeit·o. 
José Maria. da. Motta (2), conductor. 
José Ma.rtinho, idem. 
P aulino Santy, cocheiro. 
Arnaldo Costa, eonductot·. 
Irineu da Costa, idem . 
AleJ.andre Tavares Pinto Porto, ca.ixoi1'o. 
ManCH>l ~·a.rias Gonçalves. coclloiro. 
Paolo Cat•uzo, vcndador de jot•nae~. 
João Ma~h·a, conductor. 
Joõ.o Gonvêa, opomrio • 
Ma noel Pereira da Co.nha, conductot'. 
H.aynu.ldo Monto Alvão, a.pparelhador. 
Lui2 de Araujo, cornmercio. 
Antonio Moreira. cocheiro. 
Antonio Luiz de Ca~tr·o, caixeiro . 
Cesario Paschoal, negocianto. 
Manoel Silva, sapateiro. 
Arisl,ides GuilhermB Gentil, funileiro. 
José dB Ct.mpos, cochairo. 
Josê Moura., conductor. 
Cassia no Pa.ulQ, idem. 
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Dionysio Armando :Moreira, idem. 
José Pereira Machado, cocheiro. 
Domingos Caruzo, negociante. 
Arnaldo Augusto da Costa, cocheiro. 
Vicenti Caruzo, negociante. 
·Manoel José de Miranda, · cocheiro. · 
Giuseppe Monlele Miranda, copoiro. 
Fra.nci~co Santoro, cocheiro. 
Luigi Mauro, negociante. 
JosG Lima de Carvalho, compositor. 
Francisco Alvos da Silva, conductor. 
José Alves Ferreira da Cruz, idem. 
Pedro Augusto da Costa Braga, idem. 
José da Cosh Cat·vc~,lho, idem. 
.AlfrQdo José Bruno, idem. 
Americo Corrêa da Fonseca, idem. 
Alfredo da. Silva. Gayão, pharmacta. 
Belmiro Nogueira Xavi01·, cocheiro. 
Francisco Santori, idem, 
Francisco Dias Morgado, condtlctoi•. 
Vicenzo Marabito, qualli•oil•o, 
Francisco Spinella., sapa.toh•o. 
Alberto dos Santos, al!aiatc. 
~.Janoel Rameso, negociante. 
Joaquim Caetano de Araujo, propriotario. 
João Barcellos, commo1•cio. 
:Manoel Augusto Leal, conductor. 
José da Cunha. Teixeira. 
Miguel Guerino. 
Joaquim de Almeida, empregado. 
Joaquim de Magalhães, idem. 
Antonio José da Silva Telles, commercio. 
Vicente Barroso. 
Luiz da Silva Lopes, negociante. 
Manoel Rodrigues Machado, caixeiro. 
Manoel Augusto Pel'eira, commcrcio. 
:Belmíeo José Pacheco, negociante. 
José Pinto Junior, iJ.em. 
Vil•iato Henrique da. ~ilva, caixeil•o. 
João dos St\ntos Moraes, ma.ritLmo. 
Antonio da Cruz Tenento, idem. 
Joaquim Nunes, idem. 
Manoel da Silva Marça.lo, id~m. 
Francisco Augusto da Costa,··caixoiro. 
João Mendez, idem. 
Si.llvador Ruiz, negociante. 
Antonio Ruiz, trabalhador. 
José Theodoro Henriques, negociante. 
"Monoel Theodoro Sardinha, commercío. 
DJ.niel F1•ancisco de Freitas, negociante. 
Joaquim Ribeiro Bastos, maritimo, 
Seraphim Do Vincenzi Mangini, com-

mercio. 
Antonio Dias da Sitva, negociante. 
João Pereira Pai v a, operario. 
Antonio José da Silva, idem. 
Francisco da. SiLva Carramona, mal'itimo. 
Daniel Joaquim Soares, c.\ileil'O, 
Manoel Moreira Pereira, cochoit•o. 
Alfredo José da. Roila, idem. 
Luiz Eugenio Soa1•es, cai1ciro. 
. Anteno1• JoaquiJn Soares, idem. 

Manoel Gonçalves .Porto, ma;)hinista. 
Gabriel Jantet•a, marítimo. · · 
J uan V agca, idem. 
Antonio José de Souza, machinista. 
José Acasta, pintor . 
José Joaquim de Azevedo, marítimo. 
Potacido Soares, idem. 
Domingos Salles, idem. 
Angelo Pellicas, id :!m. 
João Pellieas, idem. 
Carlos Augusto Martins de Oliveira, cai-

xeiro. 
Carlos Augusto B~trreir~ .• carpinteiro. 
José Russo, marítimo. 
Alvaro Luiz Pinto, idem • 
Jorge Pereira Filho, negociante. 
Arthur Gomes, gravador. 
Antonio Alves da Silva, commercio. 
Francisco J. Gonçal vos, preposto despa-

chante da Estrada de Ferro Central do 
Bra.zil. 

Domingos Angeraun, bombeiro idraulico. 
Augusto de Campos Lucas, negociante. 
J. F. Gonçalves, idem. 
Manoel de Araujo Couto, empregado. 
Bernardino P. da Silva, negociante. 
Luiz Francisco Pereira, idem. 
Antonio da Silva Machado Junior. 
José Pereira de Oliveira, commercio, 
Homero Corrêa Silva., ma.ritimo. 
Guilherme José Felix, idem. 
Marcellino A • , idem. 
A. Silva, idem. 
José A. Jo, idem. 
José Evaristo Moreira, commercio. 
José Augusto Soares, operario. 
Emilio Marques, marítimo. 
Roro.ão Espinosa, idem. 
Antonio Martins, torneiro. 
Felisberto Olympio dos Reis, lim<1dOl'. 
Antonio Martins PinheiJ·o, negociao te. 
Antonio Joaquim Domingues Souto, idem. 
Antonio Igna.cio Ferreira da Silva, ope-

rario. 
Antonio J.a Silva Rodrigues, empregado do 

commercio. 
Joaquim Do mingues Santos, commercio. 
Alfredo Coelho, operario. 
Francisco Soares da Silva, commercio. 
José Mar la da Sll va, idem. 
Domingos R. da Silva, negociante. 
Maurice Abetefaul, idem. 
Alberto Victorlno, commel'cio • . 
Raphael Silva Santos, proprietario. 
Camillo da. Silva Fraga, alfaiate. 
Manoel José Pereira, marítimo. 
Antonio Lopes Machado, coml!nercio. 
Antonio Gonçalves Dias, cab'eiro. 
José Franciilco Goulart, negociante. 
Jo~ê Moreira Maia, operario. 
Constantino Pereira, caixeiro. 
Cypl'Ü\no de Almeida Lopes, idem • 
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Miguel Pereira, Mu.rtins, operarío. 
Arthur do Souza Santos, propl'iotadcJ. 
Claudemiro .dos Sil.ntus, marítimo. 
Agil.pito dos Santos, idem. 
Alfrodo •los Rei.s Teixeint, comr • .IGrcio. 
Ernilio Vcigfl, operaria. 
Joar1nim ua Costa. Gomes, idem. 
José Ma~'tins, idem. 
Luiz Alves d11. Coota, idem. 
Antonio Araujo, i:lem. 
Daniel Gomes da Rocha., idem. 
. Manoel Carvalllal, idem. 
Antonio Machado da Trindade, idem. 
Tarquinio S. cunha, idem. 
João dos Santos, idem. 
Alfredo Pereira, idem. 
Antonio Bittonconrt Machado; idem. 
Manoel Pedro Alcantara, idem. 
Augusto da. Silva Reis, idem. 
Jayme Carneiro, idem. 
Antoniu Razende, idem. 
Ernesto Fallo da Conceição, idem. 
Rufino Azevedo ·Coutinho, idem. 
José Martins, idem. 
José do Prado Peixoto, idem. 
João Baptista Almeida, idem. 
Julio Bril.ga, idem, 
Lino Gonçalves, idem. 
Luiz de Guedes, caLt~iro. 
Antonio Rosario Gonço:llves, idem. 
José Antonio Lopes Soares, negoci&.nte. 
Antonio João Felippe, idem. 
Ivo Gomes Cubos Pombo, commercio. 
Arnaldo João Soares, operaria . 
Thiago Pereira Gulle, commercio. 
José Joaquim Lopes, idem. 
Antonio Cardoso de Oliveira., idem. 
José Bernardino Antonio Lopes, idem. 
Jus~ino An tania, operario. 
Manoel Rodrign!ls do Rogo Vianna, nego-

ciante. 
Jose da Silva, operaria. 
Paulo da. Silva, idem. 
Antonio Gonçalves Sanchcs, commercio. 
Pe1•rotta. Giova~~ni, sapateiro • 

Dóm)ngos Veiga. Lopes, idem. 
Domingos Veiga,. negocia.nte. 
José Joaquim do Outeil·o, idem, 
Manoel Pinto Soa.res, omprcgo,do n o cJm-

mercio. 
:1-fnnoel Alves de Amol'im, idem. 
Joaq11im Dba, operaria. 
Bento lgnaeio do Sonzn., n ogociante. 
~1anocl Ferreira dos Santos, emba.rcado. 
Jciiio Fernan1cs Ferreira, Oo11prega.do n o 

commercio • 
Manoel de. Oliveira Luzes, idem . 
João de AJ'aujo Rocha., idem. 
Narciso Ribeiro da Costa., tr aba lhador . 
José Alves, idem. 
José Ribeiro da Costa, idem. 

I 
Deolindo ToUes de Oliveira., idem. 
Francisco Ignacio Alves, idem. 
Belizwio üa Sihra Santos, ide.n. 

· João Vieira, idem. 
Ma.medio .Tosé da. Silva., idem. 
Ricardo Bento Ribeiro, idem. 
Francisco Bastos Lopes; empregado no 

commercio. .. 
Antonio da Veiga, negociante. 
Manoel da Sil:va cruz, o]JEn•ario. 
Manoel Joaquim Rodrigues, negociante •. 
Antonio Barbosa da Rocha, idem . 
Antonio .de Lima, a lfa iate. 
Joã.o !larbosa, idem. 
Bernardino &i beiro do Moraes, ar tista. 
Adeliuo Coelho,. emp1•ega.do no comm ci•cio. 
Henrique Domingu es da Silva, idem. 
Caetano Souza. Pinto, idem. 
An1;onio . l\1iguas Itoris, negociante. 
Manoel Ferreira Raposo, idem. 
Sebastião Monteiro Espinola, empregado 

no commercio. 
Manoel Teixeira Ribeiro, negocütnte. 
Manoel Toixeíra. lU beiro Filho, empregado 

no commercio. 
Elias do Carmo Teixe ira, <J.lfa.iatl3. 
A. Jos~ da Custa, idem. 
José Apparicio Azevedo, idem. 
Arog~ José Domingues de Menezes, ca-

. Manoel Jos.; Freitas Guimarães, nego- I 
mm~. I tr~eiro. 

A rogo José Francisco Maia, idem. 
A rogo Izidoro dos Santos, idem. :Manoel da Silva. Cana.lho, operaria. 

Henrique Bot•ges de Menezes, negociante. 
Antonio Fernandes, empregado no com-

mareio. 
Antonio JoaiJ.uiiU Velloso, negocia.nte. 
Carolina José Augusto, idem. 
Manoel da Fonseca Soa.rçs, idem. 
Eurico Pinto Ribeiro, empregado no com-

mareio. 
Luiz Pinto de Faria., negociante. 
David Ribeiro di!. Costa, caixeiro. 
Antonio Pinto dl\ Sih•a, negociante . 
Francisco Antonio Ferraz, idem. 
Ernesto Ramos, opera rio. 
Joaquim Dna.rte Pereira, idem. 

Manoel Ba.rbos11. Garcia, emprega do no 
commercio. 

Carlos Bouças, idem. 
Antonio Rodrigueq Cardoso, marinheiro. 

·Augusto da Costa Dias, negociante . 
Joaquim Dias Moreira, caixeiro. 
Julião do:~ Santos, marinheiro. 
Alfredo Teheira. Portella., negocia.nte. 
Arogo Francisco da Cruz Tenente, cai- . 

xeíro. 
Domingos Gomes Salvadm·, ma :•it i roo. 
José Yictorino, ma.rcineiro. 
Miguel Gomes Segura, barbl)iro . 
João Dutra, commercio. 
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Alfredo Bezerra Lima, trabalhador. 
João Ferreira da Silva, idem. 
Antonio José ·Barbosa Ma.ga.Ibães, nego-

ciante. 
Joaquim Duarte Junior, empalhador. 
Manoel Tavares Corrêa,dmpressor. 
Manoel Carneiro Dias, commerciante. 
Manoel Fran(}isco de O li v eira, trabalhador. 
Francisco Rios, caixoiro. 
Antonio Domin~os do Couto, negociante. 
José Francisco ae Castro, negociante. 
Antonio Affonso Reis Junior, cozinheiro. 
Domingos Pietro, negvciante. 
Alfredo Joaquim da Silva. 
Manoel Gonçalves Arruda, rua Senador 

Alen car n. 52. 
Edgard Gonçalves . Arruda, rua Senador 

Alencar n. 46 A. · 
Joaquim de Araujo, rua Senador · Alen· 

car n. 52. 
M aria do Soccorro Arruda, rua Senador 

Alencar n. 52. 
Josê Miguel • Lourenço, rua. Senador Alen

car n. 52. 
Gabriel C. ·de Andrade, rua Senador Alen

car n. 52. 
João da Rocha Martins, rua Senador Alen

car n. 52. 
Alvaro Antonio da Rocha, rua Senador 

Alencar n. ·46 A. 
Angelina Oliveira Rocha, rua Senador 

Alencar n. 46 A. 
Maria Gomes Carneiro, rua. Senador Alen

car n. 46 A. 
Luiza Pepita de Almeida, rua. Senador 

Alencar n. 46 A. 
Raul Gonçalves Arruda, rua Senador 

Alencar n. 52. 
Adelina. Ferreira Arruda, rua Senador 

Alencar n. 52. 
Iracema da Costa Pereira, rua Senador 

Alencar n. 52. 
Guilhermina do Soccorro Arruda, rua Se· 

nador Alencar n. 52. 
Deolinda da. Rocha Martins, rua Senador 

Alencar n. 52. 
Manoel Arruda Junior, rua Senador Alen

car n. 52. 
Manoel Caldeira. Jtmior, rua Argentina 

n. A 2. 
Euphrasia. Guimarães Caldeira, run. Argen~ 

tina n. A 2. 
Mayna Guimarães Caldeira, rua. Argen

tina n. A 2. 
Francisco Freitas Lemos, rua. Argentina 

n. A 2. 
Izaura Santos Lima, rua Argentina n. A 2. 
Pedro Leite Bastos, rua Argentina n. A 2. 
Maria Guimarães e Oliveira, rua. Argen-

tina. n. A 2. 
José Peres Vasques. 
Antonio Josê Fernandes. 

Vol. VI 

José Rodrjgues Alves. 
Antonio José Freire. 
Antonio Lopes. 
José Joaquim Dantas. 
Julio Corrêa de ~á Bruno, rua da Sa.ude 

n. 27. 
Carlos Fernandes Dias, rua Acren. 2 A. 
Albano Augusto Dias, rua Acre n. 2 A. 
Manoel Augusto de Miranda, ladeira João 

Homem n. 6. 
Antonio Fernandes Monteiro, la.deira•João 

Homem n. 6. 
Daniel Fernandes Dias, rua Acre n. 2 A. 
João Affonso Gomes, rua Visconde de 

lnhaúma n. 23. 
Bento Baptista, rua Visconde de· Inhauma 

n. 33. 
Antonio Ferreira, rua Acre n. 2 A. 
Francisco Baptista., rua Visconde de 

Inha11ma n. 33, 
Manoel Luiz Ribeiro, rua Visconde da 

Inha11ma. n. 33. 
Antonio Joaquim Peixoto Sobrinho, rua 

Visconde de Inhaúma · n. 33. 
Serafim de Almeida, rua Visconde de 

Inhaúma n. 33. 
Joaquim Cesario Corrêa, rua da America. 

n. 101. 
Caetano Monteiro, rua Acre n. 68. 
Manoel Rozendo, rua Acre n. 10. 
Custodio Maria d.e Lima, rua Acre n. 2. 
José de Carvalho, rua Acre n. 6. 
Pa.ulina Carvalho, rua Acre n. 6. 
Durvalina Carvalho, rua Acre n. 6. 
Ernestina Couto, rua. Acre n. 6. 
Manoel Pinto Peraira, rua Acre n. 8. 
José Lopes Rodrigues, rua Acre n. 10. 
David Lago S., rua Acre n. 14. 
Miguel Pires, rua Acre n. 14. 
Maximiliano Lago S. , rua Acre n. 14. 
José Pereira Pinto, rua. Senhor dos Passoi 

n. 109. 
Manoel Ferreira. Borges, rua da Alfa.ndega 

n. 293. 
Manoel Gonçalves Além, I'ua S. José n. 15. 
Jorge Ma!ia da Motta, rua Acre n. 16. 
Abrantes Rodrigues, rua Acre n. 16. 
Mario Rodrigues, rua Acre n. 16. 
Antonio Affonso Gomes, rua. Visconde de 

Inballma n. ·33. 
Antonio Rodrigues, rua Acre n. 16. 
José Rodrigues, rua. Acre n. 16. 
Mario Rosa, rua Acre n. 16. 
Ma.noel Ribeiro, rua Acre n. 22. 
Antonio J. Pacheco, rua Acre n. 15. 
Comogonio de Souza, rua. Acre n. 15. 
Joaquim Machado, rua Acre n. 15. 
José Gonçalves Coimbra, rua Acre n. 24. 
Antonio Gonçalves Coimbra, rua. Acre 

n. 24. . 
Franklin João Soa,res, rua Acre n. 30. 

13 
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José Gonçalves Coimbra. Junior, rua Acre 
n. 22. 

Via.triz Gon~a.lves, rua Acre n. 22. 
Joã.o Di~ts, rua. da. Saúãe n; 1. 
Antonio de F>'eitas Guituo.rães, rua Acre 

1!. 102. 
Antonio Garcia, rua Visconde de Ita.úna 

Jl. 33. 
Oa.lixto JoEé dos Stlutos, ru:1 (\<\ Saude 

li. 1. 
Francisco da Rosa., ma do .IJ.Cl'e n. 38. 
José Pinto da Rosa, .rua da. Saúde n. l. 
Bertholinodos Santos, l'Ua do Acr~ n. 32. 
J. A. Pinheiro, rua Uruguayana n. 111. 
B!y,zio -Gomes Ribeiro, la.dei1~a. João, Homem 

n. l. . 
Pe:lro de Castrv, i•ua Aci'c n. 4. 
Corina. Moreira de Co.stc•o, rua Acre 

n. 4. 
· Hildebr[l.ndo de Castro, ru:.1. Acre n. 4. 

Edmundo de Castro, rua Acre n, 4. 
Domiogos Alves, rua .Ac~e n. 4. . 
Francisco Gomes R1be1ro, lade1ra.. Joã.o 

Homem n .. L 
Alberto Mourll.· da. Silva, la.úeira João 

Homem n. 1. 
Bento José Ferna,n,tes, ladeira João Homem 

n. 3. 
Jorge Fernandes; Iadeim. João Homem 

n. 3. 
Deoli.ndo Fernand~g. ladeira J()âo Hmn~m 

ll. 3. 
Ma.riz Hezma.rads do Tito Jardim; ladaira 

João Homem n. 3. 
João Baptista. da. Silva, rtu~ Acre n. 

n. 40. •· 
Luiz Antonio de Vil!ela, ladeim. Felippe 

Nery n. 23. . 
Aw:ia.uo de A vezedo, latleíra Lín·ameuto 

n. 125. 
Arthur Cardoso, rua. Visconde de Sapuc11.hy 

n.5l. 
Jer<.>nymo Alves ViiJcJa, rua Visconde de 

Sapucahy n. 51. 
Benigno. Campos,. rua Livramento n. 129. 
Euclydes Campos, l'Ua Livramento n. 129. 
Antonio Campos,. rua Livramento n. i29. 
Soslimam da Silva, rua. Livramanto n. 129. 
C, de Oliveu•a., E. da Prainha. 
. José Goncalves Fernandes, rua. Acre n. 48. 
José EJ!midu Boulbya, rua Acre n. 38. 
Fra.ncisco Portella, rua. Acre n. 58. 
Juísrce da Silva, rua Acre n. 48. 
Rnsebto Gonçalves Forna.niles, rua. Aorll 

n. 48. 
. Manoel Gonçalves Fernandes, rua, Acro 
; Il, 48. 

JOSé Góuvê~. rua.. Acre n. 46. 
Aurelio Alves, rua. Acre n. 42, 
Elalvina. Torres. da. Motta, rua Pedra do· 

Sal n, 5. 

~faria Francisca ele iesus Torres, rua· Pe 
dra. do Sa.l n. 5. . 

Laura. Lantulho Lages,. r ua João Ignacío 
n. 8. · 

Josi:!Lago, ru.a. Acre n. 4.8. . _ 
Camillo Esteves Son.rcs, r ua da. Con~elç.ao 

n. 100. 
Manoel Vimar d<t Co~ h, ru:~. Co~·o~d Pedro 

Alve> n. 189. ·· 
Seraphim de Madeiros,la.d~ ü •u. João Homem 

n. 32. 
Bernardillo Gonçalves de Andrade, ladeira 

João Homem n. 34. 
Sa.lv<tdor Ferreira Rodrigues, rua. Acre 

n. 12. 
Julio Fernandes, rua. Ac1·e. n. 2 .. 
Abel Augusto, rua. Acre 2; 
Alexandrino. At~gusto, t'lla ,Acre n·. 2·. 
Manoel da SHya Peixoto, rua do P inheit·o 

n. 39. 
Fl•ancísco Laul'eanpenri, rua da Sa.Ude 

n. 2. 
Estellita Fernandes Duart(), rua Acre n. 2 A. 
A~vares Fernandes Dias, rua Acre n. 2 A. 
F. F. Ribeiro de F a. df\, ruf\ Acre n.. 2, 
Fernando F1•ancisco Marques, l'lll Acre 

n. 2. 
José Passos Rodrigues, ru'l. do Sena.do 

n. !li; 
M<~onoel Jo<J.quim Ferreir <L, rua. dos Andra

das u. 86. 
Francisco Antonio Rios, ladeira Joã.o Ho-

mGm n. 27. 
Manoel Torres, ladeira João Homem n. 27. 
Augusto Púedes de Souza, r ua Acre n. 80. 
Luiz Lope~ Ramos, rua Senador Pompeu 

n. 5'>. 
João Antonio Alves Gomei!, ru!lo Felippe 

Ncry n. 9. 
Al·thur Rocha Ar:tujo, ru:t Acro n. 10. 
Mario Rodrigues ·Bo.rbosa , becco João José 

n. 11. 
Manoel Lagos Soutulho, rua Acre n. 14. 
Luiz José Pimon te i Barbosa., rua dB S. Luiz 

n. 23. 
Laur(L Pimentel Bat•bosa, rua de S. Luiz· 

li, 23. 
Mal'ia Paula. Pimentel Barbosa, r ua. do 

S. Luiz n. 23. 
José Luiz Pimen·Lel I3arbo.~a, rua de S.Luiz· 

Jl, 23 . 
Jose Lagos Soutulho, rua Acre n. 14. 
Osear Antonio Nll.seimento, rua. M.ontE~iro 

da. Luz n. 18. 
João José Gonçalves Fnrnandas, rua Felis

rirl n. 5. 
José da Silva Valen-te, rua; de S. Ft anctsco 

da Pra.inb.a. n. 5 L 
Augusto Carn~iro, rua do Sant'Anna n. 94. 
Alberto Ferreira., r na Conde d'Eu n. 154'. 
Manoel Mar(j_UC!S de Oliv eira., vun; 1íag:~o-

lhãea n. 49, 
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Roberto de Almeida, rua Visconde ·· de.sa-
pucahyn.35. 

Domingos . Pereira, rua Acre n. 12·~ 
José de Mattos, rua de S .DiogD n:~ 99. 
Antonio da Motta, rua. General Caldwell 

n. 70. 
João Feiscari, rua Acre n. 43. 
Manoel Gomes Ribeiro, ladeir:l. João Ho

memn.I. 
Ma,nool Crescencio Serp,<, ladeira João Ho

mem n. 42. 
Domingos Jos2 Affllctos, ladeira .João Ho· 

mem ·n. 10. 
José Pinto, rua. Felippe Nery n. 11. 
Joaquim Augusto Carvalho; rua Felippc 

Nery n. lL 
José Pinto Pei•eil•a, ladeira João Homem 

n. 15. 
JoaQuim Alves de Oliveira Junior, rua 

Acre n. 32. 
Nicoláo Lepettino; rua, Acre n. 22. 
Carlos Frerierico, ladeira. João Homem 

n. 16. 
Adelaid.e Fernandes, Dias, rua. Aere n. 24. 
Estelita Fe:·nandes Duarte~ rua Acre n. 24. 
Manoel Augusto Lopes,- ladeira, Felippe 

Nery n. 23. 
Abilio Rodrigues Lisboa; . rua-. Visconde· ,de 

Inhaúm:J. n. 35. 
Antonio Manoel Veiga.~ Riodades, rua Aol'e 

n. 104. 
Raymundo Fernandes de- S!1 Eiras, fer-

reiro. 
Agostinho Stringa, rodeh'o. 
Ismaol Rodrigues dos Santos, pintor. 
José Joaquim·Ferna.ndes; ferreiro. 
Jos6 Gonçalves·Feri•eira, Iimador. 
Francisco Josê1 Fet•na.ndes~ idem. 
Felísbino Fontes de Oliveit•a·,. marceneiro, 
Pedro Joaquim Forreir•a, limn.dor, 
Olegario Pinhe~ro de Andrade, pintor. 
Emílio Vasserot ·. . 
Franeisco José de Castro. · 
Macario Duarte·. 
Sebasti-ã;o Marques de 71fora.es. 
lsma.cl ·Theodoro:da Silva. 
Pedro Hei to r Maria.. 
Eduardo José da·. Cast1•o. 
Raul do~~ Santos Pereira. 
Luiz ·Drummond:. 
Leoncio Joaquim dos Santos. 
Josê da. ,Silva. 
Armando Maria de Oliveira. 
Arthur Carlos Jatu,by. 
Julião Antonio Francisco :\foreh'<t'; 
Alfredo Ch:.Lves Ferna.nrles. 
Arliádo Drummond. 
Fil()gonio · Augusto . DrumlllGnd... . 
Marcos Augusto do Vasconcellos, Dl·um

nlOild,. 
Mamedió Drummond. 
Amyn thas Corrêa. 

Emilio José Soares .Junior. 
Francisco T. de Carvalho. 
Henrique Teixeira, de Carvalho. 
Guido Luiz Drude. 
Pelippe Pereira Bittencourt. 
Alberto José Machadó. 
João Ferreira de Araujo. 
José Borges <le Arau,jo. 
Porflrio So~res Barbosa. 
Antonio .Joaquim Eriz. . 
Napoleão Paulo de Oliveira. 
Virgillo Rodrigues da Silva. 
José Antonio do Conta. 
Luiz Pereira da Costa·. 
Firmino Antonio da Fonseca.. Villela .. 
Manoel Gomes Braga~ 
José Gomes Tei&eira. 
Joaquim de Almeida Costa. 
Candido Dias da Cruz,. 
Francisco Ro.irignes -de Oliveira. 
João Francisco. 
Alfl'edo Teixeira de Oliveira. 
João Rodrigues Pará. 
José Cori·ea. 
Francisco Antonio Ribeiro. 
Albino Martins.de Bastos. 
Jacintho Simões. 
Jamjão dos Santos Monteiro • . 
Antonio Marinho Alves .. 
Pedro da Cost:' . 
. Tosé Ribeiro de Almeida.. 
Cesinio Manoel Pa.thares. 
José Gonçalves Pinto Junior. 
Francisco BJptista.. Li o bares. 
Ignacio Rn.bcllo de Carvalho. 
João dos S~ntos Al'Velloz. 
José Gomes Pereil•a: Pinto. 
Cla.udino Corrêa da Silva. 
José Joaquim Gonçalves. 
Caet:tno do A. Vagconoollos. 
Manoel Gomes Campos. 
Francisco . .Pereira.; 
Miguel Corrêa. da Silva •. 
~hnoel Poreiea, Amara.nte. 
Antonio üe Oliveil·a.. 
Antonio Alves. 
Joaquim Ca1~nciro . Soares. 
Ja.cintho lla Silva-Rebello Junior. 
Antonio Teixeira. de Ag,tlial•. 
Eduard.; Pinhairo. de · <Jal'valha. 
Ma.theuS! .Luíz.da,,Rooha·. 
Manoel Emilio da Silva.. 
Manoel de Oliveira e Silva. 
Alberto Duqpe·Estvad!.-1.~ . 
João VirgiJio,de--Araujo~ 
Angusto Fausto de Abreu .• 
José Igna.oio- • Lea.h 
Manoel Clemente de ·Carva.lho •. 
Joaquim Militão,.da,Motta.._ 
Carlos Adolpho de Rezendeç 
João Lopesda Fonseca. 
Jonas Sobral. 
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João Bonecia.ro. 
Annibal Baptista. Ferreira. 
llila.rio Augusto Ribeiro. 
Silvino José Romã.o. ·. 
Joaquim da Fonseca. 
Joaquim FranciSco dos Santos. 
Franciseo Diniz Pa.ncha. 
Paulo .Antonino do Bomfim. 
Augusso Clemente Bastos. 
José Manoel da. Costa.. 
Alvaro Ladislá.o Ma.rtins. 
Ignacio Clemente Oe.rva.lho. 
Nilo Francisco de Medeiros. 
Silvestre Madeira Nunes . 
Fl'IUlcisco Ernesto das S&ntos; 
Alcibiodes Antonio Lol'dello. 
José Jo&quim Pereira. Da.nta.s. 
Henrique Pereira do Cbuto. 
Alexandre Josê Pereira.. 
1oão Antonio da. Silva Tavares. 
Sih ino Esbarra da. Conceição. 
Manoel Josê Pe:reira. . 
Ba.:tilio de So~a Omanjiun. 
Sa.lustia Ru1ino de Freita.s. 
Ada.lberto Ferreira. Baptista.. 
Francisco Antonio Pereira.. 
Ernesto Pereira da. Rosa. 
Cypriano Gon~a.lvee. 
Romã.o Rosé dos Santos. 
Arlindo da. SUva. Lobo. 
<Francisco Joaé Soares. 
Ernasto Lima. Ma.ttoso. 
Mario Sllva. 
Silvestre Alves doS Sa.ntoa. 
Tarquínio da .MaU& Llm&. 
Wa.ldemiro Lino Pit'ea. 
lzidoro La.urlndo dll. Silva. 
Plialo do Sa.crameuto. 
R&ul A.. Nunes. 
Germe.no Corrêa. Feio. 
Clodimiro Augusto Petilira.. 
Bernardino Alvea doa Sa.ntos Segundo. 
Alenndre José Pereira. 
João Gonçalves dB Ca.rva.lho Junior. 
Domiogos de Ol!Yeira. 
Joaê Plnto Ramalho. 
Antonio Ferreira. do Nascimento. 
Antonio Joaquim de Andrade. 
Bernardi no Alves dos Santos. 
João Gonçalves de ca.rva.lho; 
Malloel Cardoso de Almeida., rua. do Dr. 

Btdhões n. ll A. 
R01endo Machado Zacharias. 
Anoibal Cesa.rio do Sacra.mento, 
Joio de Deus da. Raoha Ferreira. r 
Francisco Gomes. 
Eduardo de Sa.nt'Anna. Meirelles . 
Augusto José Tavares. 
.Uezandre França Xavier. 
Julio da. Rocha. Mendes. 
Manoel .Toa.quim Pacheoo. 
Ma.noel Pereira. de Gouveia.. 

José Bc>telho de Souza. 
Domingos Maquieira. da. Silva. 
Manoel da Silva. . . ... •. 
Aarão. Fernandes Madeiros. 
José de Souza. Moura. 
José Villa.r. 
Fernando. Pa.ulo Tinooo. 
Estavam J osê da. Costa.. 
Luiz Ignacio de. Azevedo. 
Adriano G. Netto. 
Antonio !ti beiro Maga.lh&es Junior. 
Angelino Nery da Costa. · 
Sizino Alves de Sâ.. 
Pedro Igna.cio do Carmo. 
Osaal' JoSé Tavares. 
Al'thur Deoaleoia.no Gouvêa Junior. 
Francisco de Ba.tio. 
Joio Luiz Pereira. 
Manoel J osê Ta. vares. 
Guilherme Luiz da Silva. 
João Berna.rdo Ma.l'tins Estavas. 
Luiz da Aguiar Pacheco. 
Oscar Paulo de Souza Brandão. 
Ama.ro Damazio dos Reis. 
José Candido Vieira. 
Lel>poldo Teh:ein DOl'&nie 
João Silveira Rodrhrues. 
Silvino Luiz da Roolla.. 
HenriqUB M, Costa. 
Luiz Antonio da Silva. 
Mario Antonio dos Santos. 
Polytlarpo Hermes da. Silva.. 
Lacio Beneve.auto, ladeira. João Homem 

n. :il8. 
Domingos José doa Allliotos, ladeira João 

Homem n. 10. 
Joaquim Jollé Gonçalves Vianna, rua· d& 

Passagem n. 58. 
Joaqllllm de Jesus Ferreira., rua. do Pro· 

posito n. 70. 
Franolsco Sarmento, ladeira Joio Homem 

Q, 27. 
José de Almeida., rua da Sa.ude n. 40, 
Horacio da Cost& Brito,raa. do Trem n. lO•. 
Manoel L~~ouri&no dos Santos, rua. 13 de 

Maio n. 13. 
Vicente Ferreira. Lima, ladeira Joio }{o

memn.2. 
Bonifacio da Trindade, rua. NoTa do Livra.· 

mento n, 55. 
-osoa.r Victor de Souza,b.deira João Homem 

n. 39. 
Joio lgna.cio de Oliveira., la.deira. do Ca.s

teUo n. 20. 
Alberto Fra.ncisco de Senna., rua. D. Bel· 

mlra n. 27 .. 
Manoel Bias dos sa.n tos, rua. Teixeira de 

Azevedo n. 17. 
M&.lloel Pinheiro, rua. da. Mlserioordia.· 

n. 115. 
José da Cunha, rua de Sant'Auua. n. ~. 
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Agostinho~Nobre, rua Coronel Alfredo de Victorino Theodoro ·Ferreira., rua Viscon-
Almeida.n. 2. desS:J.de Pirassinunga n. 54. 

José da Costa. Albano, · rua . da Alfandega. José · Antoni9 Martins, . rua ·do Riachuelo 
n. 310. n. 99. 

Nabor Nuno, rua D. Deldora n. 4. Ladislâo Casimira de Santiago, rua z n.2. 
Manoel da Costa Santiago, rua da Alfan.. Antonio da Matta • Amorim, rua General 

tlega n. 295. . ..· .... · .. ·_.·· ... ··. ·•· .. · . • - Caldwel n. 242. 
Ta.ncredo Brito Bayma, rua Barão de São . Ma.noelLuiz Arêas, rua Francisco Fra.goso 

Felix n. 106. n. 15. 
Francisco Ignacio da . Silva, ladeira Madre Francisco José dos Santos Junior, estrada 

de Deus li; 1. . . Real n. 38. 
Rufi.no Pereira dos Santos, Adro de São José Vieira da Cunha, l'ua. Monte Alegre 

"Fl"&ncisco n. 9. · n. 51 • . 
Adão Paulo dos Santos, rua do . Indígena Antonio Luiz de Barros, rua S. Claudio 

n. 8. n. 7. 
-Pedro Joldro, escadinhas da Conceição n.7. Arthur Ribeiro de Sant'Anna, rua de São 
Fenelon de Azevedo, ladeira João Homem Pedro n. 277. 

n. 35. . . . . Heronides Linhares de Souza, rua do 
Francisco dos Santos, ladeira Felippe Nery Cunha n. 53. 

n. 9 ~ Ainerico de Alvarenga Rocha., Estação do 
Eliziario da Luz Trindade, rua. Visconde de Dr. Frontin, rua. Olina. n. 2. 

Sa.pucaby n. 158. . Ernesto Gonçalves de Alvarenga, rua de 
Antonio Guimarães, rua 13 de Maion. 3. Sant'Anna. n. 64. . 
Matbia.s Lustre, rua Corrêa. Dutra . . n. 21. Elisio dos . Santos, ladeira do João Homem 
Adolpho da Silveira, rua Visconde de Sa- n. 1. 

puca.hy n. 103. Ba.zilio Manoel do Espírito Santo, rua Dr. 
Servulo Nascimento Santiago,rua. da. Saude Mesquita Junior n. 9. 

n. 185. Bra.zilino Pereira da Silva, tt•avessa Aguiar 
Agostinho Augusto, ladeira Felippe Nery n. 9. 

11. 5. Monoel José dos Santos, rua do Senado 
João Gonçalves dos Santos, travessa do Se- n. 48. 

reno n. 1. Ma.noe, Guilherme, rua Aqu.ida.ban n. 81. 
João Q(lntil Ma.rques,rua Senador Pompeu. Bento Hermilio de Jesus Pires,tra.vessa do 
João de Albuquerque Barros, rua da Saude Guedes n. 33 • 

. n~ 5. Aceacio da. Costa,rua das Pa.lmeiras n. 46. 
José Rod1•igues da Souza, rua Cunha Bar- Antonio Theodoro Baptista, rua Ama· 

boza. n. 51. zonas n. 3. 
Manoel Francisco Felix, travessa de São Aquino Galdino, rua. A. Garcia n. 3. 

Sebastião n . 15. Melchia.des Martins da Oliveira, rua Sio 
Gregorio Rocha, morro da. Fa.vella n. 4. Diogo n. 38. 
Joaquim Coutinho, rua. da. Saude n. 92. Braz de Oliveira Branco, rua do Livra.· 
Juvenal da. Silva Ribeiro, travessa. do Se· mento n. 95. 

,reno n. 11. Oscar da Silva Bastos, rua da. Miserlcor· 
Olympio Ferreira de Sa.nt'Anna, rua dos dia. n. 43. 

·Cajueiros, n. 8. . Matbia.s Almeida Ca.t•va.lbo, rua. da. Impe· 
Francisco Verdadeiro, rua. Corrêa. Dutra. ratrlz n. 101. 

n. 21. · Domingos de Assis Sampaio, rua General 
Francisco de Mello e Albuquerque, rua Vis· Camara n. 361. 

-conde de Sapuca.hy n. 103. Niooláo João Julio do Nascimento, rua 
Cyriaco de Lacerda, rua da S. Pedro n.I72. Gaspar n. 5 A, Terra. Nova, 
Eduardo Antonio de Lemos, travessa do· Fortuna to Manoel Menezes Br•um, rua Flu-

.João Ignacio n. 9. minense n. 24, Paula Mattos. 
Antonio Francisco dos Santos, rua. do Jogo Thomaz José Lopes, largo de Caiumby 

·da Bola. n. 71. n. 88. · 
João da Matta., rua do Livramento n. 52. Arthur Ribeiro Silvares, rua D. Laura de 
Aristides de Azevedo, rua. Corrêa Dutra Araujo n. 87 B. 

,n. 13. Antonio da Costa Borges, rua Formosa. 
Francisco de Mattos., rua. da Saude n. 109. n. 119. 
Evaristo Alexandre Pereira da Costa., largo Eugenio Barbosa da. Silva., rua Madre de 

·de Ca.tumby n. 88. Deus n. 8, 
Luiz Antonio de Andrade, rua Ca.ralina Amancio Soares do Nascimento, ladeira. da 

.Machado n. 120. Saude n. 33. 
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:Felicissimo Sa.bino da. - Costa., ru11 Senado!" Luiz de Sa.nt'Anna;, ·estra.da de Santa Cruz 
Pompeu u. 266. · ' n. 289, Ca.scadura . 

Antonio Pereira da. Silva., rua·1lo Livra.• José-Pereira da Silva., J'ua. Pa.11la. MattoS' 
menta n. 100. n. 10. 

Victor Manoel de Carvalho, EstaÇão. do João Antonio Apeta.lo,· ru<> Dr_. Niemeye1' 
'Meyer, rua. Dias da Silva. n. 6. · . ! ·n . 43. . • 

José Rangel da Costa, rua do 1\Iattoso; Ame~ro Miguel Gonçalves da Cul.lhl1, B. B •. 
n. 42. · R. n.8. · 

Mariano Jose Tavares, rua, C.Jsta Lobo' Amaro d o Bomfim, rua Minas n. 3, 
n. 30, S. Francisco Xa.vier. João Maria do Espirito Santo, rua s,~ 
··ca.rlosBellodeAndrade,rua.Belmiro_ll.l5.' n. 2 C. . d ,. . 

·Piedade. · • Bra~ Antonio a. Silva, rua da Amenca. 
Alfredo .:Martins Lopes, l'Ua S. Jubimn .4. n. 58. . . . . 
Virgilio dos santos Rosas, rua. Jos6 de Fl0!'8UC!O Fellx do •A. ·Franca , r ua.-PI'e8l-

Alenca.r n. 40. " dente !Jarroso n. 140. 
Augusto Telles de Oliveira, estrada :Por- José Cu_pertino 1'\Iartins, l'na do Alcantal'a 

tellll Rio das Pedras. : n. 9B. · 
Armando Albino <la Costa .rua Fan"eld Fernando de Castro c Silva, rua Muriqui· 

n. 255. · ' · · "' · · p ary n. 10 A. 
Jose Feliciano da. Costa, ru:t do Costa n.Gs,· Antonio Pereira de Barros, rua S. Claudíü 

loja.. n. 7.:. . . . 
Felisberto Timotheo, rua S. Diogon.69, Joao J~sé Mun1z. r~a. Ass~CaroCiro ·n .~~· 
Manoel Leal, rua s. Dlogo n, 170. Porllrw Alves Corrêa, 1 ua do Hospww 

Antooio An<>s~acio Leite Brito, estrada n~}{/lo'nio José d:t Silveira, rua. Imperial 
Real n~ 186. n 6 

Fr-ancisco Felix da Silva, Avenida Rt,ty 'Antonio Luiz da cunha triJ.v-essD. do ,Pires 
Barbosa., qua~·~ ~- .658. n. 19. ' 
ro!·~u~7g~ Ohvctra, rua D. Feliciana nu- J~n1onío Carlos Augusto, rua Santo Chl'iStu 

Abel José Ermitos, rua Presidente Bar- n.J~;;tinbo Julio Ma.ceuo, rua. ·Fr~i caneca 
roso n .. 63. n 240 · 
ca::J~~·~.José Alves, rua de Itaq_uaty n. 22• .·cla.l;dino ·Vlctm' do & pil'!to Santo, "l' llJ. 

_Herculano Jo~~ de Carvalho, l'Ua Nova do ·Sa~o.nt~~i50' \lves da. Silva rua costa Barros 
Ltvra.mento n. 94, n.;13 

1 
' ' · 

Jacíntbo José do 1Iedeit•os, t'llil. .C:.trdoso Alberto João Rodt•igues, l'Ua Sei•gipe n. ·24. 
n. B, Meyer. · Ca-rlos Joaquim de Assis, t•ua. ·Presidente 

; Francisco Moreira. Affonso, rua do Livra· Ba.rro$O n. 120. . 
mcnto nd. 20

1
. 

1 
d 

1 
Izill.oro .José da S ll v a, tra. veua de D. Rusa 

Luiz o O 1ve ra Louza. a., ru:J. Mag;t llã.es n. 3. 
n. 41. João José de Crilti•o, r ua Floresta n. 5. 

J~aé Ferna.DdllS Dias, ladeira do Fa.ria Manoel Flomncio da Fontoura, r ua. Darão 
n •• 5, -deS. 'Felixn.ll7. 

, .Marcolino Eleuterio Gomes, r-ua. Ben~!n Amorico Raymundo, r ua Bll.l'iio do S. Folix 
: Coll!ta.nt n. 22. n 137 

Benedicto Ferreim da Silva, rua S. Cle- ':Ma.n~ol João ua Costa., ruu. Fernandes Gui-
, , mente n. 115 . maries n. 37 • 
. , Antonio-Ca.ndido .de Carvalho, :rtm .José Sylvestre Luiz ·de Castro rua Ba.rã.o de 
: Domiogues n. 17 . s. l<lelix n. 137. ' 
, Antonio Cardoso Lopes, ·Estação do ·En- Pedro· I.opes Coelho. 
' cantado. · Antônio José Monteiro. 

·; Cesa.rio José MM•tins, rua. Cunha Bu.rbosa. ·Fra-ncisco José•-Est.eves. 
·. n. 15. Seraphim dot Su.ntoa. 

' ' Alt'redo·Pil!a.r, rua da. Liberdade n. :30 A, Antonio P~reira doAmarn.l Costa . 
; Pedregulho. Adriano ·li'erreira Mendes Guima.r~s. h ''Francisco Gonçalves Ba-rroso, praça. Dona Ft•anclsco Machado Bertão. 

' ; Constança. n. 4, Ra.ymundo dailtool!~ 'Aguiar. 
\: ·Henrique Jos~ ·dos Santos, ru:t de ·Sl!.o ·Manoel Gonçalves. 
: !Carlos n. 26. Elias Amaro. 
':\ •MnnoelLopes Ferreira,· rua dos ·'Pinheiros 'Margarida Gonçalves. 
{~. 6, Estação da Pieda.de. Joaquim José Fernandes. 
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Joaquim do · Almeida. Pereira. 
Jo~é Coelho da S1lva Bastos. 
Francisco José do Ro:3al'ÍO. 
José Marques Vianna. 
Domingos da Costa Pinheiro. 
José Pinheiro de Queiroz. 
Antonio Monbiro. 
Theophilo • Pinto de Souza. 
Manoel NunesPeroira Ne-ves. 
Romualdo .Serra. 
Curiacio Archanjo de Carvalho. 
Olavo de Oliveira Carvalho. 
Alfredo Mello Lopes. 
João Martins df1 Silva.. 
Augusto Cesar. 
José de Souza Fteita.s. 
João G. Serpa. 
Manoel Alves Corrêa. 
Eugenio Julio Lopes. 
Joaquim Ferreira, 
Luiz Soares F]gueiras. 
Antonio Pinto de Almeil.hl . 
Manoel Joac1uim Pereira. 
Antonio Ferreira Plnto. 
I~uuardo Pinto de Almeüla. 
Antonio Fermira dos Sa,n.tos . 
. Antonio .José Raphael. 
Albert•J de Carvalha. 
Antonio .Toaquim Campus. 
Antonio Antuue.~ do Abreu. 
Antunio dos Santos Novo. 
Norberto dos Santos Novo. 
Mano<.11 Guimarães Peroil'<1. 
ltl.tphr~el Barbosa. Junior. 
Manool Qol'rêa de Mendunçi\, 
Jos~ Corr•êa do Mendonça. 
Eduardo Nogueira elo Souz:) _ 
Alfonso Bossa. Leal. 
José Pinto NoguoirrL 
Pedr•o Julio Lopes. 
Samuol Rocha Damasceno. 
José Abreu. 
Abilio Joaquim Teixeira. 
Podro Campcllo. 
Elias de Aguiar. 
Candido F. Gomes. 
A. S. Almeida & Comp. 
Balthaza1• ALves da Costa So<:~.res. 
Augusto Pinto. 
Manoel Al(jxandt•J. 
Adriano Fernandes Coimbra. 
Mariano Gonzalez. 
Florencio Pereira. da Silva. 
Manoel João Ferreira.. 
Joaquim dos Santos Almeida. 
Caetano Simões Coelho. 
Cid Adão Guimarii.es. 
José da Silva Souza. 
Doricio da. Silva Monteiro. 
Jorge Gonçalves. 
Eutymio Vespasiano Pessoa. da. Silva. 
José Marques da. Silva. .Juniot•. 

Aurelio Alves da. Silva. 
Martinia.no Castm Tavares. 
Tiburcio ·· Antonio Fet'reir.:t. 
Gabriel Ildefonso · Diez. 
João Rufino da. Silva. 
Pio Pereira de Souza. 
f>edro Athanazio de Oliveira. 
Gabriel Rodrigues de Araujo. 
Jayme Nicacio Vaiença. 
Luiz Roque Pinheiro. 
Joaqnim L. du.s Santos. 
Manoel de An"d.ra.de. 
Luiz Fernandes. 
Antonio Stanislâo de Almeida e Souz:1. 
José Antonio de Mello. 
Carlos Ba.lbíno Fel'reira. 
Octavio Antonio Machado. 
José Conêa Telles 
Genario de Magalhães. 
Antonio Rei3. 
Francisco Camar;.l.te. 
Octavio Mascarenhas. 
Joaquim de Arruda. 
Enripedes C. Brandão. 
Alfredo Pereira Voluano. 
Manoel Martins da Silva.. 
Alvaro José Nunes. 
Manoel M. T:.~.noeiro. 
Julio Rodrigues Costa. 
Pedro de Souza Pinto. 
Tiburcio Cand.ido de Oiiveira. 
José de Assumpç~ão Pinto. 
Francisco José Ferreira. 
Eduardo Claro de Oliveira. 
Alfredo José U.e Carvalho Oliveira. 
Mario Moreira Lima. 
João Tavares. 
Mario Armando de Oliveira. 
Pedro Hngo. 
Victor José Ramcs. 
Manoel Pu.checo Fer1•eira. 
Franlc.lin Alvos dJ Freit~.s Campos. 
Antonio Ferreira da, Costa. 
Romualdo Alhuque1•quo de Castrv. 
Leopoldo Barbosa Tellcs. 
Francisco Dlniz Pe1•eíra. 
Clemente Mu.noel dos Passus. 
José Victorino Cabral. 
Manoel Pereira. Lima. 
Carlos Francisco de Oliveira.. 
Ma.ooel Dua:t·te da Silva. 
José Francisco de Oliveira .. 
Francisco Luiz Pereira. 
José Luiz Pereil'a. 
Ped1•o Mercíer. 
Jorge de Souza Sampaio. 
Joaquim JosJ do Valle J~tnior. 
Eurico Salgueiro Mu1·ta. 
Benedicto Bernardo. 
FLorencio Silva. 
João B. de Carvalho • 
Manoel Raposo. 
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Sylvestro- Gómea. . 
Eurico de Madeiros. 
·Alberto Rodrigue' Teixeira Bastos. · 
· Emilio Alves dos Saótos. · 
Al'etho Atagiba Leite. 
Manoel Antonio Ferreira da Silva. 

· · ArmMdo Paulo. 
Miguel d'Avila.. · 

. José Paulo doli Sl\ntos. 
Oscar Forreira." da. Silva~ 
Luiz Carneiro. 
.Amador Da.ilta.s. 

. na.yrnundo Moreira Dauto. 
Bento da Silva. · 
Ernesto· Faria. 
Antonio Ma.roello. 
Arlindo Luiz Balduino. 

. Pedro Paulo. 

.Antonio SoaJ.•e.J Barbosa Lamas. 
Abilio de Sant'Am1a. 
Antonio Borges. 
Oscar Francisco do Nasciincnto. 
·Bernardino Joiié de Assiil. 

··. Eduardo M. Souza. l:'arros .. 
· José Antonio Rodrigues. 

Carlos Antão dos santos. 
João Pinto de Vasocmcellos. 
Orlando Joaquim Monteil·o. 
José Victorino GonQal ves. 
Leopoldo da Motta. Toi:leira. 
João Souza e Almeida. 
Ignacio Thoodoro da Silva. 
Frederico da Costa Junior. .. 
Zetsrino Nogueira. 
Francis·!O Vasques. 
Rodolpllo lnd~o do Bt•a.til. 
José Heitor Maria. 
Manoel Heito·: Ma.l'!a. 
. Jolio Heitor Marlt~.. 
JOII6 Fernandes. 
Julio da Silva.. 
Antonio Joaquim dos Santos. 
LulzAntonlo da Silva. 
João Bl'ssa. do Olí voh•a.. 
Hora.cio d·~ Silva T1•avassos. 
Manoel da. Silva. 
Luiz Cordovil La\•alle. 
Ernesto de Almeida e Sllva. 
Oscar Felippe. 
carlos Cordovil Laucetta.. 
Henrique José Barbosa. 
Luiz da Silva. 
João Pimenta. 
José R.llllôa. 
José Alv-e~. 
Pedro da Silva. 
João Pereira Pinheiro. 
Claudio Monteiro. 
JoSé Fernandes Fa.rinileiro. 
Joã.o P. Bittenoourt. 
Ballarmino Pinheiro. 
Henrique Tímothao . 

Alvaro Ferreira. Cal'doso. 
Joaquim . Paiva. . · 
Antiooho José da Silva.. · . 
Nelson· de Moum Cllminha·~ · 
Ampbiloqu!o Tupinambá. 
Alberto Barcellos Brancant. 
Noríval Botelho Chaves. 
José Antonio da. ·silva. Fonseca.. 
Fra.ncísco Meod~ Olíveira. • 
Valentim da. Silva. Fonseca. 
Estevã.o José Rabello. 
José Francisco da Silva Porto • 
Bazileu José Coutinho. · 
Manoel Joaquim de Campos. 
Alvaro do. Silva. Campos. 
Antonio José Pinto. 
Albino Ca.mpós . 
Adolpho Alonso Vida!. 
José Auguslo Simões. 
Vicente Torres .. 
Antonio Ambrosio de M~galhãcs. 
Paulo José RoJ.rigues. 
Manoel Augusto da. Cullha. 
Manoel JoSé Rodrigues. 
João Baptista. vmano. 
Uomingoa ~·ernandes Braga.. 
Joo.qulm Rodrigues dos Santos. 
Augusto da Cunha. 
Antonio Loureiro Junior. 
Jose dos Santos Barbosa.. 
Manoel r'crna.ndes Cerqucira.. 
Antonio Luiz Pereira. 
Adelino Ribe:ro Bandeh•a.. 
José de Menezes. 
Matheus Lourenoo de Menezes. 
Joaquim Ferreira Portella. 
Manoel da Silva Oliveira. 
Ben1o José Ma.rUns • 
João de Mattos Junior. 
Manool José Carlos. 
Antonio dos santos Mendonça.. 
José dos Santos Jnnlor. 
Fra.ncieco Pinto da Cunha.. 
José dos Santos Mendonça. 
Manoel das Neves. 
João Fernandes de Freitas. 
Innocencio da Sllva Ferreira. 
Antonio da. Costa Rabello. 
Heleodoro Antonio de Oliveira. 
Domingos Antunes de Pinho. 
Manoel Ribeiro Pereira. 
Jos6 Casaes Pinto. 
Aotoaio R. Ribeil'O Junior. 
Julio Alvos. 
Manoel Rodrigues da Costa. Fl'a.ga. 
Jovíno Eduardo de Almeida. 
La.ut·ootloo Pereira Pinto. 
Ca.rlos Ploto Su~res. 
Jolê Maria Pimenta.. 
Olymplo do Sant' Anna Leito • 
. Juifo iloa Santos Botelho. 
Dav-id Josê Pinho. 
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João Antonio do Carmo. 
Souza Lyra, professor, normalista. 
Raul Lourenço Chaves, carpinteiro. 
Antonio Pedro da Silva,. trabalhador. 
José Rodrigues Pinto.~ trabalhador. 
Zoroblbel Corrêa., foguista. 
Joaquim Franciseo do Nascimenfo, traba

lhador. 
Antonio Joa.quim da. Trindade, carpin-

teiro. 
João Pedro da. Silva., trabalhador. 
Sotee José dél. Silva, calafate. 
Casimiro Pedro da. Silva, barbeiro. 
José Lourenço Ferreira, carpinteiro. 
Jácintho Soares Medina, carpinteiro. 
Alberto Santos, pintor. 
Irineu Freitas, ajudante de ajustador. 
Nicoláo Rodrigo, trabalhador. 
Manoel Jo~é Arantes, ca1•pinteiro. 
Alcino Caetano da Silveira, carpinteiro. 
Jo:é Antonio Povoa, carpinteiro. 
José Gonçalves Martins, carpinteiro. 
Antonio Branco, mecanico. 
Horacio José Braga, carpinteiro. 
Antonio de Campos Lima. carpinteiro. 
Oscar José de Paula. e Silva, apontador. 
Alfreio Silva, trabalhador. 
Augusto Francisco Quaresma, trabalhador. 
Alberto Guilherme Walker, tra.b·:~alhador. 
Dario Carneiro Dallier, trabalhador. 
Josê Ferreira de Andrade, conservador. 
Luiz Gonzaga Portella, carpinteiro. 
severia.no Lopes, trabalhador. 
BeneJicto Linhares, trabalhador. 
Candido Luiz de Carvalho, bombeiro Hy-

draulico. 
Julio da Costa Souza, machinista. 
Antonio Martins, conservador. 
Arthur Ma1•tins; machinista. 
Marcolino Mendes da. Rocha, funileiro. 
Agostinho ,José de Souza. 
Benedicto Joaquim Trindade, funileiro. 
Antonio de Souza Gens, carpinteiro. 
José Dutra do castro. .· 
Antonio Manoel da Silva Cá.cella. 
Joaquim Vivas, ajusta.dor mecanico. 
Frederico Antonio Torres, carpinteiro. 
José Baptista Alves, operario. 
Antonio dos Santos Vieira, pintor. 
Henrique dos Santos, carpinteiro. 
Luiz Jgnacio de Souza. Junior~ idem. 
Fra.nldín José de Moraos, trabalhador. 
Benjamin José de Moraes, idem. 
Celestino Nunes da Silveira, alfaiate. 
Antonio Mendes, barbeiro. 
José Corrêa. Telles, ferreiro. 
José Pereira Gonçalves, ma.chínista.. 
Ernani Ferreira, commercio. 
:Umberto Rodrigues, idem. 
Manoel Antonio de Morae:J, idem. 
André Rlsso, nogoeianto. 
Annibal de Azevodo, commerolo. 

Yol. Vl 

Augusto Pereira Vida, industrial. 
Ulysses Pires, commercio. 
Manoel Alves Martins, idem. 
Jacob Christ, idem. 
Antonio da Silva Barros, marceneiro. 
Romão Antelo, ·pintor. 
Francisco .c.· Viàa,a.lfaiate. 
Antonio Carneiro, commercio. 
Leandro Augusto Porto, marceneh·o •. 
ALbano José Maehado, negociante. 
Vicente Criarnell, sapateiro. 
Domingos José da Silva, taverneiro. 
Antonio da. Silva Oliveira, negociante. 
Belmiro da Conceição, artista. 
Feaneira Fonteneli. 
Constantino Col'rêa, caixeiro. 
Pedro Rodrigues, artista. 
Domingos Josê de Oliveira, industrial. 
Joaquim Lopes Bastos, idem. 
Emygdio de Almeida, idem. 
Constantino Sota, commeroio. 
Candido Boulhasa, carpinteiro. 
Francisco Rodrigues Lopes, encadernador. 
Hemique Sibreiros Vida, idem. 
José Onofre de Souza Breves, idem. 
Agostinho Fernandes. de Mello, idem. 
Chríspim P. Pinto, idem. 
Annibal Gomes, idem. 
Affonso Alves Barbosa, idem. 
Salvador J. Assumpçã.o, idem. 
Alvaro Joaquim de Arruda, idem. 
Antonio de Souza Limoeiro, idem. 
Ezequiel Dias da Silva., idem. 
Alberico Leopoldo Leite, idem. 
Emygdio Silva, dobrador. 
Joaquim Pereira. de Souza, encadernador. 
Irineu Francisco de Miranda, dobrador. 
Clemente Fiares da Silva, idem. 
Joanna de Carvalho França, encaderna-

dora. 
Eugenia, idem. 
Carolina Tesch Veras, idem. 
Idalina de Oliveira, idem. 
Christioa Belmira, idem. 
Elvira de Araujo, idem. 
Senhorinha de Araujo, idem. 
Guilhermina da Silva, idem. 
Maria Carolina Charvet, idem. 
Henrique Schmidt Junior, typograpllo. 
Carlos Ferreira de Mello, idem. 
Henrique Partomand, idem. 
Joaquim de Sant'Anna, e.ncaderna.dor. 
Valentim Duarte Coelho, idem. 
Manoel Benites, idem. 
Carlos Pacheco de Medeiros, dobrador. 
Eugenio da Silva, encadernador. 
Antonio José da Fonseca, encadernador. 
Accacio Herculano da. Trindade, idem. 
Roberto Naldí Filippo, idem. 
Zacharias Gomes Lima, idem. 
Antonio Thomaz Pinto, idem. 
Humberto de Araujo, idem. 
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Fraulilin José-de Assumpçao , H'T.1. 
Justino Jo~é do Miranda, idem. 
João Fi1•mino Barbosa, ideiu. 
José Firmino Ba1·bosa:, idem. 
Pedro Moreira. Corrêa, fundido r. 
Oarlos Moreira Corrêa, hl.em. 
Manflel José dos Santos, idem. 
Rodolpho T. Valente, idem. 
PalmYfo de Lima, itlem. 
Francisco Je Lima, idem. 
Balduino dos Santos J'mtior, idem. 
Silviuo Fra.uça da Silva., idem. 
De o da to dos Santos Ferreira, iden. 
Domingos Gonçalves, idem, 
Alfredo José Guedes Pinto, idem. 
José Peilro do Souza, idom. 
Antc.nio Jo~é Corrêa. Dias, idem. 
Caudido Silvino Indio do Br:\úl, idem. 
Cainillo Morei1·a. Dias, encadernadet'. 
Av!'Jioo Gomes da Silva, idem. 
Luiz Pcdm Gvnça.lves, idem. 
Adolpho Daniel Stein, idem. 
Felippa Wa.llaM, idem. 
Athanazio P.weira de Azevedo. Llem. 
Henrique Schimidt, pautador. 
Franc~co lie Paula Barros, ídem. 
Alfr•edo Teixeira, idem. 
Eugenio de Fa.ria, pautação. 
José Furtado de Castro, doumção. 
Amphilophio Jorge Ermida, expediç!io. 
Antonio Alves de Oliveira, idem. 
Vicente Franeavilltt. 
José F muca villa.. 
Francisco Oarn<l.v:.u. 
J osê Vicon te Bazão. 
Fortunato Benedicto Scoz e s1u f<unilia, 

lithogJ•aphia. , 
Candido Ferreira de Rtl'l'.J'. 
Valente Francisco, 
?-/IJ.noel o. Cappelleto. 
Alfredo Pinto DUiute. 
E. João Paula Ribeiro. 
José Rodrigues. 
Frederico Paulo Vieira . 
João Joa.quim de Arru·.t~~o. 
C\ianoel Antonio de Mirand·:t, cocheiro. 
João Rozendo de Mendonça, stareotypia., 
Joaquim Augusto de Aguiar, mecanico. 
Raul Rezende Mendonça, idem. 
Vicente Abre u Costa., ide m. 
Nicolâo FI·ancisco Malheit•os, impressão. 
José Kosanwski, idem. 
Perfeito de Carvalho, ülam. 
João Mendes de Fl'eHas, idem . 
Eumundo William Wa.ochtleJ', \dem. 
José Fer reira, idem. 
Ar mau do Cordeiro --Alvas, idem. 
Rodolpho Waechtler, idem. 
Fraucüco da Rocha,.idem . 
Ale:~:audre Gomes de Meirelle.>, ca.ixoiro, 
Maria Leonor Chagas, vida domestiQa. 
Julieta Oliveira Chagas, idem. 

Elvir:t Oliveira Chagas, idem. 
Loopoldina Rodrigues . da Silva, ide m. 
Maria Francisca de O. Chagas, idem. 
Achilles Fx·ancisco Gosta , sapateiro. 
Alfredo·Luiz Pereira.; idem. 
Luiz Gonc<:~Lvas de Oliveira., lUa['(Jeneiro . 
Elisa Paiva de Ollveira., vida. domestica.. 
AlvarJ Gonçalves da Oliveira., alumno do 

Luiz Nunes Tonão, idam. I 
colegio. 

Aswlpllo de .Medeiros Pereira., redacção 
' do almanalL 

José Medeiros, idem. 
Tenente Gu5tayo Mascar enhas, idem. 
Alfredo Bauer. 
Pedro Pessali, roecauico . 
Fl·ancisco Carcarelli. 
Francisco Martinez, negociante. 

I Senhorinha da Sil.va. , costureira. 
\ Adelina da Silveira Boioho, vida domes-

! 
tioi!.. 

Eucilia d:J. Silva Boinho, idem. 
Adelaide lia Silveira Boinho, id.em. 

1 Pedl'O d(l. Silveira. Boinho, pedreiro. 
• Adelaide da Sil veit•a Boinho, vida domes-

tica. 
Manoel Mil"<•nda Santos, commercio. 
José d~~ Cosh Guimarães, idem. 
Joaquim Mendes, bal'beiro. 

COMPA!-1!-HA. CARRIS Ull.B.~NOS 

Ca.ssiano Ft·n.ncisco "Rezthalfly, cocheir o . 
Francisco An conio Rodrigues, idem. 
Benedicto Baptist:~., corrceiro. 
Manoel Teixeira Nunes, lavrado!'. 
Francisco Teixeira Muniz, v;:mdedor. 
Jo:>é S ilva, conductor. 
Augusto Trajano Sá.. 
Pedt•o Dias Pereira da Silva, operado. 
José J. Silva, -i:dem. 
AmiPé'Lui·t, cav<J.dor . 
Avolino Gil Domingos . 
Autonlo Vianna, operaria . 
M<1rce llino Carlos Pinto. 
Belmiro Gomes da Costa . 
Fol!ppe Nm•y de Carvalho, opol'at•io. 
Adolpho José de ·Souza, idem. 
João Ignacio Mar~ins Torres. 
Fr~mltlin do Amaml, op(n•ario . 
Gastão Brazíl da S_ilva, idem. 
Abilio Ribeiro Lopes, eommEircio. 
An tonio Jus tino Pinhei ro, arLista. 
Franl"'isco dit Silva Cruz, oommerclo. 
Franciseo Antonio Linhares T inoco, ope . 

l'M'lO. 
João Fernandes d\' Cunha. 
Euzebio Felippe Vianna. 
José Luiz Folha de Figueiredo,oornmcroio, 
Anionio S<wa.i.va, operar ío. 
Joaquim Gomes dil. Costa. 
André Ferreira dos Sanios. 
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José Baptista da Silva. 
Oscar J uão Cardoso. 
João Mendonça. 
Antonio Manes. 
Antonio Corrêa de Almeida TaYares, com-

mareio. 
JoséAntonio do~ Santos. 
Affonso Alves F1•a.nco. 
Domingos ApoUinario da Silva.. 
Jacintho Gonçalves ·VaUadão. 
Luiz Francisco dos Reis, neg.ocia:ute. 
José Fer nandes da Silva, operari.'). 
José de Pai vá Mattos Junior. 
Ernesto Costn,, operaria. 
João Dias (a rogo de João de Souz<Jt Ramos). 

~~ario. · 
E::3tevão Vito de Lima. 
Quirino Cunha. 
João AI bino de Castro, O}lel'a t·io. 
P. J. Lopes, idem. 
Manoel Alves Corr~_a, copeiro. 
Gregorio Garafa.lo (a rogo de Raul Cesa.r) 

operaria. 
João Albino .de C<\Stro. 
Manoel da Silva Alves. 
José Silva. (a rogo de Jeronymo F1•ancisco 

Rezende), pintor. 
Jose Silva,. oper.ario. 
:Yfanoel João · Ferreira, commet'cio. 
Luiz Marques, id-em. 
Alberto José da. Cunha. 
Ignacio Rodrigues. 
José Soares Pinto Lopes, Cúlllrüerüiu. 
Nicoláu Esteves. 
. Joaquim Gomes. 
Henrique Cardoso .da Silv-a. 
João José Teixeira. 
João Costa. 
José Bastos. . 
Joaquim Ma1•tins. 
Alberto Fer1•eil•a Coimbra. 
Gustavo Car.valho Dr.ummond, commer•cio. 
Mario Limoei-ro. 
Leocadio Senna,· commercio. 
Antonio Joaqui-m Pinto, oporario. 
Antonio Palmcilm. Junio1•,. ::mpr·~.;:ado:pa-

blico. 
Aristêo Rosas · Mode:~to, enfermeiro. 
João de Rosas Brito. 
. Francisco da Silva, ope1•ario. 
Possidonio ;da Silva das Chagas, opemr:o. 
. João Baptista, operar.io. 
João Borges. 
Socrates Bruno. 
. Joaquim Vieiva. 
~lcuterio José .Pinheil~o, oper!ílr.io. 
Luiz Braga Mello, opera.rio. 
Gaudenolu Jo~· Felicio, opevario. 
~uUno Sutu&•ntao da. Silva, opar;ario. 
F1•auot.soo .lo~ AmO"tas, oa.ixelro. 
Antonio uq, li'ouileoa Ba.rL'OS, mestre Nfot•-

m:\do, , 

Fra,ncisco Leoncio de.Carva.lho. 
· Baldoma.ro Deveza. 

Rozendo Baptista Ramos. 
José Villas . Bo::.s,;gravador. 
Fred. Jacques, idem. 
Oscar Villas Boas, idem. 
Manoel Ermida, · cat.'pinteiro. 
Roque Luiz Barbosa, .ajudante. 
João da ·Costa. 
\Villiam Juncle, macllinista. 
Rodolpho Fram bach, .limado r. 
Rowano Ot ton, . idem. 
Alberto Stemkenbruck, torneiro. 
Herman Hotto, macllinista. 
Antonio Marc1 ues da- Costa, torneim. 
Faustino Francisco .do ;Nascimento, iJem. 
Carlos Borges. 
M:oreti Albin. 
João Dusso, ferreil•o. 
Pedro de Souza. 
Antonio Macha!Jo, ferreiro. 
Manoel da · Silva. 
Candido Joaquim de Mattos. 
João dos Santos, foguista. 
Francisco Martins,_ pintor. 
Manoel Pedro, . idem. 
Francisco Mt\ria. 
Octavio José de Mello. 
Cn.ndido Ferreira, pintor. 
Francisco Solano, enca.pa,dor. 
Galdino Bonifacio, ajudante. 
Fernando João Machado, corraeh•o. 
José Ferreira dos Santos, pedreiro. 
Alfredo do Espírito Santo, . carpinteiro. 
Antonio Bernardino, idem • 
Delmindo da Silva Guimarães, . caTpi·nteiro .. 
Manoel José Lopes, idem. 
Guilherme Otto, idem. 
Joaquim Campos, idem. 
.José ·Salazat•. itlem. 
José Felippc do Araujo, foguista. 
José Hormilla, ajudante. 
Gastão Bomtlm, serraria. 
Pedro Vacoari, . ajudante. 
José Ma.dm•eü•a, idem. 
Pedro Peuha, machinisb. 
Gregorio de Lima, ajudante. 
Emmique Vasques, idem. 
Ge1'aldo Ribeiro, idem . 
Vespasiano Paes, id.em . 
Francisco Denucc • 
Bella.rmino de Oliveira, id.em. 
Pedro de Lima, foguista. 
Josino Costa, fogujsta • 
Albino de Oliveira, idem. 
José Gama, idem. 
Horacio Vieira, idem. 
Manoel Carreira· Medeiros, :ajudante. 
Antonio Guisella, cat.'Voeiro. 
José Vaccari, idem. 
Bibiauo Barbosa, ajudante. 
lbr:~.bitn Tavares, idem. 
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. : José Bnnca.te, idem • 
. Manoel Teixeira., idem. 
· Ovidlolgnaeio Ribeiro, idem. 
Ma.rtinho Duminense, .desenhista. 
Luiz .de Souza; ascriptura.rio. 
J osê ;le Medeii'OfJ • 

. . Alfredo Sa.lles, opera.rio. 
Benedicto Roeha., idem. 
Bernardino José de Brito, idem. 
Francisco Pii.Ulo, idem. 
Juventino da Silva,. idem. 

· Antonio RodrigUiS, idem. 
·.Ma.turino Lioa, ill.em. 
Joaquim Teixeira, Idem. 

· Augusto Garrilho, idem. 
'Herll!i:lgenes Machado, idem. 
Manoel José Estevcs, idem. 
Joseph Pellegrem, idem. 
Jolo Victorino, idem. 
Candldo de Souze., idem. 
José Moreira, idem. 
Caslan Ca.rreiro da Silva., idem. 
Edmundo Fortes, idem. 
Jaymo Freitas, idem. 
Eugenio Beltra.mi, idem. 
.Joa.quim do Ros&rio, idem. 
Hila.rio Sant' Anna., idem. 
João Rodrigues, idem. 
Candido Nogueira, idem. 
Antonio Severino, idem. 
MAnoel Luiz Pinto Guimarães, idem. 
Antonio Nunes de Oliveira, idem. 
Claudino Salino, idom. 
Pedro Peretr<.. 
Francisco Sampaio . 
Manoel MM'tin$de Ab1•eu. 
José Maria. 
Antonio Medeiros. 
Lourenço Fortes. 
Antenor M~reellino de Carvalho, escriptu-

·rarlo. 
Sabioo Daniel, idem. 
Ma.noel Garcia, opera.rio. 
Francisco Dantes, escriptura.rio. 
Jorge Joaquim Dia.s, opera.rio. 
Francisco M~nja., idem. 
Francisco Ferreira, idem. 
l\'!anoel Figueiredo, idem. 
Eugenio de Menezes, idem. 
Vertssimo do Nascimento, idem. 
Manoel Machado, idem. 
Antonio Cespedes, idem. 
Ma.noai D. Rozendo, idem. 

·Quirino Corrêa., i4em. 
Suz&nna. d' lnojoz, idem. 
·caeta.no Mendes, idem. 
· Tra..\ano Quinhões, Idem. 
. Joeé Ma8la.renhas. idem. 
Georgino Qainhões, idem. 
Ma.l'Cellino Pinto Guimarães, idem. 
Manoel Rodrigues, idem • 

. Joio José Machado, idem. 

Gregorio de Oliveir& Braga., idem . 
Mar001 Gonzaga · da. . Rosa, Idem. 
Ma.noel . Goula.rt; idem. · 
A.rthurNogueira, idem. 
Ca.millo de Souza, idem. 
João Ga.bande, idem. 
Ubaldino Rangel, idem, 
Josê Salino, idem. 
Milani Deoaos, idom. 
Cesar de Azevedo, idem. 
Joã1> Araujo, idem. 
Benedicto de Faria;. operal'io. 
Aurora. Corrêa Silva, idem . 
Francisca Ferreh'a, idem. 

. Maria Menezes, idem • . 
Mílria. Fraga., ~dem . 
Astrogilda Frias, idem. 
Va.ldomlra Conceição, idem, 
Fra.neisea. Araujo, idem. 
Oétavio José, idem. 
João Mullnari, idem. 
HermenegUdo Seratbi, idem, 
Miguel Antonio da. Luz, idem. 
Jose Cyrilleo de Souza, idem. 
João Anion!o de Figueiredo, idem. 
Zet'erino de Sampaio, idem • 
Julio Teixeira, i ilem. 
Sebastião Dona.to da Cunha, idem. 
Francisco Carregai Junior, idem. 
Antonio Cardoso da. Fonseca, idem. 
Joaquim Alvares Garcia, Idem . 
Julio Pinagi de Lima, idem. 
Joaquim Bor ges de ASI.Iuropçã.o, idem. 
Francisco Lobo, idem. 
Benjamin Parada, idem. 
Ephra.im da. Cruz Tava.ros, idem. 
Antonio Harmida, idem. 
V. Boas, idem. 

l lllP!\EN!IA. NACIONAL 

Arthur C~doso, t ypogl'a}lho. 
Henrique Vicente Alvares, torneiro . 
Carlos Villela., encadernado r. 
Joa<J.uim A. de Castro Lemos, limador. 
Ma.r1o Sa.nta.rem, serra.lh~iro . 
Co.rloa Joaquim Pereira, pedreiro. 
Manoel Nascimento, pollolro. · 
Antonio Guedes de Moura, impres&ot' . 
Esoulapio Sa.tyro Mendonça, lithographo. 
Carlos Vieira. do Nascimento, sa.patéiro. 
Eduardo Ca.rvll.lho, recortador. 
Vicente Bomsuccesso, modolAdor. 
Alberto do N&IIOimento, pedreiro. 
Vespucio Caracclolo, typogra.pho. 
Vicwr Braga. C~oeiro, ca.tdelretro. 
AlYar o Mn.noel cost.a, ta.pa.toiro. 
Vicente Pereira. da. Cunha, cala.tll.te • 
Joeé Bapti•"" Martins, encadernador. 
Francisco Rodrigues dos Santos, pedreiro. 
Jo.nuo.rio Ru6.no da Silvo., s:~.pateiro, 
Manoel Soares de Souza., typographo, 
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Francisco .·· de Oliveira. Montenegro, im-
pressor. 

IrineuE. F. da Silva, typographo. 
Oscar Stin.bach, idem. . 
Manoel Alfredo Pradel, idem. 
Miguel Yaz Diniz da Silva, idem. 
Marcos França Cardoso Fontes idem. 
Alvaro dos Reis, idem. 
João Medeiros da. Silva Leal, idem. 
Manoel A:traaso Pires, idem. 
Vicente Amorim, com.l'ositor-typographo. 
Julio Francisco Machado, idem. 
Luiz de Moraes Macedo, idem. 
José Bernardes Ca.mello, idem. 
Arthur Alves de Moura, idem. 
Euripedas Dutra Ribeiro, idem. 
Ricardo B. dos Santos, idem. 
Herminio Ferreira, idem. 
João Dias de Almeida, idem. 
José Alves de Moura., idem. 
José Augusto dos Santos, idem. 
Alfredo Augusto Fróes, idem. 
João Paulo Cabral, idem. 
Alberto Soares, idem. 
José Fernandes da Costa Lage, idem 
José Ramos Coelho, idem. 
João Thomaz Alves, idem. 
:Ma.crino Fernandes Machado, idem. 
Josê Kopke, idem. 
Mario José Soares, idem . 
• João Nepomuceno Fernandes, idem. 
Alberto Nolasco de Carvalho, idem. 
Ernesto Gomes da Silva, idem. 
Joaquim Francisco da Silva, idem. 
Francisco F. Pacheco, idem. 
Francisco Perdigão Filho, idem. 
Firminio Julio Ribeiro, idem. 
José Rodrigues Lequito, idem. 
Jo~ Vicente de Azevedo, idem. 
Alfredo de Abreu Pestana., idem. 
João Baptista Cardoso, idem. 
Agostinho Mendonça., artista.. 
Pedro Martins Pereira, idem. · 
Augusto M. da. Silva Leal, iiem. 
Alvaro de Moraes Guterres, compositor

typographo. 
João Baptista da Silva, impressor-typo-

grapho. 
Arthur Jacintho Pacheco, idem. 
Antonio Martins Vianna, idem. 
Luiz Gonzaga., idem. 
Alfredo R. de Souza., idem. 
Carlos Ribeiro Macedo Machado, idem. 
Tancredo A. Andrade, idem. 
Luiz Peixoto Ftwia, compositor-typogra.-

pho. 
Aza.rjas Moreira, idem. 
·Antonio G.lVianna, idem. 
Hermeuegi do R. dos Santos. 
Manoel Thavas dos Santos. 
Miguel Antonio Rebello. 
Henrique Ferreira de Ma.ttos. 

Mario Martins Gonçalves. 
Olympio Jorge Rangel. 
Manoel dos Santos. 
Calisto Borges de Araujo. 
Bernardino Pereira da Motta. 
João Pollinario. 
Antenor Esteves. 
Manoel L. Teixeira.. 
Manoel Pires. 
Arthur Pacheco da Silva. 
Elias dos Santos. 
Maximiano Hypolito. 
Manoel da Ponte. 
Manoel Rodrigues Borges • 

. Nicoláo Rodrigues da. Silva. 
Antonio Dias de Pinho Junior. 
José da Silveira Machado. 
Antonio Dias de Pinho. 
Antonio dos Santos Ferreira. 
Francisco da Costa Neiva. 
Francisco Neiva Filho. 
José Ignacio da Costa.. 
Armando Meirelles da Silva. 
Joaquim cunha. 
Adelino Francisco da. Silva. 
José Martins de Souza.. 
José Francisco da Silveira. 
Emílio Gimenel. 
José dos Santos. 
Antonio Augusto da Silva. 
Eurico da. Costa Braga. 
Sa'tyro José dos Santos Ferreira. 
Antonio Gomes de Alencar. 
Oscar Domingos Torres. 
João José Deveza. 
José Domingos Torres. 
Joaquim Mendonça. 
Manoel Duarte. 
Canuido Faria Braga. 
Francisco da Silva. 
Bento José Alves de Mello. 
Domingos Pinto da Silva.. 
Augusto Alvares. 
João Bento de Almeida. 
José Ferreira de Carvalho Valbon. 
Antonio da Silva. Brito. 
Salathiel Moreira. da Costa. 
Antonio José Miller. 
Manoel Jaeintho Souza. 
Paulino Faria de Araujo. 
Antonio Ribeiro da Silva Monção. 
Josê Pinto de Oliveira. 
Elias dos Santos. 
Amilcar de Oliveira Barbosa.. 
Ju~tino Moreira Soares. 
Alvaro de de Mattos. 
Altredo Bento Monteiro. 
Fernando Vasconcellos Reis. 
Alvaro José Rodrigues. 
D. J. Alfonso Leite. 
Manoel Leite Pinto. 
Julio Atronso Lei te. 

i09· 
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Manoel Machado' 
Joaquim Cardoso Guirnarii.es. 
José 'i,Va.inan, · 
Luiz Francisco uP.·S~L 
Joaquim Rodrigues•Gomos·. 
Antonio \[anool. 
Honorio I<'ernandes Alves·. 
José 'Í'teim da Sil \'a. 
Joviano Leopoldo Maga.lilã~s-. 
Franci.,co da Cosh Neiv(\. 
Armini.lo de Oliveira.. 
Antonio Nogueira. Torres. 
Octavio Jos~ Vieira. 
:l.fanoel Perejra·Y1llas Boas. 
Mariode Oliveira·; 
Jo,;e Lucas·, 
Manoel Borges. 
Arthm• Soaras. 
Augusto da Silvit. 
Arnitcar de Oliv-eira. 
José Alves Ferreira, 1•ua• <lo Cmvallo U·. I. 
Albe:·to de Magalhães; rua Evaris~o da. 

'Veiga n. 67. 
Emilio Geiger, rua doCurvello· n . 5', ; 
Ma.rie Dut'rri.yel'; rrra Chefe; di'l•Divisã'<l 8a'l· 

gado n. 65. 
Charlea Dufrayer; rua ChefEHle Di visão 

Salgado n. 65. 
Euphrazio Alves Ribeiro, ruu• Cb.M'é de 

Divisão Salgado n. 63. 
Honoria Alves Ribeiro; l'U<li· Chefe de Di~ 

visão Sa.lgado·n· .• 63. 
Haydlo Alves Belem; rua· Cl1e1'ede Divisão 

Sa.lgalio n . 63. 
Haydie Belem do Carmo; rua. llo Curv<~llo 

n. 7. ' 
Arthm• CoCllho do Carmo, rtwdo Cur.rollo 

D. 7. 
Eugeni<1 Colliat, ladeira• de Santa· Theraza 

n. 20. 
Elvira. Colliat, bdeü•a;. de· Santa· Thereza 

n. 20. 
Augusto Colliat, ladeira de S~mta. Th~rsz~ 

ll , 20, 
v. Edmundô · Colli:.it, hdeir a. de Santa 

'Thereza n. 20. 
Bazilif) Pontes de carvallJo, 
Joaquim da Motta.. 
Paulo Pereira.. 
Julio de MsumMã9 ~ 
Vena.ncio>> A-Ugusto ·Soares. 
José Lopes Quintollo. 
José Ferreira. Pontes. 
Manoel RJdrigtHlfJ>de• "Umeída·Ma.ía. 
Pon~olo de Witten, 
It. Nunes. 
Antonio Mal'inho Ff.leiO<Jun!<Jl"·• · 
P aulino do Sae~a.me!lttJ·. 
.Jovetino Frauciseo; 
Ose::~t• Bohme. 
Jacintlm de Sou:~;a Tavares·. 
João de Almeid.v. Juoior; 

Joaquim Dia8-Ccielho . 
Alcirio Fonhna. 
Salustiano DifLS • . 
Abel P. Fontana. 
O c! ide Silva.. 
Alberto Lope~ Chaves. 
Antonio·Jo~ ·Yen 'm•a. 
Luiz Ga1\'ão. 
Luiz Ferrari. 
Alva.rG 1Iachaio. 
ESmerai do Correia. M. 
VEL!demiro Ramo>~. 
,Tosé Marques. 
João Baptista Fril.nça. 
Valdemar SilYa; 
Cezar Teixeira. da Ftmsooa.; 
Cal·los Ro:lrigues-· Figueiredo • 
Antonio José Da.mas:io -da.·Motta. , 
Adh nu:w Thomaz de Oliveir a.. 
Traj;.mo PossBiro -Fontan. 
Alberto F1·aneisco de Al'anjo. 
A v·elioo F~.11Ía.s. 
Amancio Silva. 
Alvaro Nunes. 
Alvaro- GcoH10. 
F. V. Albuquerque. 
Laura. Gomes . 
José de Paiva·. 
Ermelindo Santos. 
Al v a.;• o dos Sa.n tos•, 
José Shnõe!l Dias. 
Francisco' Ferrrand'es . 
Eulepia. de A·zevot!o . 
DelorJe da· Si! vll', 
Ingr:~.cína. Vieira. 
Mai'gariaa· da Conceição, 
Alberto Fagunc!e;l, 
Guilherme A:lão Rowtto'!~ 
AI v~ro Cunha1. 
Dorotlléa· Fffi'na.ndes. 
E~1zebio yf. Mà.ttos. 
Adriano Almeide;-. 
Antoaio Ferl'eira;; 
.João liianoe!; 
Albinu Ma.ssJ;férri"Dias . 
.l.lfreilo Vidil.l . 
B~I!níra; Rodrigues. 
Deo!Jília RodriguG9. 
Benju.mín Mll.galiiãos: 
Antooio BarboiD.. 
Ag•Jstinllo P . Font\\n·. 

· Antonio. Augustla. 
Adeltna·It:tbel!lo; 
SP.ra.pião Antoft'io ·Dua\'tà; l'Ua·Dl•; MâS!flli· 

ta· Ju1lil)ti1l; 1'4': 
JoãoN'og uoira Cabral, rua.Conde d'Eu n. 26': 
Dom ing.1s de Oliveirai ruaJ,niz Gama. n .. 21. 
Antonio Son.re!l}dg.;-A.adi'adi!, .rua.~Lill!i~Car!-

neiro n. 30. 
.rosé Adolpho d()' Elipiiito· Sâ'ntó-;· rua> .Frei 

Caneel n. 169. 
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Camillo Indio do Brazil Ca1•va.lho, rua do 
Hospício n. 264. 

ManoelJosé Vaz, rua S. Leopoldo n. 23. 
Leocadio Thomaz d:r Silva, rua. Oreste n. 14 

(loja). 
Manoel José d.c Fi.'Citas, ruada Floresta 

n. 30. 
Annibal Barreto, rua da Costa n. 4. 
Alvaro Gomes dos Santos, run. General Pc

Ma n. 93. 
Eliziario Ferreira, . rua Luiz G11.ma n. 13. 
José Francisco Martins de Azevedo, rua 

Nova do Alcaiitara n. lO. 
Manoel Barbosa, ru<1 Affonso Cavalcanti 

n. 13. 
Joaquim Ribeiro Pacheco. 
Ismael Augu.)to Gonçalves Costa, rua Eva

risto da Veiga n. 43. 
João Pinto Nogueira, rua do Senhor de 

Mattosinhos n. 41. 
Paulo Mulier, rua dos Arcos n. 12. 
Antonio Joaquim da Cruz, rua S. Diogo 

n. 178. 
Arthur de Souza Bastos, rua. Luiz Carneiro 

n. 30. 
Evaristo Coelho de Carvalho, . Andarahy 

Grande. 
José Madeira Brazil, rua Maeecha.l F'loriano 

Peixoto n. 128. 
Rutlno Antonio Dias Braga, rna da Praia 

Formosa n. 227. 
José Pereira Luna Junior, rua D. Sophia 

n. 63. 
!\'Ianoel Pinto de Carvalho Junio1·, rna. Se

nador Pompeu n. 135. 
Conrado Dias Tavares, rua ConselheiPo Za.

carias n. 85. 
Manoel Ferreira Gal)darely, l'tlil Theophilo 

Ottoni n. 95. 
Paulo Augu:.Jto do C<ll'Valho, rua D. Lui

za, Pilares. 
João Baptista Ferreira, rua. General Cal

dwell n. 78. 
Francisco Pire.s, largo do C~\.tm;nby n. 92. 
F1•ancisco de Andrade, l'Ua Frui Caueca 

n. 77. 
Adolpho Conceição, rua da. Constituição 

n. 46. 
Carlos Nunes Christianes, Encantado, rua 

Luiz Carneiro n. 30. 
Antvnio da Silva, rua. do Nuncio n. 38. 
Joaquim Martins Escaloira, traYessa Ma

rietta n. 9. 
Barnabé Felix da;. Silva, rua Dr. Pira.g.ibe 

n. 2. 
Joaquim Affonso, rua Luiz Carneiro, . n. 30. 
Alberto da Silva·. Guimarães, . rua Frei Ca

neca. n. 240. 
Antonio de Carvalho, rua· Sant'Anna n. 7. 
FranQit:~co Pereira, rua. .do. Sendo1• dos Pas

sos n. 9, 

fjernardo da Cost_t Bastos, ru~t Conde de 
Irajá n. l. _ 

Edmundo I-Lmzc, rua D1·. LeaL n. 40, En· 
genho Dentro. 

Alfredo Fortes de Barros, rua d<t Prainha 
n. 59. 

João X une:; Cord~il'o, rua . . Eugeoh nume
ro 4 A. 

AlvarJ Jo.sé Pereira, rua Frei Caneca 
n. 210. 

Arlindo Augusto da Veiga, rua Maxwell 
n. 10. 

Octa vi o P _ da Motta, rua. Eugenia n. 4 A, 
Engenho do Dentto. 

José Gumes da Silva, ru:1 da r :~ünha 
n. 99. 

Joaquim Xa.viel' CampJs, rua Bom Jal'dim 
n. 60. 

Avoliu.:-, c!..; j_ma.ral, !)raçC~. do Jogo da 
Bola n. 2. 

Alberto Ca::.·ncü·o, rua Gomes Scrp11. n.32. 
Antonio Antunes de Abreu, rua Nery Pi

nheiro n. H E. 
José Marques, travessa. do Carneiro n. 33. 
Francisco Antonio Pereira, rua Lopes Cio

ta n. 27, Jctl'i.lim Botanico. 
Heitor Alberto Ribeiro, rua Visconde de 

I tat'ma n. 178, c i da. de nova. 
José Maria Cabral, rua Visconde de Itaúna 

n. 28!, casa n. 18. 
Augusto Pinto. rua Muriquipa1•y n. 63 A. 
Oscar Luiz de Medeiros, rua da. Pra.inha 

n. 06. 
João F.ra.ncisco, rua Silva Reg_o n. ll. 
At•mindo Pt.;reil•a Ramos, rua Darão de 

S. Foli~ n. 86. 
João Lima. 
Domingos Fernandes, rua do liospicio 

n. 255. 
Et•melindo Pinheiro de Souza, rna. Eva.risto 

da. Veiga n. 55. 
Antonio No-,chcse, 1•ua Visconde ,_lo Itat\na 

n. 63. 
Alvlno <ie Souzn. Castro, rua Silva M:tnoal 

n. 66. 
Jos~ Vieírêt Pacheco Sobrinho, rua. Dous 

de Fevereiro n. 21. 
Norbe1•to Teixciea do Carvalho, rua Bem-

fica n. 78. . 
Guilherme Francisco da Cruz, rua. Doutor 

Affonso Cava.lcantí n. 13 
João Ferreim da C::uz, rua Douto1' Affonso 

Cavalcanti n. 13. 
Onicio da Coda Oliveira, l'Ua. Affonso Ca

valcanti n. 13. 
F1•ancisco JJsé de Oliveira, rua..do Alcan

tara n. 160. 

ALFANDEGA 

Lucian.v Püdr·o dJ Araujo. 
Ep1phanio Honol'<ttodc Barros, 
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Francisco Rodrigues da. R os~. • · 
Eurico Ventura. ·. , . 
João Alves Bezerra. •. 
Joã.CI Morelly Chaves. 
José Gomes Barreto Junior. 
Oscar Pinto Monteiro. 
Juv<inal da Silva Ribeiro . 
Manoel L in o. 
Benedicto Silva. 
Edmundo Victor Dordron. 

. Manoel &i.turnino de Sant'Ann~. 
· Henrique G. llyet•. 
M. T. BastCI!J. 
Pedro Mizael dos Sa.iltos. 
João Carlos Guerreiro; 

· Alberto Coelho. 
Raur de Abreu; 
Henrique da Costa. 
Chrispbn· Dias M:~ochado. 
·Firmino Joaquim de Sá Freire. 
Thómé Cardoso Netto. 
João da COsta. cardoso . 
Ezequiel T. Vasconcellos. 

·Antonio Nogueira Nunes. 
Albino da. Silva PMheco. 
José Leite de Andrade. 
Antonio Ribeiro da. Silva.. 
Manoel Nogueira Nunes. 
João de .Aguiar Botto. 
Pedro e&ndido. 
Jo~o Gomes de Souza. 
Fernando JQsê dos Santo•. 
Joio de Araujo. 
José Duarte. 
Joaé da Crus Theophilo. 
Franol100 Mquim dOI Santot. 
Jlllê Antonio Rodrigues. 
JOié da Rosa Medeiros. 
Meoel Alvea. 
Llllz de Cutro Pa.ruhos. 
José Gomes. 
Daniel Moraes da. Silva : 
Manoel Luiz de Oliveira. 
Thomaz Pedro Alcantara.. 
Ma.noel de OHvel.ra. Damazio. 
Antonio Rodrigues Fra.goso Junior. 
Dollliqgos José Vieira.. 
Raul Faustino de Oliveira. 
João Muniz Nunes. 
Ladisláo da. Cruz. 
.Americo Gomes Tava.res . 
Tertuliano Barbosa do Nascimento. 
José Alves Alfonso. 
Joaquim Pereira Nunes. 
Anionio José Rodrigues. 
João Oliveira Reis. 
Domingos José Rodrigues. 
Fra.-cisco Lill11lo. 
Ernan! Dua.rte ds Almeida. 
Manoel Justino de Olivelm. 
.lo1oRlbeiro. 
Pa.uuno Bemardo c1.t. Sllva. 

. . .. 

Joaõ ':BrílondãQ de 1fedeiros . 
.Alfl"edo Dlas; 
Theo);lhilo de Aguiar. 
Elptdlo Ferreira. da Silva. 
Manoel A'vila. 
Nelson Daniel da Silva. 
João Domingos da Costa. 
Seno Gomes da Miranda. 
Artbor Jogé da. Rocha. 
Benedicto Fausto de Lacerda • 
Antonio Ferreira da Silva. 
Férnando Loroza. 
Benigno Augusto de Paiva. 
Manoel 'fei.1:eira ·de Moraes. 
Heitor Alves Coelho. · 
Ma.U:oel da. Silva. · PeiXoto. 
Manoel da. ConceiçlíJ) · Gouvêa. 
Joaé Loureoço .. Ma:cie!. . 
Olympio Ernesto da Silva. 
salvador Conforto. 
João SeveriDQ da. Fortuna. 
Manool Ferreira. Rangel da. Silv.a .. 
Sa.tyro Luoiz de Souza.. 
Adriano de Souza. Castro. 
Arthur Luiz Ribeiro. 
Luiz Augusto Ferreira. Campos. 
Antonio Bastos Varella.. 
Joio Luiz de Jesus. 
Moys~s Manoel de S:tnt'Anna. 
Emilio B~~osilio da. Silva. 
Peschoal Pa.le.dino. 
Antonio José Gomes de Pinho. 
At1hur Alva.rell Gomes B~rroao. 
J01é Portlrlo Pereira da Silva. 
Alberto Teilteira. 
Aggeo S. Figu~iredo. 
EriooRDebll.. 
Ma.rcollno G. Gonç~ ves. 
Julio ROII& de Souza.. 
Antonio da. Cos\a Brito. 
Oscar Manoel Pinto. 
José .Mariano da. Silva.. 
JOSé Vicente da. Silveira.. 
Oaatlo Fol'l'eira Guimarães. 
Alberto ~etto. 
Vict.oria.no Tolentino F. Lima 
Elias Lopos do Mondonça. 
Julio Aurelio de Oliveira. 
Oscar doa F .. Monteiro. 
Alcino Pereira. do Silva. 
Antonio Alves da Silva . 
Oneoio Alves da Silva.. 
Olegario de Azevodo. 
Firmino Coelho Ma.rinho. 
José Berna.rdino ·de Moura.. 
Perciliano Figueira.. ,, 
Luiz Oonzaga. · ~ 
Ca.ndido Severo do Carmo, 
Slmpllcio do Paula. Senna. 
Rosa.rlo da. Silva.. 
Joeé Lelte GuiDlll.l'ãos, 
Joio Martins. 
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Jose Marcolino. 
José Per~ira. de Carvalho. 
Alvaro de Moraes So,qza Costa. 
Genesio de Azeredo Coutinho. 
Nilo Ribeiro da Silva. · 
M:'atbias Gomes. 
.Josê de Moraes. 
Antonio José de Mello. 

. José Ferreira de Carvalho. 
H. José Agostinho. 
Paulino .Tosé de Patva. 
Brazilino Eloy de Sá. 
Eduardo da Costa Martins. 
José Pedro Fer1•eira. 
José de Oliveira Gonçalves. 
Jos~ Antonio da Silva. 
·:Felisbino Machado Guimarães. 
. João Rodri.gues de Andrade. 
Eduardo Frederico Guilhen. 
Adaam Joaquim Ferreira {tenente). 
Nicoláo de Do nato. 
:Daniel .rasá Frazão. 
João Felippe Nepomuceno. 
Alexandre Caetano de Oliveira. 
Deocleciano Gonzaga Dias. 

FABRICA DE VIDROS ESBERA:RD 

A velino Serpa. Pinto, operaria. 
. Antonio Peraandes de Almeida, ce1·<~mico. 
Francisco Poreira, operaria. 
Antonio Paulino, idem. 
Josê AI bertino, vidraceiro. 
Umbelido Baptista, ferreiro. 
Joaquim Lopes, operario. 
. Joaquim Simões da Silva, operario. 
Manoel Fran.cisco da Custa, artista. 
Antonio da Silva Basto$, operario. 
Estevão Paulo Esberard, gerente. 
Aristides Assjs, operario. 
Amerlco Ferreira da Silva, idem. 
Bento Gomes Corrêa, idem. 
Luciano da Silva, idem. 
Antonio José dos Santos, mestre. 
Chn.rles Cogna.t, caixeiro. 
Jtamiro Cerqueira Campos, encaixotado r. 
Alfredo I3ernard E-s·berard, gerente. 
Alvaro Martins C. Nova, cobrador. 

. Ernesto Olympio de Souza, ofilcial de 
v1dro. 

. João Marques, aprendiz vidreiro. 
Leona1•do Richte Su.tvador, vidreiro. 
Joaquim Diniz, idem. 
Domingos Antonio Plmenta, idem. 
Antonio Ma1•tins, operario. 
Agenor Cardos.o Gil, idem. 
Antonio Fernandes da Costa, idem. 
·rheodorico Lal;Jatt Lacerda, idem. 
A:Q.torito José Vieira, í!iem. 
·Florestal Pinheiro, idem. 
·Carlos dus Neves, opera.rio. 
·~·rancisco Alves, idem. 

Vol, VI 

Armando Silva, idem. 
.Joventino ~ento, idem. 
Agostinho Francisco, idem. 
Antonio Arantes, idem. 
Manoel Silva, operario. 
Manoel Morgado,· idem. 
Luiz Gonzaga. idem • 
Oscar de Vas~oncellos, idem. 
I-Ienry Francisco, idem • 
.João Vicente Rodrigues, idem. 
.Jpaquim José da Silva, idem. 
João Rodrigues, idem. 
Domingos .José Pereira, idem. 
Adolpho D.~menet, idem. 
João Cardoso Gil,· idem. 
Manoel Fernandes da Costa, idem. 
Manoel Luiz de Souza, idem. 
Aluizio Gomes Roque, idem • 
Antonio Pacca Velloso, idem. 
.José Silveira, idem. 
José Fmncisco Fontes, idem. 
.João Victorino, idom. 
Alvaro Fernandes, idem. 
.João Lopes, idem. 
Cicero Braga, idem. 
Eula.lio Marinho da Veiga, idem. 
Manoel da Silva. Guimarães, idem. 
Manoel.Tosé Corrêa, idem, 
Antonio .José Barbosa. idem. 
Antonio José Corrêa, idem • 
José dos Sa.ntos, opeeario. 
Antonio de Souza, idem. 
Manoel do Al'aujo, idem. 
A.ugusto Silva, idem. 
João mniz, idem . 
Manoel Alves, idem. 
Antonio Ramos~ idem. 
Toribio Gonçalves, idem. 
Antonio Lom·ciro, idem. 
J. B. Oogn~t, contra.-~nestre. 
Josó Poroira. da Silva, operario. 
João Luiz de Souza, idem. 
Constantino Pinto, ca1•pinteiro. 
Sebastião Martins Monteiro, operaria • 
• João Gregorio dos Santos, idem. 
Manoel Assenço, idem. 
E<lgard Emilio Menusier, caixeiro. 
Agostinho da. Silva Dantas, operaria. 
José Manoel Fernandes, idem • 
Fra.ncisco Terra Vargas, caixeiro. 
Rorilão Roa·l'igues, C<\rroceiro • 
Libera to Ferreira Gandara, vidreiro. 
José Mendes da Costa Santos, operario. 
Manoe:l Marques Andrt\ idem. 
Manoel Pm•eira, traba1hador. 
Antonio Fernandes, operario. 
Joaquim Luiz, idêm. 
Octaviano Lino, idtem. 
Agapito Santb.da.g..a José da R:ocha, idem. 
Domingos da. Silva Dantas, idem. 
,Toão da Silva Dantas, idem. 
Antonio Gonçalves. idem. 
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Domingos Neves de Castro, idem. 
Manoel José da Souza, idem, 
Candido de Souza Passos, idem. 
Adelino Augusto de Macedo, idem. 
Manoel Alcaide da Cruz, idem. 
Juvenal Vieira, idem. 
João Oscar, idem. 
Bel'nardo Rodrigues PereiraSouza, contra-

mestre. 
Francisco Sal, operaria. 
José Maria. dos Santos, idem. 
Manoel Pereira da Cunha, cozinheiro . 
Francisco Morgado, gerente. 
Antonio Gonçn.lves Frederico, operaria. 
Iran de Oliveira B1•aga,i<ilem. 
Theophilo Francioli, torneiro. 
Igino Fl'ancioli, lapidador. 

() Sr. l?I."'esidente - Continúa. a 3a 
discussão do projecto n. 121 A, de 1904 (do 
Senado), tornando obrigatorias em toda a 
RepubHcaa vaccinação e revaccinação contra 
a variola. (Pausa.) 

Se não ha mais quero queü·a usar da pa
lavra, vou declarar encerrada a discussão. 
(Po..usa.) 

Ninguem mais pedindo a palavra,é encer
rada a discussão e adiada a votação, a tê 
que aCommissão dê parecer sobre as emen· 
da~ oft'erecidas. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 191, de 1904, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministe1•io da Industrla, 
Viação e Obras Publicas o credito extraordi
nario de 72:853$600, pa.1•a pagar á Ama.zonon 
Steam Navigatilm Company. a subvenção :rela
tiva aos mezes de noveml)ro e dezembro 
de 1903. 

Ninguem pedindq a palavJ.•a,é ence1•rada. a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 207, de 1904, approvando o tratado 
âe commercio e amisade entre a Republica 
do Brazil e o Imperio da Persia, concluido 
nesta Capital em 16 de junho de 1903. 

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

Discussão unica do parecei' n. 35, dB 1904, 
julgando que nada ha que deferir no reque
mento em que Manoel Lopes Corrêa Lima, 
tutor dos menores orphãos filhos do tenente 
reformado do exercito capellão Germano An • 
tenor de Araujo, já. falleciclo, solicita provi
dencias em favor dos seus tutelados, 

Ninguero pedindo a pala VL'a., é enoerraàa a. 
discussão e adiada. a votação . 

E' annunciadi.\ a discussão nnicu. do parecer 
n. 164 B, de 1904, sobre as emendas apr-e.,en-

ta.das na. 3a. discussão do projecto n. 164,. 
deste anno, que autoriza o Governo a. abrir o 
credito de 42:480$ para pagamento das 
diaria..s aos engenheiros fiscaes das ferro-vias· 
fiscalizadas ·pelo União, nos termos . do 
n. XXXV do art. 17 da vigente Lei de Orça
mento. 

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

O Sr. President.e- Não havendo· 
nada mais a tratar, designo para amanhã,. 
a S(.lguinte o:rdom do dia: 

Continuação da. votação do projecto n. 145, 
de 1904, permittindo aos funccionarios civis
federaes, activos ou inactivos, consignarem 
mensalmente á sociedade anonyma «Coope
z•ativa Civil dos Funccionarios Publicas Fe
de·raes» até dous terços dos seus ordenados,. 
para pagamento de fornecimentos que lhes 
tenham sido feitos :pela mesma sociedade, e 
dando outras providencias ; com pareceres 
das Comrnissões de Fazenda e Iodustria e de· 
Orçamento (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 156 B, deste anno, 
que tlxa as despezas do Ministerio da Guerra, 
para o exercicio de 1905 (3a discussão) ; 

votação do projecto n. 190, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da. Industria, Viação e Obras Publicas 
o credito extraordinario de I :761$280, para 
pagamento da gratificação devida. ao ex
secretario do Jardim Bota.nico bacharel Joa
quim Campos Porto, como dh•ector interino 
do mesmo jardim, <l~ 21 de março a. 21 de· 
agosto de 1897 (29 discussão) ; 

Votação do projecto n. 192, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a ab1•ir ao Minis· 
teria da Marinha o credito extraol'dinario
da 1 :39'7$066, pai•a pagamento ao operario 
serralheiro lampista Ernesto Lucia.no Mar
tins da ditferença de vencimentos que deixou 
de receber (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 205, de 1904, auto
riza.ndo o Poder Executivo a concedel' n 
Bento José da Silva, conductor de -&rem de 
1 a classe da Estrada de Ferro Central do 
Bra.zil, um anno de licença, com o respectivo 
ordenado, em prorogação á que lhe foi con
cedida por decreto n. 1.078, de 20 de outubro 
de 1903, para tratar de sua saude, onde lhe 
convier (discussão unica); 

Votação do parecer n. 36, da 1904, in
deferindo o requerimento em que o alfe1•es 
do 37° batalhão de infa.nta.ria Josê Vieira. da 
Rosa pede dous annos de licença, com todo,:; 
os vencimentos, afim de fazer uma explora· 
ção scientiftca. no ai.to Pelotas, e outros fa-· 
vares (discussão unica) ; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:56- Página 1 de 14 

SESSÃO EM 6 DE OUTUBRO DE i6o4 

Votação do parecei' n. 37, de 1904, indefe-~ receres das Commisstses de Instrucção oSaude 
rindo o requel'imento em que D •. Guilher- Pu1Jlica o de Diplomacia c Tratados· 
mina Carol!n~ Mau I pede seis .!,llezes de prazo Discussão unica do projecto n. 214, de 1904, 
})~ra, em JlllZO, propor a acçf!-O de annul~a- approvando o tratado de limites concluído 
çao de casamento, _all~gan~o 1gl1Erar 9-ne In· em 6 de maio de 1904, na cidade do Rio de 
correra em prescl'lpçao (dlscu.:lsao umca); Janeiro, entre as Republicas do Brazil e do 

Votação do prL)jecto n. 191, de 1904, auto- Equador; 
rizando o Poder• Executivo a abrir ao Minis- Discussão unica do Pl'ojecto n. 211 de 
terio da Industria, Viação a Obras Publicas 1904, autorizando o Poder Executivo a 'con· 
ü credito extraordiaarío de 72:853$600, paea cede1' um n.nno de liceuça, com o respectivo 
pagar á Amason Steam Navegation ComJJany ordenado, a GastiT.o Jcolás, sub-secretario do 
a subvenção relativa aos mezcs .de norembro Instituto Nacional de Musica, pa.ra. tratar da 
e dczemb1•o da 1903 (Ja discus~ão); ~na sa.udc onde. lhe conYic:·. em prorogaçã.o 

Votação do projecto n. 207, de 1904, ap· aqu?lla c2n CllJ? goso se ac~t<l; 
provando o tratado do commercio e amí- D1scussao unwa do prciJCcto n. 212, de 
zade entre a Republica. do Brazil e o Imperio 1904, autorizando o. Pod.er Ex ~cu ti vo a. con
da Persia, concluido nesta Cn,pita1 em 16 de ceder um anno .d~ llcença, . com o respectivo 
junho de 1903 (discussão unica) ; · orden;~~o, a Br1g1do Augusto ~rana, 3o escri-

Votação ,io projecto n. 164, deste anno, pt~rar1o da Alfa.udega de ~Ia.na_os, para tra
que autoriza o Governo :.t abril' o credito do ~ar .do su~ sau~e onde lhe conv1er ; 
42:480$, para. pagamento da.s diarias aos en- D~scussao umca da emenda do Senado ao 
uenheiros tlscaes das ferro-vias fiscalizadas proJecto n. 36 A, deste anno, que autoriza 
pela União, nos termos do n. XXXV do ar- o Pre~idente. da R~ublica a conceder ao 
tígo 17 da vigente Lei de .Orcamento ( 3e. dis- 2o escr1pturarw da Alfandega de Santos, An
cnssão); • tonio Vieira de ~lmeida, um anno de licença, 

Votação do pa.1'oee1• n. 35, do 1904, jul- sern :emuneraçao alguma, p_ara tratar dos 
gando que nada ba que defol'ir no roqueri- seu~ mtm:esses,, ondo lhe conv1er ; 
monto em que Manoel Lopes Corrêa Lima., D_tscussno unwa da emenda do Sen<li~O ao 
tutor dos menores o1•pllãos filhos do tenente prOJ~Cto n. 103 A, de~te anuo, que autorzza. o 
reformado J.o exel'cito ca.pellão Germano Pres.1dente da Repubhca.. a; conceder um ~uno 
Antenor de Araujo, já fallecido, soU cita Pl'O· de l~cença, com os vencnn~ntos da le1, ao 
videnoias em favor dos seus tutelados (dis- med1co de 4a. classe do exel'Clto Dr. Alfl'edo 
oussã.o unlca); de ~ello Ma_!; tos ; . . c 

Discussã.o unica. do projecto n. 213, de 1904, . 2 drscussao d~ proJe~t?. n. 17~. de 189~, 
approvando a Convoncfio Sanitaria Intel'na- re,gulando a responsaln.lldadc CLYil das .o::;~ 
cional, assigna.ua em Pariz a 3 de dezem- t~adas_de ferro-1Ac~mpanhado. de u~m JUS· 
bro de 1003 pelos plenipotenciarios do Brazil, tlflc.a.cao do Sr · I aullno de Souza J unw:, ~o 
Allema.nha, Austria~Hungl'la., Belgica, Egy- proJecto n • . 39 A• de. ~89?, o apre01açao 
pto, EstaLlos Unidos; França, Ingla.tcna., sobre o suh~t1tut1VO o1ferecrdo em 1898 pelo 
Grecia, Hospanha, Italia, Luxemburgo, Mon- Sr. Calogeras). 
tenegro, Paizes Bo.ixos, Persia, Portugal, Levanta-se a sessilo ú.s 2 horas e :35 mi.· 
H.umanía, Russia, Servia e Suissa; com pa.- nutos da ta1•de. 

118n SESSÃO EM ô DE OUTUBHO DE 1904 

P~·esidencia do Sr. !alio de MeU o (2° Vice-Presidente) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada. a que Thomaz Cavalcanti , Fr·ederico Borges, 
respondem os Srs. Julio de Mello, Alencar Eduu.rdo Studart, Gonçalo Souto, Walfredo 
Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim PiN~s. Lea.l, Trinuade, Teixeira de Sá., Bricio Filho, 
Sá Peixoto, Passos Miranda, Luiz Domin- Malaquias Gonçalves, Moreira Alves, Cor
gues, Cunha Machado, Chirstino Cruz,Anisio nelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Rodrí
de Abreu, João Gí.\yos:), Bezerril Fontenelle, gue:; Doria, Domingos Guimarães, Tosta, 

.I 
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Prisco . Paraiso, . Eugenio Tourinho, Garcia 
Pires, SatyroDias, Alves Ba.rbosa,Paranhos 
Montenegro, .· Bernardo Horta, Irlneli Ma
chado, João Baptista, Belisario de Souza, 
Pereira . Lima, . Julio Sa.ntos, Mauricio de 
Abreu, Calos Teixeira Brandão, I>aulino · · de 
Souza, Viriato Mascarenhas, Estevão Lobo, 
José Bonifacio, Bueno de Paiva, Leonel 
'Filho, Henri :uo Salles, Carvalho Britto, 
Wenceslão Braz, Bernardo de Campos, Fran
ciscoMalta, Rodolpho Miranda, Costa Netto, 
Cal'los Cavalcanti, Paula Ramos, Juvenal 
MilJer, Germano Hasslocher o Homem de 
·carvalho. 

Abre-se a sessão. 

E' . lida e sem debate app;oovada a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guim:arães 
(1° Secretario) procede á leitm•a do se-' 
guinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios: 

Da Sr. 1° Secretario <lo Senado, ele 4 dO 
corrente, transmittindo o projecto do SenaJ.o• 
determinando que a reforma concedida pelo 
decreto de 3 uo feveveiro de 1890, ao coronel 
do estado maior de 1 o. classe Francisco .Jesé 
Cardoso Junior, será considerado no posto 
de general de divisão c graduação de ma· 
l'echul.-A' Commissão de Marinha. o Guerra.: 

Do mesmo sonhar, de igual data, enviando 
a emenda do Senado á proposição desta Ca
mara, autorizando a concessão de um anno 
de liconQn., com voncimcn tos, ao machinista 
de to. classe da Est'1•ada de Ferro Contrai do 
Brazil José Joaquim da Sílv:,t.-A' Commissão 
de Petições e Poderes. 

Do mesmo senhor, de igual data, enviando 
o projecto do Senado, concedendo ao 2° sar
gento ajudante graduado Pompilio Dantas 
Bacella.r a pensão mensal de ::!0$000.-A's 
Commissões de Pensões .e Contas e de Orça
mento. 

Do mesmo senhor. de igual data, communi
cando que o Sr. Pl'P.Sidente da Republica 
sauccionou as t'esoluções do Concrresso Na
cional, das qnaes envia os respectivos auto
graphos, uma, abrindo o credito extraordí
~rio d.e 6:3'79$587, para pagamento do Dr. 
H1lario Soares. de Gou vêa, em virtude de 
sentença judicia.ria; e outra, concedentlo li· 
conca. de seia mezes, com o1•dena.do, ao te-

, legra.phista. de 3a classe da. Estrada de 

Ferro Central do Bra.zil Jacintho Hygino da 
Cruz.- Inteirada. Archivcm-se es autogr.a .. 
phos. 

Do mesmo :senhor, de igual data, commu
nicando que, pelo Sr. Presidente da Repu
blica foram saccionadas as resoluções do 
Congresso Nacional, autorizando, uma, a con
cessão de um am:w de licença, com ordenado, 
ao engenheiro da Estrada de Ferro Central 
do Brazil Alberto Macel.o de Azambuja; ou
tra, a abertura do creili.to do 27:915$150, 
ouro, importancia com .que o Bra.zil deve 
con~orrer paea a Bibliotheca comm.emora~ 
tiva de Colombo, em Washington, das quaes 
envia um do cada. um dos re~pectives auto
,(?ir~phGR.-ln.teirada . . Af.dhive.m-se os auto
.g.raphDs. 

Do mesmo sen•l'lol',·tJ.e:5,da C0l'f!ente;.commlll· 
nicando que ·@ Senado .adoptou e nessa 
data enviou á sancção presidencial, a 
Res.Jlução do Congresso Nacional, autori-· 
zando o ·Governo a conceder seis mezes de 
licença, em pro1•ogação da .em que se acha, 
a.o ajndante de ·fiel da thesouraria da Estrada 
cü~ Ferro Central do Brazil, Julio Mendes Pe
reira.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, com· 
municando que nessa data o Senado enviou 
á sancção presidencial a Resolução do Con
gresso Nacional, autorizando o Governo a 
prorogar a licença em ·cujo gozo se acha, 
ao concluctor de trem de 4a classe da 
da Es~rada de FOl'I'O Central do Bt•azil, 
Ma.noel dos Sa.ntos Machado. - Intei
rada. 

Requerimento: 

Do escrivão seccional do :Estado de Minas· 
Gera.cs Antonio Pinheiro de /1 guiar Acy
preste, pe,lindo aug1:ncnto ele vcncimcntus.
As' qommissõcs de Constituição, Lcgisla~ão o 
.Jusitçt.t e de Orçamento. 

São lidos e vão a. imprimir, pa1·a ent1•ar 
na. ordem dos tra.balhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 77 A-1904 

Pro1·oga atd 31 de dezemb1·o de 1908 o p1·azo 
para a realizaçllo de ex ames pm·ciaes do 
curso preparatorio, e:âgido pm·a a matri
cula na.~ escolas de ensino superior ; com 
parecer contrcwio da Commissao de Instru
cçl!o e Saude Publica 

A Commissão de Instrucção c Saude Pu· 
blica opina. pela rejeição do projecto n. 77, 
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de 1904, prorogando por mais quatro annos mento de interesses individuaes. Por mais 
o prJ.zo para a realização de exames par- respeita.veis que sejam estes, não devem ser 
ciaes do curs) prepa.1•atorio, exigido para. considerados, tratando-se de instrucção pu
a matricula nas escolas de ensino su- blica. 
perior. 

Considerando estes exames como uma. 
das principaes ca.usasda decadencia do ensino 
secundaria, o decreto n. 981, de 8 de novem
bro de 1890, c o regulamento approvado 
pelo decreto n. 1.075, de 2~ do mesmo mez 
e anuo, prescreveram a sua substituição pelos 
soriadus e de madureza. 

Commetteu, porém, o Governo Provisorio 
da Republica o gravissimo ereo de fixar 
um prazo para a suppressão dos exame~ 
parcellados, da.ndo ensancha'3 :1 que novos 
prazos, novas prorogn.ções fossom concedidas 
pelos decretos ns. 2.221 e 2.226, ne 23 de 
janeiro e l de fevereiro do 1896, lei Ol'ça
mentaria n. 490, de l6 do dezembl'O de 1897, 
e decreto logisl:üi v o n. 694, de l de outubro 
de 1900. 

Ha, pois, 14 annos que se ob:;erva a. 
anomaLa injustitic:a vel da vigencia simul· 
tanea de dous regimens antinomicos, facto 
para o qual j;í teve a Commissão opportuni· 
dade de solicitar u. attençã.o da. Cama.ra. 
quando cmittiu pa.t·ocm• ~obre o projecto 
aut·irizantlo o Guvernu a 11brir, no corrunte 
anno, uma. segunda. ~poc ~de C:{arnes para oa 
estudantes de propal•a.tol'io.). 

E.~t:.t anomalia ú quo nfí.o llllve, niio póde 
perdurar mais. 

Nfio vem agor-a. a proposíto díscuth• qu!Ll 
dos dous l'egiuwns 6 o preferível, qual dollcs 
Llove fwr a.cloptado. 

Col'to ~. no cmt:Lnto, que a abolição doii 
exames avul~:~os de prepu.ratodos 6 medida 
ha largo tempo reclamada como imprescinli
vel e,desde a mona.rchia, reputada. imperiosa, 
urgente e iaadiavel. · 

Em rigor, o proj1cto acceita a. reforma 
promulgatla pelos decretos m. 981 e 1.075, 
de 1890. mas, em nome de interesses indi-

. vidua.es, propõe que continue ainda, por 
um cer•to pra,zo, a pra.tic:u··se. CJDjuncta.
mente o regimen dos exa.mes parcellados, 
condemnado o substituído pob supt·aJíta 
reforma. 

Assim r:xpostu. a. questão, a incoherencia 
do projecto é manifesh o este dilemma se 
impõe: 

O regimen de exames por ser i e e de ma,. 
dur·eza, instituído pela roforma 1le 1890, é 
bom ou máo. 

Si ê máo, em logar de adbment:), deve-se 
cuidar de modifica l-o. 

Nestes termos, pensa a Commissão que o 
projec to do Sr. Deputado Manoel Fulgencio 
não póde ser approvado. 

8ala das Commissões, 12 de setembro de 
1904.-Satyro Dills, presidente.-Sá Peixoto, 
rel<~ tor. -José Bont(acio.- Joi!o Cm·l'Js Tei
xeira B1·andão,-Malo.quias Gonçalves.- Va
lois de Castro. - Jo,ío Vieira, vencido.-
Ante1·o Botelho. 

N. 77- 1904 

O Congresso Nacional resolvo : 

Art. l. o Fica peorogado até 31 de de
eirnbro de 1908 o pr·azo para, a realização de 
eí}ames parciaes do curso preparatorio, exi
xzdo paea a matricula nas escolas de ensino 
superlot•, não só para. estudantes que já. 
t :~nham sido approvadus em algumct disci
plina do curso, como tambcm pa1·a os que 
iniciarem c conctuirom seus exames a.té essa 
d.a.ta. 

Pat•agl'apho unico. E'lta di~posição é exten
siva aos alumnos du Gymna.sío Nacional. 
Aos <llumnos que seguirem o cur·so completo 
será cnnte1·ido o grão do b~tcharel em scien
ciaR e lettras apó.~ a. approvação no 6° anup 
do dito cm·so ; tt!tuolle . .;, porém, que não qul· 
zot•ern bachat•elar·S~ o por isso lhes for facul
t~tivo o estudo ur~s disciplini1S marcada!:! no 
respucLivo rogulamento, te1·ão direito á ma
tricula nos cui'sos supedores da. Ropublica. 
mediante certificado de approvu.ção do todas 
as mate1•ius <lo Gq a,nno. 

Art. 2. a Revogam ·Se as disposições em 
contra,rio. 

Sa,la das sessões, 27 do junho de 1904.
ll'Ianoel Futgencio.- Paula Ramos.- Buen_o 
de Paiva. - Lindolpho Coetano,- Antomo 
Zaccarias.- Olerwrio Maciel.- Vi1·iato Mas· 
carenhas. • 

N. 174 A - 1904 

Equipara as idades tim.ites para a re(o1·ma 
votuntaria ou compulsol'ia dos officiaes do 
corpo de saude do exercito ás que por lei 
1JÍ{fo1·am no cotpo de saude da armada, nos 
caruos de categoria corresponr.lente ; com 
parecer e substitutivo da Commis:~rto de Ma
rinha e Guerra 

Si é bom, não ha. razão para que se o pro· Estudando o projecto n. 174, de 1904, a. 
talle ainda por mais tempo, sob o funda.- Commissã.o de Marinha e Guer.ra, pelo con· 
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fronto que fez do dec1•eto n. 193 A, de 30 de 
janeiro de 1890, com os de ns. 336 A, de 
16 de abril do mesmo anno (art. go do regu
lamento) e 785, de l l d~ setembro de 1901 
(a1•!;, 2°), verificou que as idades limites para 
da reforma compulsoria dos officiaes <lo corpo 
de saude do exercito são realmente menores 
do que as fixadas para a dos officiaes do 
corpo de saude da armada; e 

. Considerando que é injustificavel essa dcs
tgualrlado de condições, que, som o minimo 
Pl'oveito pal'a o serviço, onera, entretanto, 
os cofres publícos, fazendo avult'Lr a classe 
dos inacti vos ; 

Considerando, por out1·o lado, que o actual 
Sr. Ministro da, Marinha, no relatorio recen
temente disteibuido aos membros do Con
gresso, propõe quo se.iam elevados os limites 
de idade para a reforma compulsoria. dos 
rnedicos o pharmaceuticos do corpo de saude 
da armada, a Commissão vem &ubmetter ú. 
consiclcração da Camal'a o seguint·J subs! i· 
tutivo: 

O Congresso Nacional l'esolve: 

corpo do saude do exercito são equiparadas 
ás que por lei vigoram no corpo de saude da 
armada, nos cargos de categori:.\ correspon-
dente. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1904.
M aUJ·icio de Ab}·ctt • 

Fica sobre a mesa. a.té ultel'ior deliberação 
o seguinte 

PUOJECTO 

Considerando que os desenhistas da Es
trada de Fcri'O Cent1•al <lo Brazil são obriga
dos a ter hn.uilitaçõe:l ospeciaes, como sejam 
o conhecimento das linguas portuguoza, fran-
coza o ingloza, e de arithmetica, algobra, 
geometria o trigonometria, mccanica, dese
nllo c topographia ; 

Considerando aind:1 quo o desenho neces
sal•lo para. a ostrada compl'ehende o de ar
chitectura, mecanica., topographia e cartas 
gcographicas; 

Art. 1. 0 A~ idades limites para a refurnm 
compulsol'ia dos officiaes dos corpos tle sauda 
do exercito e da. a1·mada, u.ttenliidu.s as de
signações ospecia<!S inherentes a cu.ua pollto 
eu cada classe·-mctlico;,; G phat•macout\i!Oi'l 1 

SCl'ão as da tabclla sogninto: Consldm•ando quo muitas vezos o dese
Annos nhi~ta da ost1•ada ~ obrigado a ir á linha 

fazot• o levantamento do phLDta.s, prestando 
Hel'viços tochnicos como si fosse um enge· 

08 uhoh•o doi!s:L 1•epartic:.ão ; 
Gone1•aL de 1Jrigaut\ ou eont1•a-almi· 

ranto •.•.•.....•.•.••......•... , •• 

Coronel ou capitão do mn.1• o guerra.,. 
Tenente·coronel ou capitã.o de fragata 

Major ou capitão-tenente ..... , .....•. 
Capitão ou 1 o tenente ............... , 

66 Considm•ando quJ os escriptm•arios da 
64 mesma estrada teem direito a accesso, pel'· 

col.Jondo a, importancia do 5:700$, o que não 
62 acontece com o desenhista,, que percebe ape· 
58 nas 4:800$ do voncimentos annuaes; 

56 
54 

Tenente o~ 2° tenente .......... , .•.• Considerando que o concurso para os laga
res de escriptural'ios requer menor somma 
de conhecimentos do que o concurso para os 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con· logares de desenhistas (portuguez, al•ithmc-
trario. tica., chorographia e historia do Brn.zil}: 

Alferes ou guarda-ma,rinha ....•...••• 

Sala das Commis~ões, 5 de outubro de 1904. 
-Alves Bcwbosa, presidente. -Olivei1·a Val· 
lad,ro, rei a to r.-Cm·los Cavalcanti, com 1'8· 
stricção. 

N. 174- f904 

O Congresso Na.ciona.l resolve: 

Art. l,o Ficam elevados do 1::200$ annua.os 
os vencimentos de cada um dos desenhista~ 
da Estrada do Forro Central do Brazil. 

Al't. 2.0 Revogam-se n.s disposições em con-
0 Congresso Nacional l'esolvc: trario. 

Art. 1.0 As idades limites para a l'Cforma Sala das sessõ(~s, 6 de outubro cio 1904.-
,·oluntarla ou com pulso ria. dos ofriciaes do ll·íneu Machado. 
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Quadro demonstrativo do augmento da. verba 

DIVISÕES 

(Onde elies so acham) 

a divisão - Trafego .•..•. 2 

·4 ~ divisfi.o - Locomoç-ão ••. 

5 11 divílilfio-LinlJa ••••.•••• 

-

~ 
A-
-<o 
A~ 
e:: a 
z:::s 
-<z :::>-
Q' 

l 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

--
17 

CLASSE 

àescnhisb de la cla~se. 

de~enhistas de li' c1a.sse. 

)) » ;la » 

» » sa » 

» » la )) 

» }) 211. )) 

» )) 3a }) 

ACTUAL 

rn o 
~ 
Cl 
Q.) ~ 
.§ ~ o 
~ E-4 
Cl 
Q.) 

> 

------
4:800$ 4:800$ 

4:800$ 9:600$ 

4:200$ 8:400$ 

3:000$ 6:000$ 

4:800$ 9:600$ 

4:200$ 16:800$ 

~1:000.~ 12:000$ 

---
67:200$ 

Sala das sessões, ·6 de outubro ele 1904.- !l"inc" .. 1Iechaclo. 

119 

PROJECTO 

li.! 

.8 
t:: 
CP -;; 
.§ ..... o 
~ E-4 
o 

~ 

------
6:000$ 6:000$ 

6:000$ 12:000$ 

5:400$ 10:800$ 

4:200$ 8:400$ 

6:000$ 12:000$ 

5:400$ 21:600$ 

4:200$ 16:800$ 

-
87:GOO$ 

O 81.•, 1\'.Iol•eirn Alvefi!I-Sl'. Pre- .-\ victoria, p01•ém, não o düslmUbl'üU num 
·.sidento, sejam as minhas primeiras P<1lavras1lhe a.rrcfocou o a1·do1• do prupa.ga.udista., o 
uo agradecimento ao mou honrado amigo, então vimul·o sempre a. batalllal•, aqui ou 
digno representante do Pará, que, inscripto fót•a. daqui, pelo que se lho afigurava sCl•om 
desde hontem para fallar na hora do oxpe· os altos interesses da Ropublica. 

·diente,teveagentile..zadeconceder-!-Deespaço Homem de lettras, a sua bagagem litte-
para a. apresentaçao lle nm proJecto que, raria é das mais fa1•tas e selectas, collocan· 
formulado pel~ bancada pernamb~cana! en-

1 

do·o <le pa1• com os mais illustres e festejados 
contr~u mn diversas outras a maiS bemgna litteratos brazileiros . 
. acolhida. 

Trata-se, senhores, dt~ concessão de uma . P 1•of~ssor de direito na Facu~dade do Re·· 
modestíssima pensão á viuva e filha do nosso c1fe, ~ao só ~elas suas prolecçoes, que fica
Pl'anteado· ex-collell'a José Izidoro Martins ram 2ndelevms na momorw, de todos os seu::~ 
·.runior. o discípulos, pela correcção com que as fazia, 

Não preciso dizer á Cama.ra quaes os ser- poio e3tudo e pela illustração que ellas !e· 
viços pl'ostados ao paiz pelo saudoso extincto. velavam, _com.o tamb~m. por suas producçoes 
Dedicado, desde muito moço, á causa repu- S?bre a s~1enC1a d~ dlretto, :presto~ ao en. 
blicana., por ella combateu sempre com 0 swo _publJco supcriOl' os mais asstgnalados 
maio1• esforço na tribuna das conferencias o sel'Vlços. 
na. imprensa., sem que os tropeços, que se Nascido ue paes pob1•es, elle não pôdo, 
'lhe antolhavam, lhe trouxassem desfalleci- embora entregue a constante labuta, a.o
mentos até que a viu vencedora. cumular, para. legar ú. sua família, sinão o 
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nome glorioso e a tradição da honestidade 
mais austera. 

A exemplo do que com outros se tem feito, 
pensamos não nos ser licito deixar ao aban
dono a fa.milia do nosso digno ex-collega. 

O. SR. TEIXEIRA DE SÃ-E' uma divida da 
Republica. 

0 SR. MoREIRA ALVES -Assim, Sr, Pre
sidente, sem querer abusar da · benevolencia 
da. Ca.ma.ra, nem deixar de corr~sponder á 
delicadeza . do honrado Deputado pelo Pará, 
retiro-me da tribuna confiado que o projecto, 
que tenho a honra de depor nas mãos de 
v, Ex., afim de que se digne da1··lhe o des
tino que lhe compete, será acceito pelos 
meus illustres collegas como um a c to . de 
meritoria justiça. 

Devo, entretanto, ao concluir, ·declarar 
que, sendo nosso intuito apenas impedir que 
caia na miseria ~ familia de um notavel 
brazileiro, a pensão, a que o projecto sere
fere, é apenas de 300$ mensa,es, repal•tida
mente entre sua viuva e fillla, seiu direito 
á reversão p<J.l'a a sobrevivente.(Mv.ito bem; 
muito bem). 

Fica sobre a mesa,até ultm•iol' dr..liberu.ção, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional r e sol v e 
Artigo unico. Fica concedida urna pensão 

mensal de 300$, repartidamente a D. Clau
dina. Nogueira Martins e á menor Celina 
Martins, vi uva; e filha do Dr. José Isidoro 
Martins Junior, cmqua.nto aqueUa se con· 
serva.r no estado de viuvez e est<t no de sol
teira. 

~evogam-se as disposições em contrat•io. 
Sala das sessões, 6 <le outubro de 1904.

.L1ioreira Alves .-llfalaquias Gonçalves. -El
pidio Figueireào. -Estacio Coimlwa. -Pereira 
de Lyra.-Pedro Pernambuco.-Esmeraldino 
Bandeira.-Bricio Filho.-Te~·a.~eira de Sà.
Atfonso Oosta.-Oelso de Souza . --Joao ~rieira. 

· -Medeiros e Albttque1·que.-Eduardo Ramos. 
-Etoy Chaves.-Carlos Peixoto Filho.-Pa· 
ranhos Montenegro.-Al-ues Bàrbosa.-Passos 
Miranda.-Etoy de Souza.-Alberto Masca· 
renhas.- Felix Gaspar.- He1·menegildo de 
Mo1·aes.-Gastao da Cunha.-Urbano Santos. 
-José Eusebio. -Eugenio Tourinho. -Castro 
Rebello.-Anizio de Abreu.-Nelson de Vas
'ooncellos, -Erico Coelho. -Galdino Loreto .
Froderico Borge1. -H oredia de Sd. -lBidro 
.r:,Bite, -Sat11ro Dias. -Henrique Saltes. -I ri· 
:aBu. Machado. -Leonsl Fillto, -Sd PeitMto,
losannah de OU..,eira. -Edu(.l:rdo Stt'da.rt. -
~erma no Hasslocher. 

O Sr. Passos lVHran.da- S1• :. 
Prel!lidente, expendia hontem considerações 
sobre o basico problema do ensin:> na
cional, quando · soou a hora marcada para 
termo dos trabalhos de expediente, justa
mente na occasião em que eu começava a 
tratar da. educa.ção technica ou profissional, 
e lembro~me que, alinhn.vando algumas pa
lavras finaes, como humilde mas devota.do 
soldado que, enrola uma tenda de campanha 
para e1•guel-a mais tarde, eu disse que a 
meta dos meus dns~jos não era hastear um 
pendão proprio, mas, apenas, enfileira.r-me· 
ao lado daquelles que peocuri\m despertar
uma poderosa reacção, conti•a a inconsciencia 
com que a Patria afunda, da,quelles que 
tentam constituir uma forte concentrf\ção 
de vontades para vitalizar este povo, ma
teria prima valiosíssima para os mais "levan- ·· 
tados commettimentos. 

Vitalizar este povo é a suprema questão. 
E como meio de chegarmos a isto seria 
mi.;ter que, com as escolas profusamente dis- · 
seminadas em todo o pa.iz, lhe ministrasse-· 
mos uma instrucção technico-profi:'!siona.l,. 
cuidadosamante pensada. 

Senhores, é pa.ra indignar a p1.ssiv-idade 
com que nos q uedámos a.o limiar da vereda 
que nos leV'aria á prosperid~tde e á grandeza, 
aliás, enxergando e conhecendo como nella. se 
encaminham e se conduzem nações bem avi
sadas, felizes e segur:\S. E' pa.ra entristecer o 
desleixo em que marasmamos, despercebidos . 
de que povo que não vne com o progress:.>, 
pára e se qued:..~., corro actua.lmeote o perigo 
úe desa.ppa.rccer, pois fica <~moa.çu.do em sua 
autonomia. 

Que ditrerença. existe, dizei-mo, entre a. 
conquista. consequento do uma luta á mão 
armada e a conquistll. produzida pela cxplo
raçã.:) estt•angeira. em todos os ramos da 
economia de um povo ~ Esta me parocc mais . 
humilhante e cobiça.vel. 

Vivendo na época da. industria e do tra- · 
balho, é mister harmonizarmos o nosso sys· 
tema de educação e de ensino com as condi
ções do nosso meio. 

O aspecto mundial se apresenta avido e 
tenaz em levantar a inicia;tiva e a vontade
individual do homr-m e o ·poder governa
mental das nações. E, como consequencia 
dat phase· social que atravessamos, den.tro de 
uma. nação determinada. como no convi vio de 
todas ellaii, é dever inilludivel dos governos 
canalizar o movimento dos povos,. guia.l-o, 
eatimul81l-o como guias previdentes da. sua 
progrestiva ovoluoio o procurar que' esta se 
roalize lenta e segura, •~ftm de poupa.r aos 
agrupamentos huma.noa respoottvos a af~· 
l'ronta, a e1ploraoão, a conqui.Jta dotte ou 
daquelle modo, iniernu.oiona.lmente fa.llando, 
e, de fronteiras a. dentro, os embat•a.ços int()s-
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tinos, os sobt•esaltos das crises, e bmbem as que hesitar: convem, quanto a.ntes,.medidas 
convul8ões sangrentas que, ás vezes, sur- ca.pu.zBs de des.Jnivolver en.tre nóS este ensino 
eram; quando exha.usta.:a. paciencia. ou t ~·a.ga.do profissionaJ, por tanto· tempo desprJZ:J.'lO. « o fel das priva~õt:ls da roiseria.. Conhe:!eid corno o impe:io germanico eu-

Que vêm . fnzendo em peol da. eduaação grandcce a.clmira.volmen te a sua indusiiria 
technica e profissional de seus povos as na- com o tra.b11lho de seus filhos. O preludio dn 
ções cultas de cincoenta. a.nnos a esta. parte ? sua. emancipação industrial começa . em 1871 
(Pausa). e dentl'o de poucos annos era astimU.biíissimo · 

Na e~posição unlversal de 1851, que ella o progr·esso do ensino technico1 tendo-se, 
IUesma convocara, a Inglaterra confe.:~sou- se p~ra logo, uisseminado pBlos differentes Es· 
lealmente vencida n"'s industrias d~ carn,cter to..U.os, escolas de con1.mercio, escolas indml· 
artístico pela concurrencia das outras n:tções triae3. escolas de agl'icultura:t inst.ítutos 
e, pmveodo que uma grande parte <le seu agronomicos, escolas. ílorcstaes e lyceus de 
commercio est<tva 8acrificada, 'Gra:tou de re- artes e officios. Si em 1884 era de 250 o 
mediar o m1l, cuidanclo s~rLunente de su1 numero de taes escolas ou estabelecimeatos, 
y~wfeiçi'i.o technica.. . hoje sa contam eUa.s por milhares. 

Já a exposição de 1855 dcmonstro.u quant::> Que dizer dos E:3ta.dos Unidos da America 
clla tinha pensado bem, avantaj:10do-se na do Norte, onde o ensino deba,ixo do ponto de 
send:.~ do progresso. De então para cá, não visca. technico ou profis:>ional é modelar e 
só as artes decorativa$ sinão ta.mbem todas unico ~ 
as outras inJ.ustrhs manufactoras teem fio· Da Sui;;aa, onde, pela coustítuiçã.o, o go~ 
rescido por m.:.tneira espantosa. v~rno federal fisca.liZê\ a instrucção, impe -

Cioso de que out1•as nações levassem as d1ndv que os c:.tntões fundem institutos · de 
!ampas á Inglaterra, no tocante a.o p ~·ogre- ensino supeeior e secundario , antes de terom 
dimento profissional, o governo brHannico provido sati3fatoriamento as necJssidades do 
nomeou em 1881 uma com missão rea.l de ensino t ecllnico e profissional elementar~ 
instrucçã.o te:!hnica, composb. das primeiras Ta.l é a pro ligiosa corrente impulsiona· 
notabilidades, afim do e~tuJar o as;mmpto dora da industt•ia o do traba-lho em toda 
nos E:~tu.dos da Europa e da America; e o parte do mundo. O Bri.tzil só cs~aciona, es
relatorio apresenttdo consta. de cinco vo- cravizadv e a:Jtplora.do como colonb de todos 
lumes com uma, mMh de 550 paginas os povos. Os seus hlentos, as suas aptidões 1 

ca.da. um. suas a.cti vida,dG~ e voca.çõ3 > pL~r~ a. iudustria.s 
Noasa occa.sifio a Holla.-nua. possuia 79 os· par" o tra.b:tlho, par<1 a producção, para o r 

colas pt•otlssion ·te.3, det'rama b-; em seu pe· elem.mt•Js primordia,es de sua auspiciosa 
queno terrltorio, com frequoncia. lb 8.000 grandeza,, es·vaem-se á. falta de meio em que 
alumnos. se ednquern e desenvolvam, na. carestia de 

De:-:;do 1847 a Bolgica propa1•a,va, dos cela- protecção quo os ali!llente, á. míngmt de 
bre~ institutos technicos de Flandres, mais incentivo que os anime . 
de 24.000 opoPa.rios, ·de'.lUn:1rlos á,:; iudu8triu.s E' iss:J devido á indolencla culp3.vel (los 
predominantes na naç5.o. De preseute, é ox~ Sl3US governos. Des tes, tem sido até aqui, 
tr<tol\linal'io em todo o roi-no o numo1•o de V(HO constante muito plane_ja.r-St) e combina.r, 
oscohs e institutos no genero do eu:jino do u quasi nad•t f<tz:w e executar. 
que tl'a.tn.mos. No 1•egimen monarchico vtu•ias vezes pa.-

Outro ta.nto se hi1 de dizet• da. !Ga.lia, que, triota~, compenetraU.o.-J da neces~:~idu.d'3 do 
á em 1886, contava 72 lyceus ele arte:; e ofil- ensiuo technico e prottssional, se levantaram 
cios e 6:! escolas com ensino industrial e ma- e se csfor"ç:~ram peb urgente e efficaz im
nufactureiro, ministeado a. 6.500 alumnos. plantação delle no pa.iz,. e dos mesmos fa.s-

Na França, oude aliás era. grande a q_uan- tidioso fôra servi e de~phonogeapllo neste mo
tidade de esGabelecimentos technicos, dizia monto. 
no mesmo anno o ministro do cornmercio e Roferirai apenas o que dos actos publicos 
industria a uma. commissão de notabilida1les consta a respeito. 
profi::;;sionaes que elle nomeara para estular O projccto sobr~ ensino publico apresen
os meios de alargwr a espllera do· eusin~ ta.d:·J em 1874 pelo -venerando conselheiro 
technico: João Alfrado aon.sign;~Va a idétll da creação, 

«E' chegado o momento de uma resolução nos diversos mun·icipios da.s províncias, de · 
sêria. escolas em que se ensinassem as sciencias e 

Sabemos que foi, auxilia.d·as pol' um en- a sua applicação ás i·nd11strias dominantes e 
slno technico bem apt•opriado, methodico e as que se deviam desenvolver no !mp.erio, 
ra.ciona.l, que as na.cões concurrentes nos so· O clucr0to de 19 de a.brit d.e 1879· qllie~ enea.
brepuja.ram na. q ua.Hda.da e· no Ta. lo r de seus ra.do á luz do sau tempG, é um, justo titulo · 
productos; as estatisticMI que temos pro· .de gloria para. o illustre ministro que o re 
va.m-no exuberantemen to. Nã.o h·l, pOf'tanto, ferendeu, m:tnda. va. crewP e auxiliar escolas 

Vol, VI {6 
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profissionaes, espeeiaes e de aprendizado, 
Je,:Jtinadas a fornecer instrucção teehnica. 
de mais interesse pat•a as industrias exis
tentes e a desenvolver o estudo pratlco das 
artes · · e otllcíos, ·de mais proveito para a 
:população o para o Estado. AtHna.dos . neste 
mosmo proposito e pensamento, encontramos 
o projecto . n. 236, de 1882 e o rclatorio e 
.p1•ojecto da Commissão de 1886 pelo governo 
fmperial nomeada para assentar as hases da 
nossa instrucção primaria e secundaria. 

O. estuJ.o de escolas profissionaes, sua or
. ganização e material technico constitui:.un 
o objecto da · 24<~ questão do vastíssimo pro
gramm1, que se propunha ventilar e dis
cutü· o congresso de ensino convocado para 
1893, congresso que se feustou. como sóe 
acontecer entre nós a tudo a.quillo que mais 
directamen to se relaciona. á nossa prospo· 
riGade actual ou remota. 

Aqui tondes as palavras finaes do um to
pico determinado do rola.torio do Ministro 
d:.L Agricultura de 1887: 

« (J()nvém, pois, tratar da educação pro
fissional, cstabelece1• escolas industriaes, 
onde o operario possa iniciar-se no conh ·:ci· 
mento das leis que precedem a transfor· 
mação da materia. e por esta fórma adquirir 
os meios de augmentar o valor economico 
de seu trabalho, melhorando-ao a. su<t con· 
dição ma.terial. 

Tal é, em minha opinião, o principal au
xilio que os poderes publicas devem dis· 
:ponsar á industria. c~o Imperio. » 

Nesse mesm& anno ea fit'c os livros de pro
paganda. da Sociedade Central de Immigração 
a.pparec:cu uma. substa.nciosa e excellente mo· 
nogra;phia ú.o Dr. Ta.rquinto de Souza, sobre 
o ensino technico no Brazil. Da minuciosa 
resenha que elle faz, de pags. 70 a. 106, vo
rlfic:t-sc que naquella época apenas duas 
dezenas de escolas profissionaes e lyceus do 
a.rtes e otncios, englobadamente, surgiram, 
aqui e alli, a bBm dize1•, pingados, na im· 
mensidaJ.e territorial braziloira., quasi todas 
em difficeis sinã.o impossíveis condições de 
viabilidade e existencía, não attingindo a. 
fre:J_uencia em todas ellas a dous milhares e 
meio do nlumnos. 

A limitada. frequencia et'a occa.sionada ou, 
a.o menos, secundada_ pela deficiencia das 
verhas, quer do centro, quer das pt•ovincias, 
havendo uma desproporção entre o orça
mento deste e o dos outros l'amos de ensino. 

quem cabe a primazia das escolas-officinas . 
no Brazil, mantendo dua@, á sua custa, um<t 
na propl'ia Quinta da Boa Vista e outra na, 
Fazenda de Santa. · Crut, e ·contribuindo,para 
a fundação do Instituto Fluminense com o 
valioso donativo do 118:0008, () illustrado 
autor externava patrioticamente os . seus 
sentimentos, a.o convencer-se de que todos 
os grandes orgãos pelos quaes se manifestava 
a. vida nacional - o Estado, as proYincias, 
as municipalidades, as associações - não 
tivessem olhado com a devida attenção para 
as~umptos de tamanha. ma.gnitude . 

Proclamado o rcgimen republicano, era do 
esperar que, com a federação, as franquias 
estaduaes ensancbassem cuidado ma.is sorio, 
e movimento mais accentuado pela solução 
do problema do ensino technico, tão impor
tante elle é, tão estreitamente ligado a uma 
vitalidade economica.. 

Mas, infelizmente para nós, o desleixo e a 
incuria. perdura.m e l'einam. do norte a sul 
da Republica. 

O que existe hoje já existia ha 20 a.nnos 
atrás, o é pouco, é insignificante, compa
rudo com as necessidades do uma população 
o com a urgencia da actualidade. 

Seria mister pt>ovar a uma Camara iUus
trada. e patriotica que o conjuncto de scien
cias o artes que formam o ensino teclmico, c 
fazem o commerciante, o industrial, o agri
cultor e até o simples oporario, é o que ma.is 
directamente concm'l'C para o progresso 
economico do pa.iz 1 Não constitncm ellcs a 
maim•ia da nossa. população ~ Não represen
tam clles as classes cooperadoras da nossa. 
riqueza publica~ 

Não consub~tanciam a.s ro1·çns prodnctoras 
da Nação 1 E o que é que se lla feito de 
sodo, de util, do pa1•ticularmente benefico 
em nosso systoma do ensino, por classes 
ta.es, afim de que comp1•ehendam a. sua mis
são, conheçam os seHs deveres, melhorem as 
suas condições material e mor:tl, o augmen· 
tem a producti v idade do tra.ba.lho em pro· 
vcito proprio e do Brazil? 

Senhores, pensando em reprimir• a ana.r
chia que vae em nosso defeituosissimo 
ensino nacional, cuidemos, paPa logo, em 
sustar o desequilíbrio quo nelle se patenteia. 

A. estas duas causas o auto1• addita. oca
racter eminentemente scientifico e thcorico 
de algumas escolas existentes ; por exemplo, 
a Escola Agricola da. Bahia, a acreditar no 
testemunho do conselheiro Nícolá.o Moreira. 
Mmmi&sionado pelo Governo para examinar 
a dita eEcola. Após outras considei·ações, 
.nas quaes faz justiç-a. ao Sr. D. Pedro li, a 

Reorganizando o ensino publico brazileiro. 
faça.mol-o de modo que elle seja ministrado 
em di.fferentes grãos e para as ditferentes 
classo~, facilitando o promovendo o accordo 
necessario e imprescindível entre o incessan· 
te desdobramento das forças indivíduaes e 
collectíva~ e os l'Caes inte1·essos da nossa 
patr·ia. 

O que nos domina~ um ensino que póde 
ma.l e mal prepara.J• aquelles que se destinam 
á vida. da.s lettl'a.IJ, á8 ca.neil•as omcia.cs, ás 
profissões chamadas lihora.es, delx1\dos mn 
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·completo ab~ndono aquelles que teem de 
·exercer a.s funcções do commel'ciantes, de 
industrial, de agricultor, funcçõas que se
.r-iam . incontestavelmente <le maior pr,JVeito 
para a Nacão. Tal é o desleixo <1ue até 
·certo tempo se arraigara, em dada parcelb, 
da população, o atoleimado preconceito de 
(!Ue as classes laboriosas, ca.1·reiras profis
sionaes representa varo uma certa bastardia, 
cons&ítui<tm funeções secundarias, exercidas 
por orgãos inferiores do corpo social. 

currencia desa.strosa aos talentos e aptidões 
qu·J estãci'no seu verdadeiro caminho; a so
ciedade é, pois, tão interessada quanto o in
dividuo em que cada. um dos seus membros 
utilize suas verdadeiras faculdades ». 

Que dizer do,s vantagens · do ensino teçhnico 
e pt'ofissiona.l. que a.pontar do derramamento 
inestimavel de benefic.ios futUl'os, tlelle de
correntes, que já. não esteja sabido e previsto 
pelo douto e esclarecido sentil• da augusta 
Camara, a quo tenho a honra de pertenner ~ 

0 S.~,t. EDUARDO RAMos-Isto hojo já não é 
assim, felizmente. 

0 SR. PASSOS MIRA.NDA- Folizmonte. 
Aqui tendeso que ha dcze3ete annos atrá!3, 
em um <los orgãos de publicidade desta Capi
tal, um per•egrino espü·ito, hontcm citado, 
escreveu: 

«A actual educação incute no proprio filho 
do operario desp1•ezo pela peofissão de seu 
pa.e, pela. cla.sso a. que ello pertence. Uma. 
::lociedade onde os filhos teem vergonha do 
·otflcio decente, graças ao qual o pa.e póde 
·educai-os, precisa de alguma reforma mo
l'al. » 

Tempo houve, ê sabido, em que Sl3 dava 
em maior escala o que ainda hoje se observa: 
as est'.ola.s superiores, notadamente as de di
l'eito, servindo de uma espccíe úe derivativo 
fidalgo para os fl.lllos dos lavradores, a.liá.s 
com vontade o proposito rlclibCI'.~do deste3. 
:Dentre aquelles, alguos talentos vingaram, e 
muito bem até para a. alta polHica e para a 
alta a.dministt•a.ção brasileiras; a maior par
te, porém, -a. verdallo é esta-melhor l'<~ria 
quedando-se nos campos, a estes vinculada, 
sem a Iarnentavol dispersão dos h1•aços o dos 
esforco~ de quo pre~isa.va a. nossa lavoura.. E 
<LUO a.cont'3ceu ~ E' que foi-B'3 opora.n<lo o gra.
dual empobrecimento da nossa vida. rura.l, 
que nunca e:;tove mais p;·ospera do quo lm 
50 a.nnos atrás, o a lenta. suhstituição da bcllu. 
e feliz vida dos campos nas fazenda:; e nos 
povoaU.os pela vida artificial nas grandes ci
dades, quo para os campouezes so tornou 
arena de luta. mais diffl.cil pela ex.isténcia.. 

Conheceis bem os tristíssimos e1feitos do 
mau aproveitamento das aptidões, quer para. 
o individuo considerado isolado, quer para a 
sociedado considerada em seu conjuncto. 

Si vos apraz, ouvi as palavras de um com
petente a respeito, que é Etionne, jnspector 
das fabricas na. Suissa.: 

<< Os eífeitos de uma. falsa direcção na. es
colha de uma carreira manifestam-se em 
todas as classes da sociedade e traduzem-se, 
já pelo desanimo, já. pelos esforços estereis 
'lUO da.l'iam infallivelmente melhores resul
tados si fo~sem bem applicados. As infe
l'íoridadca em todas as carreiras fazom bai
sar o pt•oço dos serviços, fazendo uma. con-

Com tal ensino, cuidctdosamente pensado e 
intelligentemente ministrado, nobilitaria
mos as classes laboriosas, as carreiras pro~ 
fissiona.es tão desprestigiadas e abatidas en
tre nós. 

Instruindo, ei!ucando, desenvolvendo apti
dões c a.ctividades que quizessem cxcrcel-as, 
fortificaríamos o nosso commercío, alenta
riamos a qua.si nenhuma iniciativa indivi
dual que possuímos, <tvigorariamos a nossa 
industria nascente, da.riamos novos e mais 
fecundos olementos á nossa agricultura e 
operaria.mos assim, dentro de breve lapso 
de tempo, uma revolução sêria e efficaz no 
mundo do tr·abalho nacional. 

Nem só de protecção por taxas a.Ifandega
rias altas, nem só de credito agl"ico!a. c sub
sídios outro:; devem viver e manter~se a in
dustl·ia c a agricultura. brasileirn.. O pri
ID3.l'cial auxilio, a, fundamental coaujuvação 
que lhe havemos ele ministrar, no meu modo 
do pcnsa.r, consiste no que visceralmonte se 
onGonde com um o outra e 6 a vulgarização 
das lois gcraes que pt•esidem (L teansformação 
da. ma.ter·ia., o conhecimento da.s loís scienti· 
ficas o economicas que regem a machina 
in,lustriul, o anniquila.mont.o da rotina, o em· 
progo de in~trumentos mo:lel'nos c aporfoi· 
çoados, quo tt•azom economia de esforço dQ 
tempo e do capita.l. (Muito bem.) 

Quem ousat'á. contestar que dbso l'osultaria 
ma.ior in,~remonto p:\ra a. producçiio, au· 
gmonto progressivo do va.lor do t1•aba.lho ? 
(Pmtsa.) 

Demais, a cultuea do espírito natural-
mente elevaria o nível político e social das 
cla~ses mais ligadas á. nossa riqueza publica. 
cercando-as do prestigio e úa. consideração a 
que teem direito e approxima.ndo-as da ges
tão dos negocias publicos de que teem estado 
tão afa,sta.das. 

O honrado e operoso Deputado mineiro, o 
Sr •. João Luiz Alves, discutindo a reforma 
eleitoral, referiu-se a representações das mi
norias e tocou levemente na representação 
proporcional das classes diversas. 

Lembro-me que,em apa.t>te, se lhe disse que 
isso era acadomico. Epitheto tão ligeiro não 
merecia. uma aspiração actua.l e seguida da. 
democracin. ; e o meu nobre amigo e honrado 
collega poJeria citar a respeito exemplos ti-
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rados das tuta.s pola. .orga.nizaçãod:o su!l'r.agio. • Nada; Este é .(!} se·tt erro maximó; e a ca;m
nessa sentido, em puJzes comB a, AI.lem-<wha, p111nlt& que ora se faz contra as suas instL
Hollanda, • França, . Belgic.~, de 20 an.nos nuições· é a justa. punj.çã;o deste · e1•ro. » 
para cá. . . · •.. . . ·.. · ·. ·. . . . A~ veio desta. citação a;code -um reflectl:.: 

Mas, sPnhores·, para que as drrersa.s classes do d1zer , de Gustavo Le Bon: · « Quand:J um 
l'Ossam concorrer c<msciente e proveitosa- püz deseja possuir instituições democrati
mente na dírecção do paiz, é necessario que cas, a educação Jas classes inferiores. deve 
po~suam a cultura necessaria. ser a mais importante preoeeupaçã.o da~ 

Na . elevação inteUeetual e · moral das classe:J esclarecidas; » e outt•o acertado a-viso 
classes t•Jda.s, está. a verd:tdeira igualdade; de um santo bispo de minha terra, cuja me
a igualdade pela instrucção. E surge a moria já perpetuá-mos em bronze em uma 
talho dizer que o nosso pa.iz jámais será re- das praças daqualla C:~pita.l «é . grande lou
gido por instituições demoCI·aticas si para cura espet•ar ·que venha ser melhor a gera
elhs não tcnder0m os nossos custumes, não ção futura, si não lhe fornecermos outros-
for preparada a nossa educação. 1•ecursos que não teve a nosóa. » 

Ac1ui Jeva.e n. bem duas citações, que não A obra por . excollencia, de . uma geração e 
olham paea visinhos e estrangeit·os; mas qrw a educação da que se lho ha de seguir. Ha. 
enxergam c bradam pelas miserias da. casa. uma nuv<.t geração? o futuro lhe pertence? 

Falla o Sr. Minjstro do Interior, no seu Não ha motivos nem justificativas para o 
bem elaborado relataria do fluente anno: desanimo; a questão é preparuJ-a de accordo 

« St ·a massa que representa a opinião e com as necessidades nacionans, afim de que 
decide. da popularidade não é sufficiente- conhe~a seus direitos e se compenetre dos 
mente esclarecida, não poderá fazer boa .':ieus deveres; e dadas as condições do paiz, ~ 
escolha de homens para os ca1•gos electivos, foT"çoso edueat-a, de modo que possa crescer 
nem discernir e julgar com inteireza os sensívolmenteaproducçãodttriquezadopaíz, 
actos dos seus mandatarios. ,\'esta emergea- e esta só podel'i't rnedrar co 1 uma larga in
cia, ou clla é arrastada cegamente pelos aro· strucçã.'J commercial, industrial e agt•icola, 
biciosos ousados, que a empl)1gam com o com uma boa eJucação technico-profts:;iona.l. 
tlto de satisfazer intere<ses inconfe.3::;aveis, Cuido que ,já estou em ponto de poder di· 
ou queda-se indi.fferontc e apathica, sem I'igi.• um solemno a.ppallu aos Estados. Que 
idéas, sem n.spirações, sem lutas. neste os- elles aproveitem essa liberdade que a Consti
tadu de vordudeira hibemação socia.r, que tuir;~ã.o repuhlicana. lhes outm•gou no tocante 
para as na.cionalillades ê já começo de dis· a. todos os ra.mos de enaino, desde o príma.rio 
solução.>) até o superior, segundo o mou modo de ver, 

Esct·eve a festejada penna. da brilha.nte aliás s Jcundado pela. opinião do muitos hon
chronica da Gazeta de Noticias, até ba poucos l'ados collegas. 
dias atrás, a. pl'oposito de duas questõtls cs- Si. c'lmo disso hontem, ao iniciar a minha 
caldantos-reform:\ eloitot•al o rcvi:;êl.o cons- oração, o Brazil J.ove, oo par com as outras 
titucional : nações civHizadas, empenhar-se no progressi-

« Ninguem mantenha. illusões sohre o qne vo cuneut·so de civilização, é mister que cada 
está pa&ente ; u 11 . regim~m quo so pretende um Estado fede•·ado se compenetro de que 
democeatico e que systema.ticamente repelle constitue uma l'esponsa.bilidade para o bom 
a coo peraçã.o o a collaboração Llo povo, é um e feliz mdto de semelhante certamen. Todos 
castello maravilhoso construitl•J sobre a.reia. são soliLiarios, formam uma. engrenagem de 

O menor rijo sopro do vento o alluirá! serviços reciproco$, inscriptos alternativa
Não valem as formulas políticas, si ellas mente no actívo e pas:>ivo de cada um; todos 

não se ad.-J.ptam aos povos, e, entre nós, o precisam comparecar á chamada, utensilia
que pritícipalmente . faltl é. o povo. Podem . dos pal'a a grandttza nacional. Promovendo 
reformar a Constituição trinta. vezes :por seus justos interesses, peculiares e domesti
mez : o mal estar que nos affiiga continuará cos, sirvam concomitantemente e pelo mes
emquanto as nossas classes dirigentes, que ·mo acto os interesses geraes e communs dn. 
tanto faliam em opinião publica, não se cen- União. E si no kabJ.lllo da futura prosperi
vencerem de que afinal é tempo de a crea1·. dade brazileira, todos devem ser obt-eiros, 

Tirante a estreita m•la. do littoral, onde que pensem ellos, quanto antes, em dar valor 
estão as grandea cidades e onde ha ainda a.(} ca.pital intellectual de suas populacões, 
uma. numerosa população ea.paz de influir e· não só genaralizando o ensino, sinão ta.mbem 
de reagir sobre os homens e a.s idê:1s, ha quem culloca.ndo os r~pectivus )la,bih,ntes em 
acredite que se pode e1fectiva.mente chamar conriições de utilizarem as sua'i diversls 
-povo a;esta ma.s~& nomade, primitiva, qua, aptidões. Que para i880 se enca.minbem. 
afundada nessa. semi -ba.rbaria - mol"l'e de fazendu com que as escolas primarias alar· 
fome nos nosfas sertões ~· Que ha. feito a .Re- guern suave e sensata.mente o circulo dB 
"Dublica pal'l'. lhe elevar o nivel moral~ seu ensino, tornando-se escolas offtoinas e 
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escolas do aprendizagem, o ti ·_ entio . esta:be- gundo obice .. está na massa de · nossa. ínercia, 
Iecendo · umas ao lado das outras. Mercê é a cantilena.· eterna. da necessidade de eco'" 
das primeiras impressões qua.si sempre .· inde- nomia, que nos colloca em um verdadeiro 
leveis, muito facilmente se póde, a.dquiriado circulo vicioso. Somus uma naçãe sem maio
talentos e aptidões para misteres especiaes; ros recursos, porque uão temos certos 
mui pe1•feitamente se pódo ir educando intel- adminiculos c .cert.os elementos esscnciaes 
ligencias e vocações para acquisição do co- pa1•a o nosso engrandecimento, e, qu:mdo se 
nhecimentos que as uLilisem e aproveitem, e trata · de os implantar, quando se pensa em 
assim, pouco o pouco, ü•cse~ha operando a propugnn.l-os, é para a mesma falta de re
evoluÇão.intellcctual necessaría para a cul· cm·sus que se appalla. 
tura. profissional subscquente, já com utnt\ Não; em um paiz atrazado e ignorante 
carreira escolhida e determinada. qual é o nosso, não se deve olhar para des-

Si posso resumir o meu pensamento em pezas no que se refere á instr·ucção~ 
poucas palavras, vos direi: menos b ~lchareis Hoje é um postulado de economia que toda 
e m~is agr·icultorcs, mais intlustriae~ e mai~ despeza com a instrucção é, por :ma natu
commerciantes competenLemente instruidos rez;1, producti v a. E cnm desvanecimento 
e adequadamente preparados paz-a o exercício eu faUu do me u Estado, que, ao Indo dos de 
de suas funcções, fuocções que, beni cGndu- Sergipe c Cua.rá, despcndo 17, 20 e 23"/o 
zidas o Ol'ir.mtn.das, poderão tra.zer a. solução respcctivament:~, de receita!! annuu.es em pro
de quantos problemas nhi tt'mus. veito da insl.rueção. Qnanto à instrucção 

Ao principio, o ensino technico clemontal', technica, · profis!lional, vos digo, e os factos 
para depois cuidar-se do ensino technico com- pz ovam, que a instl'Ucção technica . da po· 
plementar, ao contrario do que se faz agora pula.ção pu.raense é objccto da mais . con
com a maníaca pretenção de forgicarrnos stante prouccupação daqueUa actividade in
sabias sem haver quem os entenda. De que telligente do que é o dis~incto moço, já po
servem diplomas facilmente conseguido:; litko eminente, a quem em boa hora foram 
quando não ha aptidões pensadamente cul- entregues os destinos do meu E&tado. 
tivadas 1 o sa. HosANNAH DE OLIVEIRA - Pólio di-

Sr. Presidente, dentro da. estreiteza do zel-o 0 instttuto Lauro Sodré. 
tempo em que se ha de apertar um dtscurso, · 
impossível é pormenorizar em todo3 os seus O Sa. PAs~os MIRANDA-ln~titnto Lauro 
pontos a.ssumptos por sua, natureza com- Sodré, Escola do Bollas Artcl:!, Con:::el'va
plexos. E' o quo sinto dar-se ago1•a commígu · torio Carlos Gomos .•. 
no tocante á di visãu do ensino tochnico pro- 0 Sn. ArtTIIUR Lg~Ios-Escola. p 1·atic:1, f!,J 
fissional e ensino tochnico em elemcntat• Commercio, otc. 
e em complementar. Seja, entt·etu.nto, sutn-
cient() d-izer quo, por emqnanto aquellc e O SR.. PAssos MmAND,\.- Jnstil.uto Or· 
depois este constituem um<t nccos.siuade a phanologico no Outon•o, Instituto do Prata, 
que temos de <~cudie, inu.di..t.velmente, sobt•e- cru Mar:~canã, o outros. 
tudo si olharmos para o intcl'ior do nos.~o Mas, St•. Prosl,len to, si, como fact.oro.i ou 
paiz. Nada m:üs patriotico do '1110 diffundir· rospolll'!lLVei~. Ill'Bcls ~m o~ Estttdos attendor 
por ellu o ensino lH'imario o pt•otls:-;ionul. para isto, JtL;tv mmuno tambom uove acut·a
lsso oquivalo a prestat•-lho o ma.ir~ a.~sign;~- (bmonte pcn!'lat• a Unirã.o. l':ntontlo qno olltL, 
lado serviço, porque equivale ta.mbom a ompeuhalf;t n ~ pro:;pm•itL:.ulo nu.ciomd, clave 
tiral-o, em dado fu&uro, do ocio ip-naJ•o pat·•~ convel'gil• u. srm attonr;:w para tudo que 6 
a ac&ividade utíl, da imlucisão esmorecida l'efot·enLe ao onsiuo ; ontundo mosmo quo, 
para as iniciativa:; cnergicas, das sombr;Ls nesLe mistm·, ella dove orientar o <lil'igir os 
infecundas da ignorancia para : .~s luzes de ~sta.dos pat•a um objl'ctivo fixo, em linali-
uma instrucção adequada e proveitosa. da.úe, de antemão traçada e aLmojavel. 

Que os Estados não se apavorem deante Não me sobm tempo para expentier minhas 
de certas difliculdade3 que surgirem e que idéas, que espero pude1• dcscnvolvr.r quando 
só se atigurani insuperav-eis ás vontades tiver de dhcuLir o pr·ojecto que apresento e 
frouxas e aos espir-itos ramerraneiros. que, amou ver, fornece os ·· meios com que 

O primeiro obi~a h<L de ser a falta de pes'- nós podomos caminhar pàra esta solução 
-soal idonoo que ministre o ensit1o technico. devéras buscada por todos que pensa.m em 

Isso é uma phanta::>ia pessimista quanto ao dar nervo c cohes-ão a;.; nosso ensino nacional, 
·ensino technico elementar, e si é verdade a.~tualmente a-na.rctJico e cahotico. 
q?anto ao ensino technico complementar, a o meu projecto é Itl'.ds ou menos o mesmo 
dtfficuldade solve-se, pedindo a.o estran- quo foi apresentado de outr<\ vez, e sobr-e 
geiro, no inicio, homens ha:bifita.dos para assumpto diverso, pelo honrado Deputa.do 
esse fim e pensu.ndo em formar por :meid pelo Esta·jo do Uio, o Sr. Julio Santos. 
deHes outros quejandos no nosso paiz. O se- Que S. Ex. ma perdoe o plagio. E' quo 
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um· espirito como o meu, que devida de si, 
que desconfia da. propria autoridade ••• 

O · Sa. Mon.EmA Ar.ves-Não tem razão 
pa.ra dizer . isto. 

O. Sa. JcLro S.\NTOS-Agora é que acre
dito que fiz alguma cousa de utíl. 

0 SR. PASSOS l\1IRANDA-••• se escon
dem por detraz dos espíritos consagrados e 
se esforçam por dividir com elles a suare-
sponsabilidade. • 

E, S1·. Presidente, uma vez quo V. Ex. 
me. manda avísat' qne a hora de expediente 
está esgotada, vou enviar o meu projecto á 
Mesa. Já que não se discute na Camara cousa 
alguma sob1•e o basico problema do ensino 
brazileiro, ella que me tolere o enfado por 
mais um dia. ..• 

VozEs-V. Ex. não enfacla.. 

0 SR. PASSOS f~IIRANDA- ••• e permitta 
que eu amanhã continue na seríe de consi
derações que llontem e hoje tlz. 

A acreditar na imprensa, nem sempre ver
dadeira, e a acreditar tambem na Commís
são de Instrucção Publica, pelo orgão de seu 
eminente, competento e illustrado Presi
dente, o Sr. Satyro Dias, o assumpto das mi· 
nllt\S considerações de amanhã é, por sem 
duvida, momentoso, refere-se, o que irei 
dizer, ao ensino secundaria, a cuja necessa.ria. 
reforma cu .qnero trazer o meu fraco e des
valioso contingente. (Nao apoiados.) 

Sr. Presidente, eu cuido que, com o que 
ostou fazendo, na. medida. das minho.s limita
das forças, cumpro mn inilludivol e gratís
simo dever, quttl o de contribuir para a de· 
bellaçã.o dos males que pode1•ão, ile futuro, 
impedir a grandezá ou diminuir o 1Jrilho 
desta. Nação. 

Tenho concluído. 
(lJJuito bem ; mu-::to bem, 0 Oi'adm• e mMito 

comprimentado.) 

Fica. sobre a mesa, até ulterior delibera
ção, o seguiu te 

PP..OJECTO 

O Congresso Nacional re.:;olve: 

Art. 1.0 Nos termos do arL 65, § 1°, da 

feito c approvado pelos governos Concorda
tarios da União e dos Estados, será, depois
de homologado p(}lo Poder Legislativo dos, 
Estados, sujeito á. approvação do. Congresso 
Nacional,nos termos·. do art. 48,.n. l6,.da 
Constituição. 

§ 2, 0 Os l'epresenta.ntes dos Estados, devi~ 
damente autoriza.dos junto ao Governo dn. 
União, reunir-se-hão nesta Capital em época· 
previamente designada, com antecedencia de 
tres mezes. 

§ :3. o Dontro desile prazo os Eshdos envia.· 
rão â Bibliotheca Nacional todtt a sua legis
lação respectiva concernente ao ensino. 

Art, 2.° Fica o Governo autoriza,do i1 
abrir o necessario credito, até o maximo de 
100:000$ para as despezas com esse serviço, 
inclusive as de ajuda de·custo aos represen
tantes cujos Estados reclamem esse auxilio 
por não disporem da competente verba. 

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

Sala das sessões, 6 de outubro de 1904.
Passos ilfim,nda Filho. 

Comparecem mais os Srs. Enéa.s Martins., 
Aurelio Amorim, Hosannah de Olivejra, Ar
ttmr Lemos, Rogerio de Miranda, José Eu
zebio, Urbano Santos, Dias Vieira, Ray
mundo Arthur, Virgílio Brigido, Francisco 
Sá, S3rgio Saboya, Abdon Milanez, lzidro 
Leite, Affonso Costa, Celso de Souza, Estacio 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Euzobio de An
dmdo, Arroxollas Galvão, Jovinjano de Car
vatho, Oliveira Va.lladão, Neiva, Augusto de 
Freíbs, Eduardo Ramos, Rodrigues Salda
nha, Galdino Loreto, Nelson de Vasconcellos, 
Bulhões Marcial, Laurindo Pitta, Francisco 
Veiga, Anthero Botelho, Lamounier Godo
frodo, Sa.bioo Barroso, Nogueira, Olegario 
Maciel, Galeão Carvalhal, Valois de Castro. 
Amo.ral Casar, Eloy Chaves, José Lobo, Can
dido Rodrigues, Hermenegildo de Moraes, 
Joaquim Teixeira B1•andão, Bernardo An
tonio, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, Soa.re;s 
dos Santos, :Marçal Escobar, Barbosa Lima, 
Victorino Monteiro, Domingos Mascarenhas, 
Cassiano do Nascimento, Vespasiano de Albll.· 
querque e Diogo Fortuna.. 

Constituição 'Fedel'al, é o Govel'no autorizado Deixam de comparecer com causa parti
a entender-se com· os govei'nos dos Estados cipado os Srs. Paula Guimarães, Oliveira 
com o :fim de obte1• dos mesmos a nomeação Figueiredo, ·wanderley de Mendonça, Ray
dedelegados seus, com plenos poderos, para mundo Nery, Carlos de Novaes, Indio da 
accordarem, juntamente com o Governo da Brazil, Antonio Bastos, Guedelha Mourão, 
União, sobre o melhor meio de organiz<.\l'em Pereil•a Reis, Paula e Silva, José Macellino, 
e systematizarem o ensino pablico brazileiro, Esmeraldino Bandeira, Arthur Orlando, An
notadamente o primario e o technico e pro- gelo Neto, Epaminondas Gra-cindo, Felisbello 
fissional elementar. Freire, Leovigildo Filgueit•as, Castro Rabello, 

§ 1. o O acco·rdo tambam poJerâ versar 1 Vergno de Abreu. Pinto Dantas, Rodrigues 
sobre ensino secundf\rio e superior, uma vez Lima,,Tolenti.no dos Santos, Marcolino Moura, 
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Corrê.\ Dutra., }.iello Ma.ttus, Fidelis Alvos; f Executivoa conceder um a.nno de licença •. 
Silva Castro, Beza.ma,t, Galvão Baptista., com o respectivoordenado, a Oastão Jeolâ~. 
Henrique Borges, Cruvello Cavalcanti. João s~b-soc1•etarío do Inslituto Nacional do Mu· 
Luiz, Gastão da. Cunha, Carlos Peixoto Filho, sica, para tratar da sua saudc onde lhe con
Penido Filho, Cavid Campista, Francisco Ber. vier, em prorogação aquella .om cujo goso s~ 
nardino, João Luiz Al vcs, Antunio Zacharias, acha. 
Carlos Ottoni, Manoel Fulgcncio, Olyntho Hi- Nioguem pedindo a palavra é encerrada a 
beiro, Lindolpllo Caetano, Rodolpho Paixão, di.~cussã.o e adiada a votação. 
Padua Rezende, i\Ioreira da. Silva, .Jesnino 
Cardoso, Domingues <le Castro, Francisco E' ê\nnunciada a discussão unica do Pl'll-· 
Romeiro, Arnolpho Azevcllo. Fernando Pres- jecto n · 212, de l 904, auto1·izando o Pode· 
tes, Alvar>o de ca.rva.lho, AzAvodo :rvln.l'ques, Executivo a conceder um anno de licenç:l, 
_-\quina Ribeiro, CanJ.ido de Abreu, Carvalho com 0 réspectivo oPdenn.do, a Bdgido Au
Chaves, Luiz Gualberto, Angelo Pinheiro, gusto Gra.nt\, 3o escriptura.rio da Alfa.ndeg::t. 
James Darcy e Camp· 08 Cartier. de Man<.tos, para tJatar de sua saude onde 

E sem causa os Srs. João Lopes, Eloy de 
Souza, Fonseca e Silva, Albtn•to Mara.nhão, 
Medeiros e Albuqu8rque, Pereira dG Lyra, 
Joã.o Vieira, Raymundo de Miranda, Bulcão 
Vianna, Felix Gaspar, Moreira Gomes, José 
\Ionjardím, Heredia de Sá, Oscai' Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, Sá F1•eire, Ame
I•ico de Albuquerque, Erico Coelho, Bermtrdo 
Monteiro, Ribeiro Junqucira, Astolpho Du
tra, Carneiro de Rezende, Ada.lberto Ferraz, 
Bernardes de Faria, Camillo Soares Filho, 
Calogeras, Cammo Pra.tes, Rebouças de Car
valho, Costa Junior, Ferreira Braga, Leite 
de Souza, Pa.ulino C'a1•los, Rivttdavia Corrêa. 
e Alfredo Varela. 

ORDE.\I DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numel'o legal, para se proceder á.s votações 
das materias constantes da. ordem do dia, 
passa.-se á. ma tm'ia. em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 213, de 1904, approvando a Conven
ção Sanita.ria Internacional, nssigna.da em 
Paris a 3 de dezembro de 1903 pelos pleni
potenciarios do Brazil, Allema.nha, Austria
Hungria, Belgica, Egypto, Estados Unidos. 
França, Inglaterra, G1•oaía, Hespanha, rtalia, 
Luxemburgo; Montenegro, Pa.izes Baixos, 
Persia, Portugal, Rumania, Russia, Servia 
e Suissa, com pareceres das Commissõ3s de 
Instrucção e Saude Pub.Hca o de Diplomacia 
e Tl'atados. 

Ninguem pedindo a palavra é encermda a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pro· 
jecto n. 214, de 1904, approvando o tratn.do 
de limites concluído em 6 de maio de 1904, 
na cidade do Rio de Janeiro, entre as Repu
blicas do Brazil e do Equador. 

Ninguom pedindo a palavra. é encerrada a 
discussão e adiada a. votação. 

E' annunciada a discussão unica. do pro
jecto n. 211, de 1904, attto1•izando o Poder 

lhe convier. 
Nlnguem pedindo a pala. vra é encerrada :.t 

discussão e adiada a votação. 
E' annunciada a. discussão unictt d:1. emenda 

do Sena,lo ao projecto n. 3'3 A, desto anno. 
que autoriza o Pl'e.sidente d::t. Republica 
a concecler ao 2° escriptul'ar•io da. Alfando~a 
de Santos Antonio Vieira de Almeida um 
anno de licença., sem 1·emuneração alguma, 
para trat::tr dos seus interesses, onde lho 
convier. 

Ninguem pedindo a palavra, é encorruda. a 
discussão e adiaua. a votn,ção. 

E' annunciada a discussão unica da emenda 
do Senado ao projecto n. 103 A, deste nnno. 
que autoriza o Presidente d.a Republica a 
conceder um anno d(} licença, com os venci
mentos da lei, ao medico de 4a classe do 
exercito Dr. Alfredo de Mello Mattos. 

Ninguem pedindo a. pa.lavN, é cnccr1'ada a 
discussão e adiada a votação. 

São successivamente sem debate encerrn.
dos em 2a. discussão os arts. 1°, 2°, 3') e 
4° do projecto n. 176, de 1899, regulando 
a responsabilidacle civil das estradas de 
!erro -Acompanhado do uma. justificação do 
Sr. Paulino de Souza Junior, do projecto 
n. 39 A, de 1896, e apreciação sobre o substi
tutivo offerecirlo em 1898 pelo Sr.Calogeras, 
ficando adiada a votação. 

O Sr. Pre8idente-Não havendo 
nada mais a tratar designo para. amanhã a. 
seguinte ordem do dia: 

Continuétção da votaç1o do projecto n. 145, 
de 1904, permittindo aos funccionar:os civis 
f~dcraes, <~cti vos ou inacti vos, consignarem 
mensalmente á .sociedade anonyma Coope· 
rativa C i vil dos Funccionaries Publicos Fe· 
deraes até dous ter<;os dos seus ordenados, 
para pagamento de fornecimentos que lhes 
tenham sido feitos pela mesma. sociedade, e
dando outras providencias ; com p::treceres
das Commissõde Fazenda e Indust•ia. o deste 
Orçamento (2~ discussão) ; 
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Votação do projetito n. 156 B, d'este anno, nu Ilação .. de casamento, allegando ig1:1orar 
que fixa as despezas do Ministerio da Guerra que íneorrera em prcscripção (discussão 
para o exercício do 1905 (3a. discussão) ; · unica) ; 

Votação doprojecto n. 190, de 1904, auto- Votação do parecer n. 35, de 1904, jul-
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- gando que nada ha que ccferir no !'equeri
terío da Industria, Viação e Obras Publicas o mento em que Manoel Lopes C01;rêa Lima, 
crelito oxtraordinario de 1 :761$280~ ... para tutor dos menores orphãos, filhos do tenente 
ragamento da . gra.tificacão devjda ao ex- reformado ·do exercito capellão Germano Ao
secretario do Jardim Botanico, bacharel tenor de Amujo; já fallecido, solicita pro
Joaquim Campos . Porto, como director in- videncias em favór dos seus tutelado; (dis
terino do mesmo jat•dim, . de 21 de março a cussão unica) ; 
.21 de agosto de 1897 (2a. discussão) ; Votação do projecto n. 213, de 1904, a.p-

Votação do · projecto n. 192, de .1904, ·. au- provando a Convenção Sanitaria Interm~cio
torizando o Poder Executivo a abrir ao nal, asslgnada em Pariz a 3 de dezembro de 
Ministerio ·da Marinha o credito · es:traordi· l 903 pelos plcnipotenciarios do Brazil, Alle
nario de I :397$066, para pagamento ao ope- manha, Austria-Hungria, Belgica, Egypto, 
rario serralheiro~bmpista Ernesto Luciano Estados Unidos, F1·ança, Inglaterra, G1•ecia, 
Martins, da ditferença de vencimentos que Hespanha, Italia, Luxembut'go, Montenegro, 
deixou de receber (2a . discussão) ; Pa.izes Baixos, Persia, Portugal, . Rumania, 

v t - · d. · · t 205 d 1904 t Russi<.t, Servia e Suissa, com parecet•es das 0 açao 0 proJec 0 n~ . • ·e. ' au o· Comm. issões . de Instl'ucção. e Sa.ud.e.P. ub. lic.a e 
riza.r o Poder Executivo a concender a Bento 
José da Silva, eonductor de trem de p ~lasse de Diplomacia e Tratados (discussão unica) ; 
da Estrada de Ferro CentraL do Brazil, um Votação do projecto n. 214, de 1904, ap
anno de licença, com o • respectivo ordenado, provando o tratado de limites concluído em 
em prm·ogação á que lhe foi concedida por 6 de maio · de 1904, na. cidade do Rio de Ja
decrete n. 1. ú78, ·de 20 de ·outubro · de 1903, neiro, entre ai Republicas do Brazil e do 
para tratar de sua saude onde lhe convier Equador (discussão unica); 
( discusEão unica); Votação de projecto n. 2Jl, de 1904, au-

Votação do projecto n. 191, de 1904, auto- torizando o Poder Executivo a conceller um 
rizando o Poder Executivo a ab:rir ao Minis- anno de licença, com o respectivo ordenado, 
teria da Indust:ria, Viacção e Obras Publicas a Gastão Jeolás, sub-secrehrio do Instituto 
o credito extraol'dina.rio de 72:852$600 para Nacional de Musica, para tratar de sua 
pa;.<"a.r â Amazon Stearn Navigation Oornpany saud.e onde lhe convier, em prorogação 
.a subvenção relati~a aos meze~ de novemhro áquella. em cujo goso se acha (discussão 
e dezembro de 1903 (3a discussão); unica); 

Votação do projecto n. 207, <.:e 1904, Votação do projecto n. 212, de 1994, auto-
.approvando o tratado de comm3rcio e ami- rizando o Poder Executivo a concedel' um 
zado entre a H.epublica do Brn.zil e o Im- ainoo de licença, com .o respeetivo ordenada, 
perio da Persin., concluído nesta Ca.pital em a BI•igido Augusto Grana, 3° escriptura.rio da 
16 de junho de 1903 (discussão unica) ; Allandega de Ma.náos, para tra.tar de sua 

Votação do projecto n. 164, deste anno saudo onde lho convier (discussão unica) ; 
que autotiza o Governo a abrir o credito Votação da emenda do Senado ao projecto 
de 42:480$, para pagamento das diarias aos n. 36 A, deste anno. que autoriza o Presi
engenheiros fiscaes das ferro-via.s fiscalizadas dente da Republica. a conceder ao 2o escri· 
pela União, nos termos do n. XXXV do pturario da Alfandega U.o Santos .Antonio 
art. 17 da vigente Lei de Orçamento l3a. dis- Vieira de Almeida um anno de licença, sem 
cussão); · . remuneração alguma, para t1•atar dos seus 

Votação do parecer n. 36, de 1904, indefe- int~resses, onde lhe convier (discussão 
rindo o requerimento em que o alferes do umc~); . 
37o batalhão de infantaria Josê Vieira da Votação da emenda do Senado ao projeoto 
Rosa peLl:e dous mezes de licença, com todos 1 n. 10.3 A, deste anno, que · a:utoriza ao P:re
o~ ve~cim.entos, afim de faze.r uma explora- sidonte da Republica a conceder úlil a:n'no ·de 
Qa.O sc1ent1ftca no ·alto Pelotas, e outros fa- licença, com as Véhcimen:tos ·du. lei, a:o medico 
v ores (discussão unica} ; de 4a classe do exercito • fi'r. A:l'fredo de Me'l!lo 

V-otaç-ão do p~ncer n . . 37 , de 1904, ind!e- Mattos (discussão ünica) ; 
fe•~fndó o requerimento em que D. Gm'lhêr· Votação do :pl'ojecto n. 176, de 1'891}, re
mma Cárolina Man-1 pede 'Se"is mezes ·de guiando aresponsabilidade civ:il das est.radas 
.Prazo para, em juizo, propor a a.cção de an- de ferro (2a discussão); 
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Discussão unica do parecer n. 39, de 1904, 
·deixando á. alta sabedoria da . Camara dos 
Deputados a solução . da . proposta de níodi
ficaçõ:?s em varias disposiQões do Regimento 
Interno, constantJs •da ·.indicação que acom-

_,pa.nba; 
· Discussão unlca. do parecer · n. 172, de 

1904, sobre as emendas do s ,ma.do ao pro. 
jecto n. 60 B. de 1903, reformando are. 
·-organização judiciaria. do Districto Federal ; 

2a discussão do · projecto n. 216, de ··. 1904, 
.a.utorizando o Poder . Executivo a abrir ao 
Ministerío da Fazenda o credito extraordina
..rio . dç 554$35l ··para pagamento ·· ao juiz fedo
ra.Ldo Espirito Santo Dr. Raul de Souza Mar
.tins, em virtude ile sentenca; 

2a discussão do projecto n. 217, de 1904.; 
autorizando . o Poder Executivo a abrir ao 
·Ministerio da. Justiça. e Negocios Interiores o 
,credito extra.ordina.rio de 34:164$196 para 
o pagamento devido ao alferes da · brigada. 
policial Ernesto Pinto Machado, em virtude 
de ·sentença .; 

2a. discussão do projecto n. 218, de 1904, 
,autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
_Ministerio da Guerra o credito extraordi
.nario de 1:600$, para pagamento dos venci-

mantos qne competem a. Manoel Canuto do 
Nascimento, continuo addido da Secretaria 
do . Ministet•io da Guerea; 

2a. discussão do projecto u. 219, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abriL' aQ 
Ministerio da .·.· Fazenda. o .· credito · -extraor
dinario necessario para pagar a D. Leopol
dina. Carolina. Ca.misão de Albuquerque Fi· 
gueiredo. viuva do capitão do oxe;_•cito Igna· 
cio Francisco de Albuquerque Figueiredo, a 
difl'erença de meio soltlo a que tem direito 
desde ll dQ . fevereiro de 1887 até . 22 de julho 
de 1903, á razão de 20$ mensaes, relevada a 
prescripção . em que . possa ter . incorrido; 

Discussão unica do parecer n • . 30 D, de 
1904, sobre as emendas olferecidas na 33 dis
cussão do projecto n. 30, deste a.nno, que 
autoriza o Presidente da Republica. a en
commendar á industria, pelo Ministerio da 
Marinha, os navios que menciona; 

1o discussão do projectó n. 131 A; de 
1904, concedendo a pensão mensal de 500$ á 
vi uva do ex· s,~nador do Imperio Dr . . Gaspar 
da Silveira Martins, com parecer e emenda 
da Commissio de Pensões e Contas. 

Levanta-se a :sessão á I hora e 40 minutos 
da tarde. 

119a SESSÃO EM 7 DE OUTUBRO DE 1904 

Presidencia do Sr. Julio de Mello (2° Vice-Presidente), Alencar Gu~marlles (1o Secre
tario) e Julio de .1.1lello (2° Vice·Presidente). 

Ao meio-dia procede-se à. ch~mada, a que 
;respondem os Srs. Julio de Mello, Aro ttcar 
Gu1marê.es, Thomaz Accioly, Joaquim Pires, 
Hosanna.h de Oliveira, Passos ·Miranda, Ur· 
·bano Santos, Luiz Domingues, Chdstino 
Cruz, Dias Vieim, Eduardo Studa.rt, St'a'gio 
·Saboya, Gonçalo Souto, Walfi.•edo Lea.l, Izi· 
·dro Leite, Celso de Souza, Bricio Fi.U1o, Ma
laquias Gonçalves, Elpidio Figueiredo, Euze· 
bio de Andrade, Joviniano de Carvalho, Do
mingos Guimarãee, Prisco Pat•aizo, Feli:x 
·Gaspar, Eugenio. ·roul1.nho, Garcia Pires, 
-Satyro Dias, Alv• Barbosa., Rodrigues Lima, 
Pa.ranhos Montenegro, Bernardo Horta, Gal· 
dino Loreto, Heredia de Sá, Correia. Dutra, 
Mello Mattos, I1•ineu Machado, Joio · Ba· 
ptista, Belizario de Souza, Laurindo Pi tta, 
.Pereira Lima., Mauricio de Abreu, Ca1•los 

Vol V[ 

Teixeira Brandão, Francisco Neiva, José 
Bonifa.cio, Joã.o Luiz, Bueno de Paiva, Leo· 
nel Filho, Henrique SaJles, Carvalho Britto, 
Lindolpho Caetano, Olegario Maciel, Valois 
de Castrot Ferreira Braga, Candldo Rodri
gues, Roaolpho Miranda, Hermene~ildo, de 
Moraes, Joaquim Teixeira Brandao, Ber
nardo Antonio, Carlos Cavalcanti, Paula. 
Ramos, Ahdon Baptista, Eliseu Guilherme, 
Barbosa Lima e · Germano Hasslocher. 

Abra-se a. sessio. 
E' lida e sem debate approvada a ach da 

sessão antecedente. 

O Sr. Valo la de Cast.ro (pelo. 
ordem) communica que, por motivo de mo
lestia., o Sr. Deputado Do mingues de Castro 
tem deixado de compa,recel' êts sessões. 

17 
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o Sr. Presidente - A Mesa fica Mesa da Cama.ra, vem emittir sobre elln.R " 
inteirada. seu parecer, da seguinte fôrma: 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. ·Alencar Guirnarães
(Jo Sec,·etario) procadc á leitm•a do seguinte 

EXPEDIENTE · 

Offioios ·: 
Do St. 1° Secretario do Senado, de 6 do 

corrente, enviando um dos autographos da 
resolução do Congresso Nacional, já . sa.nccio
nada, autorizando, no corrente anno, uma 
segunda época de exames a estudantes de 
:prepara.torios.-Inteira.da. Archive-se o au
tographo. 

Do mesmo Senhor, de igual data, transmit
tindo dous autographos das -resoluções do Con
gresso Nacional, sanccionadas, uma. abrindo 
o credito de 300:000$000 para. pagamento 
dos operarios extraordinarios do Arsenal de 
Marinha. desta Capital e outra de 32:923$233 
para pagamento de despezas com aulas suJ?
:plemcntal•es . ·do 1 o e 2° anno do Gymnasro 
Nacional. ---:-Inteirada. · Archiva-se o auto
grapho. 

Do Ministerio da Guerra, de 6 do corrente, 
enviando os papeis em que o alferes do ll o 
regimento de cavallaria José de Figueiredo 
Neves, allegando achar-se prejudic::tdo com 
a interpretação dada ao decreto n. 981, de 
7 de j<Lneiro de 1903, pede que mande con
tar sua verdadeira antiguidade de praça ou 
tornar sem etfeito ó decreto que o transferiu 
da arma. de infantaria para a que se acha. 
-A' Com missão de Marinha e Guer1•a. 

Do mesmo ministerio, de igual data, en
viando os papeis em que o capitão pharma
maoeutico de 3a. classe do exe1•cito Arthur 
cerino Pinheiro, allegando haver recebido 
o gráo do doutor em medicina, pede a sua 
transferencia para o quadro dos medieos do 
me~mo exercito, no posto que ora occupa. 
-A' mesma commissã.o. 

E' lido e vae a imprimir, para entrar na 
ordem doa tl•abalhos, o seguinte 

PROJECTO 

N. 199 A-1904 

Pal·ecer sobre emendas otre1•ecidas na 2a. dis· 
cussao do projecto n. 199, deste anno, que 
o1·ça a receita geraL ela RepubUca para o 
exerci cio de 1.905. 

A Commissão de Orçamento, estuda.nllo as 
emendas apresentadas ao .projecto da. receita. 
em 2" discussão e que foram acceitas pela 

Onde convier: 
Ficam restabelecidasas taxas sobrelupulo. 

e cevada para fabricação de cerveja, que a 
vigente. lei da receita alterou; 

Sala das · sessões, 29 de setembro de 1904. 
-Abdon Baptista. 

A Commissão concorda na approvaçã.o 
desta emenda, ·que restabelece quanto á ce
"'ada torrefacta ou malte, .(c1asse 7a., n. 95) e 
quanto aolupulo ou lupm·o (classe 8, n~ 114) 
as tn.xas estabelecidas nas tarifas approvadas . 
por decreto n. 3.617, de 19 de março de 
1900, as quaes são rasoaveis. 

Estas taxas estão presentemente diminui
das em 50°/o pelo art. 3° da lei n. 1.144, de 
30 de dezembro de 1903. 

Consumo-n. · 47 : 
Substitua-se por este : Dita sobre o sal de 

qualquer procedencia, mantida a di-sposição 
da lei vigente. 

Sa1a das sessões, 29 de setembro de 1904 •. 
-Abdon Baptista. 

Parece que houve equivoco por parte da. . 
Mesa na acceitação desta emenda. . 

Ella visa manter parn. o imposto de consu-
mo do sal a taxa de 15 réis votada pela actual · 
loi da receita n. 1.144. Ora, a, mesma Mesa 
alterou a proposta desta Commissão,no ponto 
em que esta alvitrou que ficasse em vigo1•, 
quauto a este genero,.a taxa fixada pela lei 
n. 813, de 23 de dezembro de 1901, e assim 
fez nrLturalmente,porque a taxa desta lei não· 
é a mesma que n da lei permanente n. 64l,de-
14 de novembro de 1899. Portanto, si assim 
procedeu e pelo motivos expostos,parece que 
tambem não devia acceitar esta emenda que 
mais se distancia. dá citada. lei permananto
do que a proposta da Commissã.o, que foi re-· 
cusada. 

Além disso, po1• applicação da mesma dis
posição regimental, já a Mesa não submetteu 
á votacão da Camara uma emenda do Sr. 
João Luiz Alves, offerecida ao projecto do
orçamento da Guerra, sob o fundamento de 
que ella propunha a revogação da lei per
manente das Tal'ifa.s, ainda mesmo estando
de a.ccordo com a lei de orçame.,to vi- 
gen·te. 

E' o que acontoce com a actual emenda., . 
a qual, ainda que proponha a manutenção 
de uma. disposição da lei vigente, aca1•reta. .. 
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comtudo a revogação do que dispõe a ci
tada lei permanente de 14 de novembro 
de 1899. 

Portanto, a Comrnissãorequer que a Mesa 
. não submetta esta. emenda á votação ad 

insta1· do que praticou com aquella. 
Esta conducta terá alêm do mais um 

effeito pratico. . _ 
E' sabido que nesta . discussão . não pu

deram ser propostas pelos Srs. ·Deputados 
as diversas medidas que entendiam neces
sarias sobre este assumpto. 

Adiada, pois, a soiuçã.o sobra este, elles 
em 3a discussão terão ensejo de · as . apre
sentar, ·• assim acredita a Commissão,e então 
será occasião da Camai•a pronunciar-se sobre 
a ma teria em seu conjuncto. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Nenhuma. isenção de direitos adua

neiros ·. será concedida. du1•ante o exercicio 
de 1905, sem que a lista minuciosa de todos 
os generos importados, com a. quantidade; 
qualidade, proveniencia e destino, tenha sido 
préviamente publicada, no Diario Otficial. 
Essa publicação, salvo para o material im
portado pelos representantes do corpo diplo
matico e consular, será. feita á custa. dos que 
ben.efteia:rem da. isenção .-Medei,-os e AUm
querqu~. 

A Commissã.o acceita a id~a contida. na. 
emenda, porém entende que se lhe deve 
dar outra redacção, a qual de um lado 
evite a offensa do dh•eitos tlt•mu.dos om con· 
t1•actos, comQ seria. o caso si se impuzessem 
despez:.ts a concossiunarios do isenQões de 
direitos paotué'.das po1• esse meio; o de outro 
que não sa requoira a publica.ção prévia., 
a qual embaraçaria sem vantagem o anda· 
mento do processo da concessão da isenQão. 

Assim pensando, a Commissão ,-propõo a 
seguinte sub-emenda: · 

«A publicação ordenada pelo a.1•t. 19 da lei 
n. 26, de 30 de dezembro de 1891, passará. a. 
sm· feita no Diario OfPciaZ a expensas do 
concessionario da isençao, si esta. não for de· 
l'i vada de contracto ou feita a representan
tes do corpo diplomatico e consular.~ 

Onde convjer: 
Continlla. em vigor o disposto no art. 10 

da lei n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903. 

S. R. Teia:eira de 8d. 

Imposto sobre dividendos: 
Ao art. 1 o • . n. 34. Accrescentem-se depois 

da palavra- anonyma -as seguintos: com 
séde no Districto Federal. 

Sala. das sessc)es. de setembro de 1904 ~ 
J. A • . Neiua.__. Galelío Carualhal. - lgni:lCio 
Tosta.- HenriqueSalles.- Augusto .-ie F1·ei~ 
tas. ~ Estevam Lobo. - Pinto Dantas .-Jairo 
Lu_iz Alves.'-Paranhás Montenegro.- Bulcf!o 
Vianna. - Al'Oes Barbosa. - Viria to Masca
renhas . . - Domingos Guimarães. ·- Saty1·o 
Dias. --- Virgilio Erigido. ---Prisco Paraizo. 
~ Ange~o Neto.- Eugenio .· Tourinho~- A1·
thur Lemos . - -A. ·Indio .do · Brazil.- Passos 
Miranda Filho. - Hosannah de Oli"eira. -
Carlos de Novaes.- Rogerio de Miranda.
Joaquim Pi.res,-l!.usebio de · Andrad6.-:-Ar
roxellas Galuão. - Bernardo Horta. - Jo.,i
niano Car'Valho. -Abdon · Baptista. - Moreira 
Gomes.- Trindade.- Benedicto de Soú .. a. 
- Christino C1'UZ; - Malaquias Gonçalves.
Castro Rebello.- Teixei1·a de Sã.- R. de 
Saldanha~- Wandm·ley de Mendonça.- A~ 
Moreira da Sil'!Ja. --'-- Oli'Veira Valladd'o.-Car
los Ca-ualcanti.-Car'l)alho Chaves.-Vergne de 
Ab1·eu.-Felix Gaspm·.- Ferreira Braga. -
Rodrigues Lima.-Wal{l·edo Leal.- Cru'IJello 
ca,alcanti. 

A Commissio não concorda com a appro
vaçã.o desta emenda. A sua proposta fun· 
da-se na. pretendida inconstitucionalidade do 
imposio sobre dividenuos de bancos e socie
dades anonyma.s com séde nos Estados. Esta 
inconstitucionalidade já tem sido por mais 
de uma vez negada em sentenoa.s do Supremo 
Tribunal Federal, onde afinal parece que 
não ha. duvida. que a. these contraria.-a da 
constituclona.lida.de desse imposto - ftcará 
vencedol'a. Ora, sendo assim, a. proposta da 
emenda. é que virá introduzir na lei uma 
inconstitucionalidade, qual a que decol1rerá 
de oft'ensa ao a1·t. 7°, § 2°, da Constituição. 

A approvação da emenda., portanto, t.rarii1 
esta consoquencia por demais onerosa ao 
Thesouro: 

a) actua~mente a. restituição do .imposto 
que tem sido cobrado nos Estados, conse· 
quencia da decisão do Poder Legiii!lativo; 

b) no futw·o restituição do que fô1• cobrado 
no Districto Federal, em virtude do § 2° do 
a.rt. 7° di1 Constituição, consequenoia. da 
jurisprudencia do Supremo Tribunal. 

6.a 

Accrescente-se onde convier: 

A Commissão enteudo que esta emenda Art. Durante a vigencia desta. lei, a 
deve sm• approvada. isenção de impostos aduaneiros de que 
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gosam os bens dos Estados e do Districto 
Federal, ncs termos do art. 10 da Co.nstl
tulção Federa.l, só abrange o material que 
pelos respectivos . governos for importado 
directa.mente e tiestinado a obras publicas 
feitas por administração. 

Sala das sessões, 29 de setembro d3 1904.:._ 
Medeiros e Albuque1·que. 

Esta emenda está. no caso de outras que 
não. foram acceitas pela Mesa, ou antes em 
peioros conliicões. porque pretende, segunflo 
sua propria. declaração, restringi!• a acção 
do um dispositivo constitucional. 

Tendo, porém, a Commissão de pi.•onun
ciar-se sobre o seu contendo, fal-o da se
guinte fórma.: 

A Commiss<'to entende que os bens, a que 
se refere o art. lO da Constituição, não são 
as mercadorias que os Estados possam im
portar ; estas só com a sua. chegada ao paiz 
se podem incorporar ao patrimonio dos 
mesmos Estadog. Por outro lado, o Districto 
Federal, emquanto não constitue Estado, nio 
está. no goso das p1•erogativas que a Consti
tuição confere aos Estados, salvo si a mesma 
Constituição as outorga. expressamente, o 
que aqui não é o caso. 

Isto quanto ao texto constitucional. Quanto 
á. idéa. contida na. emenda, pensa a Commissã.o 
que ella deve ser acceita, sob outra reda.· 
cção, comtudo, que lhe limite mais a ex· 
tensão. Neste intuito, apresenta a. Commissio 
a seguinte sub-emenda: 

Fica o Governo autorizado a conceder 
isencã.o de direitbs, a requisiçio dos governos 
dos Estados, das munlcipalldades o do Dis
tricto Federal, ao material importado para 
ser a.pplicado a ftns de ta.neamento, ll.ba.ste· 
cimento de a.gua, 1•edes de esgoto, illumlDa· 
c;io e embellezamento, respeitado o disposto 
no art. 8° do decreto n. 941 A, de 4 de no· 
vembro de 1890. 

Elimine·se : 
Ao art. 1 o «67. Prodncto de ar,•end!unGnto 

das areias amarellas, 36.0:000$000.» 
Accrescente-sa: 
Ao art. 1 o, na renda com applioa.cão es

pecial •. 
«Deposito para se1• distribuído por quem 

de direito: 
Prodncto do arrendamento das areias ama.

rellas 360:000$000. » 

Sala das sessões, 29 de sctombro de 1904.
Bernardo Horta. 

Pensa a. Commissã.o que estas duas emen
das nio devem se "i.' accei tas pela. Camara., 

porque, com a devida venia. do seu autor, 
ellas são otfensivos dos creditos da União. 

A questão das areias monazitica.s está sub
mettida aos tribunacs, cujo julgamento se 
espera. Até lá. cumpre á União ma.nter-se 
como sempre esteve. As emeudas propõem 
que, durante este tempo, ella deposite o 
que ~·. rt•ecadar por este titulo, na~u:·almente 
pela desconfiança de que, decidida a questão 
contra si, a. União não disponha de meios 
para. fazer a restituição. Ora, a Commissão 
não pódB concordar na approvação de uma 
niedida que repousa ou pelo menos parece 
repousar neste p:msamento. 

Sala das Commissões, 6 de outubro de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
~urbano Santos, relator.- CorneUo da 
Fonseca. -Galetto Carw .. Zhal (vencido quanto 
á. emenda sobre impoatos de dividenâo) .
PtJ.ula Ramos (vencido quanto á emenda n. 5 
e quanto á. segunda p3Ios fundamentos do 
parecer). 

O Sr. Heredia. de ~á-(') Sr. 
Presidente, em dias do moz passado submetti 
á consideração da Mesa um reCI.Ilerimento 
em que solicitava. do Ministerio da Fazenda. 
algumas informações relativas ao servico de 
abastecimento de agua 4 popula,oã.o da. Ca
pital Federal. Pedi então que me fosse in
formado o seguinte : 1. o, qual a renda bruta 
resultante da. cobrança. das taxas de penna 
de agua.; 2. 0 , qual a despeza. feita com o 
mesmo serviço; 3.0 , qual o saldo verificado. 

Recebendo ultimamente as informações 
ministradas pelo Mlnlsterio da Fazenda, ve· 
rlftquei que ella.s nlo me satisfazem e não 
me ba.bilitam a apresentar um projeoto de 
lol om relação a. esse servlço,que, a. meu ver, 
ê da ma.ls a.lta. lmporta.ncla.. 

Como o IOl'Viço de a.bastecimento de agua 
é suporlnteodido pelo Miuisterlo da Via.çio, 
venbo dirigir igWLl requerimento a osse Mi· 
nlsterio para não só confrontar as suas in
formações com os dados que me foram en
viados pelo ·Mini$terio da Fazenda, mas, 
ainda, obte1• daquelle Ministerio outro favor, 
uma vez que todas as despezas com o abaste
cimento de agua co1•rem por conta do Minis
t9rio da Viação. 

.O problema do abastecimento de agua a 
esta Capital, pelo qual tanto me tenho b:t· 
tido desde a p1•imeira vez em que occupei 
uma cadeira nesta Camara, muito interessa 
á sua população, e, em uma quadra em que 
tantos melho1•amentos são pJstos em pratica, 
me parece que elle deve, principalmente. 
me1•ece1' a attenção do Governo. 

... (•) Es~e cli~CUJ'SO J!UO foi re,·i~to velo Ol't.dor. 
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Com effeito, a falta. dessa liquido precioso 
verifica-se não só em quadra calmosa., mas 
ainda em outras estações do a.nno. São con
stantes as reclamações da improns<t, sobre
tudo nas occasiões de 'incendios, em que o 
Corpo de Bombeiros luta com ditnculda'.les 
para cumprir a sua missão. 

Ainda o a.nno passado, n~t discm~ão do pro
jecto de reforma do serviço de hygiene, de
clarei qua não podia comprehen(ler hygiene 
sem agua, e q ne, si outras providencias 
eram tomadas para o saneamento da cidade, 
não se devia esquecer o serviço de abaste
cimento de . a.gua, que, pela sua importo.ncia, 
merece a. mais séria attenção do Governo. 

Estou certo de que o Sl'. Ministro d:t 
Viação, cujo. activido.de é por todos procla
mada e cujos esforços e boa võntade do bem 
servil' á causa publica são incontestados,cstou 
certo, repito, que S. Ex. dotará . esta capital 
com o serviço regular de a.ba.stecimeato de 
agua. 

Fo.zendo estas ponderações, dirijo á. Mesa. 
o meu segundo requerimento, esperando que 
V. Ex. , Sr. Presidente, providenciará. em 
ordem a me serem fornecidas o mais breve 
possivel as informações que nelle solicito. 
(Muito bem ; muito be·m.) 

Vem á Mesa., é lido, apoiado e sem dobate 
encerrada a disussão, ft.can:lo adiada a vo
ta.ção, o seguinte: 

REQUERIMENTO. 

Requeiro que ao Ministet•io da Viação 
seja. requisitada. a seguinte informação ; 

Quul a des}leza. total elfectuada com o ser
viço do abastecimento de agua á Capital Fe
deral durante o oxat·oicio lle 1903 1 

Sala das sessões, 7 de ontub1•o de 1904,
Heredia de Sa. 

O lllb•, Pa11aos Mh•anda- Sr. 
Presidente, ao tlna.lizar honteru o ·meu di~· 
curso, tomei o compromisso da fa.llar sobre 
o ensino secundario, na sessão de hoje. An· 
tes, porém, de entra1• no objecto especial de 
minlia.s considerações, permitta-me V. Ex. 
que proteste contra. os et•ros do meu discurso 
de ante-hontem, publicado no Diario do Oon
gressodohontem,etambemcontraincorrecções 
estampadas ainda no Dia rio de hoje, em mis
tura com o meu disou1•so de hontem, que 
aliás foi por mim revisto, pa.ra ver si evita
va gue acontecesse da segunda. vez o que 
commigo se de1•a. da. primeira. E tanto basta, 
porque nã.o pretendo dirigir eensu1•as a nin· 
guem ; apenas, pretendo, no momento, afas· 
tar de mim parte ou responsabilidade em 
conceitos que não emitti e em erros de con-

struccão e máo emprego de pa.lavras em que, 
me pa.rece, nã.o cuxilei. 

Entro em mataria. . 
Não vale desperdício de tempo' om repisar 

o que sobt'e o ensino secuodario já !oi dito e 
apontado, com menoscabo e justeza, pondo a 
nCl a sua deca.dencia. Dentre o~ opitheto.s 
desfttvora.vei::~ que lhe toem sido adjectivados, 
insisto naquelles dous com que, ao comcçu• 
os meus reparos sobre o ensino publico bra·. 
ziletro, eu .o qualifiquei : desigual e arre:ve· 
zado. 

E' em primeiro logar e antes de tudo, des
igual, por<1uanto não fornece uma base 
commum de instrucção, não aproveita a 
todas as classes. favo:ooce a teadencia para. 
a.s carreiras liberaes, serve de estimulo á 
vida do funccionalismo, desenvolve a empre· 
gomania, o -vampi,·a de\'!OJ'adm·, no dizer 
de Bismarck, ou como poderíamos dizer nós, 
com a experlencia bem amarga, o att•o
phianteparasita que não larga a sua victima 
que é o ThP.souro, apegando-so . a elle . e 
reduzindo todo o seu ·esforço em sugai-o, 
sem maior t1•abalho c sem outras aspirações. 
Mercê da f,\Jsa direcção do ensinJ brazileiro, 
o sentimento tlo trabalho utH e pessoal va.e·se 
extinguindo, prefero·se <.t vida productiva e 
hom•ada do trab1lho e da. Iucta, a. vida paci
fica e infecunda do parasitismo burocra.tico ; 
e, como consequencia., ahi temos os sympto· 
mas da. fraqueza individual, que se revela 
pela grande extensão que entre nós toem as 
a.ttribuicões do Estado, a tendoncla para a. 
abdicação da autonomia individual nas mãos 
do Governo de quem tudo se ospor.~ a a 
quem tudo se pede, [L multidiio dos ca.ndi 
da tos ás carreiras liberaos e aos empregos 
publicos, quo crescem, quotidia.na.mcnto, 
u.s a.spiraQões mo.llogradas quo augment:.uu 
e assim por don.nte. 

E' o sumotente quanto 11. 1nanifostu. de.;i· 
gualdo.de qua põe om desiquUibrio as nos~a~ 
funcções socia.es. 

0 SR. ESMEllALDINO BANDEIR,\. dá um 
aparte. 

0 Stt. PASSOS MIRA.NDA.-Fa.llo hoje sobre 
o ensino secundaria. V. E:c. desculpo·me 
si não posso voltar ao que hontem disse 
sobre assumpto diverso. 

Arrevezada., disso eu ainda, é a instrucção 
do segundo gráo; ar1•evezada, sim, como syn· 
onimo de ombat'a.çosa e obscura. Outr'ora., 
não obstante o condemnado processo do ex
ame po.rceJlado,a instrucção do segundo grão 
progrediu e floresceu ent1•o nós, graças a. 
collegios reputa.dissimos e a professores fa
mosos, que podeis encontrar apontados no 
magnittoo parecer do illustre representante 
da. Bahia, o Sr. Sa.tyt•o Dias. Hoje, apeZa.r 
das vantagens do curso integral, já nã.o se es· 
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tudam convenientemente a.s humanidades. abuso, porque o. abuso deve ser :vencido pelo 
O Sr. Ministro do Interior, no seu bem ela- bom uso. (Apoiados.) 
oorado relatorio, expõe o justo receio em Si a questão é de fiscalização, não sei por
que está de que, em futuro que não vem que não se possa regulamentai-a convenien
longe, no Brazil, só com ditficuldade, encon- temente. Assevero á Camara que, empenàa
trar-se-ha quem possa ensina1• o grego e o 1 do como estou nesse assumpto do ensino pu
latim e, quiçá mesmo, a geogra.phia e a his- blico, tenho a ·respeito em elaboração um 
toria. E o m1I vem de longe. projecto de lei, sobre o qual já troquei idéas 

com alguns dignos collegas. 
A verdadeira causa (não sei como não 

haja olhos para ver ) está, Sr. Presidente, e 
Srs. Deputados, na sobrecarga do ensino, na 
vastidão de materias, no mundo de discipli
nas, cujo estudo perdeu em seriedade ... 

E' que a primeira 1•eforma republicana, no 
tocante ao ensino secundétrío, tudo subverteu 
erri. um salto temerario e desastroso, sem at
tender ao nosso meio e aos nossos costumes e 
sem appellar para anteriores processos de 
adaptação e para lentas accumulações da 
experiencia.Della sahiu uma organização que Ul\I S:a. DEPUTADO- E' uma das causas, 
tudo desorganizou, producto de lunaticos pen- mas não é a unica. 
sarnentos, e não re'sultado de senso pratico, 0 Sn.. BELISA.R.Io DB SousA_ Ha tambem 
necessario e fundamental em toda e qualquer os feriados abusivos: este anno, a . Escola de 
reforma que se haja de fazer sobre tão magno 
e importante assumpto. Tal reforma nasceu Medicina abriu-se em julho. 
torta-perdoaequeeu vol-odiga-edahio não O SR. PAssos DE MIRANDA-..• cujo estu .. 
ter sido jamais posta em execução, dahi a do, dizia eu, perdeu em seriedade, em solidez, 
lneffica.cia da a.cção dos podm•es publicos, em profundeza. o que lucrou em extensão e 
que hão feito do ensino secundaria ob- em superficie: muito se exigiu, para quasi 
jecto de constantes e frequentes reformas; nada se apurar. (Apoiados.) 
mas todas ellas em pura perda, porque,como Com ve1•dade e compatencia escreveu o hon
lá diz muito bem o rifão, «quom nasce torto rado presidente da. Commissão de Instrucção 
tarde ou nunca se endireita». Publica, em seu substancioso parecer, já 

No exame etiologico do mal que tanto nos uma vez citado: 
impressiona, descubro uma cdusa de ori- «As exigencias da nova sciencln. erlucativa 
gero e, portanto, real e profunda. Não está entraram por e.3se velho regimen, transfor· 
nisto o que se chama a gafeira dos preparato- mando tudo, sem plano definido e de modo 
rios.Em outro3 tempo•; e com outros homens, dispersivo. A mathema.tica. foi segrnenta.da 
quando se estuçlava e se aprendta,o estudo de em tres partes; creou-se a necessidade da 
prepara.torias forneceu ás disciplinas superio- economia. política e do direito patrio ; sup• 
res aas aéademiasdo pa.iz alumnos mais habi- primiu-se a philosophia. o mantida a logica, 
litados do que os actuaes bachareis em scien- deu-se direito de cidade á sociologia; a phy
cias e lettras, enquadrados no feitio do curso sica, a chimioa e a historia natural fecharam 
seriado. Houve abusos, ê bem vei•da'le; mas é o cyclo moderno curriculo proparatorio. 
tambem inoontest<~vel quo os abusos de Era a sob1•eca.rga no ensino. Mestres e dis
outr'ora se tornaram oa costumes de hoje. Por cipulos ficaram atoi'doados ; mas era for
essas considerações hei para mim que o çoso dar conta da tarefa : dym~mir.ou-se 
exame paroellado, constituindo, embora., um tudo, porque devia-se tudo ah<~r{1ar em 
sel'io tropeço, para uma boa. refo1•ma, não é, pouco tempo. As linguas e sciencias foram 
entretanto, de si mesmo uma das causas do reduzidas a parcellas ; gi•anularam-se sem 
estado lamentavel a que se afundou o ensino as virtudes da dontrina dosimetrica. • 
se~undario. Ta.mbem não. me parece que delle Desta indigesta deso1•dem irrompeu o mal· 
seJa uma causa os colleg1os equtparaâos que fadado systema dos programmas; estes sere· 
~diz constituírem uma lepra. Para mim j sumiram na. funestíssima lista dos pontos 
elles não lastram tanto como dev:eram exis· priJ;tcipaes dados aos aluinnos, ou po1• elles 
tirem nosso paíz, onde ha penuria de dessi- lobrigados, e com prejuízo do estudo total 
mlnacão de ensino, a começar pelo primario. das matarias. E, como é facil, em taes con
(~ocam-se apartes.) A equiparttção em these diçtles, ser professor, dahi o der1•ame de pe
n~o se me afigura condemnu.vel, ao contra.- dagogosde. meia seiencia., compromettendo 
r1o, p~nso que, bem regulada e fiscalizada., a efficacia do ensino secundaria, com tris· 
po_!lerla. Pt:cstar relevantes serviços á instru· tissima repercussão no ensino superior. 
coao braztleira. (Trocam-se ouh·os apartes.) Accresco que isso que ahi temos permitte 
Perdi. o .. VV. EEx., que c_ombatem os collegios I todos as burlas ou, pelo menos, facilita todos 
equiparados, discutem com os abusos. E eu os excessos de condescendencia. Os pro
e~~ndo que não se deve rejeitar o que~ le- fessoresficamadescoberto perante os a.lumnos 
g1t1mo e bom sob o. pretexto de destrmr o e os paes, que attribuem ao grande ac-
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· cumulo de disciplinas o mão aproveitamen
to e a perda. do anno que o máo aproveita
mento na.turalmente occ!lsionará ou hão de 
ceder a instancias e empenhos com uma ele
meneia inopportuno que os torna máos jul-

. gadores, 
Porque é que o examê de madureza., no 

:final do curso, foi, mal e mal entrado em 
uso, para logo derogado e proscripto ? 

E' que se verificara, Sr. Presidente, que, 
:sendo tal o acervo do materi:J.s quo . consti
tuía trabalho maximo e incompatível com a 
idade e desenvoltura habitual das intelli
genc-ias juvenis, os primeiros alumnos, os 
melhores discípulos, elles proprios, tinham 
estutlado ~ômente uma metade . das disci
plinas, com sacrificio inevitavol de outra8. 
(11Iuito bem.) 
. E assim o tumulto de aprendizado que se 

·1mpoz · ás escolas secundarias veiu ·fazendo 
bancarota do sua apregoada panacéa. E assim 
devera ser, porque, si houvessemos tomado a 
serio e levado a effeito tudo que se pedia á 
juventude, apenas na alvor::tda. rumorosa. das 
lettras o das scioncias, teríamos, já não digo 
levantado obices, mas, sustento, erguido bar
reiras á instrucção do segundo gráo no 
Brazil. em vez de a facilitarmos, diffun-

. {lindo-a. 
Esta, para mim, é :1 causJ. :principal, a. 

causa de origom, real e profunda; ha outras 
mais, e sobre ellas eu poderia reportar-me 
ao que disse antes de hontem sobre a des
a,ggl•egação dos nossos costumes. 

Não careço, entl'etu.nto, indigitar mais nos 
pontos elo quadro, cujas sombras todas estão 
pa.tentes aos olhos da vossa solicitude pa
triotica. Tanto basttm, cuido eu, pa1•a que se 
roborasse a vossa. con-vicção de que isto que 
ahi temos e que confrange o animo dos mais 
optimistas não póde perdurar sem grave 
damno para os destinos da federação l)razi-
leira. . 

Pensemos, então, em dar máiol' equilibrio 
e alli•dar do peso excessivo o ensino sccun
dai•io do Brazil, levantando-o do abathnento 
a que chegou. · 

Po1• se1• esse emprehendimento de natu-
1•cza urgentíssima, emquanto Estados e 
União não se accordarem sobre o modo de 
se systematizar e organizar o ensino brazi
leiro em seu conjuncto, eu t1•ago um pro
jacto para a reforma do ensino secundario 
no Districto Federal, reforma que se póde 
estende1• u. todos os Estados, si estes conti· 
nuarem a abandonar, neste mister, a. attr•i
·buição cumulativa que teem, deixando-a, de 
factó, como privativa. da União. 

Vou expor o projecto. 
Para uma boa 1'efo1•ma. do ensino secun· 

da.rio, que attenda. ás dUforentes classes 
e po1ses, aos di-versos talentos e o,ptidões, ê 

necessario dividil-a em dous cyclos, que, 
pela flexibilidade dos seus planos de estudo, 
pelo fim iguaUtario, a que visa o primeiro, 
e pela. diver.3idade tle typos de ensino, que 
anima o segundo, permi ttam a todos os bra
zileiros uma instrucção mais ou menos com
pleta e ta.mbem ma.is ou menos proveitosa. 
para a Nação, que no seu desenvolvimento 
carece de todas as classes, de todas as profis
sões, collimanJo sempre um ideal fixo de 
prosperidade e de g1•andeza. -

O primeiro cyclo entende com uma base 
commum de instrucção, attendendo ás intel
ligencias mais modestas e ás cla~ses menos 
abonadas. 

o ensino nelle ministrado será organizado 
por tal mod.o que no fim de~te primeiro 
período venha o_ alumno a,1~ossu~t' um con
juncto de conheCimentos utlllzavers, um con
juncto de conhecimentos que se possa. consi
derar uma educação . regular. Si após este 
primeiro estudo, a . falta de gosto pelos es
tudos · e . as condições ccoo.omicas de sua. 
família não lhe permittirem continuar o 
curso e ·. antes os chamarem, para. logo, á 
actividade, entrará elle na vida em uma. 
bella idade ê jêt' com uma bo::t somma. _d_e 
conhecimentos que lhe seeá de grande utllr· 
dade no exercicio de suas fa.culLlades da 
tra.balho. 

Dado, porém, flUe elle tenha propensão 
para estudos mais completos e que as posses 
de sua família o permittD.m, passa.l'á para o 
2o cyclo. 

Aqui, in1lagando de si p1•oprio ou ouvindo 
as pessoas rosponsaveis pela suu. educação 
sob1•e as aptidões que se revelaram e desen
volveram durante a travessia do 1 o cyclo, 
opta pol' um dos dous cursos, por um dos 
dous ramos da hifnrcação que o ensino lhe 
oíferece : ou vae para a. secção que leva ao 
bacharelado em Iett1•as ou vae para a 
seação que conduz ao bacharelado em scien
cias. E~ ta. dualidade de cursos no ensino se· 
cund<n•io corresponde á variedade das apti
dões, <t tendenciu. natural dos espil'itos, aos 
interesses das differentes classes e <ts necessi
dades divers,,s da vida social. 

0 SR. ESMER.AI,DINO BANDEIRA. - Já está 
sendo p1•aticado nos Estados-Unidos. 

0 SR. PASSOS MIRANDA- Não é pre· 
ciso, entrehnto, atremar muito na divisão 
dos dons cursos. Sem acceitaP a opinião ex· 
tremada, na ardente polemica. travada 
entre os defensores do ensino classico-huma
nista e os propugnadores do ensino l'ea.l
scientitico, adopto um justo meio termo 
entre um e out1•o, sem uma distincção ce.
raoteristica. o pre,Pondera.nte. Estabeleço a. 
dualidade dos cursos, á feição das aptidões e 
vocacões presumidas, porque ningnem dirá. 
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que ê conveniente e pedagogico lançar todos 
os cere'Qros em um molde unico, seja. este 
ou a.quelle; mà.s n[o convenho em que se 
queira. estabelecer uma distincção radical 
entre o ensino classico e o ensino scientitlco. 

O ensino classico nada tem de incompatí
vel com o espírito moderno. Elle é, diz Ley· 
gues, de todos os tempos, porque é o culto 
da razão clara e livre, a investigação da 
belleza . harmonica e simples em todas as 
variad.as manirestações do pensamento. 

E vós sabeis que ella resplandecerá sem
pre com brilho incomparavel na philosophia., 
nas lett1•as e nas scienc!n.s da ciyilisação 
occidenhl. 

Nós, p.Jvo do raça la. tina, deve1•ia.mos ter 
como uma desgraça o seu dest.tpparecimento 
no Brazil. 

Entretanto, não podemos nem devemos 
ser est1•anhos ás cousas de nosso tempo. 

Outras condições sociaes, transformações 
economicas, progl'essos materia.es espanto
sos, accentuados phenomenos de renovação 
exigem uma reforma de ensino e um traba
lho de adaptação que Dai ponha de accordo 
com a actualidade . e com o modo da orga
nização intima dos povos modernos. 

Visando este objectivo, o bom senso nos 
aconselha a collocar ao lado do ensino sacun
da.rio classico, essencialmente litterario e 
scientifico, o ensino secundario scientifico 
baseado no conhecimento das linguas e das 
sciencias diversas, cujo estudo offerece am
pla mésse de applicações abundantes. 

Não seria tudo. Si opinei, ao começar a.s 
minhas considerações sobre ensino no Brazil, 
pela simplificação dos nossos estudos prl
marios afim de que fossem de fa.cil compre
hensão para. a nossa. meninice, que poderia 
começar a sua instrucção mais cedo,aos cinco, 
aos seis, aos sete o.nnos, como acontece na 
Eul'opa e nos Estados Unidos, com os jardins 
da infanoia,com as escola.'3 maternaes e insti
tuições analogas, não me esqueci de fallar no 
ensino primaria complementai•, ainda assim 
gradativo, intuitivo, proporcional á idade, 
compativel com a. desenvoltura. da intelU
gencia daa. creanças. E este ensino primario 
complemE:atar impõe-se como base neces
saria para as escolas secundarias; do con
trario, estas não logram tn.nto quanto pe
diam os :fins a que se propõem. 

Julguei, pois, muito conveniente e pedago· 
gtco incluir no meu projocto um cursa ao
nexo de dous annos, que sirva de preparo ao 
curso integral, com o fito de familiarizar os 
alumnos com as línguas e ~ciencias que vão 
estudar convenientemente nos annos ulte
riores; evitando, assim, que elles entrem, 
como de presente, para o Gymnasio e esta
belecimentos equipa.rados, sem ba.se alguma 
propedeutica, pouco monos que a.nalphabetos. 

Para que não se arrepiem de espanto. 
aquelles que, por tralhas ou por malhas, 
quereriam diplomas concedidos em seis me':"" 
zes, eu direi que os oito annos, de que falia. 
o meu projecto, vêm a ser, na realidade, os 
seis annos actuaes, porque os dous primeiros.. 
nãopassam de meramente propedeuticos. 

Si os dezoito annos lhe.i parecerem idade· 
assâs avançada para fina.lisar a. instrucção de . 
segundo gráo,naàa impede que os meninos,ao 
emvez -de começarem, como agora, o estud'..l,. 
nos gymoasios, aos ~.ez annos, comecem aos. 
oito, terminando, então, o curso aos deze- ' 
seis. Entre cinco e dezoito annos,vae a instru
cção prima1•ia e secundaria, nos paizes . da .. 
Europa e Norte·America. 

Declaro mais para evitar clamores Jnop
portunos que faculto no meu projecto per-
missão para tal curso annexo ser estudado 
aliunde, exigindo-se, porém, as ma.terias. 
delle constantes, como prJva. de sufficiencia 
para a admissão á matricula nos gymnasios .. 
e estabelecimentos equiparados. · 

Antevejo os reparos que o proj(lCto ha de 
soft'rer; parece-me estar já ouvindo censuras. 
por taxar em uma lei o numero de horas de 
aulas, a distribuição de horario de accordo-· 
com as matarias que teem de ser estudadas;. 
o que poderiam objectar-me é as:;umpto. 
para regulamento, quando não fosse para 
objecto de resolução . dos corpos docentes •. 
Ahi é que está o perigo. 

Não receio que Poder Executivo, regula-
mentando a lei, vá por um espirito diver~o. . 
daq uelle que foi estabelecido na reforma de:. · 
cretada pelo Legislativo ; temo, sim, que O· 
Executivo, na melhor intenção queira ouvir 
a respeito os corpos docentes e professores· 
isolados. E então surgiriam os interesses 
pessoaes, as commodidadesde ca.da p1•ofessor,. 
as cavilações pedagogicas e as artimanhas. 
da desidia e da incompetencia.. A Camara. 
talvez não saiba que nos estabelecimentos . 
officiaes, actualmente a adaptação ao llora.rio 
é feita p::!lo crite1•io do numero dos profes
sores. E' isso pedagogico 1 Como evitar essa 
e outras inconveniencias 1 

Accre3cei que o horario proposto entende 
profundamente com o ensino de cn.dn. disci- · 
plina. 

Acabemos com o pretexto qu$ teem cer
tos docentes que se desculpam do máo a pro-· 
voitamento de alguns discentes a elles con- · 
fiados pelo pequeno numero de horas que .. 
teem para o ensino das ma terias a seu cargo. 

Conheceis bem qua a sobrecarga do ensino
não esta só mente no grande accumulo de ma- · 
terias; póde tambem consistir no reduzido 
numero de materia.s, embora estudadas, po
rem, em numero de horas relativamente 
insignificante. Sabeis melhor que as matarias. 
differentes otferecem uma ce1•ta facilidade 
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ou uma certa difflculda.de relativas. Dahi a 
necessidade de serem ellas convenientemente 
estudadas dentro. de um certo numero de 
horas. ·-

Não é causa ligeira a feitura de um hora
rio, em taes condiçõe~. Declaro á Cama.ra 
que me custou um trabalho regular e se
guido, com dispendio de dias, entre combi
nações e incertezas. Finalmente (não me 
enganem os bons desejos ! ) consegui chegar 
á meta a q ua m3 propuz, isto é, conceber 
um horario tal que as matarias sejam ensi
nadas· com tempo auffl.ciente até ao manejo 
parlante das línguas e até ao conhecimento 
completo dos rudimentos da$ sciencias que 
devem servir de base ás disciplinas supe
riores. 

Quiçá. mereça t.ambem reparos o plano de 
estudos que o:trer~ço com o meu projecto; 
para exemplo, o estudo do grego muito re
duzido, o ensino do l:1tim generalisado nos 
dous cursos, si bem que em proporções di
versas, o aprendizado da philosophia., de 
todo indispensavel, (apoiados) e assim por 
deante. 

Mas, si eu fosse aparar todos os reparos o 
obviar todas as objllCções que podem appa
recer ao projecto, eu teria de discutil-o de 
antemão, e isso seria de má tactica. Estou 
bem premunido contra uns e outros. . 

Agora, cabe-mQ apenas expol-o e entre ... 
gal-o á. douta competencia da Commissão 
respectiva. 

E na exposição não posso omittir um ponto, 
litteralmente momentoso, no meu projecto. 

Toda reforma radical é, por via. de regra, 
ou nociva ou improflcua. Reformando, o 
legislador tem do attender ao meio, ás cir
cumstancias, ao momento, ás cond:ções em 
que a reforma se faz, e assim, por vezes, 
conserva o que é possível manter e permitte 
o que é imposslvel acabar, sem da.mno e sem 
queixumes. 

Na minha. 1•eforma, attendo á sitQação de 
facto em que ficam os actuaes estud'i:1,ntes de 
preparato1•ios e ta.mbem os actua.es alumnos 
de estabelecimentos ofHciaes em relação ao 
exame de madureza instituído no projecto. 

0 SR. EsMERALDINO. BANDEIRA-V. Ex. 
institue os exames de madureza ~ 

0 SR.PASSOS MIRANDA-Por que não 1.,. 
As disposições que entendem com os 

actuaes alumnos do preparatorlos e estu
dantes do Gymnasio e estabelecimentos con
generes,· são as seguintes. (LO). 

Afora isso, toda conciliação seria impos
sível, porque tocaríamos nos extremos, sem
pre viciosos. 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA-EU preferia 
que os exames fossem prestados perante as 
proprias Faculdades. 

Tol. VI 

O SR. PAssos MIRANDA-Chegarei lá. 
De modo que atê 1906 não se falla em 

prepara.torios e, dada. esta. época de exames~ 
tambem não se pensa mais nelles. Eviia
remos assim a dualidade de systemas qua 
traz a balburdia, a anarchia que ahi vemos~ 

Ul\1 SR. DEPUTADO-E' uma transa.cção. 
0 SR. BEZERRIL FONTENELLE-Si institue 

o exame de m1.dureza, o sou projecto não 
será acceito. Toda a. guor1•a é ao exame de·· 
madureza. ( Trocam-se apartes enh·e os S1·s. 
Esme1·aldino Bandeira, Belisario de Souza e: 
outros Srs. Deputados.) 

UIII SR. DEPUTADO- E' da execução que. 
tudo depende. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - Em todas as 
cousa.s e em todas as instituições ha um cri-· 
terio de relatividade que certa. sciencia. ex
perimental dá como base de todo conheci
mento, si bem· que eu divirja ; ruas, conve
nhamos que debaixo do cêo e no mundo· 
creado nada ha de absoluto. Assim, nem o 
exame pa.rcellado é absolutamente máo, nem 
o exame de madureza absolutamente bom. 

A questão é da execução, e dos abusos que 
podem appa.racer. E' sabido que até do mal 
se abusa. 

0 SR. HoSA.NN~H DE OLIVEIRA-E muito. 
0 SR. PASSOS MIRANDA - Organizo O 

exame de madureza com todas as cautelas. 
E' assim que elle, pelo § 3° do art. 5° do· 
projecto, será regulamentado pelo Governo, 
no fim de cada anno, com uma. anteeedencia 
razoavel. O Governo, em quem acceito pre
sumpção do bom senso, regulamentará as 
provas finaes, do maneira. tal que não ve
nham a ser mantidas ou falseadas, por ex
cessiva benevolencia ou intenção de tor
nai-as inexequiveis. Cabe a elle tornar tudo
preciso, claro e exa.cto, afim do evitar que 
haja reclamações ou tergiversações na ap
plicaçã.o do exa-me de madureza. 

O jury, perante o qual o exame de madu-
reza será feito, é composto de «um fiscnJ do 
Governo, de quatro professores, dous das 
escolas superiores e dous do ensino secun- · 
dario». E aqui estão as escolas superiores. 
julgando da. habilitação daquelles que teem 
de cursai-as. 

Nada. resta. a. dizer mais quanto á expo
sição do projecto. Póde ser q no elle não seja 
bom; revela, entretanto, deaejos do aoudil' 
ás urgancias de uma. situt•olo quo preoisa.mos 
remediar. 

Senhores, tenho fa.llado, o lU tl'U 1ouftes, 
dos differentes gráos e ramos do ODilno bt•a.· 
zileiro. Resta-me apenas fallar &obre o tn• 
sino superior. Sobre este, po1•ézn, não deiBjQ 
ventilar questões, quiçá. intempestivas e OK· 

ti 
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temporaneas. Será estudado em seu tempo 
. opportunó, quando vierem á discussão proje
ctos que se entendem com elle. 

Agora, no momento em que o Governo 
brazileh•o p1rece estar sendo despertado do 
lethargo habitual, graças ao presente período 
presidencial, havia opportunidade de evi
denciar em conjuncto os factores que eu 

. entendo serem imprescinoiveis ao progresso 
patrio. E.elle não poderá existir sem uma boa 
instituição e larga disseminação de ensino, 
porque este é o f<tctor botsico, o sopro vital 
de toda prosperidade e de toda grandeza. 

Apresentei hontem um projecto tendente 
a systematizar e a organiz '.tl' o ensino publico 
b1•azileiro. 

Elle merecerá reparos, criticas; uns · e 
outras não me incommodam nem desfal
lecem. Appello apenas para o juizo do futuro 
com as seguintes palavras acerca do ensino, 
escriptas em 1887- e praza a Deus que ellas 
não tenham actualidade na hora presente, 
de real iniciativa e acção fecunda reveladas 
pelos poderes da Nação em varios ramos do 
serviço publico : 

« O scepticismo - enfermidade moral que 
ataca us sociedades em • decadencia - por 

. uma cruel anomalia parece querer invadir 
o nosso organismo e nós, povo de hontem, 
nacionalidade nova, estamos precocemente 
ameaçados de vícios cttte acommettem as 
sociedades velhas e gastas, incapazes de se 
apaixonarem pelas nobres idéas e alevan· 
tados commettimentos.» 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. 
·O orador e ca~o1·osarnente felicitado.) 

O Sr. Presidente- O prvjeeto 
fica sobre a Mesa. até ulterior deliberação. 

Vou mandar lel' uma indicação que está 
sobro a mesa e assigoada pelo S1•, Erico 
Coelho. 

O Sr. Alenca1.. Guimrn~ães 
(1° Sec1·etcwio) procede á leitura da seguinte 

INDICAÇÃO 

Indico que sej(!. submetti<la ao parecer da 
Commi~são de Constituição, · Legislação e 
Justiça. a emenda. unica, que apresentei a"D 
projecto que estatue o policiamento da. vac
cinação e revaccinação obrigatorias a nacio
naes e estrangeiros em toda. a Republiea., 
visto que a minha emenda não é ma teria. a 
se traduzir em ordenanças do policia medica., 
ma.s assumpto concernente ao Codigo Civil, 
em elaboração no Senado, a l'espeito das limi
tações do pa.trio poder. 

Sala das sessões, 7 de outubro · de l9.J4.
.E,·ico Coelho. 

O Sr. Presidente- A Mesa não 
pôde acceitar a indicação. do Sr. Erico Coe
lho, a qual é antes um requerimento, cuja 
apresentação só poderia te1• logar no correr 
da discussão do projecto a que se refere a 
mesma indicação. 

A discussão desse projecto está encerrada, 
e á Commissão respectiva, que, no caso, é a 
de Instrucção e Saude Publica., foram envia
da.s as emendas apresentadas em 3" dis· 
cussão. 

O . Regimento dispõe que as •. emendas • · 
apresentadas a qu:.tlquer projecto em 3a dis
cussão só serão votadas depois de sobre ellas 
emrnittir parecer a Commissão respectiva, e 
só quando as emendas importarem ·um au
gmento de despeza, isto na 2a como na 3a 
discussão, será · .. ouvida a Commissão de Or
çamento. · .. . 

A MeS'.I., portanto, não póde acceitar a in
dicação <lq Sr. Deputado Erico Coelho. 

O ·!§r. · E rico Coelho-Peço a pa
lavra pela ordem. 

O Sr. P.resident.e-Tem a palavra 
pela ordem o Sr. El'ico Coelho . 

O Sr. Erico Coelho (pela o1·clem) 
-Sr. Presiden·te, peço :!lumildemente venia 
pat•a contestar (t. Mesa o poder, como Com
missão de Policia da Camara, de dcsenca.mi· 
nhar a indicação que apresentei, da Commis
são de Constituição, Legislação e Justiça a 
que é dirigida. 

0 SR. PRESIDENTE - E' disposição clara e 
expressa do Regimento. 

O SR. ERrco CoELHO -A indicação que 
apresento é referonte á emenda, que susten· 
tei em 3a. discussão. a respeito do policia· 
men to da vaccinação e revaccinação. 

A emenda não entende com a conveniencia. 
de se vaccinar ou revaccinat• o povo brazi
leiro no seu conjuncto e os estrangeiros resi· 
dentes no paiz. 

Si fosse assim, v. Ex., Sr. Presidente, in· 
terpretando o Regimento, andaria bem en
viando á Commissã.o de Saude Publica a 
emenda para. dar pa.recer. 

.A minha emenda, porém, constitue uma 
restricção ao patrio poder, contém ma. teria 
de direito civil, e eu quisera que fosse ou· 
vida a Commissão ·de Constituição, Legisla
ção e Justiça, porque, assim como as emen
das- que impo1•taram em augmento de des
peza foram presentes á Commissão de Orça
mento, antes do projecto ser votado em 
2• discussão, assim tambem a emenda, per· 
tinente ao dil'eito civil deve set' submetti<la. 
ao parecer da. Commissão de Constituição e 
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Legislação, em vez de ser àistrahida para a 
Commissão de Saude Publica. 

Entendo que a Commissão de Constituição 
Legislação e Justiça deve a v oca r ao seu 
exame a emenda para. dar seu parecer; tanto 
mais quanto está affecto ao Senado o pro· 
jectosobre o Codigo Civil da Republica. 

E' o que tinha a dizer a V. Ex. e a Ca
mara resolverá • como entender no seu alto 
criterio, manifestando-Ee contraria á minha 
opinião e de accordo com a interpretação que 
V. Ex • . der ao Regimento. 

O Sr. Presi(lent,e- O Regimento 
dá aó Presidente da Camat•a a attribuição de 
resolver as questões de ordem. 

Não posso, portanto, acceitar o recurso 
interposto pelo nobre Deputado, da dech:ão 
da Mesa para a Camn,ra. 

Entretanto, po1• deliberação propl'ia con
. sul tarei á Camara, sobre a questão suscitada 
pelo nobre Deputado, sem de modo algum 

·submetter â sua appr01raç-ão . ou reprovação 
a decisão da Mesa. 

O Sr. Brieio Filho (pela ordem) 
,.--Sr. Presidente, V. Ex. vae submetter á 
consideração da Camara o requerimento, 
apresentado pelo nobre Deputado pelo Es
tado do Rio do Janeiro, o Sr. Erico Coelho~ 

0 SR. PRESIDENTE-Por dclibemção pro· 
pria e não ; or ter acceito o apl'ell·>, visto 
que a::; questões de ordem s.1.o decididas pela 
Mesa. 

0 SR. BRICIO FILHo-Sr. Presidente, cohe
rente com o meu modo de penscu•, manifestado 
na sessão em que o rop1:esentant.e do Districto 
Federal, o S1•. Mello Mattos, tumultuaria
mente apresentou nesta Casa uma proposta 
para. interrupção da votação das emr::ndas 
apresentadas ao projecto, que esta,belece a 
vaccinação o revaccinação obriga.torias em 
toda a Ropublica, continúo a entender que 
as questões de ordem são resolvidas pela 
Mesa, razão por que applaudo a declaração 
de V. Ex. 

Entretanto, como depois de fazer esta de
claração, v. Ex. fez sentir que ia submetter 
o caso á consideração da Camara, eu, respei
tando embora a resolução de V. Ex., devo 
dizer que discordo df.t consulta, do mesmo 
modo que discordei da outra vez, quando 
occupava. a cadeira da prosUoncia. o Sr. to 
Vice-Presidente, 

E' um dever de coherencia que sou for
çado a. manifestar da tribuna agora qu~ vae 
~er su.bmettido a votos o requerimenGü do 
1Uustre Deputado pelo Dist1•icto Federal. •• 

0 SR. MELLO MATTOs-Rio da Janeiro. 

0 SR., BaiCIO FILHO- V. Ex. desculpe ; 
o engano explica-se; é V. Ex. quem cos
tuma apresentar taes propostas. (Riso). 

Sr. Presidente, pedi a palavrn. pela or
dem para declarar que, si estivesse de . pé . o 
nosso R9gimento .. ·. 

O SR. PR.ESIDENTE-Ha uma lei que pre
side os trabalhos da Camara. V. Ex. não 
póde '!ontinuar a dizer que não ha Regimen
to. E tanto elle está de pé que V. Ex. está 
fallando pela ordem. ; • .· · · 

0 SR. BRJCIO FILHO- ... votaria contra o 
requerimento, por ter passado a opportuni
dade de sua npresentação, o periodo do de
bate. 

Desdeque, porém, em vista da proposta 
anarchica do nobr<'l Deputado pelo Districto 
Federal, cahiu a lei que regula as nossas 
deliberações . 1nternas , sinto-me perfeita
mente bem c desafogado para votar a favor 
do requerimento do nobre Deputado pelo 
Rio Lle J a.neiro. 

Compn,recem mi:l.is os Srs. Ené:1,s Martins, 
Aurelio Amol'im, lndio do Brazil, José Eu
zebio, Raymunclo Arthm·, ·Anisio ele Abreu, 
Jyão Gayoso, Bezerril Fontenelle, Thomaz 
Cav-alcanti, Francisco Sà, Frederico Bot•ges, 
Eloy de Souza, Alberto Maranhão, Trindade, 
Abdon Milanez, Teixeira de Sá, Affonso 
Costa, Medeiros e Albuquerque, José Mar
cellino, Pereira de Lyl'a, João Vieira., Esme
raldino Bnndeira, Cornelio da Fonseca, Pe
dro Pe1•nambuco, Raymundo de Mü•anda., 
Arroxeias Galvão, Rodrigues Doria, Oliveira 
VaJladão, Tost r~, Bulcão Vianna. Augusto de 
F1•eitas, Edu:n•do Ramos, Rodrigues Salda
nha, Moreím Gomes, Nelson de Vascon
cellos, Bulhões Marcial, Augusto de Vascon
cellos, Erico Coelho, Julio Santos, Henrique 
Borges, Cruvello Cavalcanti, Estevão Lobo, 
Anthet•o Botelho, Lamounier Godofredo, Ca
logeras, S:tbino Barroso, Rodolpho Paixão, 
Bernardo de Campos, Francisco Romeiro, 
Amaral Cesar, Eloy Chaves, José Lobo, Costa 
Netto, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
Soares dos Santos, Juvenal Miller, Marçal 
Escobar, Rivadavla Cor1•êa, Domingos Mas
carenhas, Cassiano do Nascimento, Vespa
siano de Albuquerque, Diogo Fortuna e 
Homem de Carvalho. 

Delxétm do comparecer com c msa parti
cipada. os Sri!. Paulo Guim~Lrães, OUveira 
Figueiredo, Wanderley de Mendonça, Ra.y
mundo Nery, A1•thur Lemos, Carlos de No• 
va.es, Rogerio de Miranda., Antonio Bastos, 
Guedelha Mour?io, Pereira. Reis, Paula e Sil
va.. Moreil·a Alves, Arthu1• Orlando, Angelo 
Neto, Epaminondas Gracindo, Felisbello 
Freire, Neiva., Leovegildo Filgueiras, Ver-
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gne de Abreu, Pinto Dantas, Tolentino dos que decidiu a Mesa, se verificasse . que a 
Santos. Marcolino Moura, Amer!co de Al· Mosa nã.o representava. mais o modo de ver· 
bnquerque, Fidelis Alves, Galvão Baptista, da maioria; é uma opinião que foi reforma
Silva. Castro, Bezamat, Carlos Peixoto Filho, da, como se deu quando presidia. a Camara o
Penido Filho, David Campista, F1ancisco Sr. Deputado pelo Est.ado do Rio de Janeiro, 
BerDardino, João Luiz Alves, Antonio Za· a opinião da Mesa não prevaleceu e o pre
cha.rias, Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, sidente continuou como :presidente. 
Olyntho Ribairo, Padua Rezende, Wences- Seja, porém, como fôr, na questão de 
lau Braz, Moreira da Silva, Jesuino Cardoso, ordem suscitada . pelo .. digno . Deputado pelo-

. Domíngues de Castro, Arnolpho • Azevedo, Rio de Janeiro, parece-me que nunca deveria 
Fernando Prestes, Alvaro de Carvalho, Aze·l ser preciso apresentar qualquer requerimen
vedo Marques, Aquino Ribeiro, Candido to á Mesa, pois que, incontestavelmente, o· 
do Abreu, Carvalho Chaves, Luiz Gualberto, assumpto envolve a necessidade de um pro· 
Angelo Pinheiro, James Darcy e Campos nuncia.mento da Commissão de Constituição, 
Cartier. Legislação e Justiça, desde o · primeiro dia. 

E sem causa os Srs. Cunha Machado• que elle entrou nesta Casa. 
Virgilio Brigido, João Lopes, Fonseca e Sir Nestas condições,como Regimento, suppos· 

to que existe, ou sem elle, como me parece 
va., Oscar Godoy, Sá Freire, Paulino de Sou· que estamos, eu dou 0 meu . voto . a questão 
za, Viriato Mascarenhas, Bernardo Mon· · t d ·n t D 
teiro, Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, que envolve o requerxmen o o 1 us re epu-
Carneiro de Rezende, Adalberto Ferraz, tado pelo Rio de Janeiro. 
Bernardo de Faria, Camillo Soares Filho, o Sr. Presidente"'-Amesa já de
Nogueira, Camillo Prates, Galeão Carvalhal, clarou que ao Presidente da Cama.ra cabe,. 
Rebouças de Carvalho, Costa Junior, Leite pelo Regimento, . resolver . as questões de. 
de Souza, Paulino. Carlos, Francisco Malta ordem, e que, por deliberação propria.·,iria 
e Alfredo Va.rola. consultar a Casa, uma vez que S. Ex. le-

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre81llente- Havendo nu
mero legal, vae-se proceder á votação das 
matarias constantes da ordem do diu. e das 
que se acham sobre a mesa. 

O Sr.Bàrboso Lima (pela o1·dem) 
-(·)V.Ex.tendo annunciado a ordem do dia, 
quer isso dizer que não vae submetter á ap
provação da Camara a proposta do illustre 
Deputado Y 

0 SB.. PRESIDENTE-VOU submetter; será 
a ·primeira cousulta que farei á Camara. 

0 SR. BARBOSA LIMA.-Perfeitamente;por
que o precedente estabalecido pelu. Mt}sa, 
quando occupava essa cadeira, na sessão de 
que se lembra a Camara inteü•a, o Sr. Depu·· 
tado, cujo nome declino com a devida venia, 
o Sr.Oliveira Figueiredo. foi que declarou 
que da deliberação da Mesa podia haver re
curso para a Casa. 

Agora V. Ex. completa esse precedente, 
. decla1•ando que esse recurso póde ter logar, 
mas expontaneamente, apresentado pela 
Mesa, nunca em virtude de reclamação de 
nenhum Sr. Dopub.do. 

·seja, porém, como fôr, eu quizora que 
desses dous alvitres se chegasse á conclusão 
que se impõe, e que vem a. ser que, quando 
a Camara decidisse de modo opposto áquelle 

· (·) Es~e discut•so não foi revisto ll&lo orador •. 

vanta uma questãosobre a constitucionali
dade ou inconstitucionalidade da emenda,. 
que apresentou. 

O Sr. GeJ.•:rnano Hasslocher 
(pela ordem) (•)- Sr. Presidente tenho ne
cessidade de que V.Ex,esclareça o que se vae· 
votar, si é o acto do V. Ex. ou o requeri· 
mento do nobre Deputado do Rio de Janeiro. 
Si V. Ex. põe em jogo a sua pessoa, terei um 
modo de votar, porque entendo que V. Ex~ 
é o unico competente para. resolver a 
questão de ordem. Mas si v. Ex. deixa de· 
fazer prevalecer a ·sua opinião para consultar 
a C~ma.ra, a questão é di.tferente. Emflm, si 
pede a approvação do acto de V. Ex., eu o 
app.1·ovo, por entender que V. Ex. é o com
petente para resolver a questão. 

O Sr. Presidente- A Mesa não. 
vae consuLtar á. Camara sobre a sua decisão. 
e sim por acto proprio submetter á sua con
sideração a nova questão levantada pelo Sr. 
ueputado Erico Coelho. Não se trata, por
tanto de questão de confiança á. Mesa • 

O Sr. E.t•ico Ooelho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, dos te1•mos em que form u
lei a questão de ordem não se póde depre
hender nenhuma otfensa. á. pessoa de V. Ex. 
e em llespree~tlglo da. Mesa. Da interpretação 
dada a.o Regimento por V. Ex. a reapeito da 
indicação, r~corro para o juizo da Cama.ra. 

(•) Es~e discol'So não foi rcvi~to ·l!olo orador.· 
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O Sr. Pre~ldeo.te - 03 senh,r.H 
que entendem que a Mesa pôde a.cceitar o 
'requerimento' do S.L'. Erico Coelho queiram 
leva.nta.r-sa e conservar-se de pê. (Pausa). 

Voltaram á favor 14 e contra 84, total 98 
·srs. Deputados. Não ha. numero; vae-se pro
·ceder á chamada.. 

Procedendo-se á chamada verifica-se, terem 
'Se ausentado os Srs Anisio de Abreu, Ray
mundo de Miranda., João Bapti~ta, Belisario 
de Souz.:t, Cruvello Cavalcanti, Estevão Lobo, 
.Anthero Botelho, Henrique Salles e . Carlos 
Cavalcanti. 

O Sr. Presidente - Re3ponde1•am 
á chamada. 115 Srs. DeputadJs. 

Ha numero p:tra se proceder . ás votações. 
Comparecem ainda os . Srs. · Sá Peixoto, 

Castro Rebello, Esta.cio Coimbra, . José Mon· 
jardim, Gastão da Cunha e Victorino Mon· 
teiro. 

Feita de novo a consulta. á Camara., . sobre 
a questãodeordem do Sr . . Erico Coelho, re
·conhece-se terem votado a favor 10 Srs. 
Deputados e contra 101. 

Totallll. 

O Sr. Presidente-A Camara de
cidiu por 101 votos contra lO que a Mesa. não 
-podia acceitar o requerimento formulado 
pelo Sr. Erico Coelho. 

Não tendo sido distribuido3 em tempo os 
avulsos referentes a.o proje~to n. 172, de 
1904, relt\tivo á reformajudiciaria., a Mesa 
toma a. deliberação de retir,\r da ordim do 
-dia a. mesmo projeeto. 

F:' sem debate approva·da a reuacção final 
do projecto n. 65 D, de 1904, para se1• reen· 
vlad.o a.o Senado. 

São lidos e julgado~ objecto de deliberação, 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 220-1904 

Autoriza o Governo, nos termos do art. 65, 
§ 1°, da Oonstituiçdo Fede1·al, a entende1·-se 
contos governos dos Estados com o fim de 
obte1· dos mesmos a nomeaçtto de delegados, 
com plenos poderes, para acco1·darem, junta
mente tom o Go..,erno da Unitto, sobre o 
. melhor meio de organi:arem e systemati
zarem o ensino publico ln·a.3'ileiro ; s cld 
ouh·as providencias 

·o Congres30 Naoiona.lresolve: 
Art. 1. 0 Nos termos do art. 65, § Io, da 

-Constituição Federal, é o Governo Federal 
autorizado a entender-se com os governos 
-dos Estados com o ftm de obter dos mesmos 
.a nomeação de delegl\dos, com plenos poderes 

para accordarem, juntamente com o Governo 
tia União sobre o melhor meio de organi
zarem e systematizarem o ensino publico 
brazileiro, notadamente o primario e o tech
nico e profissional elementar. 

§ 1. o O accordo tambem poderá. versar 
sobre o ensino secundal'io e su:periq_r,uma vez 
feito e approvado-pelos governos concorda
tarios da. União e dos . Estados, será, depois 
de homologado pelo Poder Legislativo dos 
Estados, sujJito á · approvação do Congresso 
Nacional, nos termos do art. 48, n. 16, da 
Constituição. 

§ 2. o Os representantes dos Estados. devl
damonte autorizados junto ao Governo da. 
União, reunir-se-hão nesta Capital em époce 
préviamente disignada, com antecedencia. d-e 
tres mezes. 

§ 3. 0 Dentro desse prazo os Estados en
viarão á Bibliotheca Nacional toda a sua 
legislação respectiva. concernente ao ensino. 

Art .. 2,° Fica o . Governo autorizado a. 
abrir o necessa.rio credito .. · até o maximo de 
100:000$, paraa.s despeza.s com esse serviço, 
inclusive as de ajudas de custo aos represen~ 
tantes . cujos . E&tados reclamem esse auxilio 
por não disporem. da competente verba. 

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

Sala das sessões, 6 de outubro de 1904.
Passos Miranda F'ilho, 

N 221 - 1904 

EletJa de 1:200$ annuaes os tlencimetltos ds 
cada um dos dese'nhistas da Estrada de 
Ferro OentraZ do Brazil 

Considerando que os desenhistas da ~s
trada de Ferro Central do Brazll, são obriga· 
dos a ter habilitações especiaes. como sejam 
o conhecimento das linguas portugueza., 
fra.nceza,, ingleza e de a.rithmetica, a.lgebra, 
geometria e trigonom!:tria, mecanica, dese
nho e topographia; 

Considerando ainda que o de:3enho neces· 
sario para a estrada., comprehende o de ar
chitectura, meca.nica, topographia e cartas 
geographica.s; 

Conside1·ando que muitas vezes o dese
nhista. da estrada é obrigado a ir á linha 
fazer o levantamento de plantas, prestando 
servioos technicos como si fôra. um enge· 
nheiL•o dessa repartição ; 

Considerando quo os escripturarios da. 
mesma. estrada. teem direito a. aC!cesso perce
bendo a lmpot•ta.ncia. de 5:700$, o que não 
acontece com o desenhista, que percebe ape
nas 4:800$ de vencimentos annua.es ; 

Considerando que o concurso p:Lra. os lo .. 
ga.res de escripturarios requer menor somma. 
de conhecimentos do que o concurso para os 
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oga1•es de d e.senbistas (portuguez, a.rithme-~ nhistas da Estrada de Ferro Central do 
tica, chorograplua e Historia do Brazil) ; · Brazil. 

O Congresso Nacional resolve· Art. ~.o. Revogam-se as disposições em 
· contrariO. 

Art. 1.° Fic:am elevados de 1:200$ annu-1 Sala das sessões, 6 de outubro de 1904.
aes os vencimentos de cada um dos dese- .lrineu llfachado. 

Quadro demonstrativo do augmento da verba 

ACTUAL PROJECTO 

>.:: A-<o 
!'12 l"ll 

DIVISÕES Aã) o o 
~ -;..:> e::s 

(Onde elles se acham) Z:::l CLASSE § ...... :::: 
~ c3 <1:) 

~~ .s ~ .g o o 
O' o E-' <:.) E-t :::: :::: 

CD 
~ > 

--- ------
2• divisão - Trafego .•..•. l desenhista de la. cla.s11e. 4:800$ 4:800$ 6:000$ 6:000$· 

4a divisão- Locomoção ••• 2 desenhistas de I a. classe. 4:800$ 9:600$ 6:000$ 12:000$ 

2 » » 2& » 4:200$ 8:400$ 5:400$ 10:800$·. 

2 » t 3& ~ 3:000$ 6:000$ 4:200$ 8:400$· 

5a divisão-Linha ......... 2 ~ )j) 1 a. » 4:800$ 9:600$ 6:000$ 12:000$ 

4 » t 2• )) 4:200$ 16:800$ 5:400$ 21 :600$· 

4 » » 3a )) 3:000,i; 12:000$ 4:200$ 16:800$ 

-- --- -· 
li 67:200$ 87:6uO.$ 

- -Sala das sessoes, 6 do outubro !\e 1904.- I1·meu Machado. 
A 1 Commissito de Orçamento. 

E' lido, julgado objecto de deliberação, e 
enviado ás Commissi:ies de Pensões e Contas 
e de Ol'ço.mento, o seguinte 

PROJECTO 

N. 222-1904 

Concede d D. Otattdina Noqueira Martins e 
Oelina Martins, t'iuva e filha do Dr. Jose 
I~idoro Martins Junior,. a pe~w"ío mensal 
de 800$, repartidamente 

O Congresso .Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. concedida uma pensão 

mensal de tresentos mil réis, 1--epartidamente, 
á D. Claudina Nogueira M.a.rtins e á menor 

Celina Martins, vi uva e filha do D1•. José 
Izidoro Martins Junior, emquanto aquella. se 
conservar no estado de viuvez e esta no de 
solteira. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1904. 

- Mo1·ei~·a A~-ues. - .Malaqu.ias Gonçalves.
Elpidio ·Figuei>·edo.-E~>tacio Ooimbra.--Pe
reira de Lyra.-Ped1·o Pernambttco .-Esme· 
raldino Bandei1·a.-Bricio FUho.-Teb::eira 
de Sd.-Atfonso Oosta.-Oelso de Sou$a.
João Vieira.-llfedeú·os e Albuquerque.-Edu
ardo Ramos.-Eloy Chaves.-Carlos Peixoto 
Filho.- Paranhos Montenegro.-Alves Bat·
bosa.-Passos M:randa Filho.-Eloy de Sou
.aa.- Alberto Mat·anhtlo.- Felix Gaspar.-· 
Hermenegildo de Moraes.-Gasttto da Curil~a.-· 
Urbano Santos. -Jos·e Eu.:ebio. ;._Eugenio llou • 
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riHho.-Castro RebeUo.-Aniz·i'o de Ab>·eu.
.NeZ.son de Vasconcellos. - Erico Coelho.
Galdirzo Lo1·eto.-F1·ededco Bo1·ges.-He1·edia 
de Sá.-lzidro Leite.-Saty1·o Dias.-Henri· 
tpte Salles.-Iri1teu Machado. -Leonel Filho. 
-Sá Peixoto. - Hosannah. -E. Studart.
Gei'mano Hasslocher. 

O Sr. . Barbosa Lhna, (pela 
ordem ) _requer verificação <111 votação. 

Procedendo-se á.- verificação. reconhece-se 
ter sido o projecto julgado objecto de delibe
ração, po1• 107 votos. 

São lido~, julgados objectos de deliberação 
os seguintes 

PR.OJECTOi 

N. 223-1904 

A.utori.za o Governo ·a re{o1·rnar o ensino se
cundaria no Disiricto Federa.L, obse>"l}ítdas 
as disposições que indica 

O CongroEso Nacional resolve 

Art. Lo E' o Governo Ol.Utorizadoa refor
mar o ensino secundaria no Districto Fe
deral,. observadas ·as. disposições . seguintes : 

Al't. 2. 0 O ensino secundarlo fica sobre
posto ao ensino primario, de modo a ser a 
continuação de um curso de instl•ucção pri
maria complementar com a duração normal 
de dous annos e com a:prendizado do por
tuguez, calligraphia, geograpbia e historia 
do Brazil, franoez pratico, inglez pratico, 
a1•ithmotica pratica e morphologla. geome
tl•ica e desenho (á mão livre). 

Pa1•agrapbo unico. Esta curso propedeu
tico, podendo ser• ministraiio e as tudado fóra 
dos estabelezimentos offieiaes ou equipara
dos, se1•á, ontl•etanto, exigido como prova do 
suffl.ciencia t:ara admissão á mat1•icula em 
qualquer delles. 

At•t. 3.0 O ensino ~ecunda.rio ê con~tituido 
por um curso com a duração de seis annos, o 
qual comprellende dous cyclos: um de qua.tro 
annos, outro de dous. 

Art. 4. o No primeiro cyclo o estudo será 
ministrado de modo a fornecer aos alumnos 
conhecimento completo do portuguez, co
nhecimento e manejo pratico do francez e 
do inglez, conhecimento e desenvolvimento 
das mathematicas olemetares, latim (redu· 
zido á traduccão dos prosadores de mediana 
difficuldade), rudimentos do allemão, geo
graphia geraL, geogra.phia e historia do 
Brazil. 

Paragra.pho unioo. Terminado o primeiro 
cyclo, os alumnos podem obter, após exame 
iiscaH.sado pelo governo, uma certidão de 
estudos seCimdarios do primeiro gráo, na 
qual serão designadas as ma terias estudad:.ts 

e a;:; notas alcançadas pelo alumno,bem como· 
o nome do estabelecimento de instrucção 
em que o curso se realisou. 

Art. 5. 0 No segundo cyclo são offorecidas 
â escolha. do alumno duas secções d.e cursos 
especiaes, ~"saber: curso do bacharelado em 
letras e curso do· bacharelado em sciencia.s .. 

§ 1 •• 0 No curso do bacharelado em lettras,o 
ensino, alem da revisão ·o desenvolvimento
de algumas das ma terias do primeiro cyclo, 
versará ainda. sobre historh.t geral, pbiloso
phia, litteratura e grego,elementos de pby
sica e chimica e de historia natural. 

§ 2. 0 No curso do bacharelado em scien
cias, o ensino, alem da revisão e . desenvol
vimento de algumas das mi.\terias do pri
meiro cyclo, versará sobre historia geral, 
physica e chimica, hi~toria natural, mecha
nica e astronomia, desenho geometral, logica. 
applicada e moral pratica. 

§ 3.0 Terminado um deste.3 •cursos e depois. 
de um exame publico, regKlamentado pre
viamente :pelo governo e · feito perante um 
juryeomposto de um fiscal do governo e 
quatro professores, duus das faculdades su
periores e dous do ensino secundaria, o alu~
mn >poderá obter um diplom<t no qual es
tarão especificadas as ma terias deste exame· 
e as nota:; alcançadas pelo examinando, bem 
como o nome do esta.belecimeüto scientifico 
em q ri e . o exame se reallsou. 

Art. ô. ~ O numero de horn.s de ensino será 
determinado ~emanalmente e a distribuição 
das ma.terio.s nos differentes cursos será_ 
feita, de anno a a.nno, como se segue: 

CURSO PROPEDEUT!CO 

Pdmeü·o anno 

Numero de 
horas 

3 

3 
6 
2 
l 
6 

Portuguez (es.pect<.1.lmcnto ortllo~· 
graphia. 

CaUigraphia.) 
Francez pratico. 
Geographia do Br-azil. 
Historla do Brazll. 
Arithmetioa pratica. 

21 hoi•as-Semanalmente. 

6 

6 
6 
I 
l 
1 

Segundo como 

Portuguez (orthographia e com·· 
posição.) 

Francez pratico. 
Inglez pratico. 
Geographia do Brazil. 
Historia do Brazil. 
Desenho (á mão livre) 
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Aritbmctica. pratica e morpho. 
logia. geometrica. 

Numero de 
horas -24 horas-Semanalmente. 

6 
O estudo do portuguez, . do f~ancez e do 

. inglez não cogitará de grammatwa. 
O estudo da arithmetica será feito concre

·.tamente, . sem regras, sem demonstra.;ões e 
.ficará reduzido a simples problemas sobre 
.numeros inteiros e sobre fracções. 

Numero de 
horas 

;{) 

:3 

:.3 

·.6 

PARTE GERAL 

Primeiro anno 

Portuauez~ Exercícios orthogra· 
phicos. Exercícios de syno
nymia. Resu,mo escripto .· de 3 
trechos lidos. Grammatica. ex
positiva.. Analyse lexicolo-
gica. 

Francez - Exercícios ol'thogra-
phicos.Leitura e traducção de 
trechos faceis. Formação oral 
de phrases a proposito de 
objecto ou asaumpto dado pelo 
professor, fornecidos os ele
mentos substanciaes. Coorde
nação e subordinação elemen- 3 
tar de sentidos ou phrases. 
Grammatica reduzida á con
jugação e á. formação do plu-
ral e feminino dos nomes. 

Inglez-Exercicios orthographi-
cos. Leitura e traducção de 3 
trechos faceis. Formação oral 
de ph1•ases simples, forneci-
dos os elementos. Conjugação 
dos verbos mais usados e for
mação do feminino e plural 2 
dos nomes. 

Geogra.phia. - Estudo geral da 
terra com applicação das no
ções concretas preliminares 
de astronomia e de sciencias 
physico-chimicas e naturaes, 
es&ricta.mente indispensa v eis 
Geographia. pbysica. da Ame
rica e da. Europa.. 

Ari thmetica.-Estudo puramen-
te pratico de toda a. mate1•ia, 
sempre acompanhado de pro
blemas, especialmente refe
rentes á metrologia e á.s ques
tões de regra. de tres, juros c 
descontos. Calculo mental. 

:24 horas-Semanalmente. 

Segundo anno 

Portuguez-Exercicios de syno
nymia. Resumo oral de tre
cho liub. Composição escripta 
sobre assumpto concreto e 
facil, fornecidos os elementos 
pelo professor. Grammatica 
expositiva: analyse lexicolo· 
gica. e syntactiea.. 

Francez-Leitura e tl•aducção de 
• trechos do prosadores de m~-· 

diana difficuldade. . Formaçao 
ora.l de phrases a proposito 
de objectos e as~umptos ~uc
cessivamente maiS comphca
dos, fornecidos os .· elementos 
pelo . professor. Grammatica 
expositiva. 

Inglez-Exercicios de orthogra• 
phia. Traduc~o de trechos 
de mediana ditllcaldade . . · For
mação oral de phrasessobre 
assumptos o~ objectos pro
postos e fornecidos os elemen · 
tos formaes. Gr•ammaüca. re
duzida ao estudo da formação 
do plural e do feminino, dos 
principaes verbos irregulares 
inglezes e das preposições. 

Geogt•aphia- Noções politico
sociaes e ethnogra.phicas, ap
plica veis a esse estudo. Es
tudo physico das cinco pa.rtes 
do mundo. Estudo especial do 
Brazil. 

Arithmetica-Theorias referen· 
tas aos numeros inteiros, sem 
potenciação e radiciação. Es· 
tudo theorico das funcções 
ordina.rias e decimaes. 

Desenho (á mão livre) -Unha 
recta.; suas principaes posições 
relativas. Preceitos p1ra o 
t: aça.do da linha . recta. Or
natos provenientes do agrupa· 
mento de pontos, segundo as 
tres posições da linha recta. 
Combinações fornecidas pela 
repetição de linhas ve1•tica.es, 
de linhas horizontaos e desses : 
dous elementos conjuncta-~ · 
mente • . Rede orthogona.l de . 
malhas quadradas ou rectan· 
guiares. Ornatos simples : 
deniiculos, gregas en trela· , 
ça.daa. ~ 

Historia do Bra.zil-Eflica.cia. da I" 
acção de tal homem ou tal 
grupo de h~mens nas dHfe• 
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:Numero de 
horas 

rentes épocas ·e successivas 
transformn.ç:ões de · nossa bis
toria. 

-24 horas-Semanalmente. 

Te1·ceiro anno 
...... 
·•J Portuguez- Composição livre . 

Numero de 
horas 

da. . pyra.mide regular, do cy
lindro, do cone e da esphera. 
Sombra propria, sombra· pro
jectada, suas delimitações a 
tracejado. 

Historia do· Brazil-Idéa geral, 
por épocas· e tendoD.ci as, da 
formação e descobrimento do 
Brazil. 

Grammatiea expositiva com
pleta. Analvse lexicologica e 
syntactica.. v 

30 horas-Semanalmente. 

'6 

3 

·s 

3 

'3 

:2 

Vol. VI 

Francez-Trad.ucção de trechos 
difficcis d.e p1•osadores e poe
tas. Versão de autores con
temporaneos. Composição es
cripta sobre assumpto dado. 
Grammatica expositiva com
ple~a. 

lnglez - Traducção de trechos 
difficeis na prosa. Versão õ.e 
contemporaneos. Formação 
oral de phrases successiva
mente mais complicadas. Com
posição escripta sobre assum-
pto facil e concreto. 

Latim-Declinações e conjuga 
ções, princípios de phonetica. 
latina. Exercícios. Traducção 
facílima. 

Geographia-Estudo politico das 
cinco partes do mundo, detida
mente feito em relação aos 
principaes paizes da America 
e Europa. ; per!unctoriamenU> 
em relação aos outros 

Arithmetica- Estudo thaorlco 
completo e ftnal. 

Algebra-As seis operações sobre 
inteiros e fracções. Maximo 
commum divisor. Equações 
do 1° gráo, · 

2 

3 

3 

l 
3 

Desenho-Noção de motivo na 
ornamentação grapbica. Com
binações forncidas pela repeti· 
ção de linhas oblíquas só ou 5 
conjunctamente com as vor
ticaes e horisontaes. Rede he· 
xagonal e derivados. Noção 
de luz convencional. Traço de 
força. Valores obtidos por 
simples traços parallelos, ver
ticaes, horizontaes ou incli
nados. Eifeitos de illusão de 
optica. Mosaicos. Diagramma.: 
sua deducção e applicação. 
Estudos da linha curva ; qua
dt•antes, semi-circumferencia, 
circumrerencia, ellipses. Es
tudo do cubo, do p1•isma recto, 

6 

3 

Qum·to anno 

Portuguez-Elementos de gl'am
matica historica, etymologiJ., 
composição livre escripta e 
oral. 

Francez- Desenvolvimento da 
materia do anno ante.rior, 
composição escripta e conver
sação. 

Jnglez- Desenvolvimento da 
materia dada em annos ante
riores, composição escripta e 
conve1•sação. 

Geographia-Revisão da mate
ria dada. 

Ar i thmetica-Revisão. 
Algebra-Equações do 2° gráo a

uma incognita, expressõ e1 
imaginarias, equações redu
ctiveis ao 2° grão, systema. de 
duas equações do 2° gráo a 
duas incognitas, ana.Iyse in
determinada do 1 o gráo, no· 
ções sobre se1•ies. Con ver 
geneia, O numero c, desen
volvimento em serie: me· 
thodos dos coetncien tes inde
terminados. Equação expo· 
nencial, theoria algebrica dos 
logarithmos, juros compostos 
e annuidades. 

Geometria e trigonometria
Geometria plana e no espaço 
até o estudo do cylindro, do 
cone e d.a. esphera (inclusive) 
-Trigonometria liroita.da á 
resolução dos triangulos re
ctangulos e obliquangulos. 

Latim-Traducção de autores 
de mediana ditHculdade. 
Gramma.tica expositiva.. 

Allemão-Formação das primei
ra.s phra.ses: declinação e con
juga.ção. Noções e de constru
cção. Exercícios orthographi
cos. 
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Desenho--Primeh·as fómu.s fun
damentaes da ornamentação 
vegetal, a começar da · folha. 
Esboços com traços de força e 
indicação summaría !las som
bras. Noções de symetria. Cur
vas de sentimento. Disposi
ções radiadas. Seria graduada 
de outros ornatos em relevo. 
Fructos n.aturaes. 

HiPtoria do Brazil-Estudo ge
ral da mataria. 

Numero de 
horas 

4 horas. 
6 

4 

CURSO DE · SCIENCIAS 

Revisão. 
Inglez. 
Latim. 
Geographia.. 
Arithmotica. 

Allemão.- (Como para o curso 
de lettras,) 

Historia. -(Como para o curso 
de lettras.) 

30 lwras-Semanalmente. 2 Aig~bra.,...,... Binomio ·de Newton. 
Calculo. dos. radicaes, etc., 
até oestudo,da equação geral 
do 4° ·grão, a uma incognlta. PARTE GERAL--BIFURCAÇÃO 

I 
1 
3' 

5 horas. 
6 

4 

3 

4 

2 

3 

Quinto anno 

Curso de lettras-Revisão 
Inglez. 
Geographia. 
Aritbmetiea, algebra. e geome-. 

tria. 

3 

3 

Geometria.--'-Re:visão da mate· 
ria .. dO" 4° anno,. Estudo das 
secções conicas, da ellypse, da 
hyberbole e da. parabola. 

Mechanica e Astronomia. -Leis 
geraes e regras fundamen
ta.es que constituem a doutri· . 
na da mechanica. 

ApreciaçãO do espectaculo . 
do · céo, suas variações funda· 
mentaes, meios geraes e pra~ . 

Allemão-Continua.ção do estudo ticos de observação e princi-
en'0etado. Trnducção de auto- · paes factos do domínio da geo--
res, faceis ou de mediana diffl· metria celeste. 
culdade. Composição escri- 4 Physica. e chimica.-Esta.do ge- -
'Pta sobre.asswnpto dado. ral e desenvolvido da mate-

Latim-Gbntinuação do estudo1 ria. 
dos, annos anteriores e termi- 2 Philosophia..-Logica. applica-
nação,. autores difflceis em da e moraL p1•atica. 
prosa e verso. 2 Desenho.-Desenho linea1• geo-.. 

Grego-Phonologia elementai'. motr~co. Ele~ncntos .de per·-
Declinação e conjugação. Trn-· spectlVa pratica á. v1stn. 
duccão. f&:cil. Es~udo especi~l 3o"b;;:Semanalmente 
das prmc1paes raizes que vi-· • 
vem hoje em palavras scien
ti:ttoas- e litterarias . 

Litteratura-Estudo das épocas1 
litterlllria.s antiga e média. 

Histo11ia-Idade .antiga e idade: 
média. 1 

Physica e· Chimica - Estudo o . I 
mais possível pratico~ sem 1 
erudh;ão nem calculos. 1 

Philosopb:ia-Seu objecto. Espi- I 
rito philosophico. Divisões. 1 
Estudo desenvolvido sobre as• 1 
noções fundamentaes da logi- 1 
ca e da psyehologin. Noções: 1 
do estbetica. 1 

Sexto anno 

CURSO. DE LETTRAS 

Revi&ã'o-. 
Portuguez. 
Francez. 
lnglez. 
Latim. 
Geographia. 
Hietoria o ntiga e mod ia • 
Grego-. 
Arithmetíca. 
Aige·hra. 
Geometria. 
Pbysica e Chimica. 

30 llOL'as-Semanalmente. 11 hora1 
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Art. 8. 0 São abolidos os actuaes exames 
parcellados·de prepa.ratorios e é institnidoo 

.Allemão.-Continuação da~ exame de ·madureza na fórma do· § 3., do 
teria · dos annos . ·anteriores .. : art ~ · 5°~ 
conversação. § I,o Todavia, os alumnos' que ,iá teem 

Historia Natural-Estudo quan- examos parcella.dos de uma ou alguma ma-
to possivel pratico. teria ·contai- os-hão como validos para ma~ 

Historia ~ Est11do. dos tempos tricula nos diversos a.nnosdo curso de ma
modernos: estudo particular dureza ou de bacharela.dll no Gymnasio Na..; 
de nossa historia.. ciona.l e estabelecimentos equiparados. 

Litteratura - Litt.eratura mo~ § 2. 0 Aos alumnos que tiverem· mais de 
derna e especialmente na- quatro approvações em exames parcellados, 
cional. será dada em março de · 1906 uma unica épo

Philosophja-Ravisão da mate- ca especial e improrogavel para conclusão 
ria do .. anno anterior. Cosmo- do seus pepa.ra to rios. 
logia. Moral individual e so· § . 3. 0 Os alumnos do Gymnasio e estabe
cial:. individuo, familia, Es- lecimentos congeMres que ora se acuam nos 
tado, governo, propriedade, 5° e 6° annos ficam dispensados, até con
etc. clusão de estudos, do exame de madureza, 

para o qual se não prepararam por meio daa 
30 horas-SemanalmentG. recapitnl'eções, dispensadas até a presente 

1 
l 
l 
I 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 

12 
() 

4 

2 

2 

CURSO DE SCIENOIAS 

Revisão 

Portuguez. 
Francez. 
Inglez. 
L&tim. 
Geographia. 
Historia antiga e media. 
Arithmetica.. 
Algebra. 
Geometria. 
Mechanica e Astronomia. 
Physica e Chimica. 

Allemão...:_(Como para. o curso de 
lettras.) 

Historia natural-Estudo geral 
e desenvolvido da mater•ia. 

Histeria- (Como pa.ra o curso 
do lettras.) .· 

Philosopilia-Revisão da mate· 
ria do anno anterior. Ligeiras 
noções sobre philosophia da. 
natureza e cosmologia. 

DESENHO 

Desenho geometral. 

época. 
Art. 2. o Revogam,se as disposições em 

contrario. 
Sala das sessões, 7 de oo.tubro de 1904 ,

Passos Miranda. 

N. 224- 1904 
··Organiza definitivamente um serviço de clinico: 

homreopathica no Hospital Central do Eo:
ercito 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica definitivamente ol'ga

nizado no Hospital Central do Exercito um 
serviço de clínica homceopathica, em tudo 
. equiparado a.os demais serviços clínicos do 
mesmo hospital ; revogadas as disposições 
em contrario. · 

Sala das sessõos, 3 de outub1•o de 1904.
Soares dos Santos.- A' Commissã.o de Ma
rinha e Guerra. 

N. 225-1904 
Determina que as Legações do Bra;it no Japao 

e nas RepubUr:as de Venezuela, Equador e 
Colomb:'a sejam 1·egidas por ministros resi· 
dentes, coadjuvados por 2os secreta,·ios, e 
dá outras providencias 

O Congres~o Nacional decreta : 
30 horJ.s-Semanalmente. Art. Lo As Legações do Brazil no Japão 

e nas Republica.s de Veneuela, Equador a 
Art. 7. o O bacharelado em lettras será exi- Colombia serão regidas por ministros resi

gido para matricula no curso superior de dentes, coadjuvados por 2 '8 secretaries. 
Direito e o bacharelado de sciencias para a · Art. 2. o Os mintstros l'esidentes percebem 
admissão nos de mathematica e de medicina. 4:000$ de ordena~o e 2:000$ de gr•atittcação, 
Os estudantes que se destinam á. carreira sendo-lhes abonada para representação a 
medica estudarão, porém, philosophia e ·quantia de 8:000$000. 
grogo como no curso de lettras, ao envez de A1•t. 3.° Ficam separadas as missões do 
geometria menos olementa.r e mechanica e ·Equador o da Col.ombia, presentemente re
astronomia., como no curso de sciencias. unidas, para serem estabelecidas duas le-
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gaçõespermanentes, uma em Quito e outra. N. 226...:_1904 
em Bogotá.. . . o · · d à a 

A1•t. 4.0 E' restabelecida a classe dos ad~ rgamza 0 qua ro 0 pessoal 0 Laboratorio 
Chimico-P harmaceutico 3Eli ta r 

didos •. sem vencimentos, nem preferencia nas 
nomeações de '>os secretarios O Congresso Nacional resolve : 

• ... ·.. .. . "' ·. · . . · • Art. 1. o O pessoal do Laboratorio Chimico-
Art. 5.o Aos . chefes de missão, tanto di- Pharmaceutico Militar será. o se!!uinte 

plomatas da. carreira, como os que tenham ~ 
no posto de ministro rocebido sua primeira 1 Director ( ofilcial superior). 
nemeação, contando 30 annos àe effectivo l Ajudante (capitão). 
exercício, será. concedida a aposentação com 3 Encarregados de secção (tenentes). 
24:000$ annua.es em moela do pa.iz. 4 Coadjuvantes de secção (tenentes ou al-

feres). 
§ 1. 0 Os chefes de missão que contarem 1 Escripturario. 

mai& de 10 e menos de 30 annos de serviço 1 Agente e despachante. 
effectivo, quando igualmente verificada sua 3 Escreventes de la. classe. 
invalidez, serão aposentados percebendo a 5 Escreventes de 2a. classe. 
quota daquella remuneração, proporcionada 1 Porteiro e um ajudante. 
ao tempo. 1 Continuo. 

§ 2. o Não tem direito ao beneficio da apo· 10 Manipuladores de P classe. 
sentação aquelle que contar monos de 10, 12 Manipu1adores de 2a classe. 
annos de serviço. 5 Manipula.dores de 3!\ cla.s:;e. 

Art. 6. o Revogarn-se as disposições em 4 Aprend~zes de 1: classe. 
contrario 4 Aprend~zes de 2 classe. 

• 6 Aprendizes de 3a. classe. 
Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.- 3 Encaixotadores. 

Gastão da Cunha. 16 Serventes bra~.~les. 

Taballa dos -rencimentos do pessoal do Laboratorio Chimico-Pharmaceutico Militar 

VENCIMENTO MENSAL 
< 
~ 

EMPREGOS ~ OBSERVAÇÕES 
< ...... 

ORDENADO GRATIFICAÇÃO Q 

Director (ofticial superior•) .....•. - - - Vencimentos mlll.ta.res. 
Ajudante (capitão) ••.••••••••.•• - - - Idem. 
Encn.rt•egado de secção (tenente). - - - Idem. 
Coadjuvante de secção (tenente 

Idem. ou alferes) ................... - - -
Escripturario ................... 200t000 100$000 
Agente e despachante ••••.. : •..• 150 ·ooo 75$000 
Escrevente de }a. classe ..•.•. ~ .• 100$000 50~000 
Idem de 2a. classe ••••••.•••••.. 80$000 40f000 
Porteiro ••......•..••. -•..•••••. 100$000 

50 r Ajudante do p:.;1•teiro ...•.••••.• 80$000 40 000 
Continuo .•..........••...•...•• 80$000 4o ·ooo 
Manipulador de l n classe ........ 100$000 50 000 
Idem de 2a. classe ..•.•.••.•••... 80$000 40 .000 
ld.em de sa. classe ......••..•...• 601000 30'000 
.Aprendiz fle 1a. classe .•.•..•.•••. 45'000 15~000 
Idem de 2" classe ...•..••.•.•..• 33$334 16 666 
Idem de 3• classe .•.•...•..•• ~ •. .20$000 101000 
Encaixotado r ••.•....•••..•••.•. 60$000 30 000 
Servente braç:\1 ...••..•...•..•. - - 3$000 

. -Art. 2,° F1cam l'evoga.das as dtspos1çoes em contl'al'lo • 
_ Sala da~ sesSÕJB, 3 tle outubro de 1904,--Parm<.!:os Jlonf.(megi"o.-T1·irula<le. A'fJ commis

f;;oes de marmha e guerra e orçamento. 
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SESSÃO El\1 7 DE 58 i o filtb DE 123 i 

Reorgani,;a o ensino da Marinha Mm·cante Na· 
cion al e dá out1·as · p1·o-cidencios 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 

DA ESCOLA DA MARINHA MERCANTE E DO SEU 
PP.OGRAMMA DE ENSINO 

Art. 1° O ensino geral da Marinha Mer
cante Nacional comprehende as ma terias que 
constituem os cursos de nautic:.t, machinas e 
construcr:.ão na.val d;>. Escola. da. Marinha Mer
cante. 

Art. 2° A Escola de Machinistas e Pilotos 
do Pará, que pasaará a denominar-se. Escola 
da Marinha Mercante, tem por fim propor
cionar instrucção theQl'ica e pratica. aos que 
se destinarem ao serviço da Marinha Mer
cante e das industl'ias maritimas. 

Art. 3° As ma terias dos cursos da. Escola 
da Marinha Mercante, os qm\es estão consi
gnados no a1.•t. 1°, são as seguintes: 

Cl:!P..SO DE NAUTICA 

Primei1·o anno 

Segundo piloto 

1 a cadeira-Physica experimental e mete
orologia nautica,. 

2a. cadeiro.-Navegaçã.o estimada. e interior. 
Codigo dos signa.es. 

1a. aula- l\"omonolatura o u.pparelho do1 
navios. Toohnolo1ia mtu•Jtlma em francez e 
inglez. 

21 aula- Manobt•u.s do pt11.o o dos na;vios 
4 vela e a vapor. 

Ensino auxilla1• - Sondagens o ma1•cacões. 
Pratica d~:~,s ca1•tas ma.ritimtts e dos instru· 

mentos uzados em navegação estimada. 

Segundo armo 

Te1·cciro anno 

Capitão de cabotagem. 

1 & cadeira- Hyd1•ographia preceJida. de 
geodesia. 

2a. cadeira - Direito marítimo adminiistr:l.· 
tivo. Legislação maritima de fazenda. 

3a. cadeira-Noções de machinas a "Vapor e 
electricas. 

Aula- Cartographia maritim:.t. 

Qua1·to armo 

Capitão da longo curso 

la cadeira- Topographia e legislação da 
terra. 

2a. cadeira - Historia geral da marinha 
mercante. 

3a cadeira- Direito marítimo internacio
nal. Diplomacia do mar. Legislação mari
tima consular. 

Aula. - Levanta.mentos hydl'ogi•aphicos e 
desenhos respectivos. 

CURSO DE MACHINAS 

Primeiro anno 

la cadeira - Geometria analytica. Cal
culo differencial e integral. 

2a cadeil•a - Geometria discriptiva e 
perspectiva. 

Aula - Desenho de (tguadas, uniforme3, 
esbatidas, sobre-posta e sua applicação ás 
sombras. 

Segundo anao 

1• cadeira - Mecanioa. racional. Cinema· 
tica, o:~tatica o dyna.mlca. Tcchnologia. da;; 
profissões meca.nlcn.s. 

2a. cadeira - Physioa experimontr.\1 o in
dustrial. 

311. cadeira - Chimica a.nalytica.. ~·Ietal
lurgia. 

Aula - Desenho de ca.ldeiras, machinas o 
de seus accessorios. 

'l'erceil'O cnno 

Primeiro piloto !a. cadeira. - Mecanica applicada. ás ma· 
chmas. 

1aca.deira- Astronomia, applicada. á na-! 2a. ~,adeira. - ~ydra~lica: liquid.~s e ga
vegação e precedida de tri cronometria esphe- zes. Esgot.os. Res1~te~C1a dos t;n~ te11aes. . . 
rica. o 3a. cadmra - D1relto marltimo admm1s-

l trat1vo. 
2a cadeira- Navegação astronomica. ~ula - Pr~jectos de ~onstrucção de cal· 
Ensino auxiliar_ Observações nauticas 6 . de1~as, machmas, e mms apparclhos me· 

pratica de compensar as agulhas magneticas j camcos. 
e regular os chronometros. Quarto armo 

3a. cadeira-Direito commercial marítimo. 1 ~~. cadeira _ Machinas em geral appl!· 
Aub,- Deienho geometrico e de aguadas. 1 cada.s á industria. e á navegação. 
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------------------------------------------------------------~-----~ 
2a cadeira - Elect?'icidade em geral e 

suas applicações á industria e á navegação. 
3a cadeira- Direito publico e adminis

trativo. Leg·islação de marinha mercante. 
Aula - Projectos de construcção de ma

chinas motrizes e·. operatrizes, terrestres e 
marítimas. 

Plantas de . installações electricas, meca
Dicas e suas congeneres. 

CURSO DE IJONSTR.UCÇÃO NAVAL 

Primeiro . anno 

O 1 o anno do curso de machinas. 

Segundo anno 

1 a cadeira -,- A la cadeira do 2° anno do 
curso de machinas. 

Technologia das profissões de construcçã.o 
naval. 

2a cadeira - A 2a cadeira do 2° anno do 
curso de machinas. 

3a cadeira - Estabilidade das construcções 
na.vaes. Graphostatica. 

Machinas marítimas a vapor. 
Aula - A 1 a. do lo anuo ao curso de nau· 

t)ca. 

Tercelro anno 

1a. cadeira - Rosistencia dos mn.teriaes. 
Estudos dos materiaes do construcção na.val. 

2a cadeira - Hydraulica, liquidas e gazes. 
3& cadeira - A sa do 2° anno do curso de 

machinas. 
Aula-Pro.jectos do construcção do ombal'· 

ca,ções. 

Qua1·to anno 

1:\ cadeira-Architeotura naval. Construo· 
çào de pontes. Montagem de pharOos. 

2a caileira - A 2a do 4° anno do cut•so de 
ma.chinas. 

3a cadeira-A 3a. do 4" anno do curso de 
machinas. 

Aula-Desenho de n.rchitectura na.val. 

CAPITULO Il 

DAS MA.TRICULAS, DOS ~XAMES E DOS DIPLOMAS 
- DOS ALUMNOS 

Art. 4. o Para matricula em qualquer dos 
cursos technicos da escola, o candidato deve 
provar que foi approvado em portuguez, 
fra.ncez, inglez, arithmetica, algebra ele
mental' e superior, geometria pl'elimina.r, 
trigonometria rectHinea, googra.phia., cosmo
gra.phia, historia, inclusivemente do B1•azil,e 
desenho elementar. 

Paragrapho unico. Os exames de cosmo
graphia, algebra elementar e superior, geo
metria, trigonometria e desenho deverão ser 
antes da matricula, feitos na. escola ou em 
qualquer escola superior da. Repllblica. 

Art. 5. 0 O.s que pretenderem matricular· 
se no curso de machinas, além. dos prepa
ratorios deverão provar que são operarios 
ou aprendizes. de alguma officina de ma
chinas. 

Art. 6. 0 A taxa da matricula é de 100$ 
annuaes, pagas em duas prestações: uma no 
acto da inscripção e outra aié oito dias antes 
da. época dos exa.mes. 

Art. 7. 0 Os exames, que principiarão no 
p1·imeiro dia util do mez ·· de dezembro, ter
minarão a 30 ou 31 doste mez. 

Art. 8. o Durante os mezes de janeiro, fe~ 
vereiro e março os alumnos dos cursos de 
nautica e de machinas farão viagens de in
strucção nos navios da marinha mercante 
nacional ou estrangeira. 

O Governo contribuirá nestas viagens com 
a dia.ria ou ração de cada· alumno. 

Art. 9°. Os alumnos que terminarem as 
ma terias dos 1 o, 2° e 3° ao nos do curso de 
nautica receberão respectivamente os di pio
mas de 2° piloto, 1 o piloto e capitão de cabo
tagem, e os que terminarem as materias do 
4° anno deste curso terão cartas de capitão 
de longo curso e engenheiro hydrographo. 

Art. lO. Receberão a carta de engenheiro 
civico-naval os que concluírem o curso de 
construcçã.o naval. 

Art. 11. Os alumos do curso de machinas 
quo terminarem o estudo das ma terias dos 
1°, 2°, 3° e 4° annos, receberão respectiva
mente as cartas de aspil•ante de engenheiro 
macllinista, e engenheiro machinistn. de 3a, 
2a e 1 a classes. 

Art. 12. Os engenheiros formados pela. 
Escola gozarão dos mesmos direitos, vanta· 
gens e l'egalias peculiares aos formados pol' 
outras escolas superiores da Republica e 
usarão de um annel symbolico como distin· 
ctivo de sna. profissão. 

CAPITULO III 

DO CORPO DOCENTE, DIRECTOR,DAS NOMEAÇÕES, 
VENCIMENTOS, REGALIAS E DA ABERT.URA 
DA ESCOLA 

Art. 13. O corpo docente da Escola será. 
composto de lentes e professores competentes 
e nomeados por decreto. 

As vagas posteriores de lentos e profes· 
soros serão providas por concurso. 

Art. 14. O governo escolherá para dire
ctor da Escola, dentre os lentes a professo
res, o quo lhe mel'ecer mais conJlança.. 
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A=rt. 15. Os lentes e .professores da .Esco
la official terão regalias, direitos e venci
mentos igua.esaosda Escola Naval e só co
meçarão a pe1·ceber vencimentos . desde que 
principiarem a leccionar. 

Art. 15 A. A Escola. ahrir-se-ha ·no pr-imei
ro dia util d-e abril e encerrar-se-ha em 30 de 
novemb1·o~ fúnccionando diariamente das 5 
horas da tarde ás 9 da no i te. 

·CAPITULO IV 

' DA.S ESCOLAS LIVRES DA. MARINHA. MERCANTE 

Art. 16. O Governo pelos seus fi.:3caes exer
cerá :Sobre as . escolas livres a 'fiscalização 
que julgar conveniente, ·afim de verificar o 
regular funccionamento desses institutos. 

Art. 17. Para que as escolas livres sejam 
reconhecidas e possam gozar das regalias ·a 
vantagens estabelecidas nesta lei devem pro
var: 

1.0 que possuem capacidade juridica; 
2.0 que contam uma frequencia nunc<J, in

tas das embarcações mero& n.tesha verá exames 
nas escolas official e livres quatro vezes por 
anno. · 

Art .. 22. Esses candidatos de que trata o 
artigo antecedente deverão provar no acto 
de ·requerer exames: 
· ·I. o que são ·· cidadãos . brasileiros; 

2. 0 que são maiores de 18 annos; 
3. o que teemfolha corrida. c bom comporta

mento; 
4. o que sabem ler c escrever correcta

mente o portuguez e conhecem as ope1•ações 
funda;mentaes da. arithmetica. 

Art. 23. Os exames profissionaes pa.r.a. 
esses candidatos serão prescriptos no regula
mento que o Govemo expedir para. a exe
cução da. prasente lei. 

Art. 24. Os candidatos approvados em 
exames ;p.ar.a. o exercício de commissa1·ios, 
mestres, arráes e foguistas receberão um 
diploma que comprovará a sua habilitação. 

CAPITULO VI 

ferior a 15 alUIDQOS por espaço d-e doUS an- . DOS IJlPLOMAS DAS PROb'ISSÕES 1\IARITIMA:, 
:nos; 

3.o que toom mais d·e dous annos de regu
lar funccioilamento; 

4, 0 que ~são habilitados os seus lentes e pm
fessores; 

:5, o que seguem o programma da. escola 
officia.l ; 

Art. 25. Os diplomas d:e quo tra.ta esta 
lei, bem assim os outros das profissões mari
tima':l, ser·ão exclusivamente conferidos pela 
·escola official ou pelas escolas livres equipa· 
radas. 

·6. 0 que dispõem de um pa.trimonio de Art. 26. As c:trtas passadas de conformi-
50.000$000 representado per apolices da <livi- dade com a presente lei deverão, depois de 
da publica ou pelo edífi.cio em que funcciG- paga·rem os emolumentos requeridos, ser re· 
narem os mesmos institutos. .gistradas nas repa,rtições competentes. 

Paragrapho unico. As actuaes estJolas li- Art. 27. Depois da publicação dosta. lei as 
vres estão dispensadas do patrimonio do que cartas de 2., piloto 0 3o machinista. e as 
trata o§ 6° deste artigo~ d ~ .,, 

Art. 18. o Governo nomeará para ca.da amais, só serão con1et'Iuas aos que cursarem 
uma das escolas livres, um rtscal de l'eoonhe- , ·ou prestat·em e:mmes Dlts escolas otll.cia.l ou 
cida competencia scientitlca em assumptos livres. 
de marinha, navegação, machinas e constru-
cção naval, a quem cabem vencimentos de 
accordo com o Codigo de Eu sino. . 

Art. 19. Por int'ormn.ção do tlscal ou de-

CaPITULO VII 

nuncia de qualquer lente ou professor poderá "~u·t. 28• Os actuaes pilotos de 2a. classe e ma
o Governo censurar a escola. que .commetter chinistas nu.clonaes, que não cur.~aram es
irr·egularidades e abusos ou não seguir as de- ·colas otllciaes ou livres .e os capitães, pilotos, 
terminações da J?resente lei, podendo ser-lhe ·engenheiros machinistas de 2a. e 3a. classes e 

· ~uspenso o fun~clOnamento pelo tempo que ·os aspirante~ de engenheiros machinistas que 
Julgar convemente. . . :s , . ' -

Art. 20. A escola. livre que não pudercon- ~ ·deixarem de, f.requ~ntar .a ?scol~, poderao 
seguir os seus fins ou não estiver nas condi- melhorar a sua . carta, Sl presta1~m o~ ~x

. ções precisas para isso será mandada fechar ames v~gos de accordo com v.s d1sposiçoes 
• desta.ler. 

CAPITULO V 

'DOS EXAMES PARA CO:MMISSARIOS, MESTRES, 
ARRÁES E PoaUISTAS 

Art. 21. Pa.ra os indivíduos que pretende
t•emsercommissa.rioa, mestres,arráca e fO.illiB· 

Art. 29 .• Os capitães de navios e enge
nheiros.machinistas formados em virtude da 
presente lei, terão preferencia para o serviço 
da armada e poderão ser nomeados para a.s 
corumis::;ões maritiiLnas do pa.iz. 

Pa.ra.gr,a.pho unico. Os engenheiros-ma.ohi· 
oista.s te1•ão a preferencia ainda para os lo-
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garas de mestres, directores e engenheiros 
das officinas do Estado. 

Art. 30. Os que tiverem diploma de capi· 
tã.es, pilotos . e machinistas, conferidos por 
institutos e~trangeiros, sômente podarão ser 
2as. pilotos e 3°1 machinistas nos navios no.cio· 
naes do commer.~io, si prestarem exames de 
portuguez e das ma terias que constituem. o 
1 o a.nno do curso de na.utíca e os 1° e 2° do 
de machina.s. 

Art. 31. As cartas de aspirantes a. enge· 
nheiros machinistu.s e de engenheiro machi· 
nista de sa., 2a. e la classes corres pondero a 
bordo a pratica.nto de machinista, e machi
nistn.s de 3~, 2a e I a classes. 
· . A1·t. 32. Na ,falta de 2os pilotos e gosma
chinistas, o Governo poderá conceder licença. 
por um a dous annos para exercerem essas 
funcções aos alumnos do curso de pilotos e 
aspirantes de engenheiros machinistas ou aos 
mestres e foguistas diplomados. 

Art. 33. A presente lei reconhece as cal'
tas expedidas pelas actuaed escolas livres de 
pilotagem ou nautica. e de machinistas desde 
que tenham capacidade jurídica e funccio
nado por mais de um anno. 

Art. 34. Fica o Governo autoriza.do a. 
crea.r nos Estados de Pernambuco e Santa 
Cathariua uma escola de. aprendizes mari
nheiros, timoneiros e foguistas para a mari· 
nha. mercante. 

Art. 35. As disposições do Codigo dos In
stitutos Ofllciaes de Ensino Supe1•ior e Se· 
cundario applicam-se â Escola da Marinha 

' Mercante, que fica sob a jurisdicção do Mi· 
nisbrio da Justiça e Negocios Interiores. 

Art. 36. O Governo organizará os r•eguh
mentos e estatutos precisos para a execução 
da presente lei, e bem assim os programmas 
de exames va.gos. 

Art. 37. R.evogam .. se as disposições em 
contrario. 

Rio, 3 de outubro de 1904.-Affonso Costa. 
-A' Commissã.o de F.azenda e Industria. 

Posto a. votos, é rejeitado o req_uerimento 
do Sr. Heredia de Sá, offerecido na sessão 
de hoje, cujo teor é o seguinte: 

«Requeiro que ao Ministerio da. Viação 
seja requisitaria a seguinte informação: 

Qual a despeza. total e:ffectuada com o 
serviço de abastecimento de agua. á C;;upital 
Federal durante o exercício de 1903.» 

O Sr. Heredia de Sá-Sr. Pre
sidente, não póde deixar de haver engano 
na rejeição desta requerimento, po1·que eu o 
redigi de accordo com o Sr. Ministro da 
Viação ... 

0 SR. BRICIO FILHo-Bem, é de a.ccordo,· 
com ·o Ministro. (Riso.) 

0 SR. BARBOSA LIMA-Então não· deixa de, 
ser approvado. 

0 SR. HEREDIA DE SÁ-0 requerimento foi 
feito de accordo com o Sr. Ministro; não é 
de opposição, pois trata de serviço publico. 
Logo, a Camara não póde negar o seu as-· 
sentimunto. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex, está fazendo 
uma injustiça á. Mesa. Apenas votaram a 
favor do requerimento de V. Ex. cinco· 
Srs. Deputados. A Mesa procede sempre com 
a maior isenção e não vê no requerimento 
do Deputado a ou b requerimento de oppo
sição. 

0 SR. HEREDIA. DE SÁ-Então peço verif.- · 
cação da votação. 

O Sr. Drieio Filho (pela, ordem)' 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se â verificação, reconhece-se 
que votaram a favor quatro Srs. DeputadoE.~ 
e contra 104. 

E' annunciada a continuação da votação do 
projecto n. 145, de 1904, permittindo aos-· 
funccionarios civis federaes, activos ou in
activos, consignarem mensalmente á socie
dade anonyma Cooperativa Civil dos Fun
ccionarios Publicos Federaes até dous terços, 
dos seus ordenados, para pagamento de for
necimentos que lhes tenham sido feitos pela, 
mesma sociedade, e dando outras providen
cias; com pa.recore3 das 130mmissões de Far
zenda e Inaustria e de Orçamento (2a dis-
cussão). · 

0 SR. PRESIDENTE-Vae se votar o art.4°,. 
que diz: Revogam-se as disposições em. con-· 
trarto. -

O Sr. Ger.Dlano Hassloeher 
(pela ordem)- Sr. Presidente, V. Ex. per
mitta ehama.1• a attenção da C~mara. para a 
votação que se vae con·tinuar, porque, entre. 
o seu inicio e a sua continuação, decorreu 
um espaço de tempo sufficiente para a Camara 
não ter bem presente o assumpto. 

Trata-se da Cooperativa Civil em beneficio 
da qual esta se votando utna lei que lh3 con
cege quasi o privilegio de descontar venci
mentos dos funccionarios publicos, accres
cendo que é uma sociedade que não tem 
existencia legal, porque caducou. 

O decreto que permittia a sua organização, 
marcando o prazo rigoroso de um anno, não 
vigora, porque o pra.zo decorreu sam que a. 
associação se organizasse. 

Em taes condições, a Camll.ra deve rejei
tar a passagem do pr•ojectJ para a 3a. dis-~ 
cussão. 
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Em seguid<~ é p()sto a votos ·e approvado 
em 2" discuss~o o seguinte: ar•t. 4" ({O 

PR.OJECTO 

N. 145- 1004 

Art. 4, 6 Revogam-se as dísposiç-õe:;; om 
contrai•io. 

O Sr. Dricio Pilho (pela o?·dem)
Requel' verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece~se 
ter sido approvado o referido art. 4° do pro· 
jecto n. 145, de 1904, por 92 vot.os contra. 31, 
total, 123. . 

O Sr. Ger01ano Hassloeher 
(pela ordem.)-S1·. Presidente, parece-me que 
V. Ex. ainda devia consulhr a Camara si o 
projecto deve passar á 3a discussão. 

O SR. PaESIDE:-iTE- Não ha nenhuma 
disposição no Regimento a. esse respeito, 
salvo quaudo ha emendas. 

E' annunciada a votação do projecto 
n •. 156 B, deste anno, que fixa as despeza.s do 
Ministerio da. Guerra para o exercício de 
1905 (3a. discussão). 

O Sr. Barbosa.Litna (pela ordem) 
-Sr. P1•esidente, est;t incluída na ordem do 
dia dos trabalhos de hoje uma indicação sub-
13cl•ipta pela maioria da Commissão de Or· 
çamento e pelo illustre leade1· da maioria da 
Camara. 

Nes.s' indicação ha. uma disposição que 
faz sua entrada nesta. Casa, pela primeira 
vez, disposição de caracter transitorio, des
tinada a retroagir em relação ao orçamento 
da receita, a qual roza: 

«Na 3a discussão do actual projecto da re
ceita poderão ser acceitas as emendas dimi· 
nuindo a mesma receita que não houverem 
sido rejeitadas pela Ca.ma.ra em 2a discussão. 

A Commissão de Orçamento, crente de quo 
o orçamento quo já estava bem encaminha
do para seguir para a outra Casa do Con
gresso devia gosar dasvantagens ou 
so1frer as desvantagens da nova reforma, 
mediante uma emend:t de caracter tra.nsi
t.zoio, quer, parece-me, que todos os 
orçamentos sejam feitos de accordo com 
essa disposição de caracter permanente. 
Aliás a lei de orçamento ê uma só, a da 
despesa, e cada. um dos orçamentos vale por 
um artigo de lei da desp~sa; si se faz essa 
disposição para alei da receita., consentirá a 
Commissão de Orçamento que eu lhe per
gunte si nã.o é caso do e:tendel-a aos outros 
artigos da. mesma lei, ao or,;a.meoto da. 

Vol. VI . 

Guert•a, para .que este artigo haja de · bene
ficjar das mesmas vantagens com que se 
quer amparar o orçamento da. receita? 

Nesse prcsupposto,indago dos honrados Sl'S. 
membros da Commissão do Orçamento qu9 
não querem fazer um orçamento em dous .. 
pedaçoJ, um, segundo uma · lei e outro, se
gundo outra, si não é caso de se sobreestar· 
na votação deste par·a quG a lei obedeça toda. 
olln. ao mesmo dispositiyo, ao mesmo foitio 1· 

O Sr. Urbano Santos - S.r · 
Presidente, . ha uma razão de ordem pat•: 
ticular para as disposições em relação á lel 
da Receita que não procede em relttçã.o ai). 
Orçamento da Despeza. 

No Orçamento da Despeza, om 2a discussão .. 
são admittidas. de accordo com o Regimento, 
todas as emendas contendo medidas tenden-· 
tes a augmentn.r a dezpeza. 

0 SR. BARBOSA LIMA-A Mesa não acceita •. 
0 Sa. URBANO SANTOS - Como não ~· 

Emendas tendente3 a augmonta.r a despeza., 
em 2a discussão, acceitou, e não potlia, deixa.r · 
de acceit:1r. 

Os Sas. PAULA RA~IOS E BARBOSA LIM.-\· 
dão apartes. 

0 SR. URDANO SANTOS - Muitas emen
das houve, apt•esentadas pelos Srs. Depu
tados, que nãó foram accei tas pela Mesa.. em. 
2:> discussão, sob o fundo.mento de que dimi• 
nuiam a receita publica. Nestas condições, a 
Commissão, julgando acertado propoL' a re
forma do Regimento neste sentido, fo~ obra 
de justiça, incluindo uma disposicão transito· 
ria pa.ra. que aquclles Srs. Deputados que n.ão· 
tivessem log.rado a acccitação do suas emen
das om 2a discussão pudessem vel-as acceita>.~· 
em3a.. 

Caso identico não succedeu com os orça
mento& do despeza, porque foram acceitas. 
todas as emendas augmolltaado a mesma .. 
de3poza. 

O Sa. BAltBOSA LmA-Ma.s no Orçamento
da Guerra foram recusadas. em 3~ discussão, . 
emendas que a nova disposição beneficiava~ 

0 SR. URBANO SANTOS - Pel'dão, e. 
Commissão de Orçamento não quer absolu
tamente que nn. 3a discussão se augmente a 
despeza e, maia que isto, não qum• que se di
minua a receita, para. qne, po.r occasião da. 
votação desta, não possa, á ultima hora., ser 
dero;equilibrado o orçamento. 

0 SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
O SR. URBANO SA.NTOS - Na 2.. dis~ 

cussão do Orçamento da Guerra, qualquer 
Deputado, pelo actua.l Regimento, póie pro
por medidl\s tl3nden tes a. a.ugmanta.r a. despe .. 

20 
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za; mas em relação á diminuição da receita, que-devo adeantar á Camal'a.-ao toma1• 
em 26 discussão, houvo um qui pro quo ; a: parte na discussão da indicação, formularei 
Mesa não pode acceitar umas tantas emen- emendas nesse sentido. 
das, de fórma que, si 8. Commissão.·da Orça- T v A r d 'l 
manto, propuze:::se agora que na ga diseussão O SR. FRANCISco EIGA- mp utn o. 
da Receita não se poderia diminuir a receita, O SR. PAULA RAMos-Ampliando. 
viria. coarct.:tr o direito dos Deputados. Egte 0 SR. FRANCisco VEIGA-Corta a questão. 
foi o· modo de pensar da Commissão. 

o Sr. ·pau la 'Ra.Rlos-Sr. Presi
dente, a Camara sabe que não SJU signa,.. 
tario da indicação sobl'e a qual dentro de 
pouco tempo se abriTá debate. E' facto que, 
quando · hontem, no seio . da Commissão, se 
tratava do Orçamento da Receita, o illustre 
relator do projecto lembrava a disposição 
transitaria contida nesta indicação, mos
trando que algumas medidas apresentadas 
em 2a discussão podiam ser adiallas para v, 
3a, para gozarem do beneficio constante da 
mesma disposição transitaria. Objectei que 
não achava. que se devesse abrir excepção 
para o projecto da Receita. 

A indicação apresentada á decisão da Ca
mara c seu julgamento dentro em pouco 
reforma o art. 1:34 do Regimento vigente. 
Foi no regimen deste artigo quo foram ame
sentados os Orçamentos cla Guerra, do Inte
rior e da Receita, e fui em virtude do art. 134 
do Regimento vigente que a. Mesa acceitou 
certas emendas apresentadas a esses orça
meu tos. (Apoiadas. ) 

Si a indicação passar, e espero do criterio 
da Camara que assim não aconteça, abre-se 
um rogimen de exceprão para o projecto de 
Otçamonto da Receita (apoiados) et Sr. Pre
sidente, não vejo motivo nenhum que justi
fique não se estendel' a mesma medida aos 
pro,jectos do Ol'ç:1mento da Guorra e do In
terior, sujeitos ainda ao conhecimento da 
Camara. 

Si é t'acto que o Rog!mento permitte apre
s~ntal•, na 2° discussão do:; projectos do des
pezas, emendas a.ugmentando a despeza, ê 
facto tambem quo o actua.l Regimento per
mitte a apresentação de emendas, dimi
nuindo a receita na 3" discussão do orça-

. mento respectivo. 
, Si passar a. indicaçãó, :fica a Camara com 
:a faculdad~ de apresentar nos orçamentos de 

despcza autorizações ao Governo (apoiados), 
e, Sr. Presidente, a Mesa não acceitou rm
torização 'dessa natureza no Orçamento da 
Guerra. (Apoiadas.) . 

Si dentro de poucos momentos vingar a 
indicação, veremos que o Orçamento da 
Guerra não gozou das mesmas vantagens de 
que vae gozar o Orçamento de Receita, cuja 
2a discussão tambem já foi encerrada. 

'Nestas condições, acho perfeitamen-te plau
si'yel a questão levantada pelo illustre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul, -tão plausível 

0 SR. PAULA RAMOS- Si a. questão fica. 
cortada, si já é acceita por um dos membros 
mais proeminentes da Commissão de Orça
mento, é a. victoria da boa causa que já co· 
m~a a manifestar~se. 

E' o que tinha a dizer á Camara. (.Muito 
bem; muito bem.) 

O SJ.'", .Brieio Filho (pela o1·dem)
Sr. PresiJ.ente, prestei attenção ás pondera
ções formuladas pelo illustrado represen
t:mte do Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa 
Lima, e ás considerações que acabam do ser 
adduzidas pelo digno Deputado de Santa Ca
tharina, o Sr. Paula Ramos. 

Realmente, Sr. Presidente, não se comp:re
hende o regimen de excepção em que se 
quer colloear o Orçamento da Guerra, em 
face da indicação cujo debate deve se1• ini
ciado dentro em pouco. 

Que privilegio é esse, Sr. Presidente, que 
SCl qual' eoncedel' ao Orçamento da Receita, 
a ponto de se qum•er alterar uma disposição 
regimental, som razões que justifiquem a 
alteração~ 

Pedi a p:4lavrn. pela ordem simplesmente 
para accentuar que a indicação ainda não 
foi approvada, ainda não foi acceita, e já um 
membro da Commissão de Orçamento vem 
declal'at• que concorda. com as pomlcrações do 
Sr. Deputado por Santo. Catharina, achando 
quo a indicação deve ser applicada. aos ou· 
tros Ol'ça.mentos. . 

Ma;;;, Sr·. Presidente, a proposta do Depu
tado pelo Rio Grande do Sul e as ponde1•ações 
do Deputá.(lo pol' Santa Catharina. são depen
dentes da ttpprovação da indicação. Pelo 
modo, porém, por quo foi feita a promessa 
pa.rece que a indicação que ainda não .foi 
discutida, que ainda não foi votada, já foi 
approvada pela Camara. 

A conclusão que tiro do tudo isso, Sr. Pre
sidente, é que a indicação não deve ser ap
provada. 

Não considero convBniente ao andamento 
dos nossos trabalhos que seja approvada 
uma indicação que vem derrocar as excel
lentes disposições sobre as discussões orça
mentaria.s. 

Assim penso na hypothese de que ~inda 
t-emos Regimento; si não o temos, como é a 
a nossa convicção, qualquer deliberação póde 
ser tomada porque, peior do que a.quella. 
que foi ·odoptada por p~oposta do meu illus-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:57- Página 27 de 35 

SESSÃO EM 7 ·DE OVTUPl.R'O DE 1904 

;tre amigo, Deputado pelo Districto Federal, Foi a razão da excepçã;o da disposição 
o Sr. Mello Mt~ttos, não é possível admittir. transitaria: muitos Srs. Deputados, que po-

Depois dís~o,tudo cabe dentro deste recinto, diam, até agora, nã.o ter apresentado me
tudo póde pender de nossa deliberação,. tudo didas d.tminuindo a receita, porque, ·pelo 
pôde ser approvado ! (.Muito bem ; muito actuali•egimento, lhes era facultado fazel-o 
bem.) em 33 discussão, ficariam . sorprehendidos 

com a nova disposição, que a Commissão de 
Orçamento propõe. O Sr. Urbano dos Santos

Peço a palavJ·a pola ordem. 

O Sa. PRElSIDENTE - Tem a. palavra pela 
ordem o Sr. Urbano dos Santos. 

O Sr. Urbano dos Santos (pela 
o~·dem )-Sr. Presidente,parece que foi insuffi
cientemente claro o que ainda ha pouco expuz 
á Casa, e só a isto posso attribuir o facto de 
dizer o meu honrado amigo, Deputado por 
Pernambuco, como acaba de fazel-o, que a 
disposição transitaria, proposta pela indica

.ção que, de accordo com a Commissão de Or
çamento, tive a honra de oiferecer á consíde· 
ração da Casa, constitue um privileJio para 
:;~,discussão da receita. 

Não fosse a falta de claroza da minha 
parte, ·acredito que o illustre Deputado não 
proferiria tal asserto. 

Pelo Regimento actual - vou repetir, 
.procurando, agora, ser mais claro, - pOde-se 
propor augmento de despeza nos projectos 
de orçamento de despeza em ·2,. discussão; mas 
não se póde propor qualquer medida tE-n· 
dente a augmentar a despeza na :3" discussão. 
Quanl,o, porém, ao orçamento da receita, 
pelo RAgimento actual, pórlo-se pro110r me
dida diminuindo a receita, tn,nto na segunda, 
\'o mo na 3a. discm;são. 

0 SR. PAUI,A RAMOS-Em todos os regi· 
mentos, desde 1894, figura esta meuidn.. 

0 SR. URBANO DOS SAN':t'OS- Entendeu a 
Commis.'.'ão de Orçamento que essa dHforença. 
do p.·oceder não m•a. conveniente. 

De facto, si n:\ 3n. discussão dos OI•çamen
tos da Despcza não se podem propOl' medidas 
tendentes a. augmen tar a dcspeza, tambem 
na 3a discussão do Orçamento da Receita não 
·se devem propor medidas tendentes a. dimi
nuir a. roce1ta (apoiados), porque, si na.quelle 
caso a medida tem por fim impedir que, por 
votações de ultima hora, se possa desequi· 
librar o Orçamento, é evidente que, no ul
timo caso, com a diminuição da receita, que 
vem a dar no mesmo, se poderia igual
mente estabelecer o desequilibrio. 

Ora, propondo a medida relativa ao actual 
Regimento, medida esta no sentido de não se 
,poder diminuir receita. na 3a. discussão da 
respectiva lei, pensou a Commissão que 
muitos dos Srs. Deputados talvez não tives
sem apresentado emendas na 2a. discmeão da 
.1·eceita, esperando fa.zel·o em ga discussão. 

Foi a razão da disposição transitaria, .que 
considero perfeitamente justificada pelas pa
lavras que acabo de pronunciar. (Jlfuito bem,, 
muito bem.) ' 

O Sr. Presiclent,e - Vou por a 
votos a emenda do Sr. Thomaz Cavalcanti. 

0 SR. THOMAZ CALVACAl\'TI~Peço a pala· 
vra pela ordem. 

O Sr. President,e-Tem a. palav1•a. 
pela Ol'dem o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

O Sr. Thomaz Cavalea.nU 
pela o1·dem)-A emenda que se vae votar é 
a seguinte: 
«Can~inúa em vigor a autorização contida. 

no n. II do art. 12 da lei n. l.l.J5, de 1904. 
cujn. dcspoza, será feita. pela rubrica 16 do 
art. 1".» 
. Como vê a Camara, esta emcntla é uma 

autorização ao Governo para mandar offi
ciaes se aperfeiçoarem na. Europa, c uesta 
mediJ.a, nfio l'csulta nenhum augmento de 
despeza. 

Pol' est3 motivo, eu peço tL Camara. que 
dê o seu voto em fa.vo1• d:.t emenda. 

São snccossi vamente pJstas a votos o ap
provadas as seguintes emendas: 

Sob n. I, dos St·s. Thomaz Cavalcanti o 
outros: 

<<Considerando que a medida. contida no 
n. II do a.rt.. 13 da lei n. 1.145, de 1903, 
é de gl'ttnde vantagem para o exercito, 
pois que lhcllita aos uilloiaos do mesmo o 
se ap1·erfeiçoa1'em nos conhecimentos mili· 
tu,t•es em uso nos paízos militaL'mente adean
tados; 

Considel'ando quo a exigoncia de que os 
mesmos otH.ciaes ·tenham o curso de sua 
arma e capacidade reconhecida se tol'na 
necesr:.a.ria, afim do facilitar aos mesmos 
adquirir em .um anno os respectivos conheci
mentos; 

Considerando que esta medida é inteira
mente differente da contida no n. I do re· 
ferido a.rtigo e con:>ignada. no orçamento 
que se discute, visto que uma manda quatro 
officiaes como addidos militares ou em com
·missão, sem prazo limitado para estudae 
os assumptos militares e o ·progresso dos 
respectivos conhecimentos, ao passo que a 
outra autoriza o Govet•no a manda.r n.té doas 
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ofilciaes por armasoucorpos especiaes, com Sob n. 2, dos Srs. Candido Rodrigues e-
o intuito de se aperferçoarem em suas ospe· outros: 
cfaliades dentro de um · anno; «Ao . n. 14 do · art. 1 °-0bras Militares, 

considerando que esta . medida tom como depois das palavras-Minas Gcraes-accrcs
c0nsequencia a preparação de bons instru· cente-se: 
ctores para o nosso exercito, com os conhe- E a quantia <lo 100:000$ para a construcção 
cimentos praticos do que se passa nos paizes de um novo pavilhão no Collegio Militar,. 
mais ad~antados, miUiat·mente fallando, re- que servirá. para refeitorio. >> 

solvemos apresentar a seguinte emenda ao Sob n. 3, do sr. Barbosa Lima: 
or.~:t.mento da guerra: «A' rubrica 14, accrescente-so: 

Continúa em vigor a autorização contida Autorizado o Governo a adquirir, por conta. 
no n. li do art. 12 da lei n. 1.145, de 1904, desta rubrica, o edítlcio que tem servido de

. cuja dcspeza será flJita pela rubrica 16 do enfermaria militar . em S. João d'El Rei, si 
a.rt. 1•.>• julgar conveniente ». 

Assim em~ndado é approvado em 3a. discussão o seguinte 

PROJECTO 

N, 136 B- 1904 

Re<lacção pa1·a 3·1 lliscussão do p1·ojecto n, 15u, deste anno gtte fl.w a clespe:a do Mi
n:sterio da Guerra para o e.1:ercicio de 1905 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o O Presidente da Republica. é autoriz:Ldo a despender pelo Ministe1•io dtt 

Guerra, com os serviços designados na.s seguintes verbas, a quantia de 47.917:116$070, 
papel, e 1.550:000$, ouro. 

l.a. Administração Geral •..•.•.•.••.•••.••. , ••...•.••. 
2.a Supremo Tribunal Militar e auditores ..•••.•.•...•. 
3. a Dh•ecção Geral de Contabilidade da Guerra, •••.••.• 
4.• lntendencia Go1•al da Guerra •......•....•.......... 
5.• Inst1•ucçiio Militar •.•...•.••............•...•.....• 
6," Arscnaes, dopositos o forte.leza.s .................. . 
7 ,I\ Fabrica~ o la.boratorios •• , •••••.•..•.. , ••.••. , •..• 
8,• Serviço do sa.udc ••••..•••••••••.•••••.•.•••••.••. 
9.• Soldos e gratificações: 
R.oJuzlda. de 481:740$, lendo: om soldos do 2"' tenentes e 

alfei>es, 312:480$ ; em gratificações de subalternos, 
117:180$, o em g1•aúlftoações de criados, 52:080$ pela 
eliminação do 217 doa referidos offtciaes ••••••••••••• 

to,n Etap:~.s: 
Reduzida. de 721:532$ da etapa. de 353 alferes excedentes 

o a.ugmentada. do 557:984$ para. dotar-se a consi
gnação cn.bono do terço da etapa aos Gtllciaes que 
servirem nos Estados do Amazonas, Pará., M:.~o1.to 
Grosso e Rio Grande do Sul (sómente em S. Borja, 
Sant'Anna do Livramento e Colonia do Alto Uru
guay)», accroscentando-se tambem etapa para asyJa.
dos e diarias para o desempenho de trabalhos do 
campo, desertores e presos .••..••..•.•. ; •..•••...•• 

11. a Classes inacti v as .••...•..•...•...•....•..•....••• 
12.a. Ajudas de custo ••....•...•..•..•......•..•••...•• 
13.a. Colonias militares ...•.•..•. , •...••....•• , ..•...•. 
14.a. Obras militares: 
Augmentada esta rubrica de 850:000$, sendo: 259:000$ 

para as obras de fortificações do porto de Santos ; 
100:000$ para as obras do sn.na.torio militar do.s 
Campos do Jordã.o ; 150:000$ para a Estrada de 

Papel 

197:915$000 
143:800$000 
236:580$000 
277:461,000 

1.040:894 500 
1,235:972 '414 

350:871$300 
3~9: 3 i0$000 

14. 35i: 39~90•) 

15.750:014$000 
2. 222:979$956 

200:000$000 
125:800$000 

Ouro 
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Ouro Papel 
Ferro do Lorena a Bemfica, Estado de S. Paulo; 
150:000$ para. ~sobras 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 quantia de 
100:000$000. Depois das palavras- obras, reparos e 
conservações de quarteis - accrescente-se:inclusive 
a Escola Militar do Brazil e a construcção de um 
quartel em Lorena, Estado de S. Paulo. Destinada a 
quantia de 40:000$ para as obras do quartel de São 
João·d'El-Rey, Estado de Minas Geraes ...........•.. 2. 950:000$000 

8.498:095$000 .l5.a. Material. •.....•....•••..•.••......•....••........ 
16.a. Commissão em paiz estrangeiro .... ; ....•....•..•.. 
17. a. Reconstituição do material do exerci to e acq uisição 

50:000$000 

1. 500: 000$000 de novo material. ............................. .. 

.Art. 2. 0 E' o Poder Executivo autorizado, na vigencia. desta lei: 

a) a mandar para outros pa.izes, como addidos militares ou em commissão, para es
tudar ós diversos assumptos militares e o progresso dos respectivos conhecimentos, offlciaes 
.generaes superiores ou capitães completamente habilitados, sendo um para a Europa, um 
para a America do Norte, um para o Prata e outro para o Pacifico; 

b) a. despender até a. quantia de 50:000$ com a creaçã,o do ca.vallo de guer1•a. e para 
desenvolver a invernada nacional de Saycan ; 

c) a despender até a quantia de 100:000$000 na construcção de um novo pavilhão 
no Collegio Militar, que servirá de refeitorio. 

E' o projecto enviado a Commissão do Recacção. 

Posto a -rotos é &pprovado em 2a discussão 
.o seguinte fU'tigo unico do 

PROJECTO 

N. 190- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo a.uto

l'izado a, abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito extraor
dinario de 1:761$280 para pagamento da 
gratificação devida ao ex-secretario do Jar
dim Botanico, Bacharel .Joaquim Campos 
Porto, como director interino do mesmo 
jardim, de 21 de março a 21 de agosto tla 
1897; revogadas as disposições em con~eario. 

Posto a votos é approvado em 2a. discussão, 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 192- 1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. -Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir o credito ex.traordim.rio 

de 1:397$066, pe.Io Ministerio da. Marinha, 
para pagamento ao operaria serralhoiro 
la.mpista, Ernesto Luciano Martins, da. diffe
rença de vencimentos, que deixou de recebm• 
em virtude do decreto n. 3.234, de 17 de 
março de 1899; revogadas as disposições em 
contrario. 

Posto a votos é approvado em discussão 
unica e enviado á Commissão da Redacção, o 
seguinte 

ROPJECTO 

N. 205-1904 

O Congl'esso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Po:lor Executivo au

torizado a conceder a Bento José da Silva, 
conductor de trem de la. classe da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, um anno de licença, 
com o respectivo ordenado, em pro rogação 
á que lhe foi concJdida por decreto n. 1.078, 
de 20 de outubro de 1903, para t1•a.tl\.r da sua 
s~~de onde th; co!lvier; revogadas as dispo
SJç-oes em con.,ra.rw. 

...... 
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Posto a. votos o approvado em 3"' discussão São consideradas prejudicadas a.s emendas 
é enviado á Commbsão do Red;wção, o se- dos Srs. Th"maz Cavalcanti e Francisco Sã.. 
guinte 

PROJEOTO 

N. 191-1904 

o Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executh~o au

torizado n. ab1•lr ao Ministerio da lndustria, 
Viação e Obras Publicas o credito extl'aordi
nario de 72:853$600 para pagar á Amazon 
Steam .Naviqation Company a subvenção re
lativa aos mezes de novembro e dezembro 
de 1903, de accordo com o contractocele bra
do em 22 de outubro de 1902; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Sr. Briclo Filho (pela ordem) 
-Requeiro ve1•ifi.cação da 'Votação. 

Procedendo-ao á verificação reconhece-se 
que o prejecto foi approvado por 104 contra 
6 votos. 

Posto a votos é approvado em discussão 
unica e flDViado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJEOTO 

N. 207-1904 

. E' approvada a seguinte emenda da Com
missão ao paragrapho· unico do artigo lo do. 
pFojectQ: «e de modo- a não exceder a impor
tancia. da despeza feita com a fiscalização á 
somma. das contribuições pagas pelas em· 
prezas fiscalizadas». 

O Sr. Presidente declara. que a 
emenda do Srs. Candido Rodrigues e outros, 
que acaba. de ser approvada, vae sor desta
cada para. . constituir projecto em separado. 

O projecto assim emendado é approvado
em 3a. discussão e enviado á Commís,ão de 
Redacção·. 

O Sr. Bricio-Filho (pela urdem)·
V. Ex.. vae destacar a ultima emenda que faz 
parte integral do projecto· ~ 

0 SR. PRESIDENTE- E' emenda. additiva 
da. Commissão, ao artigo. 

Posto a votos, é' approva;do em discussão 
unica, o parecer n. 36, de 1904, indeferindo o 
requerimento. em q.ue o alferes do. 37° bata-· 
lhão de infantaria. Jesé Vieira da Rosru pede 
dous. annos de licença,, com todos os venci-· 
mentos, afim de fazer uma exploração scien

'ti:fica· no• rulto· PelotaS', e ou·tros' favores •. 
O Congresso Nacional decreta: , Posto a votos é approvado em. discussão 

·Artigo unico. E, approvado 0 tratado de unica ~ pa1•ecer n. 37, de l9p4, ind~ferindo o 
commercio 0 arpizade entre a Republic& dos r!3quer1mento em .~ue D. Gu1lh~rmma Caro
Estados Un.idos . do Brazll e o Imperio da ~u~a Maul pAede s~s mezes de f:z:a~o para, em 
Persia., concluído nesta Capital em. 16 de Jmzo, propor acça? de a;nn~la9ao .de casa-· 
junhc de 1903 ; revogadas as disposições em m,ento! ayegando Ignorar que mcorrera em 
contrario. prescr1pça.o. 

E' annunciada a 'V·otação do p1•ojecto n.l64,. Posto a votos _é approvado em discussão 
deste anuo, que autoriza o Governo a abrir unica oparece1• n. 35, de 1904, julgando que 
o credito de 42:480$, para pagamento das nada ha que deferir no requerimento em 
diarias aos engenheiros tiscaes das ferro-vias que Manoel Lopes Cbrr~a Lima, tutor dos 
:fiscalizadas pela União, nos termos do menores 0rphãos filhos do. tenente reformado 
n. XXXV do art. 1.7, da vigente lei de or- do exercito capellão Germa·no Antenor de· 
çamento {3a. discussão). Araujo, já fallecido,. solicita providencias em 

O Sr. PretõJI<len·te - Na fórma do 
Regimento vão se1' votadas primeiramente· 
as emendas ; declaro a Cu,mara que, de ac
cordo com o art. 169, do Regimento si as' 
emendas forem approvadas, serão destacadas 
para constituil' projecto em separado. 

E~ posta a votos e approvada a seguinte· 
emencla dos Srs •. Candido Rodr guos e outros: 

Fjca igualmente autorizado a. abrir o cre
dito de 20: 440$~ para. pagamento das di vidas' 
que competem aos engenheiros e auxilia..res 
da. Rio de Janei1·o City Improvernents 1 Li
mited, de aceordo com a disposição do n. 36. 
do art. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezer.a
lJro de 1903. 

.favo1' dos seus tutelados. 
Posto a votos é. approvado em discussão· 

unica e enviado â Oommissão de Redacç:ão o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 213-1904 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o. Fica approvada a Convenção Sa-· 

nitaria Internacional, concluidru em PariS· 
aos 3 de dezombro de 1903. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em 
contra1•io •. 
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Posto a votos é approvado. em discussão 
uniea e enviado á Commisaão de Red.aeção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 214-1901 

O Congre:;so Nacional decreta.: 
Art. 1°, Ficaapprova.do o t1·a.tado de limi

tes concluidQ em 6 de maio de 1904, na ci
dade do Rio de Janeiro, entre as Republicas 
do Brazil e do Equador. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em 
contrario . . 

Posto a votos é approvado em discussão 
un.ica e envia.do á Commissão de R.ed.aeção o 
seguinte 

PROJECT.O 

N. 2ll-l904 

O Congresso Naciona.l resolve: 
Art.igo unico. Fica. o Poder Exe;mtivo 

autorizaria a conceder a Gastão Jeolás, sub
secretario do Instituto Nu.cional de Musica, 
um anno ele licença, com o respectivo orde-
nado, em prorogação á.quellu. em. cujo goso se 
acha, para tratar de sua saude onde lhe 
convier; revogadas as disposições em con
tra.rio. 

Posto a votos é a.pprúvado em discussão 
unica e- euviado â Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 212 ....__ 1904 

O Congresso Nacional resorve· ~ 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo ~m
torizado a. conceder um anno de licença, com 
o respectivo ordenado, ao 3° escri:ptura.rio 
da Alfandega de M.anáos Erigido Augusto 
Grana, pa.ra tratar de sua samie onde lhe· 
convi o r ; revogadas as disposiÇões em con
trario. 

O Sr. B:~.--ieio !•'ilho. (pelo. ordem.) 
requer verificação da votação .• 

Procedendo-se á verificação reconhece-se 
terem votu.!lo a favor 98 Srs. Deputados e 
contra 8, totallOô .. 

E' approvada a seguinte emenda do Se
~ado ao projeato n. 3C· A, de 1904, da Ca
ínara dos Deputados. 

E' approvada a seguinte emenda. do Se
nado ao projecto n. 103 A, de 1904, dQ 
Cama.ra dos Deputados,. 

Em vez de -com os vencimentes da lei
diga-se :-com o respectivo soldo. 

E' o projecto enviado á Commissão de Re
dacção, officiando-se ao Senado do occorrido. 

E' annunciada a, votação do p1•ojccto n.l76, 
de 1899, regulando n. responsabilidade civil 
das estradas de ferro (2o. discussão). 

O Sr. Ca..logeras (pela ordem)
Sr. Presidente, comiJ V. Ex. sabe, isto é um 
projecto importante o existe um substitutivo. 

De-poí~ d:.t ultima votação retiraram-se di
versos Deputados e- creio que não ha nu- . 
mero .. 

Pergunto a V. Ex.. si não é o caso de Sfi · 
adiar a votação. 

0 SR.. PRESIDENTE-·NO momento· oppor
tuno, verificarei si ha. no recinto numero 
para a votação!, 

O Sr', Ca8siano do Nasci- . 
;nen -to-pela orclem)-Neste caso, Sr. Pre~ 
.·:1dente, submetto desde já á consideração da 
Mesa tm'l. requerimento, parn, quo· ella. veri- . 
tique si' ha numero l0go na primeira vo
tação. 

O S:a.. PRESIDENTE-A Mesa faria a verifi
cação independentemente do requerimento 
do nobre Deputado. 

A este p1·ojecto foi apresentaJo nm sub- · 
stitutivo. Vou pôr a votos o projecto e, ap- · 
provado es.te, salvo reclama~o, considerarei 
prejudicadD o substitutivo. 

Posto a votos o at·t. I o do projecto, o 
Sr. P1•esidente d'eclara que votaram a favor 
23 Srs. Deputados e contra 68, total91, e 
não havendo numero, p.racede-se á chamada. 

P1•ocedendo-sc á chamada, verifica-se te
I'em-se ausentado os Srs. Hosannah de OH
veira, Passos 1viirn.nda, José Eusebio, Eduardo 
Studart, Eloy de Souza, Alberto Maranhão, 
Vf;dfl·edo Leal, Abdon Milunez, João Vieira, 
Esmeraldino Bandeira, Estacio Coimbra, Ray
mundo de lv!iranda, llulcã.o Vianna, Augusto 
de Freitas, Rodrigues· Lima, Eduardo Ramos. 
Heredia de Sá, Mello Mattos. Irineu Ma
chado, Nelson de Vasconcellos. Augusto de 
Vasconcellos,. João Baptista, Belisario de 
Souza. , Henrique Borges, Cruvello Caval· 
canti, Carlos Teixeira. Brandão, Estevam 
Lobo, La.mounier Godofl·edo, HenriqueSalles, 
Amaral Cesar, Joaquim Teix·Jira Brandão, 
Jt1venal 1-:Iiller, _ Germano Hasslocher e·Vi· 
ctorino Monteiro. Em vez ele' - 2° es.crjptm'ario da Al.fun-· 

dega de Santos - dig.a-se- 1 o escripturario 
da Alfandega de- Corumbá. O Sr. Presidente-Responderan1 

E' o projecto enviado á Commissão daRe· á chamada 92 Srs. Deputados. Não ll~1. 
dacção offlciando,se ao Senado do occorridO. numero. 
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Fic11. adiada a. vota.ção. 
Passa-se á ma.teria. em discussão. 
E' annunciada. a dbcussão unica <lo parecer 

.. n . 39, de 190!, deixando á alta sabedoria 
da. Camara dos Deputados a solução da pro
posta de modificações ern varias disposições 
do Regimento Interno, constantes da. jndi

·.cação que acompanha. 

sentou uma. nova. indicação dando áquella. 
Com missão a faculdade de · o fazer. ·A Ca· 
ma.ra a.pprovou essa indicação e assim ficou 
estabelecido esse privilegio em favor · da 
Commissãn de Orçamento. (Apo·iados e ncio 
apoiados. Trocam-se apartes.) · 

Em 1897, feita a reforma do Rogimento, 
ficou prevalecendo a doutrina que defendi; 
ma.s, em 1899, o Sr. Augusto Montenegro 

O Sr. Paula Ramos-Começa por apresentou nova indicação, restabelecendo o 
.decla'l'ar que se acha em difficuldade para sa- privilegio em f,tvor da Commissã0. O o1•ador 
bet• o que lhe cumpre discutir. A ordem dos apresentou, então um substitutivo, evita.n<lo 
trabalhos indica que se deve discutir o pa.- o n.taque ás prm•og-ativas da Camara, o QSse 
recer da Commissão de Policia sobt•e mod1ti- substitutivo, apoiado pelo parecer da Com
cações propostas aos arts. 184 e 185 do Regi· . missão de Policia e pela opinião, foi appro
mento pela. Commiss5:o de Orçamento ; vado por grande maioria. 
mas, qual é a conclusão desse parecer~ As suas disposições estiveram em vigor atE 

Acceita., rejeita. elle a. indicação que pro- a ultima reforma. do Regimento; mas, apesar 
põe a reforma. desses artigos ? Não o di~ - de claras, foram illudida.s,pois as MesJ.s,atten
limíta.-se a sujeitar a solução da proposta ao dendo a conveniencias de ordem partida. ria., 
alto criterio da Camara. lhes forçavam a interpretação, dando oppor-

De accordo com o Regimento, toàa. e qual- tunidade ao ap:parecimento das autorizações 
quer modificação proposta aos seus disposi- 'nas cauJas dos orçamentos. 
tivos, só póie ser discutida depois que sobr•o Vendo o orador que estavam burladas as 
o assumpto se pronunciar a Commissão de Po- providencias. pelas quaes sempr.:J viera. ba
licia. tendo se, em I90I, apresentou uma indica-

O parecer em debate não se pronuncia. so- ção, accentua.ndo a. inconstitucionalidade das 
·bre a indicação; ex:põe, apenas, os seu& ter- disposições orçamentaria.s, que creassem 
mos, declarando que ella póde e deve ser ou eJCtinguíssem repartições, que tomassem, 
resolvida pela Ca.mara. emftm,qualquer providencia de caracter pet·-

Eis porque o orador se sente com diffi.cul- manente. 
da<.le pa.ra. saber o que é que ha. a. discutir Essa indicação foi recebida com grande 
nesse parecer. applauso no seio da Ca.mara, merecendo da 

Mas si a deficiencia deste documento lhe imp:reosa, na sua quasi unanimidade, as 
produz um cert6 embaraço, essa falta não mais Hsongeiras referencias. 
lhe tolhe a satisfação com que oceupa a tri- Ella se compunha de duas partes: a. pri
buna. para. combater a indicação. Sente-se meira traduzia o zelo do Ol'ador pelo pre
bem ao dar-lhe combate e tem a consciencia stigio da Camara, a segunda era a traducção 
clara de interpretar bem a · maioría da opi- fiel do seu I'espeito á Constituição. 
nião, assumindo essa a.ttitude, coherente com O pa.recer da Co_mmissão de Policia foi eon
as suas idén.s já. conhecidas sobre a. orgu.niza.- trn.rio, e todos os a.pplausos recebidos por sua 
ção dos orçamentos. 2ndicação se tl'ansformaram em reprova.çU.o, 

Pretenda limitar-se quanto possivel á. pro- quando ella. foi votada. Diz-se que o proprio 
_pria . ma teria da indicação, e, antes de Governo se interessara. por sua rejeição, e o 
qualquer dissertação sobre seus jncon venien- leader de então guerreou-a. 
tes, quer num estudo rett•ospectivo, procurar Pouco tempo depois entrava em discussão 
.a.s origens das disposições contidas nos o orça.mento da receitn., o, entre muitas 

· arts. 184 e 185 do Regimento em vigencia.. emendas de caracter permanente, que Jhe 
No Regimento de 1891, primeiro que vigo· foram apresentadas, houve uma rolativa á 

.rou na Ga.mara republicana, nada havia que uma emissão de bilhetes-ouro. 
impedisse quer a,r:,s Deputad.,s, que1• á Com- A Mesa presidida pelo áctual Senador Vaz 
missão de Omamento, a apresentação de de Mello, não a quiz acceitar; o ministro da 
.emendas crean'do ou extinguindo repartições, Fazenda veio até á Ca.mara. entender·se com 
augmentaniio ou diminuindo vencimentos de a Commissão de Orçamento, deu-lhe expU
empregados publicas, toma~do, emfim provi- cações, e todos se lembram de que, afinal, a, 
. dencias de caracter permanente. emencla. não foi a.cceita. 

Em 1893, porém, foi apresentada. ci Mesa. Os abusos, porém, não cessara.r.a. 
uma indicação, prohibindo que o fizessem o-1 Todos os annos, os prvjectos de orçamento 

.Deputados e os membros daquella. Commis- da Receita recebiam emendas alterando ta

.são; mas, em 1894, depo1s da revolta., que rifas. Em 1897, os Srs. Lauro Muller e Au
concorreu :para a desorganização do varios gusto Montenegro propunham a nomeação de 
serviços :publicos, <> general Glycerio a.pre- . uma commissã.o permanente de tarifas, e 
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davam como razão a necessidade de. mau
tel-as. QuanJo, no anno seguinte, appare
ccram emendas alterando tarifas, a Mesa, de 
accordo com a Camara., as recusou. Creou-se 
ontão o imposto de eonsumo, e no anno se-
14üinte o orçamento da.recoita recobia. emen
das alterando tarifas. Em 1899, o Deputado 
pelo Rio de Janeiro, Sr. Nilo Peç:mha, pedia. 
a nomeação de uma commissão encarregada 
de consolida!' as tarifag. Era ainda a ncct:ssi· 
dade de manter as -tal'ífas o que justificou 
essas medidas. As votações foram solemnes. 
Pouco depois a tolerancia da Mesa começou 
a permittir que se alterassem nos orça
mentes da. receita. qua8i t.das as tarif·.s. 
E começaram, então, a existir as caudas dos 
orçamentos. Nellas tudo se reforma, tudo por 
autorisação. 

Historia as necessidades que determinaram 
a ultima reforma do Regimento, em cuja 
3" discussão a Commissão de Orçamento, de 
que o orador foi relator, apresentou diversas 
emendas, que foram approvadas.Essas emen
das tiveram por fim instituir as medidas re
gimentae~ anterio1•es á reforma Montenegro. 
Duas emendas- a das autorisações e a das 
delegações de attribuições privativas do 
Poder Legislativo- foram, porém. de ex
clusiva responsabilidade do orador. 

A emenda que impediu as autorisações é 
cópia fiel dos Regimentos anteriores e inter
pretação do § unico do art. 132 do Regimento 
anterior. Dizem que esta disposição tolhe a 
liberdade do Deputado e lhe annulla a inicia
tiva, collocando-o em posição inferior ao 
Senador. 

O orador nega esta atllrma.tiva. Da com
paração dos Regimentos actuaes do Senado e 
da Camara, vê-se que niio ·ha tal inferiori
dade do Deputado em relação ao Senador. 

A iniciativa do Deputado não é tão ampla, 
perante a Constituição, como parece a al· 
guns Srs.Deputados. A iniciativa é limitada. 

O orador não define o que é um orç~men
to ; lê as definições que lhe dão os cómpe
tentes; Stourm, Pessoa de Barros e Didimo 
da Veiga. Da. mesma fórma,lê o que escreven 
este ultimo autor citado sobre os orçamentos 
e a maneira de fazel-os. O projec~o de Co
digo de ContaLiliC:.c1de Pu6lica. da mesma 
fôrma contêm disposições perfeitamente ac· 
.;:ordes com o pensamento do orador, o todos 
esses autores condemnaram sem disceepancia. 
as medidas pol' que hoje se vem bater a 
maioria da Commissão de Orçamento. 

O orador sente-se feliz por lhe ser possível 
affirmar que, nas opiniões que está susten
ta.ndo, está. de accordo com o Sr. Presidente 
da. Republica e com o Sr. Ministro da Fa
zenda, aonforme documentos publicos,que lê. 

Por tudo isto, o que se vê ê qne o orador 
tem a, seu favor tt opinião do Sr. Presidente 

Vol. VI 

da. Republica, a do Sr. Ministro da Fazenda, 
a do Tribunal de Contas, a da Impecnsa e, 
finalmente, a da propria Camara, quo já 
suífra.:zou a sua opinião. 

Qual é a extravagancia desta opinião, só 
agora apontada ? Defende-se, lendo a opinião 
dos competentes. Em relação á Fra.nça, lê 
Léon Sa.y. Lê tamb3m a reforma. do t•ogi
monto apresentada pelo Deputa.do Bcrthelot 
no parlamento franccz, reforma que é iden
tica á que foi acceita no nosso Regimento, e 
que se quer jCt abolir. 

Nos regimentos estaduaes, ta.mbem se vê 
medida igual. 

Em Mim.s, p::,r exemplo, (·nde até a in~ 
corpora.ram na Constituiçào. Na actual de
putação mineira. ha nove representantes que 
assignaram a Constituição daquelle Estado. 
Ta.mbem a assignou o a:~tual Sr. Vice-Pre
sidente da. Republica. 

O mesmo se dou no regimento da Assembléa 
legislativa do Estado do Rio, onde aquella 
medida está incluída. claramente. 

Um dos argumentos dos signatarios da inN 
dicação é a. necessidade de facilitar a passa
gem dos orçamentos. O que se viu, entre
tanto, em poucos dias de execução da reforma. 
regimental, foi que os orçamentos da guerra. 
da receita e da justiça, foram discutidos em 
24 horas. Isto quer claramente dizer que não 
são as leis de orçamento que provocam os 
grandes debates e as grandes demoras : são 
as caudas orçamenta.rias. 

Adversario da indicação, apezar de conven
cido de que ella não tem o apoio do Governo, 
cujas opiniões contraria, têm, entretanto, 
receios de ser vencido pela propria Camara, 
porque, a Commissão de Policja já o disse, 
os signata.rios da indicação valem pela 
maioria da Camara. 

Prevendo a derrota, organizou algumas 
emendas afim de ver se salva alguma cousa, 
e, para esse fim, os submetteá apreciação dos 
seus collegas. Ponsa,enti·etanta, e espera que 
a. Cama.ra não approvará a indicação, e 
sa.lva.ráassim o decoro do Poder Legislativo. 
(.Jfuito bem; muito bem. o orador e ctmtp,·i· 
mentado.) 

Veem a Mesa, são lidas, apoiadas , e postas 
conjunctamente em diseussão, as seguintes 

EMENDAS 

Ao patece'· n. 39, de 1904 

(A.' indicação do Sr. Urbano Santos) 

Accrescente-se no Regimento, onde con
vier: 

Art. Quando competil' a duas ou mn.is 
Commissões dar parece1' sobre um projecto 
ou outra qualquer proposição, ellas sere· 

2t. 
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umrao para esse fim, a convite .do Presi
dente daquella. a quem a Mesa des1gnar,.de· 
vendo a deliberação ser tomada collectlva.
mentc • e por maioria absolut't de votos. 

Exceptua-se dessa disposição a Commis· 
são de Orçamento, a. qual opinará,, quando 
couber depois do parecer das dema1s • . · 
· Sala'das sessões, 7 de outubro de 1904.

Edtun·do Ra~nos. 

Ond3 convier-ac~resccnte-se o seguinte: 
Art; ·Nas propostas de leis de fixação ~e 

forças de mar e terra. não poderão ser admlt· 
tidas ·disposições ou emendas que alterem 
ou modifiquem as leis de organização das 
forças armadas,· e repartições ou instituições 
mili-tares da Republica.. 

Sala das sessões, outubro de 1904. -
Joaquim Pires. 

c)· requerer votação nominalj 
d) peLlir verificação de votaçao ; 
e) requerer votação por partes; 
t) reclamar o cumprimento de alguma 

disposição regimenta!, . . . . 
Estas materias scrao md1cadas por sim· 

ples enunciado, sem fundamentação. 
Sala das sessõ3a, 7 de outubro de 1904.

Lamour.ier Godo(í·edo. 

Disposições sobre ,·eque·i"i?1~ento, discussão e 
'l)atação de mate·rza urgentJe 

Emendas: 
Depois do a.1•t. 91: 
.Art. A m•genela; poderá ser concedida 

á mataria p1•opost:t: 
a) para interromper a ordem do dia;. 
b) ou tão sómente para preferir a. sua. 

D · d t 156 do. neaimeuto, aecre- discussão e votação na ordem dos t1•abalhos 
.epo1s 0 ar · L" ~ dos dias irnmediatos, sem preterição J.e as-

scente-se: sumptos igualmente l'elevantes, a juizo da 
. Art. Os pareceres de Commissões q_ ue Mesa. 

não concluirem por um projecto da lei ou de § l.o (como no art. 92) Urgente para se 
resolução terão uma s? discussão. . . intel'romper a ordem do dia só se deve en-

§ I. o Quándo conclmrem po1•ped1d~ de m- tender aquelle negocio, cujo resultado se· 
formação 011 para que o assumpt.o SOJa sub- tornaria nullo e do nenhum efft~ito, si dei
mettido ~ outra Goro missão, ser>ão conside- xasse de ser tratado immediatamente. 
rados como requerimentos e como ta.es dis- submettülo á cama.ra e approvado o reque-
cutidos e validos. rimento de urgeocin. com interrupção da 

§ 2. 0 Os que forem. dados sohre projectos ordem do diu.,entrará a ma teria. immedia.ta
de let ou resolução, ou emenda. do Senado ou ment:~ em discussão, até a sua decisão final, 
da. CamM•a, serão impl'essos com a mataria. a. na, mesma sessão o nas que se saguh·em. 
que· se referirem, e com ell& eu.tra.tão con- § 2.o Urgente para, a discussão e v~tação 
junctamente em. discussão. ·nos dias immeciiatos será toda a materia. em 

Art. As indicà.ções terão sómente uma cuja solução. brevo estiver empenhado o in. 
discussão, mas si os pa.rece1• es sobre ellas, teressa publico, podendo resultar do seu 
da.dos pelas Commissões que estudar>em a · retat·uamen~o prejuízo ndtorio á Nação, 
respectiva rnateria, concluíre~ por ut:n PL'O· Art. A urgencia, no caso do art ... 
jecto de lei ou de resolução, se segu~rá na lehtra a, poderá se1• concedida. por dous 
diccussão cs tramites para este determJnados terços dos membros presentes, em numero 
no Regimento. não inferior ao necessat·io para a abertura 

Supprima-sa o al't. 213 do Regimento. das sessoas q mmdo não haja na Casa maioria 
Sala das sessões, out11bro ue 1904.·- absoluta. 

Joaquim Pi-res. Adiada a solução de~sc requerimento para 

Onde convicr-accrescente-se: 
Art. A r•eforma. de qualquer artigo deste 

Regimento só pode1•â ser feita por meio de 
indicação, q~ta soft'rerá. ~·D!L só discu.ss_ão, de
pois de ouvida a Commzssao de PolJc.Ja .• 

o dia seguinte, quantLo nã,o tenha havido 
quol·um para ser• votado, o annunciado o 
do quo tl·atn, a lettra b, do citado artigo. 
a deliboracão será, entã,o, tomada pela 
maioria absolutu. dos Deputados presGntes .. 

Art. os projectos de lei, considerados 
11rgontes, terão sómente duas discussões, 
salvo o disposto no ar·t·. 156. 

A Mesa remetterá á Commissão respectiva 
Substitua-se o a.rt. 208 do Regimento pelo uma cópia de taes projectos, sem prejuiza. 

seguinte : das discussões, em cujo decurso ~ode.rá ~er 

Sala das sessões, 7 de outub1•o de ·1904.
Joaqt.,im. Pires. 

A1•t. Na occasião de votar só poderá ser .apresentado o parecer,_ que se distrrbUlrâ 
concedida a pa.la.vra para: im:J?.resso antes· da vot~ça<?. . . 

a) pedir pl!eferencia · A falta de parecer nao Impede o encerra-
b) declarar 8í materi~ prejudicada por vo- mento d'? debate e ~ yotação consequente. 

tação anterior·; ' (Supprima-se o§ 2 do art. 92). 
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Os requerimentos ·de urgenciapoderã.o · ser 
reproduzidos sempre que não tenha com
parecido a maiol'io. absoluta dos Deputados 
á sessão em que houverem sido rejeitado), 

S. R.--,-Edua}·do Rmnos. 

Substitua-se o · § lo da indicação pelo se
guinte .; 

«Não é permittido apreaentar aos . proje
ctos de leis annuas emendas com caracter de 
proposições principaes, que devem seguir os 
tramites dos pt•ojectos de lei. São considera
das taes, as emendas que cream, reformam Oll 
extinguem servjços e l~epartições publicas, 
convertem eni ordenado parte ou toda a gra
tificàção estabelecida em leiS especiaes, re
vogam leis de · outra natureza, ou mandam 
vigorar as já revogadas.» (l) 

Sala das sessões, outubro de 1904. -
Paula Ramos. 

O § lo d<\ indicação deve se1· as.:;im redi
gido: 

<Não poderão ser propostas e nem recebidas 
pela Mesa disposições ou emendas que creem 
reformem ou extingam repartições ou 
empregos publicos, augmentem ou diminuam 
ordenados, e, em geral, contenham provi
dencia de caracter permanente.» 

A Ca.mar:1 tambem nã.o poderá incluir nas 
leis annuus taes medidas sob a fórma de 
autorização ao Poder Executivo. 

Sala das sessões, outubro de 1904. ..._ 
·Paula Ramos. 

Emenda. 
Si não for acceita a emenda supra, pl'O

ponho que se mantenha a disposição do art. 
131 paragrapho unico quli} vigorava antes 
da reforma deste anno. 

Sala das sessões, outubro de 1904. -
Paula Ramos. 

Si for approvada a Dispos:·ç,io Transitaria 
acorescen te-se: 

«<gualmente poderão sel' apresentadas na 
terceira discussão do Orçamento do Interio1• 
e acceitas pela Mesa todas as emendas que 
não augmentem a despeza.» 

Sala das sessões, outubro da 1904. -
Paula .Ramos, 

Fica adiada a discussão pela hora,. 

Continuação da votação do projectO n. 176 
de 1899, • regulando a responsabilidade civii 
das estradas de ferro (2:> discussão) ; 

Continuação da discussão . unica, do pareCei' 
n. 39, <le 1904, deixando á alta sabedol'ia. da 
Camara. .dos DJpntados a S?luçã~ da proposta 
de ~od1fi.caçoes em varias dtsposições do 
Regnnento Interno, constantes d<.\ indica.cão 
que acompanha; -

Discussão ~nica do parecei' n. 30 D, de 
1904, sobre as emend<.\s offerecidas em 3a. dis
cussão do projecto n. 30, deste anno, quQ 
autoriza o Presidente da Republica. a encom
mendar <~ industria, pelo Ministerio da. Ma
rinha, os navios que menciona; 

Discussão unica, do pa.recer n. 172, de 1904, 
sobre as emendas do Senado ao projecto 
n. 60 B, de 1903, reformando a reorgani
zação judjciaria do Districto Federal; 

2a. discussã.o do proj2cto n. 216, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o Cl'edito extraordi
nario de 554$351, para pagamento ao juiz 
federa] do Espírito Santo D1·. Raul de Souza. 
Martins, em virtude de sentença.; 

2a. discussão doprojecto n. 217, . de 1904, 
autorizando o Poder Executivoa abrir ao Mi
nisterio da. Justiça e Negocias Interiores, o 
Cl'edito extraordinario de 34:164$196 . para o 
pagamento devido ao alferes da Bt•iga.da Po· 
licial, Ernesto Pinto Machado, em virtude ds 
sentença; 

2a discussão do protjecto n. 218, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito ex.traordina
rio de 1:600$, para. pag-amento dos vencimen
tos que competem a Manoel Canuto do Nas
cimento, continuo aU:dido da Secreta,ria do 
Ministerio da. Guerra; 

2a. discussão do p1•ojecto n. 219, do 1904, 
auto1•izando o Poder Executivo a. abrir ao Mi· 
nistot•io da Fazenda o credlto extrnol•dina
l'io necessario para pagar a D. Leopoldina. 
Carolina Camisã.o de Albuquerque Figueire
do, viuva do capitão do exercito, lgntloto 
Francisco de Albuquerque E<'iguoiredo, diire
renc;a de meio soldo a que tem direito, deado 
11 de fevereiro ele 1887 até 22 de julho de 
1903, á, razão de 20$ mensaes, relevada a, 
prescripoão em que possa ter incorrido; 

1a. discussão do ~1·ojeoto n. 131 A, de 1904, 
o Sr. P.I·esidente-. Tendo dado concedendo a penéio mensal de 500$ á viuva. 
h d · 1 - do ex-Senador do ImpePio Dr. Gaspa,r da~ 

a ora, es1gno para aman la a. seguinte Silveira Martins; com parecer e emenda da 
ordem do dia.: Commissão de Pensl5es e Con.ta.s, 

(i) Copia fiel da ta parte do art. 142 do Levanta-se a gessão ás 4 horas e 20 miDti• 
Regimento do Senado. tos da tarde. 
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1208 SESSAO EM 8 DE OUTUBHO DE 1904 

P1·esidencia dos Srs. Julio de Mello (2° V;ce-Presidente), Alencw· Guimai·iie3 (1° Se
cretario) e Julio de Mello (2° Vice-Presidente) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada, a qu.e I ftscaes das estradas de ferro arrendadas pola 
respondem . os Srs. Julio de Mello, Alencar União. 

O Sr. Presidente- V. Ex. tem 
razão. A emenda a que V. Ex. se refere, foi. 
approvada. A Mesa, na fôrma do art. 169 do 
regimento, declarou que tinha de ser desta
cada para constituir prGjecto em separado. 

A unica emenda prejudicada foi a do ·Sr. 
Thomaz Cavalcanti. 

Em seguida é a.pprovada a acta da sessão· 
antecedente. 

Guimarães, Thomaz Accioly, .Joaquim Pires, 
Bricio ·Filho, José Ensebio, Urbano Santos, 
Luiz · Domingues, · . Cunha Machado. Dias 
Vieira, Francisco Sá, Frederico Borges, 
Sergio Saboya, ·Gonçalo Souto, Eloy de Souza, 
Fonseca e Sllva, Teixeira de Sá, Pereira de 
Lyra, Malaquias Gonçalves, Pedro Pernam
buco, Elpidio Figueiredo, Raymundo de Mi
randa, Eusebio de Andrade, Joviniano de 
Carvalho, · Domingos Guimarães, Prisco Pa
raizo, Felix Gaspar, Garcia Pires, Satyro 
Dias, Alves Barbosa, Paranhos Montonegro, Passa-se ao expediente. 
Ro·frigues Saldanha, Bernardo Horta., Mo-
reira. Gomes, Heredia de Sá, Corrêa Dutra, O Sr. Alencar Guim.arã.es 
Mello Mattos, Belisario de Souza, Laurindo, (1o Secretario) procede á leitura do se
Pitta., Pereira Lima, Mauricio de Abreu guinte 

EXPEDIENTE 
Carlos Teixeira. Brandão, João Luiz, Bueno 
de · Paíva, Leonel Filho, Henrique Salles, 
Sabino Barrozo, Carvalho Brito, Lindolpho 
Caetano, Rodolpho Paixão, Bernardo de Officios : 
Campos, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Eloy Chaves, Ca.ndido :Rodrigues, 
Rodolpho Miranda., Hermenegildo de Mo1•aes, 
Costa Netto, Paula Ramos, Soares dos 
Santos, Juvenal Miller, Vespasiano de Al
buquerque e Homem de Ca1·valho. 

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

O !!h·. Francisco Sã.-Sr. Presi ... 
dente, no historico da sossão de hontem, pu· 
blicado no Dia'l"io do Oon[Jresso, leio que, ao 
serem votadas as emendas ao projecto quo 
regula. o pagamento de dia.1•ias a engenheil•os 
:tlscaes, a Mesa declarou prejudicadas as dos 
Srs. Thomaz Cavalcanti e F1•ancisco Sá. 

Si essa declaração effectivamente constrt 
da acta, ha um equivoco que precisa ser 
rQctiftcado. A minha emenda foi submettida 
á votação e approvada pela Camara. Nem 
V, Ex. poderia consideral·a prejudicada, 
pois, o assumpto de que elLa. trata é di1Te
rente daquelle sob1•e o qual a Camara se 
pronunciava. · 

Peço a attenção de V. Ex. afim de se1• 
corrigido o engano evidente. A emenda a 
que me refiro, é a seguinte: 

Ao art. Lo Eleve-se o credito de 70:650$ e 
accrescente-se depois das palavras-vigente 
lei-o seguinte: incluidos os engenheiros 

Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 7 do 
corrente, communicando que; pelo Sr. Pl·e
sidente da Republica, foi sanccionada a re
solução do Congresso Nacional, da qual envia 
um dos autograpbos, prorogando por um 
anno, com ordenado, a licença concedida ao 
bacharel Vulpía.no de Aquino Fonseca, ama-· 
nuense dos Correios de Pe1•namlmco.-Intei~ 
rada.. Archive-se o autog1•apho. 

Do Ministerio da JustiQa. e Negocias Intot•· 
iores, da 6 uo co1•rento, satisfazendo a 1'8· 
quisição desta Camara., no oftlcio de 14 
do mez ftndo, rolativamento ao alumno 
Gaz•tUld Augusto Pel'l'Y de Almeida, digno 
do premio de viagem d. Europa.. - A quem. 
foz a requisição. (A' Commíssilo de OrQt\· 
manto.) 

Do mesmo Ministez•io, de igu~tl data, sa
tisl'a.zendo a requisição desta Camara no 
omoio n. 226 de 29 de agosto ultimo, pre
stando a seguinte informação: o reque
rente bacharel João Vieira da Cunha, foi 
nomeado juiz de direito da comarca de Ca
valcanti, em Goyaz.-A quem fez a re~ui
sjoão. (A' Commíssão de Orçamento.) 

Do Ministerio da. Guerra, de 7 do corrente, 
satisfazendo a l'equisição desta Camara, no
otHcio n. 279, de 5 do corrente, rt-lativo ao 
coronel do quadro especial do exercito Vi· 
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cente Antonio do Espirit.o Santo, lente ca
tbedratieo da, Escola, Militar do Brazil, que 
·pede a concessão de um credito especial para 
pagamento do premio de 5:000$, que lhe foi 
arbitrado pelo Conselho de Instrucção da 
mesma escola pelo seu trabalho-Compendio 
de Dú·eito.-A quem fez a requisição. (A' 
Commissão de Orçamento.) 

Telegramma: 
ltío Comprido, 8 de outubro de 1904. 

í Sr. 1 o secretario C<.tmara Deputados-Rio 
-Deixo de cornpa.recer a sessão de hoje por 
incvmmodo de saude. Saudações- Valladlío. 
-Inteirada. 

Requerimentos : 
Do inspecto1• de Fazenda bacharel Luiz 

Vossio Brigido,pedindo prorogaçãodalicença, 
para proseguir no seu tratamento.-A' Com
missãó de Petições e Poderes. 

Sao lidas e vão a imprimít', para entra1• 
na or!lem dos trabalhos, as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 205 A-1904 
.Redacçtto fino.~ do p;·ojecto n. :?05, deste anno• 

{ltUJ aMtoi'i.za o Presidente da R.epuM:ca a 
.conceder a Bento Josd da Sil·t)a, conductor 
de t;·em ele ta. classe da Esh'ar.la de Pel'i'O 

Ce11t1·al do Bta.zil, um anno de licença, com 
o 1·especti-vo ordenado, em p1·orogaçtto d que 
llle foi concedida por f.lcc1'1~to n. 1.078, de 
20 ele outttl.Jro da 1903, 1xu·a t1·atar ele sua 
satlde, ando lhe concie1• 
O Congresso N'\cional rcsol ve: 
Al•tjgo unico. Fica o Peesidento da Repu· 

blica autorizado a conceder a Bento José da. 
Silva, conductot• de trem do l"' classo da. Es· 
tradu. t.le Fer1•o Central do Bl'azil, um nnno 
de licenQlt, com o res}Jcctivo o1•denado, om 
·pro rogação á. que lhe foi concodida ·por de
creto n. l.07S, de ~o de outubt•o de 1903, 
pa1•a tratar do sua saudo, ondo lhe convier; 
l'evogadas as disposições em conlirario. 

Sala das Commissões, 8 de outubro de 
1904. -Domingos Guirna1'ttes.- Viriato Jlfas
carenltas.- Wa~{l'edo Leal. 

N. 207 A- 1904 
.Redacçcio final do pi·ojecto n. 207, deste anno, 

que approva o tratado de commercio e ami· 
.::a de entre a Republica do Bmzíl e o lm. 
pedo da Persia, concluído nesta Capital em 
16 de jtmho de 1903 

.O Congt•esso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' approvado o tratado de 

commercio e amizade entre a Hepublica. dos 

Esta~os Unido~ do Bl'azil e o Imperio da 
?ersw,, conclmdo nesta Capital em lô de 
Junho d~ 1903 ; revogadas as disposições em 
contra.rw. 

Sala das Commissões, 8 de outubro de 190-l 
- Domingos Guimurães .-Walfredo Leah • 

:N .. 212 A- 19)4 

Reclacç/lo {t11~l do pt·ojecto n. 212, deste anno, 
que autonsa o Pi·esidente da Republica a 
concede,· mn mmo de licença, com, o respe· 
ctivo ordenado, a Erigido Attgasto G,•ana, 
3° esci"ipt<wa;·io da Alfandega de Manàos, 
para tJ·atm· de sua sawle onde lhe conliier 

O Congresso Nacionu,l resolve : 

Artigo unico. Fica o Presidente da Repu
blica autoriz~do a conceder um anno de 
licença, com o respectivo ordenado, ao 
3° escripturario da Alfa.ndega de Manáos 
Brigido "\.ugusto Grana, para tratar de sua. 
saude, onde lhe convier; revogadas as dispo
sições em cont1•at•io. 

Sala das Commissõos, 8 de outubro de 1904 
-Domingos 0Himal"i.7es .·'-vValfredo Leal. 

E' tido e van a. imprjmir, para entrar na 
ordem dos tral)alhos, o seguinte 

PROJECTO 

:·{. 210 A - 1904 

C1·ea no Distl'icto Feiel"a~ mais dous officios 
de tabellillo ele notas 

(Vide l)l'ojecto n. 210, de 1904) 

Pal'eceJ· 

O ultimo cartorio de notas ou tabellionato, 
crea.do nesta Capital, data do 1874. São, pois, 
decorridos tl•inta annos sem se augmentar o 
seu numero. Quando ct•cado o ultimo, na· 
quella. data., procurou·se attendet' ás necessi· 
dados publicas, sempre crJscentes, sendo 
esta. a razão que determinou o augmento 
então. 

De 1874 para cá. o desonvolvimento da Ca
pital ela União tem· sido immenso, como facil
mente se vet•iftca do progt•esso material, 
commm·cial e industrial. As transacções de 
toda especie multiplicaram-se e o trabalho 
dos CM'torios de notas subiu espantosamente. 
E' natural, pois, que o mesmo numero de ta
belliães existentes em 1874, proporcional ás 
necessidades daquella. época, não corresponda 
ás de hoje. E prova evidente disto temos no 
facto da creação, no anno tlndo, de um tercoi· 
ro otncio de hypotheeas, votado por esta mes
ma Ca.mara, para attender ao estraordi-
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nario augmento do serviço. Só este facto 
póJe justificar eloquentemente a necessidade 
que o projecto dos · .Srs. Mello Mattos e Hen-: 
rique Borges attende, com a creação de dous 
novos cartorios de notas. 

E não é só. · Para todos ·os taballiães ex
istentes houve até certo tempo um só official 
de registro hypothccario, sendo creado um 
segundo em vista do numero sempre cres
cente dos contractos e ainda o terceiro, sem 
o augmento nzoa vcl c proporcional dos ·. of
:ficios de tabelliães _ 

O~ sentimentos de alta justiça, o criterio 
da Camara não consentiriam que sJ sacrifi
casse os interesses dos otficiaes de hypotheca 
existentes, dividindo · os seus ·proventos com 
um terceiro concorreu te, si · não fosse a me
dida reclamada pelas necessidades publicas. 

Não póde cleixar de haver uma justa pro
porção entre o augmento de serviços · dos 
registros de • hypothecas e o dos tabelliães. 
Assim, si -p1u•a o mesmo numero destes em 
1894 . só havia um registro de hypothecas, 
é de Cl'er que hoje, havenuo tres registros 
hypotheca1•ios, maio1• deve ser o numero de 
tabelliães, sendo o augmento de mais dous 
muito inferior á proporção, caso fosse esta 
o • criterio absoluto a guiar a Camara. 

Por estas razõos, con~iderando que o pro
jecto · attende a urgente necessidade ; 

que clle não é sinão a consequencia logica 
e necessn.ria da creação de mais dous offi" 
cios hypothecarios, sem Cl'Oação de novos 
tabelliona.tos no mesmo espaço de tempo, é 
a. Commissão de Legislação e Justiça uo pa
recei' que soja o mesmo approvado e apre· 
senta á consideração da Camaro. o seguinte: 

PROJECTO 

Art. 1. o São creados no Districto Fedel'al 
mais dous officios de tabelliães do notas, 
com as denominações de 9u o 10°. 

Art. 2," Revogam·Si as disposições em 
con~rat•io. 

Sa.la das Commissões, 5 de outubro de 1904. 
-Paranhos Montenegro, presidente. - Ger
mano Hasslocher, relator. - Bernardo de 
Campos.- Estevam Looo. - Teixeira de Sd. 
- Arthur Lemos. - .M:ello Mattos. 

N. 210 -1904 

· O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 'São crea.dos no Districto Federal 

mais dous ofilcios de ta.bellião de notas. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 

contrario. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1904. 
·- H1nrig.ue Bor!les. - Mello Mattos. 

O Sr. Henrique Salles (•)
Sr. . Presidente, na ultima sessão da legis• 
latura passada tive opportunidade de for
mular .·· um projecto .de lei, ... autorizando o 
Governo a reorganizar . o · •. instituto bonefi.· 
cente dos operarias da .lmp1•ensa . Nacional. 
Esse projecto foi, na .fórma do Regimento, 
encaminhado a uma das · commissões pel'·• 
manentes da Casa . . Entretanto. encerrou-se 
aquella sessão, encerrou~se a primeira sessão 
desta legislatura e o meu projecto não teve 
a. honra de um parecer, para se1· submet
tido á discussão e ao voto da Camara. 

Eu, agora, consulto a V. Ex. si, tendo-se 
encerr8.do aquella legislatura, o meu pro
jec>to ··. caducou, devendo eu formular novo 
para que tenha o devido andamento ~ 

0 SR. PRESIDENTE - 0 projecto não 
desappareceu com a legislatura ; elle está 
submettido ao estudo da Commissão. 

0 SR. HENRIQUE SALLES-Então eu pedirei 
a V. Ex. que interponha seu prestigio junto 
á Commissão para que dê parecer, favora
vel ou contrario, de modo que o projecto 
venha ú. Camara, não se me cassando a fa
culdade que tenho para apresentar projec .. 
tos de lei. 

O projecto contém ma teria interessante ; 
foi o resultado de diversas representações 
dos operarias da Imprensa Nacional envia~ 
dus a esta Camara e de uma mensagem do 
Sr. Presidente da Republica, qu.e pediu ao 
Congresso que cogitasse da sorte do opera" 
riado do Brazil. 

Foi nestas condições que o formulei. Não o 
justifiquei aa occasião porque pareceu-me 
pr6viamenf;e justificado :pelo seu proprio 
objecto. 

Assim, V. Ex. me faria uma grande fineza 
si interpuzesse seu grande pre~:>tigio, junto á. 
Commissão, para. que ella formule seu pa 
11ecer, qualquer que pos .~a. ser, a.ftm de que o 
projeoto seja dado pa.ra a discussão e a Ca-· 
mara sobre elle se p1•onuncie. 

O S1•. P1~eMidente- A Commissão 
ouviu a reclamação de V. Ex. e certamente 
a tomará na devida consideração. 

O Sr. Delisario de Souza (•) 
-Agradeço a V. Ex., Sr. Presidente, e peço 
perdão por me ter antecipado ao meu dis· 
tincto amigo, Deputado por Minas. V. Ex. 
sabe que em assumptos parlamentares nunca 
m~ ajudou a nat11reza para nelles ser forte 
e em m~teria de Rettimento ainda meno~; 
mas é tao profundo o acata·mento .que tri
buto á autol'ülade da. Mesa e princi-palmente 
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a V. Ex., pela, consideração e estima em que 
o tenho, que digo: ·si acaso eu infringir o 
Regimento, o novo, que ainda. não tive 
tempo de ap1•ender, pelas muitas reformas 
que tem soft'!>ido, V. Ex., logo, immediata
mente, me advirtl!., que não· serão pre~isos 
tres tempos, mas· .um· só, para obedecer 
a V. Ex. 

Sr. Presidente, está encerrado o debate 
sobre[~ obrigatoriedade da vaccina, nem en 
viria reabril-o, . renoval-o. Respeito o ven
cido, mas o projecto ainda não está votado 
e, nos termos da Constituição, que V, Ex. 
tão bem conhece, e do Regimento, que tão 
bem rx~rcita e executa, como magisirado 
que represep.ta a lei viva, ainda nã•) é lei, 
ainda depende de votação. 

O honrado Deputado pol' Minas Ge:r:aes, o 
Sr. David Camj!ista, cuja ausenciu lamfJnto· .. 

0 SR. HE:\IUQUE SALLES-Previno a V. Ex' 
que incommodo de sauàe em pessoas da fa· 
milia tem-no obrigado a não compt\reccr á.s 
:aessões. 

0 SR. BELISAIUO DE SouzA-Agradecendo 
a V. Ex. a communicação que me faz sobre 
o motivo da ausencia do lwma.úo Deputado, 
faço votos para quo taes motivos ccssOin 
quanto antes. 

Mas, Sr. Presidente, S. Ex., o S1·. David 
Campista., quando discutiu o projecto, e fel·o 
com verdadeiro brilhantismo, porque, devo 
dizer a V. Ex., e, fazendo a critica J.o de
bate, não estou no numero dos que se hou
veram com brilll<mtismo, foi um debate que 
honrou esta Camaru. ; o nobre Deputado 
trouxe uma notu, nova, 

Quando o Sr. Barbosa Lima fallava (só me 
refiro ás phrases que. for[lm pronunciadas 
pelos oradoras, e si llo uver a.dvel'tencias, a 
mim não cabem), quando o Sr. Barbosa Lima 
fallava, com a alma ulcerada do quem com
bar,ia uma lei perigosa, e por isto fallou na
quelle tom extl'aordinario do eloquencia quo, 
ás vezes, muitos co1•a.ções contui•IJou, muitos 
espiritos conduziu e muitus almas indignou, 
den.nte do quo considel'O.Vtt, não tanto uma 
ameaça á saude publica, como um perjgo e 
a.meuça (L Republica., o meu honrado amigo, 
o Sr. David Campista, fu.lla.va. em extremo 
opposto ; tinha. a convicção de que nos vjnha 
prestar um beneficio, beneficio que havia 
prestauo á sua terra natal, e, então, nos as
segurando a efilcacia da vaccina e determi
m~ndo a obrigatol'iedade, logicamente fal
lava, de bom gosto, aconselhava aquillo que 
acreditava, porque aconselhava o remedio 
com que os nossos males deviam ser mi
tigados. 

Mas não foi propriamente este o ponto, 
porque não discuto o vencido, que mais me 
interessou; foi o processo de estatística que 

S. Ex. nos ministrou. Confesso a V. Ex. que 
desse negocio de estatística não estou muito 
certo. 

S. Ex. admittia então que no Rio de Ja
neiro, isto é, na Capital Federal,- houvesse 
800 mil habitantes ; e então perguntava com 
que direito 800 mil habitantes veem predo· 
minar sobre 20 milhões, que era a população 
geral do Brazil. 

S. Ex. nos citou tantas legis..!ações estra,n
geiras que bem poderia perguntar aS. Ex.: 
não foram os ·tres milhões do plebiscito_ que 
derrotaram a Republica Franceza e fizeru.m o 
imperio de Napoleão, que só cahiu na des
graça de Sedan, com um successo ini'eliz~ 

Poderia ainda perguntar a S. Ex. si i1ão 
foram mil os sol<J.ados de. Ga.ribaldi . que 
abriram a entrada gloriosa para a Italia li
bera,l. Eu porgunta.ria. ainda a · S. Ex. s'i 
s. Ex. tinha feito a estatística dos gene
raes, offici~es, marinheiros, soldados e bra
zileieos que proclamaram a 15 de novembro 
a Republica, que está acceita e ha de ficar 
acceita, affirmo sob a minha fé republicana. 

Dis.<?e outro dia om aparte e hoje repito 
que essa era a soluçiio do nosso destino na
cional e que por si não pôde morrer nem sa
crificar ; o que não pode ficar esquecido 
são os homens que contribuíram para ore
gimen. Sempre entenJi Republica o inter
esse pelo bem publico. (Apoiados.) 

Mas, senhores, representação, eu trago 
uma tambem aqui; nem quero outro argu
mqnto : este que tr;~go, Sr. Presidente, obe
dece jnteiramente á lei. 

Um medico, collega roeu muito distincto, 
que exerce altas funcções otllciaes e que 
})óde e~ercer outras, pois é uma grande 
competoncia., perguntou-mo uma vez si com 
olfoito oram contadas as assignaturas da 
primeira representação que aqui tive a 
honra de apresentar. 

Disse que não tinha tempo de contai-as. 
Lembrei-me de um caso, que não conto por
que não tenho tempo : caso do f.rei João, 
sem cuidados, que não tjnha tempo de con
tar as estrellas. . • Não contei. 

Mas desta vez estão declaradas todas as 
u.ssigna tu r as. 

São todas ellas quasi de militares. V. Ex. 
verá pela lista. Estão no seu pleno direito 
de ropresontar, pois todos são eleitores. 

Peço a V. Ex. , com a devida satisração da. 
Camara, que a façl\ publicar,tal qual como se 
contém, no Dim·io do Congresso. Não quero 
discutir as razões e declarações de votos. 

Aqui está a manifestação. Representei 
neste sentido, com profundo respeito á. 
lei e á Constituição. Os motivos na. Consti· 
tuição se fundam; hostilizei. Jornaes temem, 
receiam conflictos por occasião da lei. Si 
contlicto houver níto ha de ser pelo exercito 
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brazileiro ; e~te • assumiu a tremenda. respon
sabilidade do 15 de • novembro e nunca de 
sua parte ha de vir a perturbação á Repu
hlicn.. 

O povo ha. de ter a pacifica resistencia de 
quem defende um direito : . a rcsistencia ha. 
de vir dos tL'ibunaes e · a resistoncia. virá 
tambem disso-do bom. senso do Governo e 
da sua sabedoria na applicaç:ão da lei, que, 
para mim ficará, como eu digo, hespanhola, 
sem e:<ecução. 

Já que fallei em representação, devo de
clarar oque dis.;;o aos meus a.migos que mo 
entregaram esta. Em Minas, acaba isto de 
ier um admiravel successo, e isto digo mesmo 
·em consideração ao Sr. David Campista, que 
aqui fallou. 

A representacão toda do povo mineJro, Se
nado e Camara,. votou uma lei taxativa de 
um. novo imposto. Os commerciantes mi
neiros-e certa.mente não são. a tohlidade 
da população de Minas, nem mesmo a maioria 
-os commerciantes mj neiros, despertados 
e . · feridos nos seus interesses reagiram 
dentro da lei, dentro do respeito e denGI'O da 
consideração;· reagira.m: a imprensa., nas 
cidades, . em artigos extraordinarios, vm·· 
herou as iniquidades d:1. lei, si assim é per
mittidodizer; um jusisconsulto e economista 
nota\·el, sob esta epigraphe significativa 
Guiem e n(to turvem, . a opinião, defendeu o 
imposto ; mas o honrado presidente de Minas, 
cujo nome peço licença para declinar, Fran
cisco Sallcs. . . ( E como anda se sahindo 
bem esse nome de Saltes na Nação ! (Riso.) 
Vê-se que não são só os Salles de Minas os 
applaudidos ; outros o começam a ser. Pois 
que Deus os taça felizes!) ... o honrado pl'e
sidente de ll'linas, esta é a ve1•dade, não con .. 
sultou as esta.tisticas mineiras, que, alilts, 
sobre a vaccina não foram aprcsuntadas, nem 
mesmo sobre população, nada consultou e 
decidiu convocar a assemblóa para cogitar 
da mataria. 

0 . SR, BELISAR.IO DE SOUZA - Bem ; dizia 
eu que a representação de Minas vingou, 
produziu effeito; esta não sei que eifeito 
trará. 

Quer, porê.m, a Cama.ra. ver o que é o 
regimen da.liberdado?- Qual foi, aqui, are
presentação que cJm maior vigor impugnou 
a vaccina obpigatoria ? A do Rio Grande do 
Sul. 

O meu ca.ro a miro Sr. Cassiano do Nas
cimento, nesta materia, veiu como Cesar 
para encerrar o debate: venceu! 

S. Ex., entreta.nto, nesta materia, estava 
em divurgencia C1)m os seus illustres ami• 
gos. 

Sl'. Pl'e8idcnto, taml>em eu leio e3tatisticas 
o hontem li um telegt•amma que me c~msou 
muitas satisfação, 

O Sr. Dr. Protasio Al\res é medico muito 
distincto (apoiaclos), directo1• de hygiene, 
lente da Escola de Medicina e tambem, pa
rece-me, foi um dos assistentes de Julio de 
Castilllos. 

A esse meJico, que é muito distincto, 
nem só de nome o conheço, pois o sei 
pelas suas obras; elle allia á altL\ intelligen
cia clinicao seu valor, allia o saber theori.co 
ao saber pratico e, já, com a idade, vae tendo 
a.quelle sa.ber <la ex.periencia feito. 

Agora, veja-se o que é o regimen da liber
dade. Li no Jornal do Cmnmercio-e no Rio 
Grande do Sul não ha obrig·<\torieda.de de 
vaccina-que o Dr. Protasio Alves pediu ao 
dircctor de hygiene que semanalmente lhe 
remettesse 250 tubos de vaccina. E, por 
falla.r• em tubos, apenas me lembro quo de 
Minas, um outro met.lico distincto, Dr. Hen· 
rique Diniz, agente executivo em Barbacen~. 
tambem fez identico pedido. 

Sr. Presidente, é o que tenho a dizer á 
Camara. v. Ex. me desculpe, me desculpe a 
Oama.ra.. 

Ul\t Sa. DEPUTADo - Muito patriotica· Tenho feito nesta Casa positivas, formaes 
mente 0 fez. (Apoiados.) e firmes adhesões de apoio á Republica., de 

O S.a. BELisARro DE SouzA - Muito pa· r•espeito a seus homens e de respeito a esta 
trioticamcnte, e eu o estou citand,o como Camara. 
exemplo a sor seguido. Não sa deve conftmdir Só a um perigo eu temo : é que ella se 
prestigio da autoridade com- capriclto não esqueça de que é Republioa e confunda liber
Jirei, que respeito muito o poder- com pe- dadas que não lhe eram assegara<1as com 
quenas prevenções· dictaduras disfarçadas em sciencia. ou om 

E, S:r. Presidente, como quero concluir, religiã~, i~postas aqui J?Or uma supposta. 
por obediencia a v. Ex., cujo olhar me está convemenc1a ·á confratermdade dos Estados~ 
aizendo que a hora finda... Peço a V. E~. que consulte á Camara_ SI 

M permitte na publicação da representaçao, 
VARIOS Sas. DgPUTADos - Nao, senhor., como faculta a Ie~tra a do para~rapho uui~o 
O Sn.. PAULA. RAli(OS- Não; aquelle olhar, do art. 86 do Rcgrmento. (MHtW bem mu~to 

agora., é de admiração. bem.) 
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Documento a. que se refara o Sr. Belisario 
de Souu 

'REPRESENTAÇÃO CONTRA. O PIWJECTO DE 
VACCINAÇÃO OBIUGATOlUA 

Lisla$ complementw·es âs que acompanhat•Lml
a 1·ep1·esentaçtio publicada no« Dim·io do 
Congresso», de 24 de agosto 

A. Ximeno de ViUel'oy, major de enge
·~1heil•os. 

SaLurnino Nicolá.o Cardoso, major, lente da 
Escola Militai', 6° annista de medicina. 

Sebastião Pinto da Silva, alferes·alumno. 
Fructuoso ::\Iencles, 2° tenente de · arti-

-lharia. 
Ricardo Bereedo. 2° t~mente. 
Manoel Rabello, ·2ó tenentG. 
Firmo Ramalho Freire, alfercs-alumno. 
;\.scendino d'Avila :Mello, idem. 
:Mauricio J. Cardoso, idem. 
Henrique Joaquim Cardoso, idem. 
_\.ntonio Paiva de Sampaio, idem. 
Julio Rodrigues da :Motta Teixeiril, idem. 
José de Góes .\..rtigas, idem. 
·chrisostomo Ferreil'a da Silva, idem. 
Julio Constancio Horta Barbosa, idem. 

. Augusto Limpo Teixeil'a de Freitas, 2u tc
Jlente. 

Alvaro Conrado de Niemeyer, alferes
nlumno. 

Telesphoro de Souza Lobo, alumno da. Es-
cola Militar. 

Raymundo de Paula Arelíno. 
Napoleão de Lima Costa. 
Alberto Vieira Nunes, alumo da E~cola 

Militar. 
.Anatolio Baekel, idem. 
João Cesal.' de Castro, idem. 
Leon de Campos Pacca, idm11. 
Luiz Pinto de Souza. 

·CONTRA A ODRIGATORIEDADE D.-\. VACCI:-l'A 

Os abaixo 3.Ssignados convidam todos os 
cidadãos que, por quaesquel' motivos, fot'em 
cont1·arios á obrigato1·i.edade da vaccina, a. 
.a.ssignar a seguinte representação, pedindo 
a.o Cong1•esso Nacional a rejeição do projee~o. 
que ora so discute no Senado, e pelo qual 
se to1•na á obrigatoria, em toda a Republica, 
a vaccínaçã.o o a revaccinação. 

Como se vê, não SB discute nesse documento 
a etficacia ou a ineffl.cacia da vaccina. ; 
apenas se reclama contra a. sua. impo
d~ão. 

Vol, Vl 

Vaccine-se quem quizer e quando quizer; 
mas que ninguem seja obrigado a vacci
nar-se ·contra a sua. vontade ! 

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1904.
Hem·ique Benoit . · Aziniê1·es .-Paulino Van
Erven.-.-1ntonio Cavalcanti• de Gusmão.
Albel·to Perií·az. Jum:o,·.-A.lfredo de Soteza 
Bm·ros.-Godofredo Genesio de Bai'i'OS. 

Srs. membros do Congresso Na.cional : 
Cumpl'indo o dever. que o sentimento re

publicano nos. dita, vimos pedir-vos ·que não 
approveis o projecto que tenta estabelecer 
entre nós a vaccinação obrigatol'ia. 

Não é, Srs. representantes da nação, em 
nome da inetficacia ou dos perigos da vac· 
clna que vos dil'igimos a presente petiçKo, 
pois muitos dos abaix.o-assignados estão con· 
vencidos das vantagens desse meio prophy· 
lactico. Apenas o que não (lesejamos é a sua. 
imposição. 

Seria inutil a.presenta1·-vos a.s razões que 
militam contra a a.dopção dessa medida, 
porque vós as conheceis desobt•a. Além de 
que ellas teem sido e estão sendo apresenta~ 
das, pelos seus adversarios, na imprensa, 
não faltará entre võs quem vol.;.a,s exponha 
no correr da discussã.o. 

Aqui nos limitaremos a lembrar uma. uni· 
ca consa: é o proprio interesse da v:.tccina. 

Nã.o pôde haver melhor \)l'opaganda contra 
esse meio prophylatico do que a sua obri
gatoriedade. 

Foi della que nasceu o grande movimento, 
não simplesmente anti·obrigacionista, mas 
anti-vaccinista, que se estende por toda a 
parte, na Inglateera, na Suissa, na Allema
nlla., na Belgica, nos Estados· Unido.3. 

Entre nós m•a, po1• assim dizer, quasi una .. 
nime a ct>ença de que a vaccina protegia 
contra a varioltt c não podia causar damno 
algum. Pois bam : bastou a. apt•esentação do 
projecto da obrio'atoriedade para. que sur
gissem os ad vorsttrios dessa pratica, mos. 
trando ou procurando não só a sua. inutili· 
da.de,mas t:tmbem os seus perigO$, sob razões 
bastante poderosas para dar que pensar ! 

Seja, po1•érn, qual for. o valor de taes 
motivos, o facto que aht está reclamando 
a vossa. attençKo é que a Inglaterra, pa.tria. 
de Jenner, retil'Ou em 1898, a obrigato
riedade de suas leis, depois de 30 annos de 
experiencia : a. Suissa. retirou-a tambem do 
esta.tuto fedeml em 1882; o mesmo fez a 
Holla.nda no seu exercito. Na Belgica, 
ainda o anno passarlo, cahiu um projecto do 
mesmo genel'O, que foi apresentado ao par
lamento. 

Que neces.:lidade temos nós de faz·Jr a. 
mesma experiencia? 
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Não póde haver duvida, Srs. represen· 
t~~tes da Nação, de que as meaidas coer
citJ.vas que desconhecem a integridade do 
la.r e a santidade da familía; e que vão até 
o ponto de supprimir a llberdadedentro do 
nosso proprío corpo, bem longa de debellar 
as epidemias, o que conseguom é incremen· 
tal-as cada vez mais~pelo panico e odes
espero que provocam I 

Bem cruel · é a experiencia que está 'fa
zendo n.ctualmente a nossa cidade, ondo uma 

. ·. te~rivel .· epid~mía .. tem-se desenvolvido de
pois q~e entrou em execução o novo codigo 
tLe hygwne. 

Não queiramos aggra ~ar . ainda. mais t:ssa 
:pungente situação alarmando e.· opprimindo 
o povo com a vaccínação .. obl'igatrn·ia! 

Sebastião Pinto da Silva, alferos-alumno. 
Fr•uctuoso ~.fendes, . 2° tenente ele . a.rti

lha.ría. 
Ricardo àe Berrido, 2° tenente. 
Fenelon Bomílcar da Cunha, alferes-

alumno. 
ManoelRabello, idem. 
Firmo Ramalho Freire, idem. 
José Pedro Gomes, idem. 
Manoel Antonio de Sampaio, idem. 
Americo Landó, ·alferes. 
Fr;.mcisco de Mello Moreira, alfercs-

alumno. 
Alvaro Barbosa Rodrigues Pereira, idem. 
Estevão Leitão de Carvalho, idem. 
João Candido Pereira de Castro Junior, 

idem. 
· Daniel de Souza. Mourão, idem. 

Ascendino de Avila Mello, idem. 
Maurício J. Cardoso, idem. 
Henrique Joaquim Cardoso, idem. 
Antonio Paiva de Sa.mpaio, idem. 
Julio Rodrigues da Motta Teixeira, idem. 
José de Góes Artigas, idem. 
Josaphat do Amaral Caldeira, idem. 
Mario Velloso da Silveira, idem. 
Christovão Ferreira da Silva, idem. 
Francisco Ayres de Miranda, 2° tenente. 
Julio Caetano Horta Barbosa., alferes .. 

a1umno. 
N. Cardoso, major-secretario . 
Augusto Limpo Teixeira. da Fi·eitas, 2° 

tenente. 
João Freire Jucá, alferes-alumno. 
José Ayres de Cerqueira, alferes. 
Manoel Francisco da. Silva Caldas, idem. 
Fauatlno Lou1•onço Bo.stos, idem. 

Affonso ·· de Albuquerque Reis e Silva, 
idem. 

Antonio Luiz Candido .· de Almeida, idem. 
Alvaro Conrado de Niemeyer, alferes-

alumno. 
Antonio Estigam.hiá, · idem, 
Alencar • Lima F. · da. Costa, idem. 
Nicoláo B. Horta · Barbosa;idem. 
Frederico BuenoHorta Barbosa, idam. 
Rubens Monte, idem. 
Pedro de Alcantara Cavalcanti de Albu-

querque, · idem . 
Dario Tito Castello Branco, idem. 
Anatolio Baeckel, alumno. 
Arthur Rodrigues Tito, iclem. 
João Cesar de Castro, idem. 
Miguel Cardoso de Souza Filho, idem. 
Joaquim Furtado Filho, idem. 
Leon de Campos Pacca, idem. 
Alberto Vieira Nunes, idem. 
Antero Martins Leal, idem. 
Diniz Deiderat Horta Barbosa, alferes~ 

alumno. 
Emma.nuel Sylvestre do Amarantr}, idem. 
Alvaro Joaquim do Amarante, idem. 
AI varo Gentil Mendes, idem. 
Waslrington Barbosa Rodrigues Pereira~ 
Francisco Ferreira. Alves dos Reis. · 
J. Duarte Pinto, alferes-alumno. 
Antonio Praxedes de Campos Góes, 2o 

tenente. 
F1·utuosJ Mendes, 2° tenente rle artilharia. 
Ricardo de Berrodo,2°tenonte. 
Fenelon Bómilcar da Cunh:1, alferes· 

alunmo. 
Manoel Rabello, idem. 
Firmo Ramalho Freire, idem. 
José Pedro Gomos, idem. 
Manoel Antonio de Sampaio, idem. 
Americo Landó, alferes. 
Francisco de Mello Moreira, alferes·oJumno. 
Alvaro Barbosa. Rodrigues Pereira, idem. 
Estevão Leitão de Carvalho, idem. 
João Candido ·Pereira de Castro Junior, 

idE:lm. 
Annibal de Souza Ramo.s, idem. 
Saturnino Nicoláo Cardoso, major, 
Augusto Limpo Teixeira de Frei tas, 2o te·· 

nente. 
João Teixeira Jucá, a.lferes·a.lumno. 
José Ayres de Clerqueira, alferes. 
Manoel Francisco da Silva. Caldas, idem .. 
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Faustino Lourenço Bastos, idem. 
Affonso de Albuquerque Reis .. e Sílva, 

idem. 
. Antonio Luiz .Cavalcanti de.Albuq_uerque, 
1dem. 

Alvaro Com·ado · de Niemeyer, · alfere.:;
alumno. 

Telesphoro de Souza Lobo, alumno da Es-
cola Militar. 

Alcides Gomes da Silveira,· idem. 
Otto Feio da Silveira, idem. 
José de Abreu Araujo, idem. 
Irineu· Ilha. Moreira, idem. 
Abrilinó Moraes . Pires. 
Renato da Veiga. Abre~, alumno. 
Octavio Garcia Barão. 
José dos Mares Maciel da Costa, alumno# 
Vicente de Paula T. F. Vasconcellos. 
Gustavo Adolpho Ramos Mello. 
Justino Ribeiro F1•anco. 
Raymundo de Pa.ula ~1 velino. 
Reynaldino A. de Quadros. 
Napoleão de Lima Costa. 
Antonio E~tigarribia, al.fere~-a.Iumno, 
Alenca1.•liense F. da. Costa, alferes-alu-

muo. 
Nicolau Bueno Hortct Ha1•bosa, alferes

alumno. 
Frederico Bueno Horta Barbosa, alferes. 

alumno. 
Rubem Monte, a1teres-a.lumno. 
Pedro de Alcantara .Cavalcanti de Albu

querque, alferes-alumno. 
Dario Tito Castello BI'anco, alfcr•es-alu

mno. 
Anatolio Baeckel. 
Arthur Rodrigues Tito, aiumno da Escola. 

Militar. 
João Cezar de Castro. 
Miguel Cardozo de Souza Filho. 
Joaquim Furtado Sobrinho. 
Léon de Campos Paccat alumno d.a :Escola 

Militar. 
Alberto Vieil•a Nunes, alumno da Escola 

Militar. 
Antero Martins Leal, alumno da Eseola 

Mili$ar. 
Diniz Desiderato Horta Barbozaf alferes 

alumno. 
Emmanuel Silvestre do Amara.nte, alfe· 

res alumno, 
Alvaro Joaquim do Ama.ra.nte, alferes. 

a.lumno. 

Alvaro Gentil Mendes, alferes alumno. 
\Vashington Barboza Roiz Pereira. 
F1·ancisco Fer1•eira Alves dos Reis . 
J • • Duarte Pinto, • alferes alumno. 
Antonio Praxedes de Oampos ·Góes, 2° te -

nente. 
Antonio Teixeira de MendonQa . 
Fausto Leite Caldeira. 
Justino José de Miranda. 
Francisco Martins da Rozí_L. 
Francisco de Almeida Santos. 
Alvaro de Almeida Santos. 
Francisco de Almeida St\ntos FiLho. 
Manoel Teixeira de Almeida., tenente .. 
A. R. Almeida. 
Carlos Gonçalves Penua. 
A. Coelho da Silva. 
Joaquim da Silva Santos. 
Euclydes Pereira Guimarães. 
Aristeu Ferreira. de Castro. 
Raymundo Lino Pires. 
Manoel José de Mattos l{elly. 
Luiz Augusto de Mattos Kelly. 
Antonio Joactuim Pereira Netto. 
Antonio Bispo dos Santos , 
Carlos Augusto Pinto de Ar~ujo. 
A1Mno Antonio Monteiro. 
Domingos Machado. 
Sebastião Pinto da Silva. 
Mario de 1lndrade. 

' Folix Mariano Portilho. 
José Pinto. 
.1oão Ferreira Silvestre. 
Joaq nim Lar:.mjo da. Oost:J,. 
Filomena Laranjo da Costa.. 
Arthu1• da Costa L:.traojo. 
Alexandrino d.a Co\l,ta. CoimbYa, 
Joio B. Oliva, 
João Vieira de A ranjo. 
.Joã.oDomingues de O Unira. 
Manoel Maria Martins. 
Antonio de Paula. J!:erreira. 
Agostinho Pinto da cunha. 
Joaquim Vieirà de Carvalho. 
Manoel Francisco de Oliveira. 
Bento José Gonçalves. 
Boaventura Pinto. 
Luiz Gonçalves da Veiga. 
Silverio Teixeira Campos. 
Eduardo da Silva Ramos. 
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João JoséCorrêad 'Alcantara. 
Antonio de Souza. Carvalhaes Barreto. 
Antonio Augusto da Silva. 
Antonio José dos Santos ·Ferroso • 
. José Fernandes de Barros .· Bastos. 
Domingos Gonçalves Leite. 
FranCisco Joséde Olivaira.. 
José Juliode Souza Cunha. 
Joaquim Pinto Moreira. 
Frederico Guilherme Hippett. 
Armando R. Dantas. 
Santes La brera y Castena. 
Francisco Barreto Pereira Pinto. 
Chrlstiano José de.Brito. 
Augusto Garnier. 
Carlos Alberto Carneiro Leão. 
·vicente de Paula e Silva. 
Jon.quím Marques Barboza. 
Eduardo Langlyer. 
André V. Langlyer Junior. 
O~ta.vio Souza. 
.Ma.no()l Lopes · Ma1•tins. 
José Carvalho. 
.Mario .Monteiro. 
Monteiro Washington. 
Capitão Carlos Vallegos. 
Manoel Rocha de Carvalho. 
Tito José de Lacerda. 
José Ferreira. 
Custodio Dias Pinho. 
Antonio Polyca1•po da Silva. 
Porfirio Bezerra • 

. José Affonso Pinho de Araujo. 
José Simões de Figueiredo. 
João Pereira. da. Costa. 
F1·ancisco Pereira de Oliveira. 
José Luiz Castanho. 
Melchior Pinto Co1•tez. 
. Joaquim Pinto da Silva. 
Matheus Aymorés de Vasconcellos. 
José Luiz Fagundes. 
Horacio Luiz Quartoze. 

. Joaquim Augusto de Castro. 
Manoel Garcia Rodrigues. 
Joaquim Alves. 

. João Baptista l<'ontes. 
Tenente Ignaclo Corrêa Machado. 
-Jayme Baptista. Machado. 
José Pinheiro Coelho. 
,DomiDiOS Fernandes de Carvalho. 

José Clemente de Oliveira. 
José Custodio Teixeirada Silva. 
José Pinheiro ·. Coelho Junior. 
Manoel Lage. 
Luciano Lage. 
Manoel Coutinho. 
Alexandrina Pinheiro da Fonseca Coelho. 
Maria Plnheiro Coelho. 
Hermengarda Coutinho. 
Anna Pinheiro Coelho de Oliveira. 
Perpetua. de Jesus. 
Antonio Pinheiro da Fonseca Santos. 
Maria Jose da Fonseca Santos. 
Octavio da. Costa Barros Ma.:~carenhas. 
Euzebia de Santiago Mascarenhas. 
José Antonio de Santiago Junior. 
João Antonio de Santiago. 
Valentina Fausta de Santiago. 
Isabel L. B. da Costa Barros Mascare-

nhas. 
Maria A.ugusta de Almeida. 
Luiz da. Costa Barros Mascarenhas~ 
Anna F. Teixeira de Sa.n tiago. 
Rosalina da Conceição • 
Roberto L. Bernardes. 
Gabriel Antonio da Silva. 
B. Pinto. 
J . A. Miranda. 
B. Carneiro Junior. 
A. Fernandes de Oliveh·a. 
Armando Leal. 
José Antonio Teixeira. 
Domingos da Silva Tei:te~ra. 
.Joaquim Affonso da Cunha. 
Carlos Varllas Rodrigues Pinto. 
Manool Joaquim Ribeil•o. 
Antonio dos Santos Bana~oro. 
José Martins das Neves • 
Celestino Abreu. 
Julio de Souza . 
Ernesto Almeida. 
Abilío Nogueira . 
Francisco Annibal Vieü•::t de Carv~lho, 
Joã.o Firmino Pinto. 
Leovegildo B. da Silva • 
Ign:tcio Pinto da Silva.. 
Marcelino F. Pinto. 
Arthur José de Souza. 
Alvaro Sequeira. 
Francisco Antonio de Carvalho. 
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João Lopes de Almeida. 
Jacintho da Fonseca Borges. 
José Ma.ria Alves Pereira. 
. Joaquim Pinto. 
Antonio Pinto. 
Joa.quim Pereira. 
João de Carvalho. 
Luh Pinto do Cuuto. 
Ant_çmio da Silva. 
Luiz da Silv:.t. 
.T0aquim Carlos Fer1•eira, de Souza. 
J\ia:qoel Lins Barbosa. 
.José Marques Garcia. 
Luiz Pinto. 
Carlos de Almeíd:..t Lisbô:..t. 
Francisco Loureiro. 
Antonio de Magalhães Peres. 
José de Souza Caetano. 
Luiz de Souza ;\!outeiro. 
Antonio Marques Diniz. 
João Baptista I~ernandes. 
. José Joaquim Fern:1ndes. 
Virgilio da Silva Santos. 
Henrique Casar ::\Jolles. 
Antonio José Pinto. 
Aurelio José Pinto. 
Reynaldo Peixoto. 
Manoel Almeida Couto • 
. José Joaquim da Silva. 
Joaquim da Silva Baptista. 
Marcos Bl'ito. 
Armando Mttl•tins. 
Manoel O. A. Ta v:.u•es. 
Manoel Barbosa de Souza. 
A. A. Tavares. 
Vicenzo Capute. 
Octavio Moutinho Collares. 
Eusterio Rebouças de Miranda. 
Joaquim Pedroza. 
Manoel Oliveira. 
Pedro Pereira Guimarães. 
Admar AI ves da Silva. 
André Paschoal. 
Ca1•Ios Nunes. 
José Antonio da Silva. 
Mario José da Silva Pinto. 
Antonio Annaes da Silva. 
Augusto Caetano de Abreu. 
Francisco Antonio Alves. 
Alvaro Marinho da. Mott<:t. 

Joaquim Pinto da Fonseca. 
José Affonso Fortes. 
Francisco Affonso Fortes . 
Moység Martins Oliveira. 
Francisco de Almeid.t. 
Manoel Fernandes. 
Manoel José Dias. 
Arthur dos Passos Braga. 
Domingos Francisco. 
Rodrigues Francisco Maria. 
Joaquim Victorino . 
Miguel Ignacio Gome:. 
José Daniel Duarte Magalhães • 
Luiz Sampaio Guimarães. 
Joãode A. Pires. 
Francisco Fernandes Fontes. 
João Carlos Esteves. 
Emilia Baptista. 
Maria de Aguíal'. 
Judith Baptista. 
Manoel Bastos. 
J. M. de Freitas . 
Jose Pinto de Souza. 
Maxima Santos de Souza. 
Oscar de Almeida. 
Antonio Mourão. 
Alvaro de Andrade. 
João Pires Moreira. 
Antonio Pereira Pinto. 
José Ferraz Chaves de Aguiar. 
Napoleão Costa. 
João LeopolJ.o. 
Augusto Campos. 
Theophilo Rosas Ferreira. 
Affonso Xavier. 
Eugenio da Encarnação. 
Antonio Rodrigues Pereira. 
Antonio Pinto. 
Albe1•to Sá. 
Sá Pereira. 
Arthur Machado de Andrade. 
Francisco Duarte. 
Joaquim Augusto da Costa .. 
Accacio Teixeira. 
Antonio Figueiredo. 
João Manoel Pereira. 
Luiz Pinto. 
Antonio Sarmento. 
José de Almeida. 
Jacintho Baldicerino. 

f) §f 
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Oscar Ferreira de Souza. . 
Francisco de Almeida. 
José de Almeida Couto. 
Maria Candida de Azevedo. 
Xavier de Almeida Santos. 
Rícardina. Gonçalves. 
Thomé Alves de Souza·. 
José Ferreira. de Carvalho. 
Luiz Cossensa. 
Manoel Dias de Carvalho. 
Adelino de Almeida Couto. 
Antonio de Almeida Couto. 
Thomaz Pereira Goulart. 
Manoel da . Costa. 
Pedro ·Pestana da Silva. 
Candido 'Affonsf} Pires. 
Anthero Francisco de Oliveil•n.. 
Herculano de Almeida Couto. 
Reynaldo Martins Duarte. 
Julio . C •. Ramal. 

· Alberto Pinto Cardoso. 
José Duarte Araujo Silva. 
Albino Pereira Dias. 
Julio Simões Misarella. 
Gastão Pereira Dias; 
Firmino da. Silva Nabuto. 
AntonioCennesda Silva. 
José Duarte. 
José Antonio Duarte. 
Vicente Sophía. 
Fl'í.tncisco Rodrigues. 
Emilio Serpa. 
Francbco Antonio Slll'l'(ttlo. 
José Botelho. 
Augusto Silva. 
Lufz Ser·pa. 
Antonio Lourenç0. 
Francisco Madeira. 
Manoel Barbosa.. 
Elisi:.trio Pereira. 
João Faretti. 
Alipio de Miranda.. 
-Francisco Figueira. de Mello. 
. José Rodrigues Pereira Guimarães. 
José Coelho de Castro. 
Manoel Venancio de Magalhãell!, 
Manoel Rodrigues Pereira .. 
José dos Santos Mergulhão. 
João Antonio Mergulhão. 
Eduardo Fonseca. 

Augusto Costa, 
José Pereira Necho. 
J • .. Augusto Nunes. 
Ayres P. Sou:;;.. 
Josê .· Ferreira Soares. 
Joaquim Apollinarío da Silva. 
João Pimenta do Moraes. · 
George • Naglie; · 
Joaquim ·carvalho. 
Manoel Victorino Meírelles, 
José Rodrigues. 
Camillo Lellis do Valle. 
José Augusto. 
Antonio de Almeida Figueira. 
José de Almeida Lima. 
Alexandre Cardoso de Almeida. 
Manoel d~ Silva. 
Juvenal Polinario. 
Paschoal Fonseca. 
José Ferrari, 
Nicouemes Masq uel. 
Antonio Rodrigues. 
Antonio Almeida Lima. 
Augusto Nunes Juníor. 
Manoel Martha · Gonç~lves~ 
Francisco ilc Souzn. Silva. 
Augusto de Araujo Vasconcellos. 
Augusto Cereja. 
Julio Pereira. 
Manoel Alves d:a Fonseca.. 
Fortuna.to José da Cunha.. 
José Joaquim de Souza Junior. 
Antonio José"dc Bepa.. 
José Antonio Guedes. 
Alice de Mello Guedes. 
HenricÍuota. Guodes ue Souza, 
Hiluobrando Henl'iqu~ Vives. 
Julio Ferreira. Brito. 
Augusto de A1•aujo Vasconcellos Filho 
Elcidio Garcia Fernandes. 
Manoel Bouzan. 
Vicente Manga. 
David Lonetti • 
Fernando Pinto Pereira. 
Justiniano de Souza e Silva. 
Alfredo Costa da Silva.. 
Luiz de Souza e SUva. 
Antonio Ferreira d9 Almaida. 
José Medina. 
Ma.noel Lopes dos Passos. 
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Olympio Soares da Fonseca. 
Alberto Pereira Bastos. 
Manoel Rodrigues dos · Santos. 

·Mal•celllno Rod1·ignos. 
Anselmo . Gomes de Oliveil'a. 
Cesario Augusto Martins. 
Antonio de Figueiredo Senra. 
José da Costa Pinto. 
Ernesto Antunes de Carvalho. 
José Purificação Azevedo. 
Francisco Reis. 
José Pierro. 
lgnacio Falho. 
Antonio Marques Seixas. 
Romeu Generoso. 
Manoel da Silva Junior. 
Antonio Carboni. 
. José Emílio Alves · do Azevedo. 
Francisco Pedalino. 
José do Carvalho. 
Amadeu Ma.gini. 
Manoel .José de Carvalho. 
Francisco Paula Pctracci. 
João Braga. 
Francisco Garcia de Sousa. 
José Carneiro. 
Cesario P . .. Magalhã.es. 
Feanciscodos Anjos. 
Carlos Arlindo Silvestre. 
Joaquimda Silva Baptista. 
João Segarias Vianna. 
An·tonio Gonçalves de Mello. 
Agostinho de Azevedo B<~rbosa. 
Alexandre Ferreira de Azevedo. 
Americo Antonio l\fachado. 
Arthur A. do Mot•aes. 
Domingos Lopes Angeln. 
. José dos Anjos. . 
João Bnptis&a dos Anjos. 
Augusto do::: Anjos. 
Alexandre Iüa.ivczuk. 
Manoel Salgadv Pereira Guimarães. 
Vicencht l\'fa.ria <las Dores. 
Joaquim Vasconcellos. 
Elvira Alve.g da Conceição. 
Galdino Celestino de Sn.nt'Anna. 
Sebastião Rodrigues di\ Conceição. 
Adolpho José da Conceição .luníol'. 
Henrique José Paiva. 
José Luiz Brandão Filho. 
Gasp:u.· Moreira Pinto. 
Antonio úa Silva. 
Roberto da Silva. 
Alberto Nascimento dos Santos. 
José Ferreil'a da Gama. 
Francisco Rodrigues Mourão. 
José Maria Gomes La.ijes:, 
Antonio Francisco Rodrigues .. 
. Jose Rodrigues de Carvalh~t. 
José S. Rodrigues Sobrinho. 
Albino Pereira Machado. 
Miguel José de· Mor&esr. 

Ellua.rdo José de :Moraes. 
Antonio da Rocha Freitas. 
Augusto Moreil•a. 
Miguel Moi'eü•a.. 
Albano Bento Alvos. 
Americo Arthur da Silva. 
Alvaro de · wrattos Nunes. 
Domingos . Netto. 
Adolpho Silva. 
Maurício Silva. 
Antonio .J()í\.quim de .Souza. 
Luiz Martins Pinto. 
Rodrigo da Siqueira Pinto. 
José da, Costa Guimarães. 
José GonQalves Junior. 
Antonk José Gonçalves. 
Egyuio José Ferreira Martins • 
G. A- da Silvn. 
Ernesto Lopes Gu<Jrra. 
João Paulo de Almeida. 
Diogo G racic, 
E.-;tevão José Gonçalves, 
Antonio Porto da Luz. 
Francisco José Rodrigues. 
Satvro de Azevedo. 
Agostinho Gmmarães. 
Arthur Joaquim de .Azovedo. 
Polymnestal de Souza Cruz. 
Edmundo de Souza e Silva. 
Francisco da · Cunba.. 
João R a mãos Ba.L·reto. 
AntoníoFnl'rcira da Ménuonça.. 
Fansto Lei !,e Caldeira. 
Justino José do Miranda.. 
F'ra.ncisco MarLins da Rozu.. 
I<'rancisco de ALmcid<.L Santos. 
Alva.t•o U.e Almeida Santos. 
Francisco de Almeida San·tos Filbo . 
Manoel Toixeir·a do Almeida (tenente). 
Mat•io do And1•alio. 
Felix Marütno Portlleo. 
José Pinto. 
João Fun·ci 1'a Sil vestl•c. 
Joaquim L•Lt•anja da Costa. 
Filõmona. Lat•anja da Costa.. 
Arthur da Costa La.ra.nju.. 
Alexanllrino d;~ Costa Coimb1•a.. 
João B. de Ol.ivcü·a, 
João Vieira do Araujo. 
João Dominguos de Oliveira. 
Manoel Maria Martins. 
Antonio do Paula Ferreira:. 
Agostinho Pi'D'to úa, Cunha. 
Joaquim Vieira do C&.l'Valho. 
Manoel Francisco de Oli.veJra.. 
Bento José Gonçal! ves. 
Boaventura Pinto. 
Luiz Gonqalvos da Veiga. 
Silverío Teixeira Campos • 
Eduardo da Silva; Ra1nus. 
João .Jo~é Corrêa de Alcantara; (constru~ 

ctor). 
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Antonio de Souza Ca,rvalhaes Barreto. 
Antonio Augusto da. Silva. 
Antonio José dos Santos Barroso. 
Josê Fernandes de Barroso Bastos. 
João Ch1·y~ostomo. 
Domingos Gonçalves Loite. 
Francisco José de Oliveira. 
Josê Julio de Souza Cunha. 
JoaquímPínto Moreira . 
. Freder·ico Guilherme Hippett. 
Armando R. Dantas. 
Santos Laher.:t y C:tstillo. 
F1•ancisco Barreto Pei·eira Pinto. 
Cristiano José de Britto. 
A uguste Garnier. 
Carlos Alberto Carneiro Leão~ 
Vicentt:' de Paúla e Silva. 
Joaquim Marques Barbosa. 
Edunruo tanglyer. 
André V. Langlyer Junior . 
O c ta v lo Laroza. 
Manoel Lopes Martins . 
José Carvalho. · · 
Mario Monteiro. 
Monteiro Washington. 
Capitão Carlos Va.llegos. 
Manoel Rocha de Carvalho. 
Tito .José de Lacerda. 
José Ferreira. 
Custodio Dias de Pinho. 
An~onio Polvcarpo da. Silva. 
Porfirio Bezerra. 
Jos<! Affonso Pinheiro Araujo. 
José Simões de Figueiredo. 
João Pereira da Costa.. 
Francisco Pereira de OH veira:. 
José Luiz Castanho. 
Melchiol' Pinto Cortez. 
Joaquim Pinto da Silva. 
Matheus Aymorés de Vascollcellos. 
José Luiz Fagundes. 
Horacio Luiz Q ua. torze. 
Joaquim Augusto de Castro. 
Manoel Garcia Rodrigo. 
Joaquim Alves. 
João Baptista Fontes. 
Tenente lgnacio Corrêa Machado. 
Jayme Baptista Machado. 
José Pinheiro Coelho. 
Domingos Fe1•nandes de Carvalho. 
Josê Clemente de Oliveira. 
José Oustodio Teis:eira da Silva. 
José Pinheiro Coelho Juniol'. 
Manoel Lage. 
Luciano Laie. 

Manoel Coutinho. 
D. Alexandrina Pinheiro daFonsecaC•)elho. 
D. Maria Pinheiro Coelho. 
D. Hermengarda Coutinho. 
D. Anna Pinheiro Coelho de Oliveira. 
D. Perpetua do Jesus. 
Antonio Pinheiro da Fonseca Santos~ 

· D. M<~ria José d<.t Fonseca Santos. 
Octa v lo da Costa Barros Mascarenhas. 
Eus~biode S:mtiago Mascarenhas. 
,José Antonio de SantiagooJuniól'. 
.João Antonio de Santiag,>. 
Valentina Fausto de Santiago. 
Isahel L. B. da Custa. Barros Mascarenhas ... 
Marh Augusta de Almeida. 
'Luiz da . Costa. Barros Mascarenhas. 
Anna F. Tei:xeil'a de Santiago. 
Rosalina da. Conceição. 
Luiz Pinto de Souza. 
A. R. Almeida. 
c. Gonçalves Penna(engenheiro civil). 
A • . Coelb.o ·da. SiLva. 
Joaquim da Sll'va Santos. 
Euclydes Pereira Guimarães. 
Aristeu • Ferreira de · Càstro . 
RaymundoLino Pires. 
Manoel José de Mattos Kelly. 
Luiz Augusto de Mattos Kel!y. 
Antonio Joaquim Pereira Netto. 
Antonio Bispo dos Santos. 
Carlos Augusto Pinto de Araujo. 
Albino Antonio Monteiro. 
Domingus Machado. 

CONTRA A 013RIGATORIEDADE DA V ACCINA 

Gabriel Anton·io da Silva. 
B. Pinto. 
J • A. Mirdinda,. 
B. Carneiro Junior. 
A. Fernandes de Oliveira. 
Raymundo Leal. 
José Antonio Teixeira. 
Domingos da Silva Teixeira.. 
Joaquim Affonso da Cunha. 

. · Carlos Valo Rodrigues Pinto. 
Manoel Joaquim Ribeiro. 
Antonio dos Santos Bana.goro. 
José Martins das Neves. 
Celestino de Ab1•eu. 
Julio de Souza. 
Ernesto Almeida. 
Abílío Nogueira. 
Francisco Annibal Vieira. de Carvalho. 
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João Firmino Pinto. 
Leovegildo B. da Silva. 
Jgnacio Pinto t:a SilV(b. 
MareeUino F. Pinto. 
Al'thur José de Souza. 
Atva.ro Sequeira. 
Francisco Antonio de Ca1·valho. 
. João Lo[Jesde Almeida. 
. Jacíntho da Fon<seea. Borges. · 
José llfa.ria. Alves Pereira. 
Joaquim · Pinto. 
.Antonio Pinto. 
Joaquim Pereira. 
João <.le Carvalho • 
. Luiz Pinto de Couto. 
.Antonio da Silva:. 
:Luiz da. Silva. 
. Joaquim C:.\rlosFarreíra. de8ouza. 
'Manoel Lino Barbosa. 
, José Marques . García. 
'Luiz Sirto. 
·Carlos de AlmeiJa Lisboa. 
. Francisco · Loureiro. 

..Antonio de .Magalhães Peres. 

. José de . Souza Caetano. 

.Luiz de Souza Monteil-o. 
Antonia Marques Diniz. 
João ·. Baptista · Fernandes. 
José Joaquim Fernandes. 
Virgilo da Silva Santos, 
Henrique Cesar .Molles. 
. Antonio .José Pinto. 
Aurelio José Pirito. 
Reinaldo Peixoto. 
Manoel Almeida Couto. 
José Joaquim da Silva. 
. Joaquim da Silva Baptista. 
. Marcos Brito. 
Armando Martins. 
Manoel O. A. Tavares. 
Manoel Barbosa de Souza.. 
A. A. Tavares. 
Vicenzo Caputo. 
Octavio Montinho Collare~. 
Eusterio Rebouças de Miranda. 
Joaquim Pedrosa. 
Manoel Oliveira. 
Pedro Pereira Gujmarães. 
Adhemar Alves da Silva. 
. André Paschoale. 
·Carlos Nunes. 
José Antonio da Silva. 
. Mario José da Silva Pinto. 
. .Antonio Armaés da Silva. 

Augusto Caetano de Abreu. 
Fran~isco An~onio Alves. 
Alva.ro Marinho da Motta. 
Joaquim Pinto da Fonseca. 
José Affonso Fortes. 
Francisco Affonso Fo1~tea. 
Morsés Martins de Oliveira. 

Vo}. Tl 

Francisco de Almeida. 
Manoel Fet•nandes. 
Manoel José Dia.s. 
Arthur dos Passos Braga. 
Domingos Francisco. 
Rodrigo Francisco Maia.. 
.Joaquim Victorino . 
Miguel Ignacio Gomes . 
José Daniel Duarte . Magalhães. 
Luiz Sampaio Guimarãos. 
João de A. Pil'es. 
Francisco •· Fernandes Fontes, 
João Carlos E:)teves. 
Emilia Baptista. 
Maria de Aguiar. 
Judíth Baptista~ 
Manoel Bastos . 
J. M. de Freitas. 
José Pinto de Souza. 
Ma:xima .Santos de Souza.. 
Oscar de Almeida. · 
Antonio Mourão . 
Alvaro de Andrade. 
João Pires Moreira. • 
Antonio Pereira Plnto . 
J.osé Ferraz Chaves <le Aguiar . 
Nap. Costa. 
João Leopoldo. 
Augusto Campos. 
Theophilo. Rosas Ferreira. 
Elysio Rosas Ferreira.. 
Atl'onso Xavier • 
Eugenio da ·Encarnação. 
Antonio Rodrigues Pereira. 
Antonio Pinto. 
Alberto Sá. • 
Sá Pereira. 
Arthur Machado de Andrade • 
Francisco Duarte. 
Joaquim Augusto da Costa. 
Accacio Teixeira. 
Antonio Figueiredo. 
João Manoel Pereira. 
Luiz Pinto. 
Antonio Sarmento. 
José de Almeidas 
Jacintho Baldicerino. 
Oscar Ferreira de Souza. 
Francisco de Almeida . 
José de Almeida Couto • 
Maria. Candida de Azevedo. 
Xavier de Almeida. Santos • 
Rica.rdina. Gonçalves • 
Thomé Alves de Souza. 
José Ferreira. de Carvalho. 
Luiz Cossensa. 
Manoel Dias de Carvalho. 
Adelino de Almeid' Couto. 
Antonio de Almeida. Couto. 
Thomaz Pereira. Goulart, 
Ma.noel da. Costa.. 
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Pedrü Pestana da Silva. 
Candido Affonso Pires. 
Anthero Francisco de Oliveira. 
Herculano de. Almeida. · Couto. 
Reynaldo Ma1•tins Dua1•te. 
Julio C. Ramal. 
Aiberto Pinto Cardoso. 
Joaê Du 1,rte de Araujo e Silva. 
Albino Pereira Dias. 
Julio Simões Misarella. 
Gastão Pereira Dias. 
Firmino da, Silva La bulo. 
Antonio Nunes da Silva. 
José Duarte. 
José Antonio Dua1•te. 
Vicente Sophia. 
Francis -;o ·. Rodrigues. 
Emílio Serpa. 
Francisco Antonio Surrador. 
Josê Botelho. 
Augusto · Silva. 
Luiz Serpa. 
Antonio Lourenço. 

· Francisco . Madeira. 
Manoel BarlJosa. 
Eliziario Pereira. 
Joã.o Farelli. 
Alípio de Miranda. 
Francisco Figueira de Mello. 
João Rodrigues Pereira. Guimarães. 
José Coelho de Castro. 
Manoel Venancio de Magalhães. 
Manoel Rodrigues Pc:woit•a. 
José dos Santos Mergulhão. 
João Antonio Mergulhão. 
Eduardo Fonseca.. 
Augusto Costa: 
José Pereira Necho. 
Augusto Nunes. 
Ayres P. Souza. 
José Forreil'a Soarü:), 
Joaquim Apollínario da Silva. 
João Pimenta de Moraes. 
George Naglic. 
Joaquim Ca.rvaiho. 
Manoel Victorino Meirelles. 
José Rodrigues. 
Camillo Lellis do Valle. 
José Augusto Anverney. 
Antonio de Almeida Figueü·n,. 
Jose de Almeida Lima.. 
Alexandre Cardoso de Almeida. 
Manoel da. Silva. 
Juvenat Polim:wio. 
Paschoal Fonseca. 
Josê Ferrari. 
Nicodemo Ra.squel. 
Antonio Rodrigues. 
Antonio Almeida, Lima, 
Augusto Nunes Junio1•. 
Manoel Ma.rtha, Gonçalves . 
Francisco de Souza, Silva. 

Augusto de Araujo Yascuncellos. 
Augusto Cereja. 
.Julio Pereira. 
Manoel Alves ·da Fonseca. 
Fortunato .Josê da cunha. 
.Josê Joaquim de Souza Junior. 
Antonio .José de Bessa. 
José Antonio Guedes. 
Alice de Mello Guedes, 
Henriqueta Guedes de · Souza. 
Hiluebrando ·Henrique Vi-ves. 
.Julio Ferreira Brito. 
Augusto de AraujoVasconcello;; Filho. 
Eladio Garcia Fernandes. 
Manoel Bouzon. 
Vicente Mango. 
David Leonetti. 
Fernando Pinto Pereira. 
Justiniano de Souza. · e Silva. 
Alfredo Costa. da Silva. 
Luiz de Souza. e Silva. 
Antonio Ferreira de Almeida. 
.José Medina. 
Manoel ·Lopes dos ·Passos. 
Olympio Soares da Fonseca. 
Alberto Pereira Bastos. 
A bel Rodrigues dos Santos. 
Marco Uno Rodrigues. 
Anselmo Gomes de Oliveira. 
Cosa rio Augusto Martins. 
Antonio do Figueiredo Lemos. 
.José da Costa Pinto. 
Et•nesto Antunes de Cat•va.lho. 
,José Pul'iflcação Azevedo. 
F1'ancisco Reis. 
.José Pierro. 
Ignacio F:.1.lbo. 
Antonio ::v1arqucs Seixas. 
Romeu Generoso. 
Horaclo Genet·oso. 
Manoel da. Silya, .Junior. 
Antonio Carboni. · 
.José Emilio Alves de Azevedo. 
Francisco Podalino. 
José de Carvalho. 
Amaueu Magini. 
Manoel .José de Carv.:1.lho. 
Francisco Paulo Petrucci. 
.João Braga. 
Fl'ancisco Garcia. de Souza . 
.Tosé Carneiro. 
Cesario P. l\Jagalllães. 
l~rancisco dos Anjos. 
Carlos Alberto Silvestl'o. 
.Joaquim du. Silva Baptista. 
.João Scgauas Vianna. 
Antonio Gonçalves de Mello. 
Agostinho de Azevedo B:trhos:J.. 
/dexo.ndre Fel'l'eil•u. de Azevedo. 
Americo Antonio Maclmllo. 
Arthur A. :Moraes. 
Domingos Lope~ Angelo. 
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.José dos Anjos • 

. João .Baptista. .. dos Anjos. 
Augusto dos Anjos. 
Alexandre Kra.wczuks. 
Manoel Salgado Pereira Guimarães.· 
Vicencia Maria das Dores. 
Joaquim Vasconcellos. 
Elvira Alves da Conceição. 
Galdino Celestino de Sant'Anna. 
Sebastião Rodrigues da Conceição. 
Adolpho José da Conceição Junior. 
Henrique · Jos~ Pai v a. 
José Luiz Brandão Filho. 
Gaspar· Moreira Pinto. 
Antonio da Silva. 
Roberto . da Silva. 
Alberto Nascimento dos Santos. 
José Ferreira da Gam.a. 

Francisco Rodrigues Mourão. 
José Maria Gomes Lages. 
Antonio Francisco Rodrigues. 
José Rodrigues de Carvalho. 
José S. Rodrigues Sobrinho. 
Albino Pereira Machado. 
Miguel José de Moraes. 
Eduardo José de Moraes. 
Antonio d::~. Rocha. Freitas. 
Augusto Moreira. 
Miguel Moreira. 
Albano Bento Alves. 
Americo Arthur da Silva. 

Alvaro de Mattos Nunes. 
Domingos Netto. 
Adolpho Silva. 
Mauricio Silva. 
An1;onio Joaquim de Souza. 
Luiz Ma1•tins Pinto: 
Rodrigo de Siqueira Pinto. 
José da Costa Guimarãe.;;. 
José Gonçalves Juniol'. 
Antonio José Gonçalves. 

Eugenio José Ferreiea Martins. 
J. C. da Silva. 
Ernesto Lopes Guerra. 
João Paulo do Almeida. 
Diogo Gracie. 
Estevão José Gonçalves. 
Antonio Porto da Luz. 
Francisco José Rodrigues. 
Sa.tyro do Azevedo. 
Agostinho Guimarães. 
Arthur Joaquim de Azevedo. 
Polymnetor de Souza Cruz. 
Edmundo de Souz;1 e Silva. 
Franci~eo da Cunha. 
.João Ramos Barreto. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente..;..;.Não havendo 
numero leg,Ll para se proceder á votação da 
materia indicada na ordem do dia, passa-se 
á matel'ia em discussão. 

E' annunciada a continuação da discussã•j 
unica do parecer n. 39, de 1904, deixando á. 
alta. sabedoria da Cama.ra dos Deputados a 
solução da proposta de modificações em va':"' 
rias disposições do Regimento . Interno, con
stantes ua indicação que acompanha. 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o Sr. Urbano Santos. 

O Sr. Urbano Sant.os vem dar 
explicações á Camara acerca da indicação 
que teve a honra., <le accordo com outros 
collegas, de apresentar á sua consideração 
para o fim de modificar algumas disposições 
do Regimento Interno relativas ao debate 
dos orçamentos. 

A indicação visa dous fios, ou, por outra, 
propõe duas ordens de alterações no Regi· 
mento: uma tendente â abertura do prazo 
para discussão dos oPçamentos, e outra 
relativa á confecção desses projectos de lei 
annua. 

As medidas tendentes a abrir o prazo pa1•a 
a. discussão são: ltJ., a quo propõe que o Pl'O· 
jecto de orçamento soja apL'Osenta.do á Mesa. 
em qualquer hm•a. da sessao e, indepondenl,o 
de leitura no expedion to, possa. sm· publi· 
cado. 

O Regimento actual exige quo o projoctv 
de orça.monto, acceito o u.ssigna.do pola. Curu· 
missão, venha á l\Iosa pa1•a ser• Jido no oxpe· 
dionte para então SOl' pLtbliou.uo no dia 
suguinto. 

A indic~\ç~iio p.·opõl.l que, independente d~ 
leitura na hora do expediente, possa a Mesa 
acceita.l-o a 'lua.lquer hura, Jêl·o, fazer as 
suas aprecb.ções o depois autorizai' a sua 
puplicação. 

A indicação neste ponto abrevia evidente
mente, sem prejuízo da discussão e da publi
cidade, o turno do debate. 

A outra, a 2a ê a que reduz o prazo da 
discu.;são das emendas apresentadas em 
2tJ. discussão a 24 horas, em vez de 48, êomo 
detm·mina o regimento a.ctual. Na vigencitt 
desse regimento, depois de pulicadas as 
emendas, só depois de 48 horas pode ser 
incluído na ordem do dia o parecer soln·e 
ellas. 

Não comprehende a razão deste longo 
p1•azo; o pl'ojecto já deve ser bastante co· 
nhecido nessa occasião dos Srs. Deputado~~ 
e, por outro lado, os Srs. Deputados conhe
cem mais ou menos as emendas, que, em 
regra, não são tlo alta. indagação • 
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Neste ponto, ainda, a. indicação abrevia completo, pelo que o orador desde . já an-
o prazo na discussão do orçancento. nuncía. á . Camara que opportunamente apre· 

A 3a.,é relativa- á abreviaçãodo mesmo sentará uma emenda substitutiva.. 
prazo na ga. discussão; já . o . projecto é Explicando a razão por quo . assim procede, 
assás conhecido nesse turno regimental, de observa;queo Regimento actual foi confec· 
fórma q a e, l'edigido para 3a discussão,torna-se cio nado na intenção de pr.ever todos · os . casos 
faeil o seu exame. possivels. . .. 

Chama a attenção da Camara para esta. Dahi o facto de estar elle redigitlo com 
emenda, que nãt> consta do impresso, nemrlo uma. casuistlca que a . experiencia ha de 
Dia1·io do Congtesso, embora conste do auto- mostrar á. Calilara a sua inconvenieacia.; E 
grapho, como acaba de verificar~ não precisa ir longe: sabem todos que as leis 

As outras emendas tendem á propria es- demasiadamente casuísticas são as de mais 
sencia. da confecção do orçamento, diftlcil interpretação. 

Vae justificai-as pela ordem da sua pu~ O Regimento a.ctual foi confeccionado com 
blic<Lção, deixando para. o ultimo logar a que a preoccupaçã.o de não necessitar de . inter
suscitou debate nesta Ca.ma.ra, especialmente preta.ção, e as leis casuisticas são as que mais 
do seu nobre collega de Commissão, o Sr. della necessitam. 
Paula Ramos. Parece que a Camara ficou convencida, em 

A primeira emenda sobre a. confecção do poucos dias de pratica, que o § 1° do 
or~amento propõe_ que na 3a. discussão do art. 184 do Regimento era. uma disposição 
projecto da. receita ·não sejam · adrdttidas casuística e, portanto, de difilcil interpre-
emendas Iio sentido da sua diminuição. ta.ção. 

O fim do Regimento não permittindo que O orador passl\ a fazel' succinta. analyse das 
na 3• discussão dos orçamentos da despeza. clausulas mais importantes do alludido pa
se apresente despeza é para que não se possa, ragrapho. 
em votação de ultima hora, desequilibrar o Diz elle: 
orçamento. 

Ora, a mesma razão p1•ocede em relação á « Não poderão se1• :propostas nem recebi· 
receita.. Tanto se póde desequilibrar o orça.· da.s pela Mesa disposições ou emendas que 
mento augmentando a despeza no ultimo criem, reformem ou extingam repartições 
turno da discussão dos orçamentos, como se publicas, criem ou extingam empregos pu· 
póde desequilibrai-o diminuindo 'l receita.. blicos, a.ugmentem ou diminuam ordenados, 

Si o principio prevalece em relação á, des revoguem leis de outra natureza, em summa. 
peza., evitando este desequilibrio orcamen· toda e qualquer disposição de caracter per· 
tario, procede da mesma. fórma em relaçio manente. • .:. 
â diminuição da rece~ta. Ignora o orador a signiftcaçã.o regimental 

A segunda emenda. é a que permitte que, do que sejam leis de outríl. natureza, como 
nos ultimos dias de sessão, a Commlssã.o de tambem ignora. a desta outt•a phras<! do Re
Orçamento possa. requerer a nova. inclusão gimento- disposição de caracter porma
dos projectos de orçamento na ordem do dia, nente. 
independentemente do seu parecer. Actual· A verdade ê esta: a. disposição do § 1° do 
medte a Mesa assim procede sem a.udiencia a.rt. 184 do Regimento, por ser demasiada
da. Commissão. Ora, tratando-se da impos· mente casuística., Yem preencher o fim que 
possibilidade da Commissio de dar parecer, visava.: houve na pt•a.tica. discordancias de 
:por falta de tempo, parece que só a Com- interpretação. 
missão deve dizer si t.em tempo ou não . de O orador não deseja entrat• nos detalhes 
emittir parecer. dessas contradições na interpretação do ar-

Em todo o caso, declara que fez esta pro- tigo do Regimsnto. 
:posta porque a julga. razoaveL Não tem ab- O que é facto é que ha uma queixa geral 
solutamente, pelo facto de pertence!.' á Com- contra essa interpretação,porque ella variou 
missão de Orçamento, a intenção· de au- em excesso. 
gmentar as suas attribuições. Considet•a Pois que! uma. disposição clara, pre~isa 
antes um pesado eoca.l'gJ pertencer a ella. em seus termos, não susceptível de interpre
do que haver ahi motivo para envaidecer. tação, segundo a. preoccupação que a Mesa 

A 31\ emenda da Commissã.o de Orçamento teve ao redigil·a, dá log&r a ta.ntüs duvidas, 
é a que propõe a substituição do § 1° do a tão dive 1•sas soluções! 
al't. 174 do Regimento. Confessa que a Commissão de Orçamento 

A Commissao, estudando a reforma deste foi ouvida. a respeito e tanto ella como a il
paragrapho,ruuito hesitou dea.nte de diversas lustre Commis3ão de Policia estavam cartas 
formulas que lhe foram apres:mtadas e, da que a disposição preencheria perfeitamen· 
afinal, escolheu a que lhe pareceu melhor, te os fins visados por ambas as commis
mas que, ent1•etanto, não a satisfazia. por sões. 
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Mas, na pratica. de poucos dias a Commis

são de Orçamento capacitou-se do contrario 
. e peniteucia-se dessa culpa, o1ferecendo um 
correctivo ao que hoje lhe parece que não foi 
bem feito. 

Allegou onobre Depuhdo por Santa Ca
tharina que a disposição do Regimento actual 
é mais ou monos igual â do Senado . . O ora
dor procedeu ao estudo comparattvo das duas 
disposições e chegou a conclusão diversa da 
do seuillustre amigo. 

Entre o Regimento da Cama.ra e o do Se
nado ha. ditrerenças importantes, ao contra
rio do que disse o illustrado Deputado por 
Santa Catharina, sobretudo na ultima clau
sula do Regimento do .Senado, em que se 
diz: 

« Exceptuam-se, porém, as emendas que 
t ivm·em por fim reduzh· despezas publicas, 
quando propostas ou acceitas pela Commis
são,que formulara o respectivo projecto.» 

Essa disposição . passou da . attribuiçã.o do 
Senado para suas Commissões tudo quanto o 
RegimP,nto prohibia que o Senado fizesse. 

Será isto igual ao que se fez aqui~ 
Ainda o nobre Deputado invocou o regi

mento francez para demonstrar que · em 
F1•ançajá se fez o que hoje fazemos com a dis
posição regimental do art. 184, § 1°. Contra 
o regimento francez o orador invoca a 
pratica parlamentar de todos o~ p~i~es 
onde se incluem nos orçamentos dtspos1çoes 
neces.:;arias para o devido andamento dos 
serviços publicos. 

Certamente o oradol' não pretende que 
se inclua no orçamento tuuo quanto nelle 
se tom incluído até agora-retorma do Co· 
digo do Ensino, reforma que importa alte· 
r~ão da legislação comme1•cial e ci :vil. 

Neste ponto põe a theoria de lado para 
attender ás necessidades p1•aticas, fim maxi • 
mo do legislador. 

Annunciou que ia. apresentar um substitu
tivo a essa ultima disposição, de que se tem 
occupado, p01•que, essa formula aqJ.ü apre
sentada á consideração da Camara não era 
definitiva porque não satisfazia a nós outros. 
Ao.3 collegas que fizeram objecção á for
mula da Commissão, o orador não teve 
oút1•a. resposta sinão o pedido de uma outra 
que satisfizesse o intuito da Commissão e 
daquelles que o interpellaram. 

Neste sentido dirigiu-se ao seu 'digno 
amigo, o illustre Sr. lo Secretario. Não faz 
absolutamente mysterio disso. 

Pensando maduramente no assumpto e 
consultando outl:'os collegas, a. Commíssão de 
Orçamento tem a. honra de ap:rosentar 
um substitutivo á, ultima parte a que se 
refet•iu, substitutivo este que envia li. Mesa.. 
{.il11títo bem; muito bem. O o1·adoi' é muito 
comprimentado.) 

Ve~m á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamen te · em • discussão · as seguintes 

EMENDAS 

Ao parcce1· n, 39, de 1904 (indicaçt!o do 
- Sr. Urbano Santos) 

· Substitua-se a indicação na parte referen te 
ao§ 1° do art. 184 do _Regimento, pelo se· 
guintc: 

Nã.o é permittidô apresentar, aos projectos 
de leis annuas, emendas com caracter de pro
posições principaes, que d~vem_:saguir. os 
tramites dos projectos de lei.-:- Sao consJde
radas taes as emendas qua m•eam ouextin
uuem serviços e repartições publicas, au~ 
gmentam os ordenados dos funccionarios, 
convertem em ordenado parte ou toda. a 
gratificação estabele~~da em leis ospe~iaes e 
revogam leis que .· nao tenha.m relaçao al
guma com as ma.terias do orç:1mento, ou da.s 
finanças publicas. 

Sala dal sessões, 8 de outubro de 1904. 
.:__ Ca8S1:ano ào Nascimento.-,. Urbano SaH· 
tos.- Laurindo Pitta.- Francisco Sà. -Cor
nelio da Fonsew; 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amorim, 
Hosannah de Oliveira, Passos Miranda, Ar
thur Lemos, Carlos de Novaes, Cllristino 
Cruz, Anizio de Abreu, Bezerril Fontenel~e, 
Thomaz Cavalcanti, Edua1•do Studart, Tl'lU· 
dade, Alfonso Costa, Medeiros e Albuquerque, 
Josê Marcellino, Esme1•aldino Blnden'a, M.o · 
reira. Alves, Cornelio da Fonseca, Esta.cw 
Coimbra, Rodrigues Doria., Tosta, Eugenio 
Tourinho, Augusto de Freitas , Eduardo 
Ramos, Galdino Loreto, Irineu Mach:1do , 
Nelson de Vasconcellos, Bulhões Marcial, 
Augusto de Vasconc&llos, Et•ico Coelho, Julio 
Santos, Henrique Borges, Ct•uv~llo Ca~at
canti, Paulino de Souza, Franctsco Ve1~a, 
José Bonifacio, Anthero Botelho, Lamoumer 
Godofredo, Calogeras, Nogueira, Olegario 
Maciel, Amaral Cesar, Ferreira.. Brag~, J?Sê 
Lobo Francisco Malta, Joaqmm Te1xe1ra 
Brandão, Bernardo Antonio, Benedicto. ~o 
Souza Lindolpho Serra, Carlos Cavalcanti . 
Abdoy{ Baptista, Eliseu Guilher1lle, Marçal 
EscolJar, Barbosa Lima, Germano Hassloclle:r, 
Rivadavia Correia, Cassiano do Nascimento 
e Diogo F01•tuna. 

Deixam de comparecel', eom ~ausa p~rti.ci
pa.da os S1•s. Paula. Guimaraes, Obve1ra 
Figueiredo, Wanderley do Mendonca, S:t 
Poixoto, Enéa~ l\fa.rtins, Rnymundo Nery, 
Rogoi•io de Miranda., Indio do Brazil, Anto. 
nlo Bastos, Guedelba Monrio, Pereira Reis. 
Paula~ Silva, Arthur Ül'lando, Angelo Neto, 
Epaminondas G1•acin.do, Felisbello Freire, 
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Oliveh·a Valladão, Nei.va., Lsovegildo Fil
gueiras, Vergne da Abreu, Pinto Dantas, 
Rodrigues Lima., Tolentino dos Santos, Mar
colino Moura, Americo de Albuquerque, 
Fidelis Alves, João Baptista:, Gal vão ~aptista, 
Silva Castro, Bezarnat, Gas~o da Cunha, 
Carlos .Peixoto Filho, Penido Fílh.o, David 
Campista, Francisco Bernardino, João Luiz 
Alves, Antonio Za.carias, Carlos Ottoni, Ma., 
noel Fulgencio, Olyntho Ribeiro, Wencesláo 
Braz, Padjla Rezende, Moreira da Silva, 
Jesuíno Cardoso, Domingos de Castro, Ar-· 
nolpho Azevedo, Fernando Prestes, Alva.ro 

.de carvalho, Azcvedo Marques, Aquino Ri
beiro, Ca.ndido de Abreu, Ca.rvalho Chaves, 
Luiz Gua.lberto, Anglllo Pinheiro, Victorino 
Monteiro, James Darcy e Campos Cartier. 

E sem causa, os Srs. Raymundo Arthur, 
João Gayoso, Virgílio Brígida, João Lopes , 
Alberto Maranhão, Walt'redo Leal, Abdon 
:Milanez, Izidro Leite, Celso de Souza, João 
Vieira, · Arroxella.s Galvão, Castro Rebello, 
B ulcão Vianna, José Monja1•di m, OscarGodoy, 
.Sã Fl'eire, Viriato Mascarenhas, Estevão 
Lobo, Bernardo Monteiro, RibairoJunqueira, 
Astolpho Dutra, Cil.rnoil:"o de Rezende, Ada.l
berto Fe1•raz, Bernardos de Faria, Camillo 
soares FHho, Ca.millo Pratos, G<deão Car
valhal, Rebouças de Ca1·valho, Costa ,Junior, 
Lelte de Souza, Pa.ulino Carlos, Domingos 
Mascareuhas e Alfredo Va.rola. 

O Sr. Presldeute-Continúa a dis
cussão unica. do parecer n. 30,de 1004, dei
xando á alta. sabedoria. da. Camal'a. dos Depu· 
tados a solução da proposta de modificações 
em varias disposiçõeJ do Regimento Intm·no, 
constantes da indicação que acompanha, 

Tem a palavra o Sr. Briaio Filho. 

O Sr. Brieio .l<'ilho diz que, ao 
ter noticia da a.p1•esen taçã.o da indicação, 
tl.aou desagradavelmente impressionado pl!lr 
ver que se tratava de mais uma tentativa 

' de anniquillamonto da Cama,ra dos Depu
ta.rl.os.Sau descontentamento subiu de ponto; 
ao lor om um dos jornacs desta. Capitat, a 
Gazet11 de Noticias, a declaração de que a 
medida era governamental a collooada no 
ter-reno da confiança politica. 

Não póde admittir que isto assim seja, 
pois não comprehende que possa hayer in
tervenções extranhas nas modificações da 
lei que regula a economia intima. do Par
l~mento. 

Deixa de lado esta questão e vae Gllami
nar o parecer da. Commissão de P olicia.. A 
primeira cousa a ser observ~da. ê a conclu
são do mesmo pa.t•ecm·, talhada no mesmo 
moldo das conclusões da.s opiniões sobre ou· 
tras emendas. Na primeira pM·te, porém, 

em vez· de emittir seu ,iuizo franco sobre o 
assumpto, a Mesa fugiu da. questão, limitan
do-se a dizer umas causas anodinas. 

A Commissao de Policia declarou que es
tande a indicação suh.scripta por quasi todos 
os membros da Conimissão de Orçamento, 
pepresenta o pensamento da ma.i.orfa d& Ca.
mara e assim se considerou dispensad.'l. de 
en&i'ar no merecimento da. reforma pro· 
posta. 

E' uma extraordina.ria homenagem pre., 
stada ã Commissão de Orça.mento e a. pro
clamação soiemne das condições ex:cepcio· 
naes em que deve ser coHocada . De ora ava.n· 
te, a ella. ca.bel'á. a interpretação das questões 
regimenta.es levantadi\S, e não á Mesa. Fi· 
cará sendo uma aggremiação privilegiada.. 

Passando a.o estudo da. indicação, observa 
que se pro:põe eliminar a. disposiçlio do Re
gimento que exige a leitura dos pareceres no 
ex.pedien te e que restringe paPa 24 horas o 
prazo de 48 horas que deve medear entre a 
leitura ·e a distribuição dos pareceres e a. 
suu. inclusão na ordem do dto.. Acha a re
formo. condemno.vel, pois que se procura. di
minuir os prazos justamente quando se pre
tende permittir a pratica. condemuavel das 
Ba.udas orça.roenta.rias, isto é, quando a Ca.
mara precisa. de mais tempo para estuda.r 
as questões, a. menoa que não se entenda que 
as discus.,ões nii.o teem valor e que não vale 
a pena. occupa.r a tribuna. 

Analyila a emenda que impede que am 3• 
discuss..'io sejam acceit as propostas diminuindo 
a l'GCeita o demoradamente occupa-se deste 
ponto, estranhando que um tal alvitre se 
lembre justamente na hora em que se falia 
em alargar t\ csphora de a.eçã.o do Depu tado 
em frente dos orçamentos. 

Estudando a. emenda que permitte a in
clusão, nos orçamen~os, de medidas de ca
l'actot• permanente, desde que se refiram â. 
administração publica, longamente combate 
a propoata,mo~trando os seus inconvenientes 
e lembrando os grandes escandalos votados 
pela Camara. 

Em vista das muitas emendas apresen
tadas no correr da discussã.o;vê a necessidade 
da Commís~ão de Policia sobre as mesmas 
f~~ozel' o seu pronunciamento. E como em 
vista. do Regimento este não se faz esponta
neamente, apreseuta um requerimento para. 
que a Mesa emitta seu parecer sobre o as
sumpto . 

Discorre sobre muitas d.as emendas apre
sentadas durante o debate e veritic:>. que 
muitas della.s conteem mataria ex:tranha. ao 
a.ssumpto propriamente em discussão ; acha. 
por isso que a Mef.la deve sobre ns mesmas 
elaborar parecer a parte , pa.ra. que ~eja.m in
cluidas em ordem do dia e tenua.m um de
bate especial. 
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Tratando da. emenda do Sr. Lamounier 
Godofreuo, quu pretende destruir o artigo do 
Regimento que permitte o encaminhamento 
das votações, pondera que isto é um golpe 
que se pretende desfechar em uma cc}nquista 
util, cuja eliminação traria gravei! incon
venientes. 

O orador estd. vendo que brevemente o 
silencio será a grande força dos tr·abalhos 
parlamentares, ficando abolidos o'l discursos. 

A Camara então se transformará em uma 
congt'egaç:ão de trappistas. Nos momentos 
solemnes, o leade~· ficará de. p6, carr~gará o 
sobrecenho, . fará uns signaes cabalisticos, 
isto significará que a medida não deve ser 
<1acceita, em vista qa situação da Patría e 
todos .ficarão sentados. Quando. elle se le
-.;a.ntar satisfeito, com o sorriso a bailar nos 
labios, isto quererá dizer que os projectos ou 
emendas devem ser approvadas e todos se 
levn,ntarão. 

Emqua.nto, porém, a Camara não ficar 
!'aduzida a uma congregação de trappistas, o 
orador fallará, para. levantar bem alto o seu 
prote~to contra medidas perniciosas, como é 
a. indicação em debate, aliás já modificada. 
pelo proprio autor, o que é uma prova. da 
justiça da impugnação soffrida. no recinto. 
(.Muito bem. Jll!1ito bem. O orado;· é compri
mentado.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con· 
junctamente em discussão o seguinte 

REQUERDIENTO 

Requeiro que o parecer n. 39, de 1904, 
volto {~ Commissão de Policia para elaborar 
o parecer sobre as emenda-s e substitutivos 
ao mesmo apresentados. 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1904.
E,·icio Fi.lhl). 

Veem á ~Iesa, são lidas, apoiadas o postas 
conjnnctamente em discussão as segnin.tes 

EMENDAS 

.-lo p(wece1· n. 39, de 1904 

Snb·emenda á emenda do Sr. Lttmounier 
Godofredo, si for acceita: 

Paragrapho unico. Só é permittido enca
minhar a votação, dando breves explicações 
sobre o assumpto, ao autor e ao relator do 
:projecto, parecer ou emenda, sujeito á deli· 
beração da Camara. 

Sala das sessões, 8 de outubro de 1904.~ 
Medei1·os e A.lbuquerque. 

Accrescente-se onde convier~ 
Art. Sempre que as Commiesões tiverem 

de se reunir para dar parecer sobre quaes-

quer projectos, convocarão os Deputados au· 
toros dos mesmos para assistirem á discussão: 
A· falta· de comparecimento não impede. a 
reuuião e deliberação das Commissões. 

Do mesmo. modo .. se. procederá q ua.ndo as 
Commissões tenham de dar parecer sobre as 
emendas. 

Sala das sessões, 8 de outubro de· 1904.
Jiedei;·os e Albt~q~teí·que. 

O Sr. Presideut.e-Continúa a 
discussão unica do parecer n. 39, de 1904, 
deixando á alta sabedoria da. Camara dos 
Deputados a solução da proposta de modfft. 
c ações em varias disposições do Regimento 
Interno, constantes da indicação que acom· 
panha. 

O Sr. Bar·bosa. LinJ.a-Peço a 
palavra. 

O SR. PaESIDE~TE -Tem a palavra o 

nobre Deputado. 

o Sr. Barbosa Lima (•)- Sr. 
Presidente, hesitei por muito tem~o em ~o
mar p:.trte nesta discussão. Parecia-me m
teiramente desnecessario propor qualquer 
reforma <W Regimento, ainda. fundamentada 
essa reforma pela maneira intelligente. PO.l' 
que o foi pelo illustrado relator da lDdl
cação em de ha te. 

Parecia-me superabundante qualquer . re
fórma da nosso. lei interna, em face da l1ção 
que nos proporcionam acontecimentos re
centes, não de todo esquecidos, estou. certo, 
pela Camara. dos Deputados. O Regimento 
não é obstaculo á proposta alguma.. sob a 
fól'ma de emenda ou sob qualquer outra 
fórma. venha essa proposta de qualquer dos 
Srs. Deputados ou tenha ella surgido no seio 
de qual!1uer das Commissões permanentes. 

Não ê obstaculo o Regimento a qualquer 
pt•oposta neste sentido, ori~nd_a de um Depu
·taq.o ou de uma elas Commissoes permanen
tes, porque as suas disposi~ões, além de en
tendidas de accôrdo com aq mllo que se cham~ 
a. praxe e os estylos da Casa •. re~eber~m u~tl· 
mamente, para sua definitrva mtelhg.e~ma, 
um adminiculo do mais alto valo~_pohtiCo. e 
das mais poderosas consequenCJas parti
darias. 

Ha tal disposição do Regimento, muito an
gulosa, que {t Mesa parece valer .como 
uma muralha, na qual nao ha como abr1r um 
postígo pelo qual possa ter entrada uma pro
posta, uma emenda do qualquer Deputado~ 
Suspende-se a disposição do Regimento. 
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Parece esquisito ; era esquisito de facto • das ~alorias sem eontr~stc 1 Qual o arti~o · 
Agora nio .é mais, porque a lei tem esse do Regimento que se póde dizer que s ej:l. 
yalor: ella é que faz esquisita ou não qual- obstacUI.o a. esta.ou a.queUa. ·proposta de um·. 
quer couaa,sem que da. substancia dessa. oousa St'. Deputado, a esta ou aquella. suggestão· 
l'esultem 01 ca.ra.cteristicos da esquisitice que das hom·wla.s Commissões permanentes. da · 
devia ser ·propria.. · Antigamente. valia isto camara. f Nenhum ; . e o que parecesse ta.I · 
por uma. suggestã.o edravaganto. Agúra, poderia, pela roesma. ·ruão. ser suspenso ou 
Bão. Agora., é um precedente . da. casa.; está. inierpretãdo. . . · · · . . · . 
incorporado aoa estylos da Camara. dos Depu- Acode-me ao espmto; a propostto desta'il 
tadós. · · . I consider3.Ç(les, uma l'eminiseeneia filiada á• 

As amondas a tal projeeto devem ser vota- leitura que fiz, ha poucos dia.s. de um artigo 
das seguudo.o modo prescl'ipto no ·artigo exacta.mente sobre exegese bilJlica., sobre o · 

.. tal do Regimento ; primeiro, as emendas como é que se devem entender as palavras · 
suppressivas, depois as· outras emendas, at- de · Jel!US em umas quantas · pa...osagens do · 
tendendo-se :iqueiJas·qiJe diminuam despe.zas Evangelho, nas qua.es, tomadas á.lettra, as . 

. . ou não para. estabelecer a seriação a aer mellmas palavras pareceriam uns absurdos 
se .. uida na votação. ou uma!! tolices, o que seria pelo menos sa· 

Ha, portànto, uma. prêcedencia que man- crilegio pôr na bocca do Divino Redeniptor. 
têm desarticuladas varias emendils para .que· O articulista;, muito entendido em matetia • 
umas possa;m ser toma.dus . em eonsideraçi.o de exegese theologica, opina. que as escri
após as outra.s,nunca simulta.oea.merite. · pturasdevem sempre aar entendidas no sen· 

Esse dispositivo regimental assume ás v e· 1 tido · tra.nala.to~ não se tomando â · lettra. as · 
zes proporção de uma. determinação .anar- · expi'es8õea de que? se serviu o Messias nas· 
chica. ; serve de fermento de que abusam 1! suas para.bolas e mesmo em outros trechos .. 
os opposicionistas. . dos Eva.n~e!hos. que nã? são t idos como pa.-· 

Levanta-se um a.mtgo da ordem e em nome ra.bolas, sJQa.o ·que o leitor deverá. procurar· 
· do prestigio da autorid~de propõe que, sem ver em cada uma destas pbrases uma. flgura 

quebra do res~ito i Mesa, se englobem to- em que se dizia eousa. multo diversa do que · 
das as emendas: suppressl vag a.dditivas e a lettra. póde Ca.zer crer. 
modlftca.tlva.s. Assim é com o noaso Regimento: exegese,. 

Esquecida do art. 200 do Regimento, a de um la.do ; estado do sitio, do outro - 011' 
Mesa. O}lina., ciosa da lei quo nos dever!n. suspensão de umas quan tas garautias regi· 
reger , ila exa.ctidã.o dos seus mandamentos, mentaes. Para que reformas 1 Nã.o ha. neces-· 
que a proposto. não parece regimental, mas sida.de. 
escrupulosa e desconfiada de sua. competencia Depois, supposto que, e~ abundatde cautela, 
em materla de interpretação anagog!oa, en- nós acceitasaemos esta reforma, quo cspeoie · 
trega. á Ca.ma.ra a. deolsio do caso. A Ca- de garantia. nos dão os novos artigos, si estes· 
mara., no momento, assim pro~·ocada. muHo l)Odem ser suspensos em uma. dada. occnalão 1 .. 
mesureira pa.ra. com o seu digno Presidente, Imaginem o absurdo (vejam bem que eapooie 
por uma quasi unanimidade, lamenta. os es- de absurdo é este gue vou lmagloa.r) que 
crupulos e:u.ggerados do Presidente e manda eatu. mlno1•ia. ineigniflca.nto se avolumasae e· 
meGier na. gaveta o at•t. 206 do Regimento. se transformasse em maioria, que do seu 

O SR BRrcro FILHo-Manda metter onde 1 ~~~~ surgisse, J!Õ.O mais um amigo d~ pres- . 
' GJgto da autor1dade, mas um desmed1do de· 

O Sa. BARBO!A L IMA - Na gaveta. magogo da liberdade entendida com a.quella. 
O OiSO po.rooo de diffioil intelligencia ao amplitudeillimítada., e propunha. a. suspensão 

espi.rito rudo e em~tado dos oppoeicionistas, do artigo tal ; quer dizer, a.pplica;va o mes
que entendem pedir á. Me~a. a lição quo mo remedio, Pl'60Í$8mente a este a.rtigo que · 
o exemplo póde proporcionar, solicitando. vamos incluir no Regimento. 
lhe na. occasião notielas do tal. art. 206. A Vê V. Ex. que o que estamos fazendo é ' 

·Mesa, depois de se proaurar amparar com edificar sobre areias, sobre a vasa. movediça. 
um certo numero d0 declarações amphibolo- dos. costumes parlamentares do momento, 
gica.s, equivocas, afinal diz: «A Ca.mara, mercê dos quaes não ha. mais artigo de lei 
pela. sua deliberação .suspendeu o a1·tigo tal interna a que se possa emprestar a estabF · 
do Regi!liento , . lidado de rocba. 

Ora, si li. Ca.ma.ra., em um certo dia. e a. A Cama.ra. é testemunha , sabe tão bem 
propoatto de um dado projecto, t em lo facul- quanto eu sei que não estou figurando ne· 
do.de dG, no correr de uma. votação, a pre· nbuma hypothese arrojada., por amor á rha· 
ie:~to de qucatão de ordem, suspendo1• um torica. Estou lealmente nanando um caso 
artigo do Regimento, que artigo ha a.M., recente, a nlo ser que em ma teria de adhe· 
neaao mesmo Regimento, a. qne não possa. ser sõea aos planos governamentaes se tenha. 
o.pplioado o mrtsmo pr ooodimento, por pD.l•te ehc~ado :1o ponw de conceder que cada. uu1.. 
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dos J!lembros da. maioria passasse, desde a rege1· . esses casos, nenhum dos quaes foi . re.;, 
hora Immediata em que foi votado este caso gido pelas disposições do Regimento r 
f!urio~o, a padecer de amnosía. Viu o facto, Regimento para, si fosse no tempo do· 
contnbuiu para elle e agora não se lembra fundíng loan, eu diria -inglez ver~ Regi-
mais do que occorreu, antes contesta e sup- mento para brinquedo das maiorias. para . 
pOe naquella situação mental em que muita divertimento daquelles que, em falta. .úe 
gente se encontra por vezes, pensJ.ndo que ontros argumentos, teem a violencia. do nu
aquillo ê uma. impressão de sonho e não vi- mero, com o · mais descommeclido desapeg9o 
gilia; que foi uma phanta.sia quo atraYessou ás formulas as mais evidentes! 
o espi:íto de cada um dos Deputados, logo Para. que altm•ar 0 ReO'imento ~ 
repelhda p:;la alma honesta. de cada qual, . · . . · o 
que não transige com a obediencia, em vez Porque o ~eg1men~o era. um. embara.ço,-
de; como pa.rece ao orado1•, ter sido um facto po_rque o Regu~ento nao consentia, ta.l ~ual .• 
de incontestavel brutalid~de. f01 votada aqm, notadamente em relaçao a 

Já diziao outro-não ha. nada tão brutal disposições que entendem com a confecção 
como o fa.cto. · dos Ol'Çament')s, o Regim:nto não permitti&. 

Está -ahi o impresso . a que chamam Re· encartar na lei annua um certo numero d& 
gimento. · . · · disposições e. umas quantas autorizações ao· 

Diz elle, em uma das disposições, que qual- Poler ExecutiVo. 
(!Uer Deputado póde pedir a pala.Yra pela Mas isto é o que se póde chamar um di· 
ordem, no correr de uma votação. vertimento por parte dos autores da inui--

E tanto assim é que o illustre Deputado cação, ê o que se póde traduzir em uma fig11-· 
que provocou o caso typico a que venho me ra - arrombar uma porta. aberta - ê um• 
referindo não pediu a palavra por outro trabalho a que se entregam somente por 
motivo, nem amparado noutra allegaçã.o que desfa.stio. Pois não tinham a lição dos 

·não nesta, da fôrma sacramental- pela factos~ A Mesa opinava hierarchicamente, 
m·dem. com aquella. attitude pontitlcia de . quem 

A palavra lhe foi concedida ; o illustre está fallando em · nome da lei viva --:- as. 
representante do povo propoz o seu alvitre; emendas taes e ta.es p;n·ece que não podem. 
a Mesa fez as suas ponderações, decla.rando, ser ac~eitl\s em fuce do Regimento, to
todavia, que não queria que prevalecesse o davia; a Mesa - que não admitte que·. 
seu modo de pensar, o deixou que a de~isão nenhum Deputado possa appella.r das sua.·· 
definitiva tlcasse !lO alvedrio da maio1•ia. deliberações para a Casa, segundo a dous, 

Tal outro Deputado entendeu que devia trina ainda hontem invocad<\ pelo Sr. Pre-
no mesmo momento pedir a palavra pela sidente, a Mesa, qu9 não que1• coarctar a fa
ordem; para que? Talvez, para que essa culdade que cada um dos Srs. Deputados tem· 
consulta so resolvesse por votação nominal ; do collabo1•ar na confecção das leis, deixa. 
quem sabe si não ser.ia isto que elle ia á maioria decidi!• sobre o caso. E então a 
pedir 1 ! especie se bifurcaria em casos que interesas-

A palavra foi nogada a. oste outt•o Depu- sem á minoria e em casos que interessem. 
tado ; tondo sido dada peJa ordem ao pri- á maior1a, a Sl1ber: · emendas pa.trocinadns
meiro que p1•ovocara o incidente, foi negada pelo prestigio da autoridade o emendas sus
a esse outro Deputado! peitas ao principo da. ordem. As emendas-

Esse outro Deputado fui ou, quo,. a.tira.do suspeitas ao pl'incipio da ordem davam na 
por esta. fórma a uma situação crea.da neste vista, m•am manifesta e escandalosamente· 
recinto pela derrubada. da lei, outl'o re· contrat•las ao Rogimento. O Presidente de
media não tive sinão usar do n~esmo pro- cla.ra.va logo quo não podiamser acceitas e 
cesso, demonstrar por gestos bastante ener- isto em ultima instancia, porque não a.ppel
gicos que a Camara inteira estava fór-a. da. lava. para a maioria, nem dava ao Deputado 
lei. o direito de fazel-o. 

Isso passou como uma. vaga, prevaleceu a Nas outras, não. Nas outras, a Mesa 
disposição da maioria, e ficou esta. lição : via nellas consubstanciadas providencias de 

I o. Artigos de Regimento podem se su~pen- t al valor que não se julgava autorizada a 
der por deliberação no momento da votação, decidir por si e, reservando o seu cr iterio. 
adoptada sem parecer da Commissão de Po- hermeneutico de applicar a lei e-pensando, 
licia. pela. maioria occasiona.l ; embora. que não deviam ser aceitas, em todo. 

2°. Que o pedido de pa.lavra. pela ordem, o caso, deixava ao criterio da. maioria. E a 
feito consecutivamente por dous Deputados, maioria repetia a lição que nos proporcionou 
_póde ser deferido em relação a um, o iade- com tamanho critel'io, com tanta intelligen
ferido em relação a outro. I cia, do um modo tão demonstrativo a pro-

Tudo isso na_ vigencia de um Regimento, posito do caso da votação da.s emendas •.•. 
de um conjuncto de disposicõeil destinadas a que a Ca.ma.ra sa.bc. Não é preciso mais. 

Vol. Vl . · 24 

a 
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Eis porque eu eome<:ei, corno V. Ex. Yin' 
dizendo que tinha. 1leado. perpleli:o diante 
desta· indicn.ção, . não só pe1a. desnet~essida.de 
da medida; mas ainda pela sorte. das novas 
disposições predestinada.s a. suspen~ões de 
occasião, a. movimentos de momento, a. in
terpreta.çõcs a proposito, o que muito deve 
a.la.rma.r a todos quantos veem as novas dispo
sições que se vão incorporar no esquife em 
11ue d,ot•mu o tlnado Regimento. 

0 SR, BRICIO FILHO - Set•á O som no 
eterno~ 

O SR. BARBOSA Lnu .. -Bem; ness:~ dispo
sição conciliam-se as ·medidas destinadas a 
ammtelat· a líbet·da.de de legislar por parte 
da Cil.mara e dos Srs. Deputados e a. neces
sidade . do propol' medidas de Governo por 
parte do Poder Exectitivo. 

UMA voz- Quer uízcl' que 6 excusa.da. a 
indicação• 

0 SR •. BARilO~A LIMA.- :\Ias a disposição 
transHoria quo ucornpanha a indicação, que 
remata a indicação, evidoncia. que o Regi
mento realmente era muito ruim e que mo· 
receu, em muito boa hora, ser suspenso 
em umo. das suas disposições, pois que não 
ha nada de mai~ Importante, segundo a 
doutrina corrente a que não de todo me in
çorporo, nada ha. de tão importante como a 
discussãoe orsanizaçio dos or~a.montos. 

Variftca-~e, a conll·ario sensu,pel.&. :J.preson
ta.çã.o uosta. emeuua, que roalmonte os orca• 
mentos andaram sendo discutidos a.qui em 
oondiçõo~ om t'!Ue SCJ não podia oollabor;w 
convenitmtemente na. elabora.•:ão dessas leis, 
tanto quo, não só oroQ.mos novas disposições, 
mas ainda as fuzomos l'etroagir, mas IJ.S fu. 
~temos retroagir só om parto, em relaQão ao 
Ol·oamen to da. ReceHa.. 

Ora, o Orçamento da. Receita., um& vez 
:perconidos todos os tramites, nesta. e na 
outra Casa do Congresso, e sanecionado pelo 
Presidente da. Republica., constitue U!llllo lol; 
o Orçamento da. Despeza, constitue outra. lei, 
cada um de cujos artigos vale, no (lorrer da 
discussão, por um orçamento, que corre· 
sponde aos diversos departamentos, em que 
se subdivide a administração publica.. 

Assim, o Orçamento da. Guerra e um a.r
tigo da lei da. despeza ; o Orçamento do In
teriol' é outro artigo ; o Orç-11.mento do Ex
terior é outro artigo ; o Orçamento da Fa
zenda é outro artigo, etc. 

O Orçamento da Rece ita. fica. dito aqui 
que não poderia. sahir obra. aceiada., em con
dições da acudir 4s necessidades do publico 

· sen!ça, al não tosse tra.balha.do nesse novo 
banco de ca.rplnteh·o oom a. ferramenta. que 
a. lndicaçlo propõe. 

0 SR. UaDAN'O SANTOS- V. Ex:. não se 
esqueça. de que a indicação propõe uma me
dida nova com relação ao projecto da 
Receita, que não exist ia no Regimento 
actuat. Com relação, porém, á despeza, con
servou o que existia no Regimento vigente. 

Portanto, com relação a este segúndo or· 
çamento, não podaria cauaar surpre:ZQ. a 
indicação, ao passo que; com relação â das· 
peza, po1lería causar surpreza. . 

Já expliquei hontem, parece-me q uo. sum
cientemente, este assumpto, dispensando-me, 
pm· isto, de voltar a elle ~ 

0 SR. BA!tDOSA LIMA- Não tive a felici
dade de ser, como acontece constantemente, 
convencido pelo meu querido amigo. 

No momento o a.ssumpto não comportava. 
uma discussão e ou tinha mesmo muito medo 
de que a palQ.vra me fosse cassada, tive 
receio então do qualquer advertencia. em 
virtude de minhas ma.nifestaçõas anteriores 
na, malfadada questão da. vaccinaçã.o, receio 
de ser inoculado pela Mesa. 

E, como se acredita. que na v igenci<t do 
novo Regimento, clle pôde iel' uma colla.bo
I'açã.o mais copiosa por parte de cada um 
Deputado, como por parte de carla uma Com· 
missão, a.doptou-se uma disposição de oa.ra.
clet• tra.osito1•io quo o vá. buscar na discussão 
em que elle se encontrava pars o recondllzir 
a uma nova rliscussã:o e a.dmittir aquillo 
que não podia admiHir pelo Regimen to em 
vigencia. ( Apa1·tn .) 

0 SR. , UnB.\NO SANTOS - A lndic;tçl!o a.l· 
tera o pro~csso do l'e:..dmonto a.ctual que 
a.dmitto omonclas •1uo diminuam a. roeoitn. 
na 3• LUeoussão, mas nrto altera om rotação 
tl. dcspoza. 

O Sa. BAHilOSA LmA- Em ainda eatou 
mt !'aceita, cireumsci'OYendo·mO ao or<:B.• 
monto que é objccto de disposiçõ.o trans· 
itor·ia. 

Pelo reg-imento e.ctual quo não foi refor· 
mado ha um certo numero de di~posiçõea 
quo a. Mesa nã.o podia. a.cceita.r, que nã.o 
podiam ser inseridas neste projecto. 

0 SR. URBANO SANTOs-Não é a. essas que 
se refere a dispoai.,ão t ransitari a.. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Entã.o é (lesneces· 
sar-ia . 

0 SR. U RBANO 8ANTOs-E!la, SÓ se refere 
ao ponto de poder SBl' a.ctua.lmente diminuida 
a. receita. em 3• discussão . 

0 SR. BARBOSA LIMA-Pód.e ser diminuida 
pelo Regimento actual 1 

0 Sa. URBANO SAN'l'OS-Póde. 

0 Sa. BARBOSA LIMA-Então é desne~e5· 
su.ria.. 
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Ou pelo Regimento actual, ou porque a in- rem sido rejeitadas pela Cam&ra em 2a. dis
dícação ·já. tivesse encontrado. o orçamento cussão. » 
e!ll 3a. discussão,. o que é facto é que foi pre• Para alguma cousa havia de ser. (Apartes.) 
ciso fazer um · manuamento especial parare- E' porque esta disposição é feita exclusiva
conduzir este orçamento á discussãoemcon- mente para o momento em que nos encon
dições de admittil' emendas que, si não tosse tramos no acttw.l projecto do Ol'çamento da 
este mandamento, não seriam admittidas. Receita. 

Supponha. que V. Ex. não apresentava a 1. · 
indicação. Em que pé está 0 Orç..'l.mento da O SR. URBANO SANTos- Eu e:tp 1care1. 
Receita ~ Em 3a. discussão. Ha emenda que o Regimento actual não per-

Nós .poderb.mos. conceder nessa 3a discussão mitte e que a indicação permittiria; mas 
essas emendas podem ser permittídas, tanto 

pela mesma . fói·ma, com . a mesma latitude em 2a., como om 3a. discussão. 
com que agiremos na hypothese de passar a Uma unica ordem de emendas não se ·-per-
disposição de V. Ex.~ mitte em 3a discussão do Orçamento d<t Des-

0 Sa. · URBANO SANTos- A disposição peza., aquellas que ct•eam despezas novas, que 
+,ransitoria se refere sómente á diminuição importam em augmento. Não é novidade a 
da. receita. indicação: ella consigna, quanto a estas, a 

o SR. BARBOSA LIMA-E' necessaria ~ mesma cousa que o Regimento. 
0 SR. URBANO SANTOS-Sim,· é. Sn.. BARBOSA LIMA.-Fa.Ho em disposição 

transito ria. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Si não fusse ella., O SR. URBANO SANTOS-A unica cotEa 

não poderíamos fazer isto no pé em que o que não se póde fazer actualmente, que a 
Orçamento se encontra 1 indicação passa a cohibir, é a diminuição 

O SR. URBANO SANTos-V. Ex.. parece da receita em 3a discussão, é sô a isto que 
suppor que a disposição transitaria c1uer se se refere a disposição transitaria. 
:•eferir •~ autorizações; não so refere a ellas. 0 SR. BARBOSA LIMA-Em summa, ha. al-

O SR. BARBOSA LIM:A.- Não falloi em guma cousa de novo. 
autorizações. 

Posso garantir• a v. Ex. quo, nem impli- O SR. URBANo SANTos-Com relação á 
citamente, está. em meu pensamento isto. á receita. 

O facto é que a disposição transitaria O SR. BARBOSA LIMA - Parece truismo, 
conduz o Orçamento da Receita a uma si· alguma cousa. de La PaUisse. Quero ser o 
tua..,ão emquo clle compo1•ta emendas que mais claro possivel. Ha alguma novida.lle 
nüo I'Ompo taria si para ahi não fosse re- resultante desta arcbitectura, que está aqui 

conduzido.e na indicação, (1ue não existia, e V. Ex. 
Creio qu é cla.t\l 1 porque já. está em 311 quer quo o Orçamento da Receita beneficie 

discus:;ão e não se póue· fazer em 311 quanto üesta. novidade. 
em 2" se podia.. (Apartes.) -

E' claro. Em summa, mudamos de ca- O Sa. URBA~o SANTOS- V. Ex. nao 
vallo na occasião de passar 0 l'iacho. Esta me cumprehende, ou não tenho a. felicidade 
é a quesião. Ha orçamentos que estão en- de me f[Lzer comprohender. 
Ml'l'ados em 2a. discussão, ha. orcam.ent.o em o SR. BARBOSA LIMA-Para que ê a dispo· 
3e. discussão. hu. orçamento que vaa para o sição tt•ansitoria? 
Senado e ha outros orçamentos que não. 0 S:a. URBANO SANTos_ As reformas 
foram iniciados. 

Em relação a um destes, 0 da Receita, a são referentes, tanto a 3a. co1no á. 2a. dis-
indicação propõe uma disposição de cat•acter cussão. Só uma ê coercitiva do direito do 
transitorio para 0 fim de buscai-o no turno Deputado om 3:1. discussão, ê a. de não podei' 
em que está e o reconduzir a situação em diminuir a Receita. 
c1ue possa a,dmittir emendas, cujo caracter O SR. BARBOSA LIMA-V. E,C.. prohibe? 
não estudo, no digo qtle sejam autorizações 
mas emendas que não podia receber, si não O SR. URBANO SANTOS-Sim; prohibo. 
fosse essa disposição trn.nsitoria. O SR. BARBOSA LIMA-Só para o actual 

Tanto é assim, que ella ahi está. Si não, Orçamento da Receita ? 

:Para qu era? Ella. diz: O SR. URBANO SANTos-Para. todos, mas 
«Acc <Jscente-se a seguinto disposição trans· faço excep~'ão com rela"'ã.o ao actual, porque 

itoria: v v 
« Na3a. discussão do actua.l projecto de re- os Srs. Deputados deixaram encerrar-se a. 

ceita, poderão ser acceita.s n.s emendas di- 2a. discussão. 
minuindo a. mesma receita que não houve- O SR. BARBOSA LIMA-Logo beneficia. •• e: 
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.O Sn. U.R.B.~No SANTOs-: O uni~ ponto O Sa. BARBOSA LlMA- Não ba. necessl- · 
om que o direito do Deputado pOda fic~r dado de urna disposição transitaria em .ro-
sacrilicado é neste . A indicação : aotual não lMão ao áctu:1l Orça.nie)lto da. Receita.. 
pódc pl'ejudicar o díroito · do Deputado em Si não houvesse alguma a. fazer no óroa-
cousa alguma. · · mente da. Rncetta, si não se pudesse fazer,. o SR. B ARBOSA. LIMA- Mes eu nã.o estou si não fosse transitaria, então ficava desne-
criticando ... cessru'ia. 

0 Sn.; URBANO SANTOS- A reforma Mtual 
não ·pOde prejudicar o direito do Doputado 
em:cousoo nenhuma. 

0 SR .. BARBOSA LIMA-Então hoo uma COUtm 
unica que V. Ex. quer ... 

O Sa.-URBANO SANTOS - V. E~. nã.o diga.: 
uma. cous:~. unica; V . Ex:. diga: um unico 
ponto em que a iniciativa do Deputado llca. 
restricta. 

O Sll._. Bali:roPILllo-Dá no mesmo. 
. 0 SR. Un.ll~NO SANTOS - Não, senhor; é 

querer confundir cousas muito distinctas. 

. 0 Sn.. ·BARBOSA. Lr&1A-Então·ha. um ponto 
· unico. · · 

O Sn . URBANo SANTOs- V. E~. ponha n. 
questão nestes termos : a indicação tem por 
11m a.larga.r a. esphera da iniciativa. dos Srs. 
!}{)patado.s. Em um unico ponto 1•estringe, 
não permittindo que, em 3"' discussão, o Depu
tado dímimla. a R.eceit&~ Ma.s, como elle póde 
1lcar sorprehendido com ossa. restricçiio que 
não existia no Regimento actuat, então abre· 
se a. exce:pção com relação á 3~ discussão da 
Receita. , 

0 Sa. BARBOSA. LIMA.-Vae bUSCilol' a diS· 
posição transitoria em uma. nova situação. 

0 Sa. URBANO SANTos-Va.e buscar onde 
está. 

E' simplesmente para não restringir a 
acção que elle tem agora. 

o SR. BARBOSA LIMA - Para eate Am 
mesmo a disposição transitaria vae bu~car 
o actua.l Orçamento de Receita .•• 

O Sa.. Ua.nA.No SANTos-V. Ex. diz: -
va.e buscar-naturalmente com o fim de dar 
o má.o sentido á. indicação. 

0 SR. BARBOSA LU.tA.- Ga.rari.to que não, 
Digo isto pam mostrar que a situação ftca 
differente·em reli\ção ao Orçamento d~ Re~ 
ceita e aos Orçamentos da. Dedpez:a. 

0 SR. URBANO S~NTOS - Não tem di1Te
rença. 

O SR. B ARBOSA LIMA- V. Ex . quo está 
querendo le!' nas entreHn!:as dag mlalla.s 
palavras, diz que não me entende quando 
Elstá entendendo tudo. 

O SR. BRrcxo FILHo - E~tá vendo uns 
&l'i.Pbos que as pa.la.vras de V. Ex. nlio toem. 

0 SR. URBANO SAN'fOS - ApproVM!\ &. 
indica-ção, não se poderiam fazer certamente 
cousa.s nell$) que actualmente se póde. 

O SR. · BARBOSA LIMA - Está V. Ex. 
abundando nas minh\\9 pala.vra.s . Approv a.da 
a indicação, v. Ex. quer t razer aos Depu· 
ta.dos o ensejo de nã.o sarem surprebendidos 
com aquillo que em tempo ni\o podiam adi· 
viobar. Não é assim 1 

0 Sa, URBANO SANTOS- Sim, senhor~ 

O Sn. BArwosA LrMA - Pois é ist o que
estou dizendo desde o começo. v. Ex. está 
oie e mp restando uma velhacaria (riso), que 
não teribo, peccado de que não ha meio de 
Dadecer. Não ha. a.Ima. mais escancarada, 
nem .ma.is indiserata no desvendar o seu ra.-
ciocinio do que a do humilde orador. Tod n. 
a mir.lla v.id~ parlamentar é prova disso. 
Eu não tenho o q_ua os italianos chamam 
adt·igna'l'e. 

O Sa. PEII.EraA LmA -Em todo caso, ê 
bom confiar, desconfiando. 

O Sa. BAltBOS.~ LIMA-Talvez este conse· 
lho me sirva. Eu vou vor si consigo met
ter-meneste novo feitio. (Pausa . ) 

Em relacã.o ainda ao Orçamento da Re· 
celta., e antes de passar ao da despeza, dev~ 
dizer que eu levaria. a disposição de caracter 
tr:~nsit-.)rio mais longe, dizendo : cA Garoara 
não retomarã. a. discU&io do Orcamento da 
Receita. sinão l\ijpois de dist ribuído o rela.
torio do Ministro da. Fazenda•. 

E iria tão longe em consequenoia. do mesm9 
principio, do mesmo sentiment o de justiça. 
que d itou ao mustre Deputado p&lo Ma~ 
ranbã.o a su:~. disposição -transitoria. : não 
querer que os Srs. Deputados sejam sur· 
prehendidos pela. l'evelação de um certo nu
mero de factos, constantes desse relatorlo, 
q_uo.ndo jét não llles seja passivo! a.ttendez· a. 
essa. revela~ií.o, pelo facto de se achar o or· 
ça.mento em 3• discussão. Eu ir ia até o ponto 
de reabrir a discussão ab initio, porque, eomo 
a. illustre Commissão de Orçamento concor 
dará commigo, e como me parece que o pro
prio bom senso está indicando, não se per
cebe bem o que seja. discussão dos orçamentos 
e collaboracã-o dos Srs. Depub dos na. orga.ni· 
za.ção dessas leis aunuas sem a leitura. e a 
meditaçã:o dos rela.torios, aonuos ta.mbem 
dos respeoti vos 'Ministros. 
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Não sei, por exemplo, o ·· que h&; em ma· por . fórma a me permittirem collaborar nas 
tcl'ia ftscal Já pelo Acre. Sei que houve abi leis de um modo efflciente e positiTo. 
nns dec1•etos crea.ndo mesas de rendas, dan- Mas não te~aos relatorios ; o relatorio do 
do-lhes . uma certa. organização ; .. ouvi · dizer Tribunal de Contas não basta. De maneira 
aqui que o Acre ia dar uma renda de sete a que eu acreditaria, qum·o mesmo acreditar, 
oito mil contos, que pagaria completamente não uso a fôrma. condicional, quo agora,mais 
todos os compromissos oriundos do tratado do que c'lDteriormente, agora, approvada a. 
de Petropolis; depois, vi .umas outras noti- indicação, ainda mais do q_ue antes desta 
ciazinhas otllciosa.s de q_ue não está rendendo indicação, a Commissão e a Mesa não darão 
tanto, mas quanto! a debate o Orcamento da. Receita, sem que 

Ora, eu queria . saber o modo como essas haj<~. sido distribuído, ao menos com antece· 
-causas so teem passado ; qual tem sido a C}ncia do alguns dias, o relatorio do Sr. Mi· 
renda arrecadada, si não seria convenieQ.te nistro da Fazenda. 
tomar conhecimento do modo como esta Não me passou despercebida a. introducção 
renda está sendo percebida, si nã~ cabe deste relatorio, publicado como premissas 
na nossa. alçada conhecer a.s taxas que foram ·dadas a um dos orgãos de publicidt~.de desta 
lançadas sobre os varios productos, e si, Capital. 
tratando-se de industria extractiva pi'in- Invejei a sorte deste periodico .. 
cipatmente, não teríamos de attender á si- 0 SR.. BRrcro FILHO_ Foi mais feliz do 
tuação em que se encontra o Acre em face que nós. 
do Estado do Pa.r·â e do Estado do Ama-
zonas, porque é sabido que, conforme a taxa O SR. BARBOSA LIMA- .•. mais feliz do 
é esta ou é aquella, os productos tendem que a Ca.mara. dos Deputados! 
.a correr para a p1•aça d:3 Ma.náos ou para Os Srs. Deputados que costumam ler esse 
a. de Belém, afim de beneficiarem. das taxas jornal encontrarão a introducção nelle estam· 
inferiores. Emftm, tenho necessidade de co- pa.da.. 
nbecar a situação e não a conheço. Mas, como Deputados que deveriam . ter 

Outra. cousa; esse famoso Banco da. Repu· llesde os primeiros dias os relatorios, isto quo 
blica, que va.e lá, por dentro daquella casa. os Srs. Ministro~ deviam mandar ao Con
velha 1 Tenho vontade de sa.ber disto, da gresso, para o conhecimento das cousas pu
lei de 20 de setembl'o de 1900,para. cá., muito blicas, isto nós não t·~mos e alguns podemos 
pouco se conhece. O Governo tomou a admi- garantir que não teremos. 
nistração do banco; ella lhe foi deferida 0 SR.. PEREIRA LIMA_ Vêm dous em 
por nós, em virtude de uma lei ordinaria, um volume só. 
que foi discutida nesta Casa, na outra emen-
dada, e a.ftnal promulgada, nos termos eon· o SR. BARBOSA LIMA- Dous em um só 
·stitucionaes. . volume~! 

Agora, para o a.nno, termina o prazo. E' um elemento muito forto para o pobre 
Allega.-se que está a expirar essa. quadra. estomago da Oamara. 
excepcional e que é preciso não deixar o Go- 0 SR. BRIOIO FILHO (dirigindo-se ao Sr.Pe-
verno desarmado. reira Lima)-Acho bom não atl\rma.t• isto. 

Sou tambem dos que entendem que é pre· 
-ciso deixar o Governo habilitado de modo a. O SR.. PEREIRA. LIMA-Porque 1 
-tomar providencias em ma teria tão dell· 0 SR.. Barcro FILHo-Para não succode1• o 
cada; mas ha habilitar e habilitar: quero mesmo que succedeu ao sr.Gastão da Cunha, 
habilitar, primeiro, com conhecimento de que affirmou q_ue 0 relatorio estava. rece
causa, e creio que não ha nisto demasia ai- bendo 08 uHimos reparos e até agora ainda. 
guma ; e não percebo o que seja. conheci- não nos veiu. 
mento de causa si não tenho relatorio. 

Quero crer que o relatorio nos diria. al- o SR.. BARBOSA LIMA.-Fui, Sr. Presidente, 
.guma cousa em relação a e3se estabeleci- dos que acompanharam de perto a intelli
mento, no tocante ao modo como a adminis- gente fundamentação d[t emenda que preva
tr·açã.o otficial se tem feito sentir para os fins leceu como artigo do Regimento actual feito 
.previstos na lei de 20 de setembro de 1900. pelo h011ra.do Deputado por Santa Catharina. 

Não sei de cousa alguma.. Eramos um dos dez ou doze Deputados que 
Vejo, por exemplo, um1s quantas indi- naquelle üm de Ilora nos a.chavamos aqui 

cações que me alarmam, tal como uma re- neste recinto, quando o illustre Deputado p:Jr 
duccão crescente na. rend<J. dos Cor.reios. Nós, Santa Catha.rina justificava a. sua criteriosa. 
aqui, em certa. época, adoptámos a elevação medida. 
da. taxa postal, de 100 para 200 réis; eu Dei-lhe então os aplausos que, desde os pri
quizera sa.be1•, quizera. ver si encontl'ava no meíros dias de entra1a. nesta. Casa., nunca 
.x•eia.to1•io elementos que me industriassem lhe regateei. 
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·o SR. PAULA. RJ.Mcis;...;Honrando-me sem· todos os outros pa.izes de governo t•ep.rasGn-
pre muito. .t~tivo,. entendeu-se que as lilís de\·em ser-

O SR. BARBOSA. Ltli!A-Pn,rtida.rio da or,aa- dtscuttdas a.travéz de um certo numei'o· de 
Iilzaçã.o de um orçamento, q u1l S(ISa. só · e turno?, primeir~. segunda e tor~eira discus
exclush·amente orçamento, acreditaoJ.o que sões, mtervallada'> com interotícios dcatínn
OlXlO.mimto ó lei quo resulta o.l'ithmettr.a.· dos á. meditação! pm•que ninguem ucrlldít:~. 
mente e nem mais um ponto das leis ordi· gue se façam lms por cncommonda, e sim 
:Darias anteriormente votadas. acre.liW.udo que o legisla.U.or medit a, q_ue o iegisl;tdOl' 
que nlio é orçamento tudo aquillo ·que conte· decidl.l curo conhecimen to !le c.1usa. 
nhadisposíções que não. sejam susceptíveis Si o quo prevalece é o contl·arlo, a victorla 
de se traduzirem em cifras; acllaodo que n!$.o desse P:rincipio ~ontra.río tLpenas signiélca o 
é um orçamento aquellas Lois a.nn11as oro um annuncw, desdo Já, que est<i f;~,thtda. a uesap
de cujos pa.rag.rapho~ possam figurar cifras parecer da. organização da lei a collab..oraçao 
arbitrarias, dei en tão o meu voto á emenda. das assembléas . 
do illustre · Deputado para que, por essa O SR. Brucro F.ILUo-Muito bem . 
!órma, se verificasse que as deapeza.l! qt~e fi-
gurassem neste computo annualresultassem O SR. BARBoSA LutA-E' o sentimento que 
sempre de u ma. laboriosa. e competente dis- noa a.rra.sta ainda. que inconscientemente • 
cussão dos motivos determinante~ de taes roas que é a verdade que ahi eatá, a verdade 
gastos. dos f<.~otos, superior á. comediíl. que os par· 

Não comprehendo, que ao passar do or· tidos r epresentam nesta c na ou tra. Ca...<oa do 
camen~o de um a.nno para. outro, nestes Congresso,quamlo, depois de terem sustent:l.do 
:figurem desp~zas novas que não ·sejam o a. necessida.de de duas Cama1•a.s, uma é a chi
resultado de uma. lei vota.da. com todas as cara em quo o chá está fervendo, ont1•a é o 
clausulas, para que assim possn.mos dizel' pires em que se derrama. aq_uella. bebida, 
aos nosso~ concida.diios, isto é, aos contl'i· para que não queime Oil la.bios de q_uem a 
buintes, para que possamos llle.; dar a de- t em de sorv~t ; é ~reciso que cada. lCll passe 
monstração evidente de que a despeza éra por esses filtros, seJO. contada., s ubmettida, a 
necessa.ría. e ina.diavel, e de que a tlzemos um certo numero de processos, destinados á 
com o criterio possível, de maneira a. evitat· cl'ystal!ízação lenta, que a. nã.o deforme, ap-
o menor aacrHI.cio :para os cofros publicas . provada ern uma. Camu,ra, ll.travEz de uma, 

.-\. mesma observação t em ca.btmeuto em duas e tres discussões, que vá á. ou Lr<.\ Ca· 
relação ao Ol•çamento da Receita, pois que mara para que esta collaboro na. merma l ei, 
ahi nem uma. cifra relativa a imposto ai- a remodele, a. acceite, a emende ou a de
gum. a tribu~o de especie alguma. deve volva. á. Canw.ra. onde foi in iciada., ainda. pas
ftgura.r, que não seja. o resulta.do de uma sando pelos mesmos t urnos que presnppõem 
longa e criteriosa, discussão ao seio desta a indíspensavel medi !.ação . 
Cam<U'a., atravéZ de todas aquella.s on.utelas Entretanto, que se vê na pratica 'l Pl'i· 
a.ssecurator ia.s instituídas no nosso regímeu meiro. a d:istincçào entra leis que devem ter 
consti tucional. tros discu.ssões o leis que deYem ter duas; 

o sa . PAULA RAMos- Esta. é a boa. dou- segundo, a. dispensa de interstício, depois 
t · a dispensa. tle impressão, depois a dispens:l. 
no :o... do pa.t•ccer, dopois as leis fei t..'l.S nos ulti-

o sa. BARBOSA LIMA-Um dos :wgumen- rnos oito c!ias de congresso e estaS sem 
tos que muitas vezes eu vi ap1•esr>otar-se parecei' de especie alguma, cado. um podendo 
na tribuna do Congresso CoW~tituinte e for- dizer o que ponsa. Mas como dizer o que se 
mular-se em artigos de polemict\, contra pensa sobN um projocto que trilz no seu 
aquellesque ;;ustenta.vam que, em vez de duas, bojo o Codígo Civil, o Codigo Militar, o Co
deveria ,apenas existir uma Camat•a, foi o di~o Conunorcial, omfim que pOde conter 
de que na pratica da nossa h~gislação é con· tou.os os codtgo~. a l'eforma de to!l.:J. <1. legis· 
sta.utamente posto de lado o principio )>elo laQão, todas as medidas, camtanto que ye
qual as leis devem se1· formuladas,de modo :• p.hap1 do Poder Executho. (AJJoi ctclos .) 
ovita1• que se englobem em um mesmo artigú Nao ha maior incohm•encb, nã0 pod.e 
disposições eontradíctorias, ou mandamentos 11a.ver maior üJconsequoncia do quo aquollll 
suscoptivlliS de ser em convertidos am <>rtigos que ~e depara entre a pra.Lica u n. tl1eOl'l!\. 
destacados e distinctos . 

Dem ais, det erminou-se que nenhum assum- O SR. URllA.N!l SANTos - :'-!a.s a indicação 
pto póde ser transformado em lei sem que não diz isto . 
a Ca.mara comece :por julgai-o obJec:tu de O SR. R~oll.BOSA Ll.ilu .. - .-Hudn. n:io clleguei 
dclibera.çã.o . á. indicação . Estou vindo nm pouco uo louge 
- Feito isto, entend.ou-s~ aqui, fór~ dn.q11i, para ~llegar M ponto em que talvez tenha 0 
n;~. Garoara. e no Sena.do, no ~!'a.·.:!l , com o em g ra.ude prazer de concordar cc>m V, Ex . 
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Oque é que a emenda quo V. Ex. me per· 
mittirá chamar, segundo os estylo~ parla
mentares, a emenda. Paula Ramos, precei
tuava? EL'a. que, nem mesmo sob a .fórma. de 
autorizações, :poderiam figurat• nos orçamen
tos emendas que de qualquer sorte modifi
cassem a nossa legislação, creassem reparti
ções, reformassem r e partições, augmen tas sem 
vencimentos, supprimissem omprcgos, etc. 

Que é c1ue se quer a.g.:>ra 1 
O que se quer é re.;ta.bel:?CCl' o direito de 

encartar nas leis annuas autori:.Gações que 
visam medi.Jas que podiam e deviam ser fei· 
tas por leis ordinaria.s. Quer dizer, depois 
de cinco mezes de uma sesaão que ou chama
ria absolutamente esteril, si não tivesse pro
duzido o monstro da. vaccina, nós, que não le
gislamos siuão para esse caso, queremos de
legar ao Governo a faculdade de o fazer por 
meio de uma. autorização inserida na cauda. 
do orçamento. . 

O :primeiro paragra.pho da indicação dizia 
o que é que não J>Oúía ser proposto nem re. 
cebido pela Mesa, fazendo uma certa. nu
meração e recapitulando em geral medidas 
que contivessem providencias de caracter 
permanente, salvo si estas fos:.em referentes 
á adminístração publica. 

Qua.es são as disposições que devem seguir 
os tru.mites dos projectos de lei? Tudo quanto 
entender com materla de legishção e que 
não seja objecto de simples l'egul:l.mento já 
annexo em leis anteriores. 

Agora, o que faz a segunda pa1'te da 
emeilda 1 Vamos definir iisto, que parece im· 
portante ; vamos definir, pois no correr da 
definição, aberta a excepção, se subverte a 
actual disposição do Regimento. 

Port.ünto, são con~ideradas emendas que a 
Mesa não pôde receber aquellas que revo
gam leis e aquellas que estabelecem leis. 
Aquella.s que revogam leis refm'ern-se só ao 
poder de inhibir, de modificar o quo está 
feito ; mas aquellas quo envolvem provi
dencias que devem e podem ser transfor· 
madas ern ar tig.:>s de lei, essas s::rão dis
cutidas nos tres turnos nesta. Casa, e dous n~t 
out1•a. 

O SP •• Uh.BANO SANTOS - V. Ex. apr•esente 
uma ementh nesse sentido, pois é bem lern
brada a smt idêa.. 

0 SR. BARBOSA Lil\IA- A minha é :1 que 
está no actLtu.l Regimento, pois me proponho 
a Vút~ü' Sl)ssões nocturnas, pPorogaçõ::s de 
hora, obrigação de só receber subsidio quem 
aqui er;tivlw, dia. -por dia, comtanto que clis
cutamos as medidas de que o Govemo care
cer; me proponho ê1 pedir dispensas de inter
:;ticios, a reduzir o meu direito de fallar a. 
um quarto do hora om cada turno da. dis
cussão, para dar a.o Governo as mediuas de 

que carecer, maspara. dal·as com a unica. 
espccie de . colla.bol'ação que honra a. qual
quer Governo, mao;íme republicano. a colla
boração consciente. 

0 SR. URBANO SANTOS- V. E~. não póde 
fazer tudo isto na discussão dos orçamentos ? 

0 SR. BARBOSA L mA. - E!n primeiro logar, 
os orçamentos teem duas discussões·; em 
sogundo_loga.r, discutir uma lei não . é dis
cutir· emendas em uma lei annua.. que tem 
um cm·to numero de emenda~ como uma ver
dadeira Iegislação. 

Peis ~ :possivel considerar na. mesma ~i
tuação uma emendá. de orçamento que auto
riza o Govm·no a, reorganizar o Banco da 
Republica. a uma lei em que se cogitasse 
dessa organização ? 

Em primeiro logar, uma lei em que se 
cogita dessa. organização, deixa inclusive ao 
Governo a faculJade muito mais ampla de a 
vetar. Uma emend<1, sobretudo, si for com 
feitio que não seju. de autorização na leis do 
orçamento, não fica na mes~a situação por
que não hn, veto pa.rcial. 

O SR. UH.BA~O SANTos- E.sta. censura de 
V. Ex~ não attinge só ás Commíssões ; attinge 
a todos os Deputados. inclusive V. Ex. 

0 SR. BARBOSA. LIMA- Nem a ninguem 
quero cesurar. 

Creia V. Ex. que o que mais me alarmava 
em sua emeuda era a famosa confederação 
das emendas ; não era só a questão do Go
verno propor esta ou n.qur~lla. medida, por· 
que, em regra, devo, como patrlota., suppor 
que o Governo não propõe sinão aquillo qua 
é reclamado pelo bem publico. 
. Não é sô isto. Imagine V. Ex. esta colli

gn.,ção em que se transformava a lei de orca
manto om uma vordadejra lU·ca de Noé, como 
com muito espil'ito diss3 um illustl'e collega.. 
Como era possivel discutir um OI'çamento 
que continha de tudo ~ 

0 SR. URBANO SANTOS- Mas Dós, Depu
tados, não devemos propor medidas que 
façam do orçamento um JJandemoílium, mas 
por causa desse a.buso não se ha de prohíbir 
que se apresentem medidas necessarias. 

0 Sa. BARBOSA LIMA- Este é O ponto de 
divergencia. Si, cohibindo e.~tc abuso, por 
esta. torma, ou contribuisse para veda1' ao 
DeJ)Utado o dieeito de collàl)Ol\.tr na causa 
publica, serin. o primeiro a votar a emenda; 
mas o Deputa·.lo tem, pela liccão d.J toda,s as 
nosstts legislaturas, pelo menos a sessão in· 
teii'<t, quatro mezes, para furmular em pro
joctos de lei todas aquellas medidas que elle 
l'eput:\ convinhaYeis il cansa :publica (apm·
tes), e o facto é q ne o faz. Raro ê o Depu
tatlo que o não ~enb: ~ feito, como raro t~ o . 
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-que não tanha .- neeessidade ~6 pedir á. Mesa do orçamento. Pois nós não sabemos que 
remedio ·contra : a. obstrueca.o das CommJa .. muitas · daquellas disposiçõJs · mais . eom

- .~ões. Qual de nós não tem qu~~ro, .sois o plexas que teem constituído o·desesparo dos 
. oito projaotos que .dormem no se1o .das Com· Ministros da. Fazenda., no tocante a. ordens 
missões . qual não ·se len1 bra que projectos que ettes ·rnosmo expedem nos primeiro1 dias 
destinados a. comvel!d~il.r UJ!l certo numero doa exerei~ios· para. a.s delegacias fulcaes c 
de m·editlas de admm1straçao e que encon- alfandegas quo demoram em distancias enol'· 
travam embaraço nesta e na. outra Ca.sa do mes, corno as do nosso paiz, são oriundas de 

.. ·eongoosso· foram J!Ostos á margem, :11ara emendas adaptadas pelo Senado na-ultima 
serem voMas depo1s essas mesmas medidas hora., ao apagar das luzes, quando nos é 

. em globo em uma emendà apresentada em dado emendar muitas vezes a rodaeção equí
.. cauda. do orçamento, sem se nos permlttir a. voca e vicio~ta e não é tempo de nós '\tten-
' liberdade de discutil·a.s 1 dermos a Isso. 

0 . sa ... URBAxo SANTos _ Afinal, cen· Não é exactarilente este um dos males de 
sura a nós todos, n~s todos, inclusive V. Ex.; que com mais raz'io se queixa. 0 Poder Ex· 
-mas deve estender um pouco mais a censura, ecutívo, de que os orçamentos ~ã.o feitos 

á. ultima. ·hora, são enviados no fim do 
porque ella. é muito vaga e cabe a. todos os exercício quando o Governo nã.o tem siquer · 
parlamentos do mundo. tempo para. tom&r folego, para. expedir ·as 

o sa. BARBOSA Lnu- E V. Ex. conhece diversas ordens e circulares do Theaouro âS 
-cousa. que tenha. feito mais mal aos povos delegacias fisoa.es 1 Nós já. tivemos aqui esta 
iJUe os. parlamentos 1 · cousa. nobilíssima- de que, existindo nas 

leis de or~amento uma. disposição incluída, 
O .Sa.. URBANO SANTOS - Então, 08 a.ca creio que pelo Mínist1•o Belisario, que man· 

llemos, os liquidemos. d&va que emquanto não fosse feita a. ·distri· 
o SR.. B.\aBosA LIMA- Vamos reduzir as buição · de creditos attinente ao &l:ercíolo 

suas funoções, vamos fazer com que elle niQ vigente, prevalecesse a. do exercício anterior • 
. se metta. a administrar, e que, qua.ndo le- Acontooeu que foi esta. medida, depois de 
gisla.r, faca.·o com conllecimento de causa, reproduzida em outros orçamentos, elimi
tendo os relatorios dos Ministros ; vamos nada em certos orçamentos. 

·fazel' com que o parlament·J, discutindo di· O que vimos é que por toda. a parte,notada
'Vel>sas materias, tenba. os esclarecimentos mente no Amazonas, Ma.t to Grosso, guar
:indlspensa.veis. Ha. muito que fa.zer. nições inteiras em era.nde numero ftea.-
. o SR.. BR.Icio FILl!O- lato é uma. utopia. ra.m na. situação a mais triste que era pos· 
-em um paiz tropical. (lia 0 11tros a<>artes.) sivel. Tttdo isto devido ao modo como nós 

• organizamos os orçamentos. 
O Sa. BARBosÀ LurA- Qu:~.ndo digo que As leis que entendem com ma teria. de or-

caca.bt.ria. por estar de accordo com o nobre çameoto e as leis que entendem com finanças 
Deputado (rejerindo-s~ ao Sr. Ul'bano San- publioM, SGgundo a alternativa. de que 16 
tos), é porque a iniciativa de V. Ex . podia. serve no ftna.l do seu substitutivo o nobre 
ser um ponto de pa.rtid~ exceUente para Deputado pelo Maranhão, são leis para serem 
se convidar a. outra Casa. do Congresso a discutidas e votadas ~ui sob a. fórma do lets 
a que em materia. de orçamento legislasse ordinarias • 

. em sua. lei interna. de accardo comnosco, Não se trata. da. organi:taçlo de institu~os 
para que não se reproduzissem as sBuações ba.ucarios, qual é o Ba.nco da Republloa, ou 
a.nareb!cas e violentas em que mais de uma se trata. de uma lei decretando a. liberdade 
vez nos temos encontru.do. Recordo que me- b:mcaria. sobJ•o taes ou taes bases ou a plura,. 
didas recu.sa.daa pela. Ca.ma.ra., depois de lidada bancaria. sobi'e taos e taes outras 
.longo debate, toem sido imposta~~ a esta. mas- bases; om todo caso é es\e um a.ssumpto 
ma. Ca.ma.ra. na ultima. hora. da. sessão dos para lei ordinari(l.. 
dias 29 ou 30 de dezembro, sob o fundamento Não ha. eomo nos deixar levar pelos velhos 
ao que, ou capitulamos, ou o Governo não precedentes, segundo os quaes os orcamenws 
tem orçamentos. (Apoiados.) fica;m aqui detidos duas e mais vezes, porque, 

o sn. URBANO SANTos _ E actua~mente, em vez de se discutirem propriamente as 
mesmo depois d~ reforma do Regimento varias rubrica.~ e sub-rubricas dos orça.

. do senado, eHe atada. é mais amplo do que mentos pal'a. saber como é que 08 dinheiros 
i d. - toom sido gastos. como é ~ue os dinheiros . a. n Icaç&o. t d eem si o arrecadados em re àção a. cada. um 
O Sa. BAABOSA Luu.- Por isto dizia que desses ite11s, ficamos prezos,discutindo muitas 

.a iniciativa de V. Ex. me parecia. ainda. veze:~ Ul'll unico a.dditivo, ou um unico para· 
ma.is opportuna. -para o fim de convidar o grapho addltivo á.~ emendas. Leis que en· 

.:Senado a. nos a.juda.r na. bot~. confeeção da lei tendam com ma te1·ia~ d e orçamenio ou essa11 
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ma teriãs se refiram á fixação arithmetica da 
deàpeza concernente a. um certo serviço, 
e neste caso não ha mais do que enca.ixa.l·n. 
na lei elo orçamento ; ou entendam com a 
remodelação de.3se serviço soh qualquer 
aspecto, modificando o orçamento, creando 
ordenados ou diminuindo ordenados. Em qual
quer hypothcse deve ser objecto -de uma lei 
ordina1•ia. 

Eu estou desde já, Sr. Presidente,-e aqui 
chego ao ponto a que parece quiz se eeferir 
em uma parte o illustt•c reltLto1• da. indicação 
em debate-estou desde jü. fn.zenuo ver o 
meu profundo di.~sent.imento em relação a 
qualquer medida que entenda cvm a situação 
do Banco da, Republica, encartada em cauda 
de orç·amento. 

A ca.mara ainda S\3 recorda da situação em 
que nos encontrámos, no mez de agosto do 
a.nno da !900, por occasião do crack do Banco 
da Republica, das condições penosas em que 
se achou a praça do Rio de Janeiro, com a. 
repercussão successi va em -va1•ias praças do 
Brazil. 

Por mais que a situaçfio fosse perigosa, 
sob o ponto do vista financeiro e economico, 
nós tivemos a necessaria... . como direi~ 
Paciencia ? Isençiío ? Liberdade ? Sim. . . ti· 
-vemos a necessaria lib3rdade para discutir o 
projecto de lei que é hoje a lei de 20 do 
setembro de 1900, entendendo, em varios de 
seus artigos e em muitos dos seus paragra· 
pbos, com um numero não pequeno de pro
-videncias attinentes á subol'dinação daquelle 
instituto de ct•edito ao Thesouro NacionaL 

T1vemos deanto de nós quatro longos annos 
de sessões ordimu·ias e uma sessão extraor· 
dinaria ... 

UM S.a. DEPUTADO- Duas. 

O Sa. BARBOSA LIMA-.,. tivemos sossões 
de oito mozes, dosdob1•ado assim o período 
normal de quatro mezes para a legislação 
de cada anno. Nú.o tivemos, que m13 conste, 
informações, como fó:ra de desejar, sobre a 
situação om quo se encontra aquelle ma.l· 
fadado estabelecimento. Não cuídámos disto. 

Parecia., entretanto, que a lição de agosto 
de 1900 nos deveria ter servido, como a.dver
tencia salutal', pa.ra., logo, no anno seguinte, 
ha.vel"mos de cuidar dos l'emedios a esta si· 
tuação; parecia que, logo, na sessão imme· 
diata, si não po1• iniciativa de qualquer Sr. 
Deputado,ao menos por proposta de qua.Iquor 
das commissões, devassemos disoutil' as con· 
dições om_ que se encontrou o 0redlto pu
blico, a situação em que ficou o credito oan· 
cario, o modo como reflectiu sobre isso a 
nossa legislação, para levar ao caso o re
medio mais ap1•opriado. 

Passámos o anno de 1901, passámo11 1902, 
1903 e 1904; c ao terminar o a.nno de 1904, 

Vol. VI 

gua.ri.lámo-nos p::wa, mais uma vez, não de
legal\ mas abdicar das nossas funcções, 
discrimino..das por tal fórma no Estatuto Fe
deral de 24 de fevereiro, í!Ue, para assim 
proceder, precis:tmos esquecer o rigoroso 
e inequívoco sentido da expressão- {uncçiJ:Js 
p~·ivativas elo Cong,.esso .Nacional. 

Não legislamos sobre estas materia.s, abdi
camos, delegando, por fórma. extra.-consti,.. 
tuciona1, ao Poder Exeeutivo a.quilll) que é 
da nossa privativa competeucia. 

E si u~ Deputado, dos que n1.o :priva.m 
com o Gvvcrno-e emprego o vocabulo no 
bom sentido do t•:!rmo-do~ QU:) <lissentem de 
sua orientação, encontrando no orçamento 
autorizações de:st.a ordem, delegações dadas 
ao Poder Executivo, se1.n a clausula, do refe
,·endum pelo Poder Legislativo •.. 

0 SR. BRICIO FILHO-Isto é um mal. 

0 SR. BARBOSA LIMA-. , • para organizar 
aquelle estabelecimento •.. 

0 SR. BRICIO FILHO-Tenho tido um pro
nunciamento uniforme sobre isto. 

0 SR. BARBOSA. Lr:MA- ••. aquella agencia., 
mãe ue todos os eseandalos que envergonham 
a Republica. Si um Deputado, nestas con
dições, encontrando uma tal medida lhe der 
aqui combate indefesso, o menos que se póde 
dizet• deste representante do povo é que elle 
está. obstruindo a passagem do orçamento. 

0 SR. URBANO SANTOS-Mas si a propost:J. 
vier com a elausula do re{el'endum? 

0 SR.. BARBOSA LI~IA-Si a proposb. vier 
com a cla.usuln. do ~·eferend·um, eu proporia 
que se a. dest;).cu,sse, para constituir projecto 
em separado, afim de quo pudessemos dis
cutit• com pleno conhecimento de causa e se 
pudesse examinar o que se passa naquella. 
casa. de marimbondos. 

0 SR.. BRICIO FILUO- Marimbondos que 
dão fel'roadas no Thesou1•o. 

0 Sa. BARBOSA LIMA-Uma VOZ que tanto 
se appella para. os exemplos dos outros pai
zes. ou lembro que ha naçõoi em que os mi· 
nistros, civis, milita1•es e tantos outros -veem 
a sua condncta. esmerilhada. pelo Legislativo 
no tocante ao modo por (lue andaram gerindo 
os dinheiro.3 confiado.~ á. sua guarda. 

Eu queria para um caso tal que o Con· 
gresso, supremo fiscal do emprego dos di
nheiros do contribuinte, já por demais de
sangrado, lembrado da legislação do ex
t.incto l'egimen, que não me parece revogada 
para decidir com pleno conhecimento de 
causa, reproduzisse aquelle exemplo que deu 
a.qui, em uma ses.>ão tempestuosa, quando a. 
Camara, qua.si unanime, nomeava uma com
missão para examinar o Banco da Republica. 

jã 

r 
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Queria. : quÓ ella tirasse tola;; . as cónso- Por exemplo: qucmi rile diria_ q!lal o artigo 
·. quen·cias ·do seu aéto de 20 de setembro de lei · c1tíe autorizou a compra de um novo 

ue · 1900, acto· em ·o;i~tude úo qual separou pala.cio em .Petropolis ~ Quem .me diria qual 
.. aquo!le estabelucimcnto, mediante a.ccordo a lei, qUJ.l a autorização que vot:imos aqui 
em a.ssembléa.· geral dos accionístas; da ges- nesse sentido 1 
tã.o partlculat; -e o submetteu á. administr ·· Eu sabia. quu votàmos nqui , no Orçamento 
ção oillcial, tra.i.a.ndo·o desta. fórma, como tlo IntBriol', uma. verba destinada a esse pa
uma dependencia. do . Thesouro, d"o qual lacio Friburgo,a.qui na. Ca.pitat; mas nã.o co
cumpre ordens de todo o genero o feitio, do nheço disposição alguma do lei que per mit
alca.nce político e partidario, o mais ex:qui- tísse a.quella, compra I 
~!to, para. nã.o empregai' outra expressão; Nem sei, tlocumenta.lmente, (clrcurnstan· 
n~ s -viesse dizer, ainda que fosstl· em sessão ciahnente sei) de onde sa.hiu dinheiro para 
secreta,- nos viesse dizer, a. nós, embora. concet·tos c iosta!lação de luz electrica e 
cemo lieção consoladoro,como foi aquelb quo outra.s dospozas nesse palacio. 
a m oralidade franceza. infligiu aos escan,la1JS Por exemplo: U.e onde sahiu dinheiro :para 
do Panamá, nos viesse dizer a nós qual a. uma po11tc ;te coafo.rto, de commadid.aclc, 
espt'cie de nit1•ato de pl·at:J. ce>m quo ha.-; para o Peesi,leuto da Ropublica. saltar atrãs 
viamos de curar aquella cha..:,ooa, por onde vae do seu pa.le.ci.o ~ 
grande parte da vitalidade e organismo na· o SR . Bmcro FrL!lo-Pontc qne tem agora 
clOna.l . de se1' demolida. 

O SR. Bn.rcro FILHo-Ou-que sôro-pa.ra. O SR.. BARBOSA L n.rA- Sr. Presidente 
empregar a liugu·tgem modcrn:t. tenho dito bastante para evidenciai' o se: 

O Sa. URBANO SANTos-Então v. EI.acre- guio te : que não tenho o minlmo es~r upulo 
dita que aquillo é uma. gmta de Cacos~ em coi~~Lborat• com a ~aior ropidez que a 

o sa.BARBOSA LIMA- Uma gruta de Cacos urgeoc1a do tempo exige ,nos or_çamentos, 
ou 0 covil de Alib&bad. Tenho duvidas mas, ~os orçamentos que v1erem mçado_s ~e 

·- autorizações de um certo geuet•o o feztto, 
O Sn. URBANO SANTOS - E' uma maneira. ~erei obrigado a intervir, para. conside

in.teressante de ajuizar da probidade all1eia. ral-os como leis ordina.rias, S\lnegu.das a.o 
O S.a. BARBOSA LIMA - Não. Ha alli ho- no83o pa.u·tddo exame, conl'orme quer o regi

mens de bem, mas ta.mbem alli dentro, nas meu republicano. (Mt4ito lleln I Jl!~tito bem! 
folhas da.quelles livros, si nos fusse da1lo ler. O orador J compi'ime11tado po1· todos os col· 
para demonstrar a.quillo que, pur outros legas p}·esentes.) 
processos a. gento conhece, verifiC3.riamos Ningucm mais pedindo a palavra, é onoer-

. muita. cousa,que nos faria envergonhar. rada. a discussão o aclia.da a. votu.~·ü.o. 
O Sn.. URBANO SANTos-Que juizo tão ter

rival f(l,z V. E!:. desi!eS liVl os? 
0 Sa. BARBOSA LDU. - Pot•q_ue O. unica 

prova que tenho não ó documental. 
0 SR. URDANO SA"'TOS -?lias então fa.· 

zem-~e juizos desta. ordem sobre a -probidade 
alheia, qua.ndo so teem apena.i noticias 
vagas? 

O Sr. BARBOSA. L mA - Tod.o mundo sabo 
que este . capitulo S9 parece cotn o dos 
500:000$ de cr edito ex~raort.linario para. des
peza.sde caractet' reservado, e V. Ex.sabe da 
existencia de uma. certa imprensa mercena
ria, e V. Ex. ha. de ter tido noticia de que 
el_la é subsidiada pJ.ra tal genero de ser
VIço. 

~illfim, ~~nhores, aguardo o que o Governo 
qutzer propor. 

0 Sa, URDA.NO SANTOS-1fas estas despe
zas não hão de correi' por conta do Ba.uco 
da Re_publica.; hão de corr er por conta. do 
Tbesouro. 
~ Sa, BAR BOSA LmA-EU não distingo 

ma1s entre Ba.nco da. Republica o Thesouro. 

O Sr. Pre11itleute -Tendo dt~do a. 
l10ra, designo para. segnnda.-rcir<l, 10 do cor· 
rente, a soguinto ordem do dia.: 

Prlmeit•a. P'-'>"ta_(a.tú 2 l /2 ho1•n.s ou ontos) : 
Continuação da. votação 1lo prQjecto n. 170, 

do 1899, regulando a. l'osponsa.bi!idíldc civil 
da:> estradas de forru ( \!" tllscnssão) ; 

Vohçio 1lo par,Jmn· n. 39, de líJ04, doi· 
xando fi. a! ta. sabedoria. da Camara. dos Depu
tados a. solução úa. proposta de m(•diftcn.ções 
ern varias diSilOsições do Regimento I1Herno, 
constantes da. íntlica.Qão que acompanha, com 
a.s emendas a.presantlda.s, precedendo a vo
tação do 1\JC[Uerimento do Sr. Bricio 1rHho· 

Di>cus.são unica do parecer n. 172, dé 
!904, sobre as emeoda.s do Senado a.o projocto 
n. 60 B, de 1903, reformando a l'eorgani
zação judicla.rio. do Districto Federal ; 

Discussão unica. do parecer n. 30 O, de 
1904, sobre as emendas olferecidas em ga 
discussão ao projecto n. 30, deste anno que 
auto1•iza o Presidente da. Repubtica. a en~om
menda.r á iodustria., pelo Miaisterio da. Ma· 
rinha., os na vi os que meacion.a. ; 
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211. discussão do projecto n. 216, de 1904, 

autorizando o Poder Executivo a abrir :w 
"Yiinieterio da Fazenda. o credito exl;raordi
nario de 554$351 para pagamento ao juiz 
federal do Espírito Santo De. Raul de Souza 
Martins, em virtude de sentença ; 

2a. discus~ão do projecto n. 217, de 1904, 
autoL'izando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Nego~ios Interiores 
o credito extraordinario de 34:164$196 para 
o pagamento devido ao alft>res .da brigada 
policial Ernesto Pinto Machado, em virtude 
de sentonça; 

2a discussão do p1•ojecto n. 218, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordi
nario de I: 600$ para pagamento dos venci
mentos que competem a Manoel Canuto do 
Nascimento, continuo adclido da. Secretaria. 
do Ministerio da Guerra. 

Segunda parte (ás 2 l/2 horas ou antes): 
3a discussão do p1•ojecto n. 292 A, de l 903, 

autorizando o Governo a conceder os privi ... 
legios dos estabelecimentos de ensino supe. 
rior ou secundario aos congeneres fundados 
pelos Estados e pelo Districto Federal, e esta.-

belece condições para que estes possam ser 
reconhecidos officialmente; . . 

1a. discussão do projecto n. 77 A, de 1904, 
prorogando até 31 de dezembro de 1908 ··o 
prazo para a realização de exa.me::; parciaes do 
curso prepa1•atorio, exigido para a matri· 
cula. nas escolas de ensino superior; com 
parecer contrario da Commissão de Instru
cçã.o e Saude Publica.; 

2a. discussã.o do projecto n. 219, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito extraordinario 
necessario para pagar a D. Leopoldina Caro· 
lina Camisão de Albuquerque Figueiredo, 
viuva do capitão do exercito Ignacio Fran· 
cisco de Albuque1•qnc Figueiredo, a diffe
rença de meio soldo a que tem direito 
desde ll de fevereiro de 1887 até 22 d.e julho 
de 1903, á razão de 20.~ mensaes, relevada a 
prescripção em que possa ter incor1•ido ; 

la dis-cussão do projecto n. 131 A, de 1904, 
concedendo a pensão mensal de 500$ á 
vi\rva do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar 
da Silveira Martins; com parecer e emendas 
da Cornmissão de Pensões Contas. 

Levanta-se á~ 4 horas e 20 minutos da 
tarde. 

12P SESSÃO E:M 10 DE OUTUBRO DE 1904 

Pl'esidencia dos Si·~. Julio de .Mello (2 11 Vice-ptesidente) _.1feí1cal· Gttimarttes (fo Secre
tario) e JuU.o ele Mello (2t) Vice-presidente) 

Ao melo-dia, procede-se á chamada., a que 
respondem os Srs • .Julio de Mello, Alenca.t• 
Guimarães, Thomaz Accioly, .Joaquim Pil•es. 
Bricio Filho, Sá Peixoto, Enéas Martins, 
Passos Miranda, Arthur Lemos, Luiz Domin
gues, Cunha Machado, Christino Cruz, Ani
zio de Abreu, Franci:~co Sá, Eduardo Studart, 
Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Eloy de Sou
za, Fonseca e Silva. Walfredo Leal, Trin
dade, Abdon Milanez, Izidro Leite, Teixeira 
de Sá, Affonso Costa., Mala.quias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, Elpi· 
dio Figueiredo, Raymundo da Miranda, Eu· 
zebio de And1•ade, Joviniano de Carvalho, 
Domingos Guimarães, Neiva, Prisco Paraizo, 
Eugenio Tourinho, Garcia. Pires, Satyro 
Dias, Alves Barbosa, Rodrigues Lima, Para· 
nhos Montenegro, Rodrigues Saldanha, 
Eduardo Ramos, Bernardo Horta, Moreil•a 

Gomes, Galdiuo L01·eto, 'Mello Mattos, Silva. 
Ca:->tro, Laul'indo Pitta, Pm•eira Lima., Julio 
St\ntos, Mauricio do Abreu, Fl'ancisco Veiga, 
José Bonifacio, João Luiz, Anthero Botelho, 
Bueno de Paiva, Henrique Salles, Calogeras, 
Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, Fran
cisco Romeiro, Arnolpho Azeved!), Eloy Cha· 
ves, Candido RodPigue~, Rodolpho Mh:-anda, 
Joaquim Teixeil'a Brandão, Costa Netto, 
P:.Lula Ramos, Germano Hassloche1• e Homem 
de Carvalho. 

Abre-sa a se~são. 
E' lida e posta. em discussãa a acta. 

O Sr. Brielo Filho- Sr. Pre• 
sidente, na sessão ultima, quando orava o 
S1•. Barbosa. Lima, dei varios apartes, Nem 
todos dos que vieram publicados no Diarío 
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do Congresso exprimem cll\ramente o meu 
:pén~amento, Por i3so reillamo em tempo, 
para nãoa.s~umir a responsabilidade de ex. 
pressões mal interpretadas. 

O Si.·. Presidente- V. Ex. man· 
dará .sua l'Bclamação por escripto â. Mesa, na 
fórma. do Regimento. 

Em seguida. é approvad:J. n. acta. da. sessão 
antecede ate. 
· Pas3a.·se ao c:tpedicnte. 

O !!il.·. Alencar <*uhnarães 
(1° Secretario) procede á leituru. do segninte 

EXPED1E:VTE 

Offlcios: 

Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 6 de 
setemb1•o llrOll:imo ftndo, enviando as emen
das do Senado á propasiçã·J desta Camara 
reformand@ a legislação eleitoraL-A' Com
missão Espe(lial de reforma eleitoral. 

Requerimentos: 
De Anna Constança. da Ma.tta Santos, pe

dindo pagamen-to de meio soldo, que deix!lu 
de receber pelos motivos que allega.- A' 
Commisailo de Orçamento. 

De José Thomaz de Aguiar Gusmão, 3° es
criptura:rio da Delegacia Fiscal no Eshdo do 
Pará., pedindo proroga.ção de li.cenoa.- A' 
Commissão de Petições e Poderes. 

E' lido e vae a imprimir, para entrar na 
ordem dos t1·aba.llros, o seguinte 

PROJEOTO 

N. 133 A- 1904 

Dccrm·a. da competencia. do che(<! de policia 
e dos delegados do Distl·icto Fede1·al pro
cessai" «ex-officia», os delictos definidas nas 
arts. 277 e 278 do Cadi.go Penal; e dá 
aHtras pro'llidencias; com parecei· e emen!la 
da maioria da Commissi!o de ConstituiçC!o, 
Lef!islaçéfo e lust.:ça, e wto em sepcwado do 
Sr. Estel'am Lobo 

A Commíssã.o de CoasUtuiçõ.o, Legislação 
e Justiça, a que foi presente o projecto 
n. 133, deste anno, do Sr. Bernardo de Cam
pos, ê de parecer que seja o mesmo appt·o
vado, com modil!oa.cão ligeira, que indica. 

A repressão energioa. o prompta. do leno
cínio, que vae tomando nesta cidade prf)pol'· 
çõee vergonhosas c assusta.doN,s (como bem 
o demonstra o actua.l chefo de policia, no 
seu luminoso relatorio do corrente anno) é 
umt1. necessidade urgente, de solução inadia· 
vel; e as medidas indicadas no projecto 

sã.o effica.zes e accoitaveis com Pll'luena 
emenda. 

O processo que elle p1·opõe nã.o 6 obsole;o 
nem iuc~mstítueiona.J, é, em substaneia, o 
mesmo inetituido pela. lei n. 628, e 28 de 
ouiul>ro de 1898, no a.rt. 7•, quo .é lei vi
gente. 

O jnlgamento pelo pretor dos réos de 
lenocínio não infringe o disposto no art. 72, 
§ 3!, da, Constituição Federal, porque não 
subtrae do julga.<uento do jul'y crinie da sua. 
exclusiva competencia: quando foi promul
gada a. Coostiiuição Federal, o julgamento 
dos réos de lcnocio não competb ao jury. 
Sob o l'egimen imperial, o jury não conhecia 
dos crimes de lenocínio, porque as l&is cl'i-· 
minaes não os qualificavam ; e no ac tual 
regimen, os crimes de lenocínio, qualificados 
pelo Codigo Pena.! nos a.rts. 'G/7 e 278, foram 
subordinados â jurisdicção da. Ca.mara Cri· 
minal do T1•ibuual Civil e Criminal no Dis
trícto Feder&l, pelo decreto n. 1030, de 14 
de novembro de 1890, artigo 101, 5°, XH. 

Declarar inaliançaveis os crimes dos arti
gos f!:77 e 278 do Codigo Pena.l não contraria 
a nenhum preceito da Constituição Federal: 
nem a regulamentação da fiança criminal é 
ma.terla constitucional e sim objecto de lei 
or<linaria. (Constituição Federal, art. 72 § 14). 
O Codigo Pena.l, no a.rt.405,esta.beleceu como 
criterio para a concessão de fiança a pena de 
reclusão ou prisão cellula.r inferior a quatro 
a.nnos ; mas ulteriores leis fedora.es crearam 
va.rias excepçôes: ta.es são a lei n. 515, de 3 
de novembro de 1898, art . 13, que declat'ou 
inafiançavois os crimes de moeda fa!s;l. e 
contrabando, e a lei n. 628, de 28 de outu
bro do 18981 art. 2°, que declarou ioafta.n· 
caveis os crimes dos a1•ts.141 a 142 do COdigo 
Ponal, os do furto de valor igua.l ou excfl· 
dente de 200$ e os de furto de anima.es nas 
fazendas, pastos ou campos de criação. Nã.r> 
ê, pois, swgularidade tornar inafiança veis os 
crimes dos arts. 2i7 e 278 do Codigo Penal. 

Parece, p.:>rt11.nto, que são plenaznent& 
accei.taveis as idéas ;·undamenta.9s e o plano 
geral do p.l'ojecto ; entretanto, um detalhe do 
processo por elle adopta.do merece reparo. 

O § 3. • do a.rt. 1 dispõe que as teste· 
rnunha.s numerairas poderão attingil· ao nu· 
mero de seis, mas não fixa o mín imo <lellas. 
A nossa. legislação processual costmm. pre
Hxar o maxímo e o mínimo das test emunhas 
dos proeessos, que são: nos summa.rios de 
culpa. coromuns em que cll.be denuncia cinco a 
oito(Regulamento n.l20de l842,t\rt.266) edOtlR 
a. te cinco nos outros casos (lei de3de dozembro 
de 184!, o.rt. 4ij) ;-nos processos de junta 
correcclona.l doua a cinco ( Decreto l. 030, 
a.rt.59);- nos processos da. lei .Alf,·edo Pin to .. 
dous ou tns ( rei o. 628, ar~. 6 § ~~ ) . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201513:59- Página 3 de 24 

SESSÃO E:t\I 10 DE OUTUBRO DE 1904 197 

Ora., desde que se trata de crimes cujo jul
.gamento passa a ser da competencia do 
:pretor, c como o processo instituído pelo 
projecto é uma. applicação do creado pela 
lei n. 628, melhor será adoptar o mesmo 
numero de testemunhas estipulado nesta. 
E, pois, o § 3° deve ficar assim redigido : 

deficiente. Os actos de formação da culpa 
não são actos do policia, são actos de judi
catura. Si o summa.rio está para a pronun
ci<1, como os termos de uma causa. civil estão 
})ara a sentença., é claro que tanto uma como 
outra são actos de judicatura. • 

Todavia, a lei n. 2.033, de 20 de setembro 
de 1871, e seu respectivo regulament0, con
stante do decreto n . .t.824 de 22 de novem
bro de 1871, embora não empreguem os 
termos~ policia administrativa e policia judi
ci<H'la, deram, comtudo, ás autoridades poli
ciaes competencia. para o preparo de pl'O· 
cesso, mas adstricta tão sómente aos cha
mados c1·imes policiaes. 

«As testemunhas numerarias serão de duas 
a. tres, tanto para a accu.sação como para a 
defesa». 

Com esta pequena emenda entende que o 
.projecto deve ser approvado. 

Sala das Commissões, 4 de outubro de 1904' 
- Paranhos Jlontenegro. · ·--:- Germano Hass
lochm·.-Jfello Jf(f.ttos. -Jirede~·ico Borges.
Lui:: Domifl.gues. -Teixeira de Sá.-Arthiw 
Lemos.- Ber·-ncwdo de Campos. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. ESTEVAM LOBO 

Estavam Lobo, vencido, contra a appro
'Vação do presente projecto n. 133 D.presen· 
tado pelo operoso representante de S. Paulo, 
o illustre Sr. Bernardo d~ Campos-militam 
'varios e ralevantes motivos. 

Assim que, restaura o obsoleto instituto 
da. policia judiciaria. 

Já hoje não encontra semelhante reforma 
fundamento seguro na doutrina scientifl.ca. 

Repuls:un-na o condemnam-na o direito 
administrativo e precesso ·penal dos povos 
cultos, assim como a incqui v oca tradição 
juridica da nosso pa.iz. 

Nitidamente extremando as dun.s princi· 
.P.1es funcções do Estn.do, de todo o ponto 
in confundi v eis, a pleiade. de ost:ldistas, de 
:fina tempel'a, da idade imperial, havia es· 
ta.helecido, de vez, quo policia, e marristra
-:.ura. se não ajustam na mesma strÜctura 
funccíonal. 

« A po1icia judiciaria-cxclama v a o Sr. Jos~ 
1lc Alencar- é um monstro juridiço, filho 
dessa confusão do Poder Judicia.rio com o 
Poder Executivo; é um dos inventos fran
cez~~ que a influencia exercida pela civili
zaç~ao daquelle paiz, chefe da familia latina, 
te1!J. infelizmente transplantado para outros 
.I>alzcs e, sobretudo, para o Brazil. 

« Não ha policia judiciaria, toda a })Olicia 
é administrativa, toda a policia ê uma fun· 
cção meramente executiva. » 

O Sr. Duarte de Azevedo, entrando em de· 
talhes de tecllnica processualista, ponderava. 
com o seu :profundo saber ~ 

« Na formação da culpa in;,;titue-se de
bate, o l'éo é admittído á defesa. Ora, isto 
não pód.e ser considerado da. esphera. poli· 
cial. 

« Si as autúrida.dos pollciacs ftcam com o 
direito de formar culpa, salvo a. JWonuncia 
apenas, Ctllllpl'e l'I!COll}WCCl'lltlO L& l'Ofol'JDU f 

Proclamada a. Rcpublica, ficou extincto, ao 
quo parece, o instituto da policia judiciaria.. 

De facto, mercê da, nova ordem institu
cional, assim como da reforma do Codigo 
Penal (em que as contravenções so nã~ as
similaram, de fórma alguma, aos cr1mes 
policiaes) volveu a policia ao seu legitimo 
papel: - o exercido de « actos de simples 
ministerio ». 

E preclaro mestre, de quem estamos a. 
traslad<tr estes subsídios, observa com a sua 
grande autoridade: 

«Resulta mesmo dessa disposição consti
tucional (art. 60, § 2(J da Constituição Fe
deral) que não é licito estabelecer uma po
licia judicial'ia federal, maximo com attri
buições para actos decísorios.» (D1•. João 
Mendes,P1·ac. Cl'im. B1·aza., vol. I, :pag. 276.) 

Mode1·namente, RaneHetti, entre outros, 
em sua mon::>gra.phia, La Polizia di Sicu· 
1·ezza inserta. no 7',·attado ele Diritto Ammí
nistrativo de 01·lando, v. IV, I, p. 288, assim 
conceitt'la o assumpto : 

« Il cn.rai; tere del potcro gludizario, nell' 
osplicamento dolle sue funzione, sta in un 
l'icercaro e giu!licare formalmente, cioé in 
un processo, c quindi. n~llo sta.dio dell' .is
truziono la. legge n.ttr1bU1sco alle autorlt~ 
giudiziarie quei passi, quegli atti, che r1· 
chiedono una fol·ma proceasuale. Iovece 
quogli atti dolla stessa istruzione, che delr 
bono cssero compiuti rapitlamen te e ~onsl
curezza e quindi non permettono che SI ado
p~rino per essi forme processuali, dobono 
venire affidati principalmente ad. una ener-:
gia. ed a.tl un:~ destrezza tutta d1 fatto, cos1 
per es, !'arresto del rco, Ie ricerche minute 
adattate alle circostanze dei fa.tto ece. La 
polizia, ueUa sua organizzazione, ha molto 
piú clle lo autoritã. giudiziarie questa capa
cita. di fil.tto e i meggi convenienti a q,uest1. 
azionb. 

Cio spiega perch~ si sia sentíta da conve· 
niencit~ di affiJat•e ad essa tutta quella parte 
di ricerche, scoperte, persccuzioni, che im· 
porta.no uno. pura a~Uv,itit di fatto, ~a.sci~ 
Mdo alio autot•ità gtul1Jz1are tuttl ill a.tt1 
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cbe si compiono .con forme processuali • .. Con tendo sempre em mira o qrtinh1io _prop orei v· 
I e due autorità. si. complctano in questa no,l de su,\ gravidade. 
funzione de! ricerca del reato e del reo . Ora, porque não sujeitar á mesma <luris-

La polizia. ha. per iscopo di rendere pos- sima disciplina os crimes ctue vamos euun
siblle itgiudizio penale, deve conG~scere ciõ ciar, a titulo de exemplo: 
che ocoorre al · gíudice, e ada-tt.arc la sua 
fuozione a questa neoessità. Essa, quindi, a) attcntados contra o puuor (art. 265 do 

· conipie una. funzione puramente comple· Codigo Penal} ; 
mentare, sussidiaria, pur agendo sempr.e b) attentados contra o pudor em pessoas de 
coi mezzi di fatto, caratteristicí délla. sua menor idade (art. 266 pa.ragrapbo unico, 
a.ttivitã., c non queLli forma.li della. gius· do Codigo Penal); 
tizia ,. . c) defloramento do mulher de menor idade, 

§ 

Além disso, o a.Hudído projecto subtrae 
11!1 j11lqamento do jury crimes que são de 
sua. exclusiva competenci~ - cont ra.vindo, 
dessa. arte, o disposto em o art. 72, § 31, da 
Constiluiçã.o Federal, que positivamente de· 
clara , sem nenhuma. l'estricção ou clausula.: 

«E' mantiila. a. instituição do ,jul'Y .» 
Ce1•to não vem ao ca.so inquirir Oa oppOl'· 

tuna ou inopportuna. utilidade político-so-
cial dessa instituição. · 

Boa ou má., a lei constitucional a declara 
subsistente, inviolavel, tal como o. instituiu 
o regi meu an·terior. E, sem duvida. ol)nhuma, 
antre os ca.nones fund<tmenta.es do jury, so
breleva·sa o conjuncto de crimes, sobl'o que 
lhe CLt bc conhecer e julgar. 

Entende esse ponto com a propria essencia 
delle. H<wia a. Constituição de assegura.1· a. 
integl'idíl.dG do jury tão sómente quanto ao 
seu aspecto met•amljnte formal? 

11·, pois, eliminando, pouco a. pouco, gt•a.nde 
pa.rtc de suas a.tkibuições é, de facto, pro· 
movcl··llle a oxtiacção, ma.is ou menos ra.
pid&. 

Consoante o p1•eceito da lei fundamental, 
11ca ma.ntid~ a inslítulçãu do jury-ma.s dos· 
articulada, Jnot•te,mero fle!lus 11ocis na lettra 
eonstitucioaal, acaso destinada a fins pura
mente decorativos. 

§ 

Encarado o projecto sob outra. fu.ce, justi· 
tlca.r-se·ha o extremo rigor de formulas pro· 
cessuaes e a. exaggerada severidade com que 
procura tratar o re.:;ponsavel do crime de 
lellocínio ~ 

Porventura, sorá. o lenocínio delicto de 
oa:alarma soeial• tão mais nocivo que outros 
muitos arrolados em a. nomenclatura. do 
Codigo 1 

Nã.o se Yê bem o alcance dessa di.spa.rida.de 
de conceito. Contl'asta. mssmo com o !unila
mental preceito, inspirador do quasi ioda.s 
as legislações criminaes, inclusive a. nossa, 
-e, segundo o qua.l, se devem reprimir os 
crimes e, conscquentemcnte, process~l-0111, 

empregando seducção, engano on fraude 
(a.rt. 267 do Codigo Penal); 

d) estupro de mulher virgem ou não, mas 
bonesta (<\rt . 268 do Codigo Pen al)1 
. Já ao elevado espírito dP- Carrat•a. occor· 
rera. a.d verti r ao legislador contra os funestos 
equi-vocos a que póde ser induzido no fixar o 
l ineamento scientifico do lenocínio. 

Si-diz elle ao concluir o <!apitulo sobre o 
lenocínio-si volver o olhar para o que ,·em 
de expor, assêmelha.·Se aquelle quo si volge 
all'onda perigliosa e gJJata e prosegue : 
••. e dimando a me stesso qual ;;ia la. for· · 
mula. scientifica d(l. insegnar:;i nel pre11ente · 
argomento, dcbbo con dolore coufesso.re ch~ 
la formula non é ancora trovata. 

La. esitanza non ê soltanto nella penalitã 
(cbe su ques te e facile intendersi) ma bensi 
nella. nozione ; si perchê e delicata. la linea 
cbe clistinguc nella presente materia e fa.tti 
pollticamen te innocenti ·dai f a tti meritevoli 
di pena ; e quelli meritevoli di essel'e re
prrssi come delitte da quelli che dobbono 
solta.nto essere mode1•ati dn.lla polizia. puni· 
trice : si pareM si trovano iu urto cos· 
tanto !e esigenze dei buon costmne eon 
le necessità. imposta da.lla quieta de1lo 
famiglie, e si vaggia. -sempre fra il t imore 
dllasciare senza pena un a.tto br utr1le, e H 
p el'icolo di .eonvortire in delitto una giova.- · 
nilo imprudenza ; fra. il t imore de laS·· 
ciai'e indifesa. la gioventü, ed il poricolo · 
di rovinarne la fama e lo a.vvenire con la 
publicità di un proce~so; si , perche la storia. 
delle rela tive legislazhmi e dolle 1•ela tive 
g\uPiSpl'lldonza. non pt•esenta che fl.uttuanze 
c oontrndlzione. Una ll la nozione delleno-· 
cinio del ~fiuro romano, nn' altra. quella. 
degli s&a.tut! o codici doi tempi di mezzo, 
un' aHra c quella della lo~í$la~iono mo· 
derne. 

Mas, por certo se ha de objoctu1•: 
Visanilo a mencionada provlilonoill. u. l'll· 

primir o lenocínio p:ra.tica.du po1• cstt'l~llfO[· 
ros, i:>to é, o ignobil commeroiu do cafHdUIO, 
- da.hi a 1•azã.o de ser das extra.ot•dinat•lru 
disposíçõos do projeeto. 

Nem, assim, se justifica semelha.ni.e pt•opu• 
sito. Acudindo a. esse mesmo ftm, suggo1'0 o 
projec\o uma salutar medida, a expulsão do 
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estrangeiro, sobre que reca.ia. a taxa dosse 
repulsivo crime. E é quanto basta. 

A esse respeito, entret·:mto,cumpre exami
nar dois pontos, de tod<1 a pertinencia para 
o caso : 

a) Faculta o texto constitucional a expul
sã~ de esteangeiros 1 

b) Ainda uepois de condemnado, pôde o 
estrangeiro ser expulso ~ 

Não mais padece duvida~ em nosso direito 
o primeiro ponto. . 

Abalis::tdos · constitucionalistas o procla
mam fóra de toda a controversia. Accordãos 
uniformes do Supeemo Tribunal tem-no, da 
mesma serte, formalmente reconhecido. E 
esta Ca.mara jà votou um projecto sobre a 
materh, actualmente no Senado, em quo se 
confere u.o poder executi í"O o direito de expul
são. entre out1·as hypothcses, na ào crime 
de lenocínio. 

Quanto a. soffrer o e:>tra.ngeü•o a expuLsão 
além da pena do crime que houver com
mettido,-é tambem ponto assente na dou
trina. e nn.s legisln.Qõcs dos povos cultos. 
Assim o referém Ra.nelletti em a citada 
monogrnphia : La Polizia di Sicurezza e 
Felipe Jo(l·e, em a Memo?·ia dellJepm·tamento 
del Inte1·ioJ·, de 1899, vol. I pag. 117, nestes 
termos : 

« Entre los casos de la expulslon que 
la ley debe enumeral', se cuenta uno quo 
figura cn muclEtS Ieys extru.njeras. 

«Nos referimos á. los extranJeros conde
nados por los tribunales argentinos, que 
después de cumplit• su pena· vuelvcm a[ seno 
de la sociedad. 

« Si se reconoce como regia univm•sal, el 
dereclw de expul;:;ar ó. los oxtranjeros, qne 
han sido condenados por los tribuna.les dll 
otra.s naciones, con m<ls ra.zon debe rcco
noccr-se e.se de1•echo, cuando se traia de 
extra.nje1·os que han violado las leyes de 
la. hospitaiidad, cometiendo crimenes y 
delitos dentro del tcrritorio que los hos
peda.» 

Isto posto, e estabelecendo o mencionada 
projecto sob1•o expulsão de est1•angeiros, em 
sub.stítutívo do Senado, quo olla se dará tam· 
bem por motivo de lenocínio, - parece-nos 
dispen~avel, aina.:t po1• esse lado, o que o 
Sr. Bernardo de Campos presentemente 
ofl'erec~. inserindo no art. 4° identico dispo
sitivo. 

Aoba.ndo-se convenientemente regulado 
naqnello p1•ojocto de lei o grave thema. da 
IL~pubão dl.l ostr'tlngeiros, não se nos afigura 
opllOJ•tuno a rn.zoa.vel legislar-se solJre o 
ma1mo o.ssumpto em dois projectos di.tfo. 
l'ontos. 

Projecto n. 133, de 1904 

O Congresso Naciona.I l'esolve: 
A1•t. l. o Compete ao chefe de policia. e 

delegados no Dist1•icto Federal processar e:c
officio os delictos definidos nos arts. 277 e 
278 do Codigo Penal. 

§ I. o No caso de pt'isão em flagrante, será 
incontinenti la.vrado o competente auto, em 
que, depois de qualific~\do o réo, serão ouYi
das as testemunhi1s arroladas. recebendo em 
seguida a autoridade a defosa, es0ri'@t~ ou 
verbal. No dia immeJiato serão ouvidas as 
testemunhas ele defesa e, interrogado o rêo, 
serão juntos os documentos e alleg<tções que 
o meS!lJO apresentar e, acto continuo, remet
tido o procci;SO ao respectivo pretor, para 
s~u julgamento. 

§ 2. 0 Não tendo havido prisão om flagrn.n· 
te, o p1•ocesso serti. iniciado por p01•taría da 
autoridade e, citado o réo para comp<wocer, 
24 horas depois da. citação, serão inqucridas 
em sua pr\:sença as testemunhas arrolaths 
pela autoridade, seguindo-se os dema,is ter
mos do parag·raplw antecedente, salvo o 
caso de revelia, em que se encerrará logo 
o processo. 

§.)_o As tl3stemunhas numerarias não po
derão exceder de seis. 

§4,<> O prt~.zo improrogo.vel para o Pl'O
cesso ê o de umn. audienoia, devendo, dentro 
desse prazo, ser feitas todas as diligencias 
necess<trias par·a a prova do delicto. 

Art. 2. 0 Apresentados os autos ao pretor, 
mandará este incontinenti intimar o accusado 
para, dentro de 48 horas improrogaveis, 
contadas da intimação, requerer as diligen
cias lega.es quo tiver pJr conveniente.::; á sua 
d(~foso., devendo ta.es dili~encias ter logar 
nas 48 horas seguintes e na pt•oscnçu. do 
u.ccusa.do o, si este nada rcqueror ou for 
revel, seguil'-se-ha. o julgamento immc
diato, 

§ 1." Do julgamento c:.tbe a.ppellaçã.o pa.rt~. 
a Camara Criminal do Tril)Unal CiYH e Cri
Jninal, a qual serà interposta em 48 horas 
depois da 1ntimação da sentença ao réo ou 
do recebimento dos autos pelo Ministerio 
Publico, si for este o appellante. 

As razões do réo (para as qua.es se lhe 
dará vista dos autos em ca.rtorio) serão otfe
recidas conjunctamente com o requerimento 
de appellação. . 

§ 2, o Interposta. a appellaçã.o, que in depene 
de do termo, se fará immedi:.~ta.mente remes· 
sa dos autos ao presidente do Tribunal Civil e 
Criminal, e o juiz, a. fluem for distribuído o 
processo, o apresentará a julgamento na p:·i
meira sessão da Camara, independente do
visto-dos outros juizes o da. audiencia do 
Mini .. ~terio Publico. Sen(lo, porém, este o 
appollante, terá o rêo o prazo de 48 horas, 
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cin cartorio, pa1·a respondel' ás ra2.õcs da 
appellação, e o julgamento se ofl'cctuará na 
sessão que se seguir a este termo. 

§ 3.• o promotor publico dirá verbalmente 
sob~·e a appelladio, a.pós o relataria feito na 
Camat•a.. Na mêsma sessão, ou quando muito 
na. seguint;l, será. lavrado o accordão jul-, 
gador. 

Art. 3. o Não ser;\. admittida fiança nos 
crimes definidos nos art~. 277 e 278 do Co-
digo Péna.l. _ 

Ar t. 4 _ • Será deportado, a pós o cumpri· 
mcnto da t'Cl'pectiva pena, o estrangeiro _9ue 
soffrcr condemna~ão por um dos refer1dos 
dolictos. 

Art. 5.• Revogam-se as di;;posições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de agosto tla 190-t.
B~·narclo de Campos, 

Fica. sobro a. i\lesa. um p~·oject.o, o1l'e1'eciuo 
pel·· Sl'. Medeiros c Albucltterque, u/im de ser 
julgado objacto do deli beração opportuna 
mente. 

O ~h·. Presidente....:. Na sessão do 
26 do junlJO do anno passado, foi nomeada 
uma Com missão l~speeial,incumb\da d!l a pro· 
~enta,r um -projecto de tei rcfol'mando o Pl'O· 
cesso eloitora.l. 

Esta Commissão cornpuuha.-se dos Srs. El
pidio <lo Figueiredo, Anizio de Abreu , AU· 
gu sto de Freita.s, En(!n.s Ma.rLins, CalogerM, 
Galeão Carvalha.l, Germano I-hsslochet•, Hen
que Borg~g e Tavares de Lyra. 

Tendo este llltimo Deputado renunciado o 
mandato, por haver assumido o cxot•cicio do 
cat•go de governador do Rio Orando do Not•te, 
nomeio pal'a. subsHtuil-o o Sr. Alberto Ma.· 
l'a.nhão. 

Não havendo oradores insrript.os, e si 
n enhum Sr·, Deputado q_uizer· us,tr d:~, palavra 
na hora do expediente, passa-se á ordem elo 
dia. (Pausa,) 

PRIMErRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Eh·. P1-·esidente- Nüo havendo 
numet•o legal pu,ra so proaedor ás votações 
das nuterias constantes da. o1·dem elo dia, 
passa-se á. mataria om di.,cus~ão. 

E' mmunciada a discussão uoica. üo pal'eccr 
n. 172, de 1004, sobro us emendas do Senado 
ao projecto n . 60 B, do 1903, t•oformnndo a 
!'eorganização judich-.ri:J. do Di~trioto Federal. 

O S:t- . Eliseu C.:o<uillu:u•111e-Peço 
a. pa.l:wra. 

0 SR., PRESlDEN'l'E - Tem a pn.hwra O 
nobre Deputado. 

O SR. ELrsEu GUILHERuE-Desisto da pa
lavra. 

O St-. Bt-icio Filho - Peco a pa
lavra. 

O Sn. PRBSIDE:"'TE -Tem a p~hvra o 
nob:·e Deputado. 

O Sr. B:t:'ieio Filho diz quo eape
ra.va. que outros fallassom sobre o a.ssumpto, 
principalmente a.quelles que são da maior 
competencia. Depois, então, o orador pt·o
auraria. apontar os motivos por que não pódo 
concordar com o parecer da. Com missão, dado 
a. algumas das omend'ls do Senado. Viu, 
porém, quo o dehat3 ia ser cncel'!'ado sem 
quo um só dos collcga.s assomasse á. tribuna. 
o como um MSumpto de tal magnitude não 
pótle p:. ~ aJ• pela. Camara. sem ~e1• dtscu tido 
-o cont.ra.rio produziria. pes.simo etreito
o orador, emborJ. sem a: 8uas notas, em
b~t·a uão propwa.<:lo para tomar parte no 
debate, vom dizel' alguma col!sa ante~ que 
o Sr . Pr·esidante de :!are encerrada a din
eussão. 

Causa realmente espanto que um. projecto 
tão debatido n:l Cama.ra, com clisposições tão 
impugnadas, passe agol'a, quando a Com· 
missão propõe o rc.sta.bcleaimonto de mulh s 
das pl'Oposiçõe~ combatidas, sem a impu· 
gna.ção quo fora para es.IJera.r . 

Vao am.1.lysa1' o parecer da Commis~ão de 
Constituição, Legislação e J ustica, tanto 
q u:~.n to for possi v e!. 

Principia. observando que o Senado t inha. 
apresentado um substitutivo ao pro jocto da 
Carnar:~.. Em faco do ltogimcnto, a' Ca.mara 
só Unha. que rejoitt\r ou aceeit.a.r o substitu
tivo. quomtüs não é-do que uma emen<la. . 
Não lhe era. possi vel intt•oduzír matet•ia nova, 
propondo emendas ou substituth ·os. Como o 
substitutivo do Senado se referia a va.t•ia.s 
partes do projecto, a Commissão, de accordo 
com a Mesa., considerou-o como u ma serie de 
emendas, e assim elaborou o seu parecer a. 
favor de umas e contra outras. 

O orador até ahi não tem o que dosa.ppro
va.r. Desdo que o Regimento não se exprime 
a. respeito de uru modo clat·o , el\\ possive l 
seguir esse rumo. 

Aó examinar, por~m. o par<1ce1' da Com
missi'io sobro as mnondas que ellt~ u.cha. que 
nilo devem sor apill'ovadu.s, obsot•va umas 
t:1 nta\l irregularidades, conü>u. as qua.os vem 
levantar o sou protesto . 

Assim, na. emonda que t1-ata do funcciona.· 
mento dos juize11 por distribuição, a. Coromis· 
são acha que o pa.ragra.pho unico do ari .S• do 
substitutivo do Senado não deve ser acceito, 
apontando Oi iuconveuieutcs que poclem re
amUar tlo funr.ciona.monto dos juizes por livre 
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·escolha dos litigantes. Até a.hi tudo está· buquerque, Jo3é M<trcéHino, .Toão Vieira' 
muito direito. Na.dn. teria a dizel' si a Com- ~smeraldino Bandeira, Pedro Pernambuco, 
missão se limitasse a aconselhai' a rejeicão. Arroxella.s Galvão, Rodrigues Doria, OH
Mas i5so não acontece. Ao mesmo tempo que veira Valladão, Castro Rebello, Tosta, Bul~ 
opina p3lo rejeição, a Commissão acha que o cão Vianna, Felix Gaspar, Vergue de Abreu, 
paragt'apl10 unico do art. 3° deve ficar assim Augusto de Freitas, Horedia. de Sii, Corrêa 
reduzido: (Lê.) Datra, Nelson O"' Vasconcellos, Bulhões 

Antes do tudo, qual o fim dessa rcdacç[o M<tt'cial, Oscar Godoy, Americo do Albu-
·nova ~ querque, Erico Coelho, João Baptista, Hen-

Encartar alguma cousa mais, fazer com que rique Borges, Cruvello Cavalcanti, Carlos 
• ngurem na li::;ta. os juizes dos Feitos da Fa.- Teixeira Brandão, Carvalho Britto, Sa.bino 

zenda, como se diz em aparte, juizes que não Bar1•oso, Olegario Maciel, Bernardo do Cn.m
-estão incluídos nem nos dispositivos da Ca- pos, Va.lois do Castro, Rcb:mcas de Catva-
m:tra., nem· no substitutivo do Senado. lho. Amaral Ces::tr, Ferreira. B1.•aga,, José 

Póde a. Commissã:o propor nova rcdacção Lobo, Francisco Malta, . Hcrm~neg:ildo de 
:para. qualque1• arti(J'o do proj3cto tla Ca- Moraes, Bernardo Ant0mo, Bened1cto de 
mara? ., ' Souz<t, Lindolpho Se1•ra, Cnrlos Cavalcanti, 

A um aparte do Sr. ~'f~llo Mattos, dizendo Abdori !\Iila.nez, Etise':l GuHherme, Soares 
que a rolacçã.o e para a emenda do Senado, dos Santos .• Juve~<ü Mll~er,, MIJ!çal ~s?ob.:tr, 
o orador nota que a situaçãJ, longe de mu- Barbo~a L1ma., _lhvadav1a Correa., V1cto~·mo 
dn.r, fica lU<üs complicada. 1\fontmr!-">, Dommgos M~scaranha.s. Cass1ano 

Primeiro rdsalta e.:;ta. curiosidade: a Com- do NasClmento, Vespasw,no de Albuquerque 
missão propõ3 quo fique redigida de um e Diogo Fortuna .. 
certo modo uma disposição que ella con
demna, que acha (!Ue deve cahir, que en
tende (JUe deve ser l'Cjeitada. Dá fórma ao 
que não existe! Depois convem saber que 
não tem mais competencia para omendar e 
a alteração que lembt'a i.mpol'G<l. em uma 
emenda. 

Pelo Regimento, emendado pelo Senar.lo 
,um project.o da Ca.ma.ra, volta o mesmo ao 
ramo do Poder Legislativo em que foi ini· 
~iado. Ahi as emendas são acceitas ou ro~ 
jeitadas, não se podendo emendar ma-is. Si 
algumt~ dellas é rejeitada, volta o p:·ojecto 
ao Sena.do, sem pl'opost;.t.s novas, para quo 
este se conforme ou não com a soluçõ,o. 
.Na ultima hypothese torna o assumpto á 
Ci\mara. 

Como, pois, emendar 1 E, omonda.do, não 
pode o Senn.do dai~ar de lado as emendas 
como illegalmente apresentad,_ts ~ · 

O acto é até uma desconsideração feita ao 
Senado. 

Não se trata de uma simples infracção do 
Regimento. Trata·se até de uma infracção 
da Constituição que estabelece as condiçõe3 
para a mareha do~ projectos nas du,as Casas 
do G:..ngresso. I~ essas são cxacta.men te as 
mesmas do Regimento. 

Prevenido pelo S1•. Presidente de que lH\ 
numero na Casa. }Ja1•a as votações, inter
l'ompe o orador e seu tliscurso, satisf:tzendo 
assim o podi:lo da Mesa. 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amo· 
rim, Indio do Brazil, José Eusebio, Urbano 
Santos, Ra.ymundo Arlhtll', Bozerdl Fonte· 
nelle, Virgilio Brigido, Thomaz Cavalcl1nti, 
Frederico Borges, Pereira Reis, Alberto 
Maranhão, Celso de Souza, MGdeiros e Al-

Yel. VI 

Deixam de comparecer, com caus<1 partici
pada, os Sr3.: Pauta Guinta1•ãcs, Oliveira Fi
gueiredo, ·wanderlcy do .Mendonça, Ray
mundo ~ery, Carlos do ~ovaes, Rogerio de 
Mir<Lnda. Antonio Bastos, Gucdelln Mourão, 
Paula, e Silva, Moreira. Alves, Arthur Or
lan•io, Angelo ~etto, Ep:11ninondas Gracindo, 
Felisbello Freire,Leovigildo Filguciras,Pinto 
Dantn.s, Tolentino dos San~os, Marcolino 
Moura, Irineu Machado, Fidelis ... \lves,Galvão 
Baptista, Belisario do Souza. Bezamat, Gastã.o 
da Cunha, Cru•los Peixoto Filho,Penido Filho, 
David Campi.:.ta, Franci~co Bernardino, João 
Luiz AlYeR, Leonel Filho, Antonio Zaca.1•hs~ 
Cu.rlos Ottoni, ~Ianoel Fulgencio, Olyntho 
Ribcit•o, 'Venceslá.o Braz, Pauua Rezende, 
Moreira. da SilYa., Jesuino Cardoso, Domin
gucs de Castro, Fernando Prestes, Alvaro de 
Carvalho, Azevedo Marques, Aquino Ribeiro, 
Candido de Abreu, Carvalho Chaves, Luiz 
Gua.llJerto, James Darcy e Campos Cartier. 

E,sem causa,os Srs.: Hosannall de Oliveira, 
Djas Vieira, João Gayoso. João Lopes, Pe
reira de Lyr,'l, José :Monjardim, Augusto de 
Vasconcellos, Sá Freiro, Paulino de Souza, 
Viriato Mascar3nha.s, Estevam Lobo, Ber
nardo Monteiro, Ribeiro Junqueira, As
tolpho Dnt1•a, Carneiro de Rezende, Adal
berto Fel'l'aZ, Bernardes de Faria, Lamou· 
nie1• Godofredo, CamiHo Soares FHho, i\o
gueira, Camillo Prates, Galeão Carvalhal, 
Costa Junior, Leite de Souzu., Pa.ulino Ca\'los 
e Alt'ecdo Varella. 

O !!h·. Presidente-Havendo nu 
mero legal, vae-se proceder ás votações das 
ma.terbs indicadas na. ordem do dia. c das 
que so acham S()bl'C a. mesa., 
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202 AK~A.ES tiA . W{A.RA. . . 

São successiv<tmanto c sam debate appro
vadas as : !'ililaC~Õe~ finacs doS pl'ojectos 
m. 205 A, 207 A c 21.2 A, da 1~1)4, p'tra. 
serem enviadn~ \W Senado. . 

E' lid(), julga.do objecto de deliberação e 
euYiado il Commissão de Orçamento o se
guinte 

.PROJECTO 

Em seguid'L é posto a votus e l'ejeita,lo em 
2a discussão o segnin te at•t. 1' (to 

PROJECTO 

N. l7ô -189\} 

{39 de 189B) 

.O Congt•esso Nacional dooreh : 

. N. 230 ·- 1004 Art. l . • Todos os proprielarios do estra · 
das de ferro da. União, nos Esta.dos e nos 

· Equipa•a os ~et1cimentos do 1,essoal adminis- municípios, )l~t'tencentes, portanto, á União 
#1·ativo da Escola Naciona~ de Bella~ A>·tes ao Estado, a.o município ou a comp:tnb ias 
áiJs dei Instituto Nacionar de 111usic•.! particulares, nacionaes ou estrangeiras, ~ 

bem assim as do pt•opríedade de qualquer 
Considerando qu.e a. Escola. Nadona.l de individuo ou ind.ivlduvs, são responsa.veis ao 

Bellas·-Artes e o InstitutoNa.cional de Musico. remettentc petos ge.oeros. ou quaesqlter oh
são instituições da mesma na.tu!'t'l'ta, sujeHas j~ctos que receherein a enteegar, ainda nos ao mesmo Miniater·io ; · casos de fvrç.a. maior. 

· Conshlerando que. o vencimento do pe&Soal 
administrativo dos dous estabelecimentos é, O Sr. Luiz Uo.ruingue&~ (pe/,~ · 
en·~reta:oto, muito· dífl'eronte, sendo ·o dos .ordem) requer verifii!a.çii.o da voçação. 

· ·fuoccionarios cio Instituto de Musica, em Procedendo-se á. verificaço3:o, raconllece- se 
quasi todos os casas, superio1• ao dos func- te!·em votado a favor 99 Srs. deputados e 
r,iona.rios da Escola de BeiJa~ Artes ; contr-a 13; t ot<tl, 112. 

Considerando que o ministro respectivo, 
no seu relatorfo destll anno, mais uma vez 0 81 •. Presitlente _o a.l't. 1• do 
reclama contra essa injusta disparidade, projecÇo n. 176, de 1899, foi approvado por 
calculanclo a. despem a f-.zer , para que ella. gg votos contra. 13, 
cesso, em 8:400$000; 

Sã.o successl va.ruente p<Jstos a votos e ap• 
Considerando, poeém, quo, mesmo oeasa provados om 2• discus~li.o 05 seguintes de

cifra , aliás reduzida, ha ongano, porque na m:~ois ar tigos do 
Escola de Bella.s A1•tes traba.lh(l. a penas uma 
ins~\or~ e o a.corescímo tob ! da. despeza. é pao:E:o'l'll 
de 7 :700$ e, p;,•1·taut.o, inferia:· ao quo u 
Governo solicita; X . 176 de 1S\J9 

O Congt•es;;o XMional dcc1-ett1. : (39 de !893) · 

:~tt. !.• Ficam e'luipat•a.do~ os venci- Al't. 2.o São ta.mb~m Pe3pon;;a\·eis .a gu?.>>~ 
mantos do pessoal admrnistra tb ·o do fn>titato de cti;·eito pelos prejttit.os resultt\utes d e dos
Nacional de Musica e da Escola Nacional de carrila.meutos, morte de auimaes pisa.dos 
Bellas Artes. pelas maolüna.s, c incandíos produzid03 pelo 

Art. 2. • Revogam-se a.s di;;posiç.ões em fogo da.s suas locomotivas. 
contrario. 

Sal::J. das sessões, 10 de outubrv de 1904__ Art. 3.• Os conhoeiment.os dos objectos re.• 
Mcdeiro! e A~nt~er~>ue, ceJJidm:, passados por seus agente~, de-çerão 

• • contet• o nom" do remeitente, do destin.:t-
E' anuuncio.da. a. continno.çã) da "otaçã.o do tario, da e3taç.'ío que despacha e daquella, 

projee\o n. 176, do !899, regul11nilo a. ro- para onde sã.o despachados, sua qual idade, 
spousu.biüda.lle civil das ustr:ui;~.s de fot'l'O pllSJ, quantidade e a data. A falta de qual
(2• discuasão). quer dos referidos requeoHo~ t'ar!t prova 

contra li. bl)a fé do n.geute e nã.o contra o 
O Sr. Prealdente - Na ultima. romet~ente, que t er:!. o seu diz'Bito salvo 

sessi.o, ao proceder-se 4 vot:r.çlio do art. 1° para pooh' u, sua iodemniza.çã.o pela a.cção 
do projoow, r egulando a responsa.bilidatlo competente ; o oonbecimento fará prova 
civil das ostl'a.da.s de ferro, veridcou-se não pluna a fa.vor do remettente em juizo. 

· haoVel' num oro. § 1. • A a.cção contl"..t. os responsM·eis na 
Dealarei nessa occa.sião que ia. aubmctter a. fórma. do art. 1.0 , terá lagar ::10 dias depois 

votoa o prujecto, e si este fosse a.pprova.do, da. da. ta. do oonlleel.mento, conCorme a.s leis 
consideraria., salvo recla.ron.çi\o, prejudica.do proce.ssuaes dos Estados, e, na. fal\a. desta.s,. 
o substitutivo. regulará a materia. a lei vige11te. 
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SESSÃO EM 10· DE. OUTUBRO DE 1904 

o § 2.o N? caso da ~~ção ser contra ases-~ .. ·O Sr. Presidente-A Mesa .Í:1·. de
~radas de ferro da Umao •. Eerá summaria. e clarar em occasiã.o opportuua. que as emen
!lltentada na pessoa do director.·, gerente. ou das quefosscm approvadas e não se referis
pr•eposto do Governo, sendo afinal conde- sem ao assumpto da indicação, se1.'lam desta· 
mnadoo ~hesou~·o. o _ . . cadas parct sobre ollas emittir parecer a Com· 
~ 3.o Alem d~ mdcmmzaçao do valor dos missão de Policia, considerando-as, portanto, 

obJectos que 11ao foram entregues. estimado outras tantas indicações. 
pelo valor geral ou commum no dia do des-
p~c~o, pag~rão ~s ;'Csponsaveis, segundo a O Sr. Paula Ran'lote (pela o;-
pre::;ente le~: ma1s ~O 0 /o. d~ ~eu valor pela dem)- V. Ex. acaba de declarar que as 
mó~a, e olmgados a restltmçao do frete ro- emenda,s que forem approvadas serão desta.· 
ceb1do. -T cadas para constituirem o que~ 

§ 4. 0 ~'os casos do art. 2.0 terá looar a 0 8 p . T • • -

acção oito dias depois dos factos occorl~idos. R. RESIDE::-iTE:-Uma nov!.\ mdiCacao. 
Art. 4. 0 'Revogam-se as disposições em O SR. PAULA RAl\Ios:-OHa um artigo do 

contrario. · Re,:;imento que diz que qualquer modifica

O Sr. C.an.clhlo R.odi~igues 
(pela otcle1i1) - Sr. Presidente, este pro
jacto é imp01•tantissimo; refere-se a um 
ass~u;npto de grande actualida !e - a respon
sabJlld.ade das estradas de ferro ; não sei se 
estarei dentro do Regimento, pedindo a 
V. Ex. que este projecto volte á Commissão 
para ser estudado o substitutivo? 

ção ao mesmo Regimento só se pode fazer 
por meio de indicaÇão que terá parecer da 
Commissão ele Policia autos de submettida a 
debate. 

Portanto, o que a CamarG, vai fazer por 
meios indirectos o é aquillo que queria o re
querimento do Sr. Deputado Bricio, isto é, 
que antes da Camara se pronunciar sobre di
versas emendas e substitutivos fosse ouvida 
a Commissão do Policia. o 

O SR • PRE$JDEXTE -- Por occasião da De maneira que o requerimento do sr.o 
3a discussão é que V. Ex. podorâ fazer esse Bricio tinha por fim apenas apressar 0 an
pedido · damento do substitutivo e o que agora se 

O SR. CAl'\D:íDO RoDRIGUES- Sim, senhor. quer fazer é protelar uma materia que foi 
E' annunciada a votação do parecer n. 39 U.eclaraJ.a urgente. Em summa, o que eu 

tle 1904, deixando á alta s~bedoria da ca~ queria fl'isa,r é que a Mesl\ entende que ess::ts 
mara ~os Deputados a solução da proposta omendas não se1·ão dcLdas a debate e <t vota
d~ modificações em varias disposições dJ Re- ção sem pl'evio conhecimento da Commissão 
g1mento Interno, con::;tantes da indicação de Policia. 
que acompanha ; com as emendas apresen-
tadas, precedendo a votação do requerimento O Sr. Cassiauo <lo Nasci
do S1•. Bdcio Filho. 01ento (pela o1·dem)-Afastado do recinto 

E' annunciada n. votação do requerimento da Co.mara por motivo de forca maior, não 
do Sr. Bricio Filho, olferecido na sessão de mo foi dado acompanhar os acontecimentos 
8 do COt'l'ente, cujo teor é o seguinte : parlamentares qne deram origem á questão 

«Requeiro quo o pa.J·ect)r n. 39, de 1904 de quo se occupa a Camara; mas, de tudo 
volte á Commissão de Policia para elaborar quanto tenho ouvido expor, parece-me que 
o parecer sobre as emendas e substitutivos poderemos conciliar os interesses da celel'i· 
ao mesmo apresentados. » dade da decisão da Casa com o respeito ao 

Posto a votos, é rejeitado o referido re- Regimento, adaptando a deliberação de V.Ex. 
querimento do Sr. Bricio Filho por 94 votos de submettermos tolo o assumpto, inde· 
contra 23 ; total, 117. I pendentemente do requerimento do Sr. Bri

E' annuncia.da a votação da indicação con- cio á deliberação da. Camara quo, pronunci-
stante do impresso no. 39, da 1904. ando-se sobre a indicação do Sr. Deputado 

do Maranhão, Urbano Santos, tem se pro-
O Sr. Brieio Filho (pela ordem)- nunciado sobre mataria que jct tove parecer 

V. Ex. vae su bmetter a votos a indicação, da Commissão de Policia; e, quanto ás out1•as 
salvo as emendas. emendas apresentadas, tendo V. Ex. decla-

Ha, porém, umas i;antas emendas sobre as rado que~ u~!1 vez app!'o':ad~s, ~ssas emen
quaes fiz uma reclamação no ultimo dia. e das constltmrram uma só md1cacao para ter 
creio que a mesa na occa.sião em que eu fal- ~ova dis~ussão, me parece q.ue temos conci
lava. deu signa.es de assentimento, fazendo liado os mteresses da celeridade dos nossos 
entender que essas eme.nda.s, que se referem trabalhos com o ol~jec~ivo_que tem a. maioria, 
a a~umptos diffet>entes daquelle da indicação, que é a pprovar a md1caçao. 
ser1a.m destacadas pa.ra. terem o parecer da O SR. PAULA RAMos-A indicação está re-
Camwi.ssão. (Apoiaclo.s). pudíada. pelos seus autores. 
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0 SR. CASSJA.NO DO NASClM:BNTO -A ossa 
--indicação foi· offerecido nm substitutivo. 

0 SR. PAULA. RA~IOS-Kão póde s~r votado 
. iHlm parecer da Mesa. 

o SR. 0ASSIANO no NASOlal'ENTO - Esse 
substitutivo será vota<lo uma vez V. EJt. 
dando parecer iiobre elle, p •evalecendo, P:> · 
·rém, o pcn~mento capital da indicação que 
-é reformar o R·c·gimento q_un.nto á elabol'O.
·ção dos orÇamentos. 

Creio ser este o pen~mento dominante da 
maioria. 

0 SR, PAULA RAMOS-A que m2iuria Se 
l'efere V. Ex .1 A' qne votou outro 1iia 1 

0 SR. CA.SSl.'\.~0 DO NASCIMENTO-A' maio
·l'Ía que está voto,ndo agora e tom votado 
.sempre, desde o pl'incipio, consoante o seu 
pens:uneuto. 

'o SR. PAULA RA~ws-A que votou outro 
'dia, 'votou comni)~Co, 

0 SR. CASS!ANO DO NASCU1ENTO- Essa 
.roaiol'ia tem o direito de, melhor pensando, 
vo1at· uma <\lteraçã.o qurüq uer contl't\ aq uillo 
que tinha. votado ante1•iormente, porque nin
;guem é marco milliario plantado deanro de 
-ama. ídéa, ou reconhoccado que tenha cc'lhido 
em eno fica.t', máo grado, conjugado a esse 
erl'o. 

Parece-me que ssta questão de ordem nií,o 
é moth o pal'a. pe1•tur b:tr de qualquer modo 
.os trabn.HlOs da Camara. 

O sn. Bnroro FrLHo~Esclarcccr não é per-
turbar. ' 

0 Sn, ÜASSIANo r") NASCIMENTO- V. Ex., 
Sr. Presidente, já tomou a delil!eraç:io mais 
curial: vota·se a indicação e o subotittrti··o 
terá, como V. E:~;. determinou e 11ós dese· 
jamos, o parecer da respectiva. Commissão. 

Em seguid8, são successiva.mente postns a 
votos e approvadas as seguintes partes da. 
indicação da Commissão de Orçamento, sobre 
.o substitutivo da mesma Commi..'Jsã.o: 

Art. 18~. Depois d'1S t>il.IO.Vt'aS- ou O da 
re~eita, serô. - accrescente-se: em qual· 
quer hora 'da sessão. Depois das palavras 
-entregue á Mosu. e esta - accrescente-se : 
'independente de leitura. no expediente. 

O § l • do mesmo ar·tigo seja su bstituido 
·p elo seguln'te : 

« Não poderão ser proposms nem recebi · 
.d::~s pela Mesa disposicões ou amendas que 
creem ou extingam repartições ou empregos 
publicas, que augmentem os ordenados dos 
·runccionat•ios, e em geral, contenham pro
videncia. de caracte1• permanente, salvo si 
eat:J. for rereren.te á. a.dministraçã.o publica..~ 

No § 3• do mesmo artigo, em vez de -
. 4i horas-diga-se : 24 hora.s. 

No art. 185, em vez de-48 hora.s-díga-so: 
24 horas. 

Po.,ta a votos, é a.pprovada a seguinte 
pa.rte da. mesma. indicação : · . 

Substitua-se oparag1·apho unico do art.l85 
pelo seguinte : 

« Ncst,a diacussã.o não poderão ser a.presen
tada.s nem reeebidag pela. Mesa emendl s 
a.ugmentando [I despeza. ou dimimlindo a re
ceita, salvo si a mediJa for de accordo com 
a. propo.~ta do Govel'Do, » 

E' tambem approvad:.~ a seguinte parte da 
mesma jndicil.çã;o: 

Substitua.-se o ii.1•t. 188 pelo seguinte : 
«Quando os projectos de Orçamento vierem 

da volvidos do Senado com emeuda.s, p roce
der-se-ha quanto a. elles como está detel'ffii
nauo nos arts. 145 e seguintes; si, pJrém, 
faltarem apenas oito dias para o encerra· 
monto do3 trabalhos legislativos, es~e; pro
jectos, bom como os de creditas solicitados 
pelo Governo, poderão ser, a r equerimento 
di!. Commissã.o, incluídos na ·ordem do dia, 
independente de impressão, de distribuição 
em avulso, e até mesmo de parecer escripto 
à a me$m~ Commissão, ficando a e3ta o di· 
reito de ]lronunciar·se sobre o a.ssuropto du
rante a. discussão. Ainda dentl'o desses oito 
dias, conforme a ur gencia, poderá a Com
mi~são l'equerer a imme:lia.ta dis()ussão e 
votação ele qualquer desses project os nas 
cundições supracitadas , com pt•eteriç1ío da 
orJom do dia.~ 

o Sr. nrleio Filho (p~la Ol"àem) 
requer verificação da v otaQão . 

Proced1.mdo-se á verificação, reconhC<1 B· 
se terem votado a. favor !OO Srs. Depuh dos 
e conk\ 16; total, 116. 

Posta a votos, é approv.tda a seguinte plrte 
Jl.nal da mesma indicaçiío: 

Accrescente-se o seguinte : Disposição 
transitaria- Na 3a diseussão do actua\ pro
jecto da receita :poderão ser acceitas as 
emendas diminuindo o, mesma. receit<t, q_ue 
não houverem sido rejeitadas pela Camara 
em 2• discussão. 

E' annunciada a votação do seguinte sub
stitutivo da Commissão, substitu indo a. 
indic:<ção na pa.rte referen te ao § to do 
art. !84 do Regimento: 

«Substitua-se a indicação na pn.rte r efe
rente ao§ 1• do art. 184, do Regimento, pelo 
seguinte: 

Não é permittido a.presenta.r, aos projectos 
de leis 11.nnuas, emendas com caracter de 
propJsiçõos principa.es, quo devem seguir os 
tramites dos pl'ojectos de lei. São considera
das taes &s emendas que cream ou extinguem 
serviços e r epartições publicas, a.ugmenta.m 
os ordenados dos funccionario~, convertem 
em ordenado parte ou tod:.~ a g ratificação 
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§!§§15 Ekl I 5 SE E TI 
estabelecida em leis eapeclaes e revogam 
leis que não tenham relação alguma com as 
matarias do orçamento, ou dn.s timmças 
publicas.»-

0 Sr. Barbosa Lim.a (pela o1·clem) 
Sr. President3, cotejada. esta emenJa suh'Sti· 
tutiva. com o artigo a eliminar, veritlca..,.se 
que, pelo novo Regimento, assim emendado, 
se poderá,· em autorização encartada em 
cauda da or~'amento, não ct•ear c extinguir, 
mas reformar serviços e repartições. não 
augmentar ordenados, mas diminuil-os. O 
que a. Camal'a vai votar é isto, é autol'iza
ção para em cauda de orçamento se poder 
reformar repartições e diminuir ordenados, 
e, por isto, peço a v. ~Ex. que consulte a 
Casa sobre si concede a votação nominal. 

Consultada a Cama.ra, não approvou o re
querimento do Sr. Bal:'lJosa Lima por 84, 
contt•a 27 votos. 

O S1 ... Presid~nte- You submet
ter a votos o substitut]vo da. Commissão : 

<Substitua-se a indicação na. parte refe
rente ao § 1° do art. 184, do Regimento, 
pelo seguinte : 

Não é permittido apresentar, aos projectos 
de leis annua.s, emendas com caracter de 
proposições principies, que devem seguir os 
tramites dos projectos de lei. São considera· 
·das taes as emendas que cream ou extin· 
guem serviços e repartições public:~s, au· 
gmentam os ordenados dos funccionarios, 
convertem em o1•denado parte ou toda. a gra
tificação estabelecida em leis especiaes e 
revogam leis 1ue não tenham relação al
guma com as ma. terias do orçamento, ou das 
finanças publicas.» 

O 81.•. Paula. Ra1nos (pela o>·dem) 
-Sr. Presidente, cPeio que ha um substi
tutivo meu a. esta. indicação do St·. Urbano 
Santos. (Pausa.) 

O Sr. Presidente- Tem razão o 
nobre Deputado. 

E' annunciada a votação do seguinte sub· 
stitutivo do Sr. Paula. Ramos: 

Substitua-se e § lo da indicação pelo se
guinte: 

«Não é pel'mittido apresenta.r aos proje
ctos de leis ::mnua.s emendas com caracter de 
proposições principaes, que devem seguir os 
tramites dos projeatos U.e lei. São considera
das taes, as emendas que crea.m, reformam 
ou extinguem serviços e repartições publi
cas, convertem em ordenado pa1•te ou toda a 
gratificação estabelecida. em leis especiaes, 
revogam leis de outra n::\tureza., ou man-

. da.m vigorar as já revogadas. » 

O Sr. Paula Ramos (pela o1·dem).. 
-Sr. Presidente, quero juntamente pedir á 
V. Ex. que submetb á votação por . partes. 
Este meu substitutivo, na verda.de tem dua&o. 
partes. 

A primeira é esta que V. Ex. acaba da 
fazer a. loi+ura; é a reproducção fiel do dispo
sitivo do art. 142. do. Senado; a segunda 
parte que V. Ex. não leu, ma.s que uatm•a1-
menie Y:ti ler, é aqnella que prohibe quo 
aquillo que a Camara não póde fazer nas 
leis orç:.~.menta1•ias autorizem-se o Pocler 
Executivo a fazel-o. E' a tal medida que não
pode sm· introduzida, intol'cahda, nem 
acceita pela Mesa em cauda orçamentaria, 
nem mesmo em fórma de autorização. 

Como V. Ex. vê, esta segunda parte 
não está incluida no substitutivo apresentado 
pelo nobre Deputado pelo Maranhão, contém 
ma.teria nova.. 

Portanto,peço que submctta. a. votos o sub
stitutivo, pOl' partes, salientando que a pri· 
meira pa.rte é a. reprodução do dispositivo 
do art. 142 do Senado ; a. segunda parte tem 
por fim a prohibição de dar ao E.x:ecutiv-o au" 
torização para aquillo que a Camara não 
pode fazer em leis do orçamentarias. 

O Sr. Presidente- Vou attender 
o pedido do nobre Deputado. 

Vou primeiramente snbmetter (t Yotação 
a -parte que a Mesa já leu. 

Posta. a votos, é rejeitada a primeira 
pa.1•te da. indicação. 

Posta a votos, a segunda parte da indica
ção é rejeitada. 

O 81.•. Paula Ram.os (iJela ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedcndo~se á veritlcação, reconhece .. se 
terem votado a favor 28 o contra 95 S1•s. De
putados, total 123. 

Em seguida, é posta a votos e approvado o 
referido substitutivod<t Commissão de Or
çamento na. parte da. indicação referente ao 
§ 1° do artigo 184 do Regimento. 

E' considerada prejudicada a. sub-emenda. 
do Sr. Medeiros e Albuquerque á emenda do 
Sr. Ln.mounier Godofredo. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda do 
Sr. Medeiros e Albuq_uerque. 

São successivamente postas a votos e re
jeitadas as seguintes emendas : 

Do Sr. Edtnrdo Ramos : 
« Accrescente·se no Regimento, onde con

vier : 
Art. Quando competir a duas ou mais

Commissões dar pai'ecer sobre um projecto ou 
outra qualq_uer proposição, ellas se reunirão 
pa.ra esse fim, a convite do Presidente da.
quella. a q_uem a Mesa designar, de'r·endo a.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 13:59+ Página 12 de 24 

!LU!lES M CXltiXRX 
-------~~~--~---------~-
deliberação ser tómada. colle~t\va.mente c por 
maioria absoluta. de vows. _ 

E:~:ooptu<L·Se dessa di~ posição a. Commissa.o 
de Orçamento, a qual opinará,. quando cou· 
ber, depois do :p<J.rccer das doLUIUS. » . 

Do Sr. Joac1uim Pires : . •. . . · . 
« Onda c()n~íer-accrescente·S!} o scgmnte: 
Art. Nas propostas de leis de ftxaçã.o de 

fc~rças da mar c terra não podl'lrão ser admít' 
tidas dí~posições ou emendas que a.lterlJm ou 
modifiquem a.s leis de organização da.s força.s 
armadas, e repal'tições on instituições mi· 
litares da Rep 11 blica. » _ . 

E·· a.nnnncia.da a votaçao da segumto 
omeud'l., do Sr. Joaquim Pires : 

« Depois do aPC. 156 do Regimento; ac. 
cresc<mte-se :· 

Art. Os parec~res de Commissões que nã.o 
concluircm por um projecto de lei ou de ro~ 
solução terão uma só discussão. 

§ 1,o Quando concluírem por pedido. de in
formação, ou p:1.rã. que o as8umpta seJa sub
mettido á. outra. Commissã.o, serão conside
rados como requerimentos e como ta.es dis
cutidos e validos. · 

§ 2.o Os que forem d:l.dos sobre projectos 
de lei ou resolllçio, ou emenda do Senado ou 
da. Camara, serão impressos com a matet•ia a 
quase referirem, e coro ella entrarão con· 
junctamentã. em discussão. 

Art. As intlíeações teria somente uma 
discussão, mas si os pareceres sobre eUas, 
dados pelas Commis~ões '1 ue estudarem a. 
respectiva. roatet·ia, concluírem por um pro
jeoto de lei ou de resolução, seguirão na dis· 
cussão os tramites pan este determina.J.os no 
. Regimento, 

O Sr, Barbo$a L hna - Peço a. 
palavra pela o1·dem. 

O Mr. President-e-Tem a. IJa.la.vra. 
pela ordem o Sr. Bai·boSII. Lima. 

o Sr. 1Jr1,rbosa Lhna (pe~a ordem) 
-Sr. Presidente, qu:ll é o parecer da Com
m issã.o do Policia sob1·e e~ta. emsuda 1 

O SR. Pa<:SIDENTE- Nenhum. 
0 SR. BARBOSA LmA.-E' quanta me basta. 

O 8r. ·Preslden.t,e - A Mesa já. 
declarou qáe, si essas emendas fo t•em appro
v:.tdas Sé!rão destacadas para constituírem 
outras tantas decisões, a.ftm ile que sobre 

· e llas se pronuncie a. Comrnissio de Policia. 

0 8&. BARBOSA. Lai A- Mas é que, para a. 
Cama.ra a.ppl'Ovar ou rejeitar, erJ. preciso o 
.pa!'eeer da Commissii.E>. 

O SJt, PJtESIDENrl!l- .\. Ca.mara r oj oitou 
.o l.'équarirnento do Sr . Bdcio Filho, no seo· 

tido de irem as em~ndas â Commissão de 
Policia ; não posso, pois, deiur de submet
tel·as a votos. 

Posta a votos, é mjeíta.da.!a referida. emenda 
do Sr. Joaquim Pires, . .. · 

São successiYamente pogtas a votos e ro-
jeita,da.s as segulntu emendas: · 

Do 81• • .Joaquim Pü•e3: 
«Suppr>lm:t-se o art. 213 do R(lgírnento~ )> 

«Onde convíer•-accrescente-se: . . . 
Art. A reforma de qun..lqucr al'tigr> deste 

Regimento só poderá ser• feita por molo de 
indicação, que soliL'erá. uma só discussão, de
pois de duvida a..Commissã o de Policia. ~ 

E' a.nnuncia.da a votação da s eguinte 
emenda do Sr. La.moun ier. GodoJ.'reJ.o : 

«Substitua-se o art. 208 dó Regimen to pelo 
seguini;e: 

Art . ?\a. occa.siã.o de v ota,r só poJerà. ser 
concedida a p;tlavl'a. para: 

a) pedir prefeL'encia ; 
b) do~la.rar a mderia. prejudicada por vo· 

ta.ção anterior; . · 
c) requerer vota.ção nominal; 
d) pedir yoriticacíio de Yilta.ção ; 
c) requerot' votação poP partes ; 
f) reclamar o cumpt•imento de aLguma 

dillpbsição t•egimen ta.l. 
Esta<l ma.tería.s sarã.o indicadas pot· simples 

enuncio.ó.o, sem fundamentação , )> 

o Sl". Barbosa. Lima-Poço o. 
palavra. pela ofdem, 

() 8r. Presldeut.e- Tem a palavra 
pela. otdern o Sr. Bat•bosa Lima. • 

O Sr. Darl>O:':Ift Lima (p~la <w
dem)- Sr. Presidente, tambem não tem pa
l'BCOl' da Commis.são de Policia e.~ta. emenda 
ouja. votação V. Ell, <lcaba do annuneíi.w, 
não ú ·1 (Pausa .) · 

Então, sem parecel' mesmo, requeil'o pa1·a 
essa impor tante medida. a. votação nomiu a,l, 

Posto a. votos, é t•ojei t&do o l'êilttel'imento 
do S1•. Ba.rbo.>a Lima por 86 contra 2.7. 

E' rcjaita.da a referida emenda d o Sl , La
mounier Go:tofredo. 

São s ucccssi vamente pus tas a. VCltos s rc
jel,adas as emendas olferecida> p elos Srs. 
Eduardo Ramos e Paula. Ramos . 

A indicaçã:a app!'ovaila, assim emendada, é 
enviada á Commi~slo de P olicia., par~ redigir 
o que foi vencido. · 

O St•. Franei!!lleo Sã (pel a ordem ) 
- Peço a V. Ex. um Cllcla.recimeuto que se 
torna necessa~io â irnrfeita c->l'l'ecção dos 
tt•aba.lhos legislatlvos. 

Ouvi a }.1esa decla.ral' que as mllcnda~ 
apresentrvlas a esta indicação seriam consi. 
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deradas outras ta.n tas indicações · distinctas e 
sobre ellas se instituirá novo debate. 

Ora, entre as . emendn,s approvadas, ha 
uma. que é o substitutivo de uma parte da. 
indicação. ·Por conseguiu te, a pprovada. ···. ou 
nã~ a indicação, a outra ftca completamente 
destruída ; ou a parteda indicação destróoa. 
emenda. ou a emcmda ..• approvada d~stróe a 
na r te da indicação. 
- ~ão se póde coil1prehenúer ·· que · tendo a, 
Commissão apl'escntado um substitttivo a 
uma · parte da indicação por ella formulada, 
approvadrJ . este su.bstitutivo;não fique pre
judicada. a. parte daindicação. 

Acredito que a decisão de V. Ex. só sere
fere áquellas emendas que não se referem á 
parte d:1 indicação, . porque, appro:vado o 
substitutivo, ficaria prejudicada esta parte 
da indicação. · 

O Sr. PrerAidente- A. Mesa de
clal•ou que as si emendas que não se referem 
á. ma teria da indicação da Commisraão de Or
çamento, fossem approvad:ts, . a Mesa as 
consillera.ria. como illdieações novas para os 
ftns regimeniiaes. 

o Sr. Paula Ramos (pelaordern) 
-Sr. Pt•esidente, _a titulo de esclarecimonto 
tambem pediria a V. Ex. que mo infoP
masse: 1°, si a reforma. de qualquer artigo 
do Regimento, sendo feita, por meio de indi
caQão, póúe ser reJeitada, se-m prévio pa
recer da. Commissão de Policia; 2°, si a. Mesa. 
póde receber ,estando em discussão indicação 
ou projeoto, emendas que uão digam re~ 
speito á. mesma. indicação ou projecto, p1rt1. 
que eu me possa guit\r, quando se tru.tal' de 
ma teria. regimental. 

Ou as emJndas aprcs~Jntadas eram a.údi
tiva.s ou substitutivas da-indica.ç:ão e, neste 
caso,deviam se1• votê1das com a intlicação,ou 
continham matel'ia estranha; no 1 o ca.so, 
V. Ex. procedeu bem, ponJ.o em vot~tção 
indepeLdente do pu.rece1• da. Commíss~o de Po
licia; no 2° caso, a ~Iesa. não podia acceital-as 
e v. Ex., perceb:mdo que a ~Jesa tinha an
dado mal recebendo emendas extranhas á 
materia em debate, tinha de declar<W que 
essas emendas valiam por outras tanta.s indi··· 
cações. 

Estão findasasvotaçõ::s; continúa . a dis
cussão, interrompida, do. parece1• sobre a 
reforma judiciaria. . · 

Tem •u. pala. vra o Sr. Briclo Filho. 

o Sr. Dricio F'Uho- St'. Pecsi
dcnte, a Mesa }:lediu-me para interrompera 
meu discurso, afim de procede1• ás votações, · 
uma vez que havia. numero Iegal;como V.Ex. 
sabe, não é uma obrigação do Deputado que 
est(t na tribuna, o interromper o seu dis
curso; isso é uma a.cquiescen~ia que ello faz, 
é uma attenção que. tem pára o pedido da 
Mesa, é uma ·· gentileza que elle póde ter ou 
deixar de ter. · · ·· 

Interrompi o n~.eu discurso; mas agora, 
si tivesse que continuar, pouco me seria 
permittido dizer, visto que fa.ltam apenas 
oito minutos. 

V. Ex. não exigir<t que cu falle em tão 
pouco tempo. 

O §a•. Presiden1:e - Fica adiada 
a discussão pela hora. 

Passa-se á. 

SEGUNDA PARTE. DA ORDEM DO DIA 

E' anrmncia.da a 3a discussão do projeéto 
n. 292 A, de 1903, autorizando o Governo a 
conceder os privilegias dos estabelecimentos 
de ensino superior ou SE'cundario aos conge
neres fltndados pelos Estados e pelo Dis~ricto 
Federal, e estabelece condições para que estes 
possam ser reconhecidos offlcialmen te. 

O !!b•. Presidente-A Mesa, depois 
de ter declal'atlo om discuiisão o projecto 
n. 292 A, vet•ificou que a. Commissão do 
Instt•ucção e Saude Publica. l'eq_nerou quo esse 
projocto não flgut•asse na ordem do dm sem 
o qul} diz re3pci&o ao Codigo de Ensino. 

Scieutc agot•a des~c pediclo da Gommíssuo 
de InsLrucção o Saudo Publica., vou retil•at• da 
orJem d ; dia o mesmo projecto, e oppol'tunu.
mente resolve1·oi sobre aquJile pedido. 

O Sr. José Bonif"aeio (1Jela 
o1·dem) -Sr. Presidente, acabo do ouvir a 
resolução que V. Ex. tomou, de retirar da 
ordem do dia o projecto n. 292 A, referente 

Ora si ella.s valimn por outras tantas in- á equiparação dos institutos fundados pqlos 
dicações, não podiam ser rejeitl'láas sem pré- Estados. . · 
vio parecer· dzb Commissão de Policia.. Fundamentando es~a. decisão. V. Ex. disse 

que ba.vü.'lj um requerimento da Commissão 
o Sr. Presiclente-As emendas de Instrucção e Saude Publica, para que não 

e1•am additivas; a Mesa. submetteu-as a. vo- fosse incluido na ol'dem do dia o rne:~mo pro
tos, porque a Camara rejeitou o requeri~ jacto, sem que fesse acoihpanhado do que se 
mento do Sr. Bricio Filho, pedindo que es~as 'I refere ao Codigo de Ensino. 
emendas fossem á Commsrgsão de Policia. Peço licença para obsei'Vtll' á Mesa, com o 
para sobre ellas interpôr parecer. I devido respeito e com a sympathia. e consi-
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derai;iío que tributo a; V. Ex . • qu~ a; · Com-. 
mi~são do Instrucção o Saude Publica, to· 
rol\ndo conhecimento da ímportantissima 
questão da Cl'i!D.C1io do irnivez·sidadas, onton
deu que cs:>a. ercação (\ ino:ppoltuna . em 
nosso paiz, e, depois d.e uma. serie de consi· 
dm·a~ões, a commí8sã.o pediu ao Presidente 
da. Camara . que incluísse na orclem . . do di:.L 
esses dom pPojectos ; mas a Commíssiio não 
pediu que fo~som inclúidos coujuntamonte. 
. E' desejo da . Commis3ão que a Camara ~e 

pàlo. reg!rnon dos pa.rceUados. Será.. ne.Ss~ 
sentido moldado o seu sub~~itutivo ; 

.. prvnuncie quanto antes sobre o.s dircrso~ as
sumptos retereutes ao ·ensino e um ·uell0s, e 
impor tante, ~ este que se refero !i equipara
ção dos collegios. Não vejo, por consequon
cia., inconveniente D.lgum em quo se· discuta 
este projecto, inclulníio Y . .Ex • .:;a ordem do 
dia de mnanhii o projecto relativo á.s altera.· 
ções do .Codígo do Ensino. 

Esta me parece ser a solução mais justa. e 
que so·a.ch' do ·accol'do com o peusameento 
da Comi:lis!ão de Instrucçã.o e Sa.ude Publica. 

O Sr. Pr-esiclen-te..,-A Mesa, atten· 
· dendo ao que vem do éxpor o nobre Deputado, 

· vae submetter à discussão o projocto n. 
_ .292 A, e, em occasião op:portuna., resolver.i!. 
· sobre a inclusão na. ordem do dia do projecto 
sobre o Codigo do Ensino. 

Nioguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada. a. díscus~ão e adiada. a votação. 

E' annunciada a la discussão do projecto 
n. 77 A, de 1904, proroga.ndo até Sl de de
zembro de 1908 o prazo para a l'Ba.li.zaçã.o de 
exames pareia.es do curso p1•epa.ratorio, exi
gido pa.re. a. matricula. na.s escolas de ensino 
SU)>6l'ÍOr; COID pal'OCel' contrario da Com· 
JW.ssão de Instrucção e Sa.ude Publica. 

o Sr. Afl"on&o Cos-ta começ-a de
cl:\.ra.ndo que a. Camara. eonhe~e perfeita. 
mente a sun opinião sobre os dilferentes regi
mana de ensino soounda.r io, todo o mundo sabe 
que é o orador adversario franco dos exames 
parcellados que tanto teem ·concorrido pa1•a. 
a. desmoralização do ensino,da.ndo accesso a.os 
cursos superiores da Republica a estudantes 
inca. pazes, sem o prepa.ro necesso.rio á. acqui
sição dos conhecimentos exigL:os pelos pro 
·grammas . 

Não discute a.gm•a. o assumptodo projecto, 
de.3de que o Regimento não permitte que 
sej am a.preseniadas emendas,e o or3.dor está. 
compromettirlo a apresentai' um substitu
tivo, justificando-o. 

De a.ccordo com as suas opiniõe3, j;i expen· 
didaR, entende que nenhum incon veniente 
a.d vir<t a.o t>nsino, permittlndo-se ~6 aos es
tudante& que jlt tiverem obtido alguma, ap· 
provação em qualquer das ma terias, exia-i· 
das para a m[).tricula nos cursos superiores 
d11. Republica, a. conclusão dos seus estudo• 

. Aprovcít~ ü. o:pportunidade do .a.cha.NIC na 
tt•ibunj para. . dar para. bens á. Commiss,~o d~ 
Instruecão c Sa.udo Publica p nlci seu bem rii;n-· 
ç&do .parecer,condemuando o projocto Manoel .. 
l~ulgeneio, pt·ojccto que, adiando mais umOi 
vez a e:otecução exClusiva do regimen do 
mmlw·o~"•. virá •. si !or apprOvauo, a.ggraval~ 
ainda ma.1~ o J4 tao dcsmora.li~ado ensino 
s\!cundario . · 

Na 2• discus~ão c~_planará o asaumpto, es~ 
tuuando·os dous r,'gtmcns o fazendo a. cdtic& 
do IJ.He é, entre nós, o exame pal'Milado, qno 
o projecto restaura. . · · · · 

Si o seu substHutivo.fol' acceito,mantendo-· 
se o regimen do madureza, pensa· que o pro· 
g1·a.mma do cnrso do Gymnasio Nacional deve 
ser modificn.do,no sentido de ser simplificado; 
compromette-se mesmo a. apresenw algu
m~ idéns; no «la:SO coutrari<?, approva.do o 
proJCCto Fu~enc10, sem a limito.çã.o que o 
orador propoe, mantendo-se o :regimen de 
o.xa.mes parcella.dos ao lado de um bachare
lado manco e sem exame terminal, o orador 
está convencido de que se cantarã.o os fune
raes do ensino secundaria. 

Aguarda.· sll, pois, para a 2• discussão do
projecto. (Muito bem; muito b~m.) 

O S1•. Prisco Par~.loí.llo-Sr. Pre
sidente, O interesse pela. Pea.lizaçã.o UaB idéaS 
quo abraço e effectivida.de do3 principio~ 
que adl)pto é motivo sufllcilmte para as 
considera.ções que tenho a oppor a.o projecto 
n . 77 A, do a.nno passado, mu o qual ae pro
roga por mais quatro a.nnos o prazo da. du. 
ração d o r~gimen dos exames p:~rcellados d e 
prepara.tonos, o Oln sustentaQ&o do pa.recer 
d a. illustrada Commisaão do Sa.llde e Inll,ru· 
cç&o Publica, inteiramenlf! con,rarlo 4 con· 
cessão Je S<lmalbante favor. 

Um compromisso, porém, que hei do al
guma.. fo~m~ assumiúo pora.n\e a. minha 
consctencta, tambom, e:t}llica a minha. in
tervenção no deba.le . 

A Ca.mlu·a deve recorda.r-se que ao pro
jaCJto do_ ~obr~ Deputado por Pernambuco, 
o Sr . Br1c1o Ftlho, autorizando o Governo 
a conceder no corrente a.nÍlo uma. segunda. 
epoca de exames parcellados, e11 apl'e.,
SJntei uma. emenda no sentido de ser a. van
tágem proporcionada sômente aos estu
dantes que, npprova.dos em uma ou mais
disciplinas, tivessem de completar o ourso 
pa.ra. a. matricula nas escolas superiores. 

Si a omenda que tive a. honra de o1i.'erecer 
~ d iscussão envolvia uma. res~ricção ao pro· 
.1ecto, ao mesmo t empo tornava. bem claro 
qne me alistava nas fileiras dos infeosos o.o 
Ngimcn dos e:s:a.mes pa.reellado!. 
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Em. se o1l'erecendo a.g01•a á. diseussão ·um 
projocto Que· prolonga por mais quatro 
annos a vida. do regimen que . condemno, é 
.natural que me sirva da opportunidade par.t 
propugnar pela a.cceitação do que considero 
a.ceeitavel. 

Assim dispõe o projecto no seu art. 1°: 
<<Fica proregadiJ até 31 de dezembro . do 

1908 o prazo para. a realização de exames 
.pl\rciaes do curso prepat•a,tol·io, exigido pa1·a 
a matricula nas escolas de ensino superio1', 
não só para estudantes que já tenham sido 
<tpprovados em alguma disciplina. do·.curso, 
como tamtem para os que iniciarem e con
cluirem seus exames até essa data.» 

A Camara. tem .conhecimento de que ha 
um regi meu preferido· por lei, o regiinen 
gymnasial, segundo, por • bem avisado, nos 
informa. o proprio parecer. 

((.Considerando esses exames como uma. das 
:principaes cau.~as da. decadencia do ensino 
::;ecundario, o decreto n. 981, de 8 de novem
bro de 1890, e o regulamento approvado pelo 
decreto n. 1.075, de 22 do mesmo mez e 
anno, prescreveram a sua substituição pelo 
seriado e de madureza. 

Em rlgor,o projecto acceita a reforma pro
mulgada pelos decretos ns. 981 e 1.075, de 
!890, mas, em nome de interesses in di vi
duaes, propõe que continue ainda. por um 
ce1•to prazo a. praticar-se conjuncta.mente o 
1.•egimen dos exames pa.rcellados, condemna-· 
41o e substituído pela. supra.dita reforma.» 

O projecto, po1•tanto, se reduz a.o seguinte : 
pe1•mitte a continuação dos exames de pre
pa.ratorlos por um l'egimen que já não me
rece a. predllecção do legislador. 

Senhoree, proroga.r & vigencia de um l'!.!gi· 
men condemnado por lei, adiando a pratica. 
do que lhe inspira conftança, não me parece 
uma medida. que encontre justitlca.tivas. De 
fórma. alguma. . 

Si o regimen pa.l'Cella.do envolve- o melhoi' 
systema. para o julgamento das habilitações 
em o ramo da instrucção secundaria, na opi
nião dos seus extrenuos dofensoros, per
gunto eu: por que estes se servem de um 
expediente que não me arreceio de qualificar 
de artificioso, qual o da prorogação ..• 

0 SR, AFFO.NSO CoSTA-Apoiado, 

0 SR. PRISCO PARAISO- ••• ao eu vez da 
medida natural- a do restabelecimento
unica. que julgo compativel com a posição 
daquelles partidarios, que não encoDt1•am 
obstaculos pa.1•a. bem alto proclamar as suas 
idéas ~ 

Si o regimen seriado não ap1•oveita em 
c.onfronto com o regimen pa.rcellad.o, deve 
·sor revogado, afim de que voltemos a.o es
tudo· anterior; mas si, ·ao contrario, a.quelle 

Vol, VI 

sobreleva, em comparação com este, deve 
dominar exclusivamente. 

A vigencía. siir.ulta.nea. de u.mbo::; é que, 
antes de tudo, não encontra fundamentos. 
Estabelecendo-se a lucta entre dous elemen
tos que se cont1•ariam, entre duas forças que 
se neutralizam, a consequenda ·. virtual é a. 
desordem ~m torno, .a. anarchia, o a.nniquila
mento do ensino secundario. ( .. 1poiados.) 

Neste p111•ticular assim se expressa a Com· 
missão no seu bem elabJrad·J pa1•ecer: 

«CommeL'teu, p•)rém, o Governo Proviwrio 
da· Republica ·o · gra vissimo erro de fixar 
um prazo para. <.t suppres::>ão d.os exames 
parcellado:), du.nd.o ensa.nchas · a ··que novo3 
prazos,. novas p1•orogações fossem concedidas 
pelos decretos ns. · 2.221 e 2.226, de 23 de 
janeiro e 1 tle . fevereiro de 1895, lei Ol'ça
mentaria n. 490, do 16 de dezembro de 1897, 
e decreto legislativo n. 694, de 1 de outubro 
de 1900. 

Ha, pois, 14 <:tnnos qtn se ob.se1·va a ano· 
ma.lia. ínjustific:~,vel da. vigencia simultanea 
de dous regirnens antinomicos, facto para 
o qual já teve a Commissão opportunida.de 
desolicítar a attenção da Cama.ra quando 
ernittiu parecer sobre o projecto autorizando 
o Governo a abl'ir, no corrente anno, uma 
segunda época de exames para. os estudantes 
de prepa.ratorios. 

Esta anomalia é que não deve, não póde 
perdurar mais.» 

Subscrevo as considerações sobrapensadas 
da illustrada Commissão de Saude e Instruc
ção Publica. 

O adiamento do p1•a.zo pa1•a a vigencia do 
regimen parcellado se explica, ou pela con
vicção dominante sobre a superioridade do 
mesmo regimen ou por uma Simples condes
cendencia.. 

Como quer que seja, porém, o expediente é 
a1•tiftcioso, e, o quo é mais, si no primeiro 
caso revela f1•aqueza, no segundo inculca 
indifteren tis mo. 

Fraqueza, sim, porque, si vant::tgens offe
rece o regimen parcellado, na opinião dos 
seus defensores, a. não ser o temor do 
combate que, porventura, lhes o1ferec;am os 
adversarios, não vejo empeços para que não 
~ustentem o restabelecimento do regimen. 

Inditferentismo, sim, porque sómente a 
frieza. deante dos principias salutares, a. dou
trina dos que não distinguem entre as boas e 
as más instituições, a. não preoccupação com 
asidéasavantajadas,pódemexplical· a. adopção 
do alvitre. 

E' este o dilemma que nos aperta, a con
junctura diffl.cil, da qual só podemos sahir 
por portas estreitas. 

«Assim exposta a questão, diz o. parecer, a. 
incoherencia. do projecto é manifesta. e esta 
dilemma se impõe : 
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Qib ANNAES DA CAMARA 

O regímen de exames pot• serie e de madu- ·Accres~enta-se ainda que, em um governo 
reza., instituído pela reforma . de 1890,. é bom absoluto, a virtude e a. sciencia residem no 
ou mllo. · ·· · :. · pequeno numero de homens que conduzem 

Si é bom, não h~t razão :pa.ra que se o pro- e dominam t odos os outros, emquanto que, 
telle ainda. por mll.is tempo; sob o: fundt~- no ·regimen republi<~ano, é preeis0 .que a 
menta de interesses indiy1dua.es. ·· Por :in<J.is· vil•tude e a seiencia se vulgar iz&m e, de a.l-
respeit:weis que sejam estes, não devem ser guma. sorte, .se individualizem. · 
considera:dos, tratando-se de ínst,rucc'io pu-' Nã.o sct•ci eu, porém, quem ~opte· serne-
blica, · · lb:w te. modo de ver, pois que taes obset•-

Si é má.o, em logn.r de adiamento , ililve-se va.ções não podem ser ontendirlas em termo~ 
cu ida.r de modíftca.l-o.» · absolutos. Serias inquietações nos d<lve iu· 

· De parte a hypothese da fraqueza ; m~s, spirar· o abatimento do ensino, como a qual
neate ca.so, perm1tta a. Camara quG eu diga q uer povo, embora importancia especla! 
que por contemporização não se ·sacrifica para as republicas tenha o assumpto dn in· 
uma. medida imiJOsta, por uína exigencia. im- stru~çãó. 
periosa. a.regenoração.doensino .secunda.rio, Lancemos, pois, as nossas ·v istas para a 
a. um systema que _já não .corresponde ás instrucção secundar ia, já. que, i a.mbem, nos 
precisões desse .ramo da.. instruccão publica. p reoecupamos com o 'Cultivo da :intelli-

. genoia. · 
Não nos deíxemos ·arrastar por contempo- Alfred Fouillé retlecto · profund<J.mente, 

. rizações; mUi. principalmente quando se d · d d · 
trata. de p· .rov:el'.a ·uma .publica necessidade . quan o· diz que o pet'JgG s. emocra.cta, en • 

trega.nd'o o poder llB mãos do maior ·numero l 
Sr. Presidente, o empenho pela. celeridade e5tã na possibilidade de eer o interesse gera 

doe estudos, que de ha. algum tempo se ac- sobrepujado p elo interosse particular , muito 
oentua., afim de que no mais breve prazo se Pl'inoipalmento tratando-se da ordem esplri· 
possa alcançar o ponto ambicionado-a ma- tual. 
trlcula., pur parte dos prepara.torianos, a for· Assim se expressa mais ou menos: 
m!Ltura oro se tl'atanáo de aca.llemlcos- vae Coiloca.e, entre uns e outros intere.lses, a 
levando de vencida as mais seguras garan· massa dos homens, mormente a. dos moços , 
tias da· orioo r.a.ção do espírito. e ftcae certos do quo a utilidade geral será 

Faz-se quo~ tão do llm, unicrJmente; os sacl"iflcac\;1 pela utilidade p<J.rtiaula.r . 
zneloY quo lho sli.o pl•ntlcaveia J11. nlio consti- Toda a arte da polltic<\ consi;;ta em nvitar 
tuem objecto de prooccupllçiio . Quaesquor e3ta situncão , em separar os interesses d~ 
que se aprC-'lentom, ~pt•oprl~dos ounlio, ~cr- ot•don.~ dilferentcs:, em assignttr-lhc.~ e~phe-
vom, cumtanto que sojam ClJpodito~. ra.9 que, omquanto possivol, não so cor tem. 

Ponhamos um pa.ra.delro a. ssmelhanto Sl, por exemplo, o poJ.er eleitoral, que ê 
GOl'ronto do iddas, pois a !nskuçç.ão quo se uma funcçiio em vista do bem universal, se 
mtnt11tra sob u. acQii.o dos Estados niio pM!s:l. aalul. orga.utzado de tal manGim que deYa 
de emprt~sLimo quo estes fazem á mocidade tornar~se um instrumento do interesse par· 
para. lb'o oobrru'Om no futuro, mediante a tioular, com o mesmo golpe,~l·eparae o aba
exlgenciB. do concurso dtJ.S luzes com quo t imonto do espírito francez. 
lliuminarom o ij(lU E'Spirlto o da aotividlide A:;sim tambem; si organizardes ou, anLcs, 
com quu a di~puzera.m po.ra o tr .b11.lho. desorganizardes a iostrucção de roa.neira. :t 

A instruoçã.o publica. muito ioffue nos des- pôr om contlicto immediato a. vantagem 
tinos dos povo~ que vivem á. sombra. do re· pessoal e a cultura naciona.l, contr ibuireis 
gimen democra.t ico. E, em que pezc a. Traey, p11.ro. o corruMão do ensino, como tendes con· 
quando no seu trabalho Oommentarios sob>·e t ribuido para a. corrupção do suft'ra.gi <>. 
o espirito das leis a.mrma. que, n a. mona.rcbia. Sr . Presidente, ajustam-se ao nosso caso 
a.bsolu!.a, o primeiro· cuidado do soberano p cn•r."3iíamenle as considerações c1ue venho de 
deve ser~tornar os espirito~ brandos e. su- relembrar. 
perftcia.fls, ou nã.o me a.rreceio de conside- Dar por concurrsnte ao ensino ditficultoso 
ral-a ioierossante para. iodos os. pov.os,. SO.JI) e demorado das .series o en$ioo; prompto e 

· distincçãJ de governo. facil da parcella, e estabelecer para a 
. Tem-se allegado que, no reg,ime.u absoluto, mocidade um dilemma, cuja solução não () 

a. força. ga.ranGe a ordem, ou, ao menos :e_o1• duvidas~ ; e, para repetir umu. just11. compa.
deterrnioa.do tempo, as a.mea.ço.s, aa puniçoes ração de escriptor eminento, conferir · o 
tornam os subdítos adstrictosao oumprimanio me~tre ao dlscipulo o direito de escolha 
doaeeu~ deveres, ao pa.eo que. em uma so· entre o facil e o diffl.eil, entre o estudo e o 
cledadtl republicana oada. cidadã,o deve. posauir recroiQ, 
a. Virtude necessa.l'ia para moderar suas Eu nii.o pretendo fazer a defp.sa. do re· 

· pa.ixôe.~, para. agir dentro dos limites doa g1mon seriado ; ent retanto, algumas conside·· 
seus direitos. raç~ dovo adea.niar, neste particular. 
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Sob o ponto de vista do ensino e q_uantoM 
processo do exame, não ha termo de compa
ração entre o r~gimen gymna.sial e o re
gimen parcellado. 

Si o que preoccupa o estudante ê o seu 
preparo, afim de que fique apparelhado para 
a vida publica, e não a realização do exame, 
unicamente, eu devo . dizer · que o .regimen 
seriado sobreleva o parcellado. 

Como ·sabemos, no exame, muitas vez~s 
discípulos habilitados, á influencia do cir-' 
cumst:1.ncias di versas, deixam de revelar os 
seus conhecimentos, como era. de espe1•ar, 
emr1uanto outros, sem a.pplicação . alguma 
se cJnduzem de ·· maneira a não mereceren{ 
uma ropeovação. 

O regimen pat'ccllado · tem . o t\efeito ue li
mit<~.r o estudo do alumno aos denominados 
pontos, que não passam, em ultima analyse, 
dos argumentos com que se encerram os ca.
pitulos de certas obras. 

Tão fu.lli vel o exame para se aferir o a pro~ 
veitn.mento do altitnno, mais etncaz é o 
adoptado no regimon seriado, por · isso que 
se reproduz, do que o parcellado que se 
realiza de uma só vez. 

A esterilidade, portanto, dos conhecimen
tos é_ uma consequencía necessaría do estudo 
nessa'> condições. 

Não acontece assim com o regimen gy
mnasial, porquanto os cenhecimentos são 
adquiridos de um modo gradual, acompa
nhando-se a progressão natural que se impõe 
na sua apprehensão. A estractificaçã.o de 
conhecimentos, que se procura pa.ra. o pre
paro, é um obstaculo a que o alumno se 
limite ao estudo mui restricto do ponto e 
um incentivo a que volva as suas vistas para 
os tratados que desf'nvolvom as disciplinas 
que pretende cultivar. 

Não argumentemos com abusos quo se 
commêttem sob a. influencia de um e do 
outro elos regimens; concedo, mesmo, que a 
ignorancia se vet•ift.quo &a parte de um cs~u· 
dante que cuesou pelo systenta gymm~slal, 
mas a Ca.rmtrtt não póUo deixar do convir 
que este resultado se explica. pela inha.bili· 
tação do mostro, falta tlc oxacção no cum
primento de seus devores o nenhuma appli· 
cação do discipulo. 

E' verda•lo que semelhante argumento 
ta.mbem prevalece .quando quizermos sus
tentar quo a ignol'a.ncia é umu. conser1uencia 
do ragimen parcollndo. 

Si, pm•ém, o mothodiJ influo algum:1 CIJU::;a 
para. o p1•eparo, não h a como conto:> tal' a 
pretlominancl<l. do regimen gym,nü.siat sob o 
ponto de vista. do ensino. .. 

Alguns teem condemnado os exames e, as· 
sim tambem, os concut·sos por prejudicia.es 
ao ensino. Sem querer entmr na aprecia· 
ção deste assumpto, não posso deixal>, com· 
tudo, de dizer algum tanto em favor da 
opinjão contraria. Em um regimen demo
cratico, principalmente, o exame e o concur
so são excel!entes ln.::;trumeatos de selecçãu; 
elles deixam no caminho um grande nume· 
ro de incapazes e, si podem desanimar os ca
pazes, apenas o farão quanto a um peque
no numero. 

Si attendermos á eommodidado .· do estu
dante, ainda sobt•eleva . o exame . daquelle 
regimen, porquanto as provas geraes de 
hab~li.tação . s~bre qualquer . disciplina são 
exbilnJas depo1s d~ uma successão de provas 
parciaes, o qua não acontece com o exame 
pa.rcellado, que é geral, na voz . unica. de sua. 
realização. . . 

Já sob o ponto de vista. do ensino, já em 
relação ao exame, portanto, o regimen gy
mnasial . é preferi vel. 
D~ixomos de pa1•te, porém, a justificação 

de urn regimen. já esta.b3lecido .· por lei. 
Sr. Presidente, quando, por-toda p::trte, se 

procur·a. diagnosticar o mal .· que .inficiona a 
in.strucção secundaria., não é justifl.cavel que 
nos eutroguemos ao estudo . de uma questão 
que já não mais avulta-a escolha. entre o 
regimon parcellad.J o o regimen seriado. 

Li algures que, ao .contra.rlo J.o que acon· 
tec~ com a universidade e a escola prima
l'Ía, q ne encontram seus embaraços e diffi
culdadcs, mas quo se uesenvolvem de um 
modo normal c regtlLr, 0.:1 estabelecimentos 
secuntlat•ios os tão n.ll'octados de uma molestia, 
~uja. natu1·czo. a.inúo. não se pôde descobrir. 
Alguns rlízom quo so trata. de uma crise de 
Ct'o.sclmcmto; outros qUOl'em quo seja. um 
mlll or·goanicu. 

Cauu. povo, diz omioonte escriptor, se julga 
o unic.; all'ucto.do; entretanto, viajantes, de 
ontlc t\ ondo, l'ec•Jlhem as mesmas queixas, 
notam phenomanus a.nalogos da decadencia 
da lns~rucção l:~Ocundarla.. 

Puis bem; quando, nos atltl'OS paizos, se 
procura estudar, ~ob um ponto de vista su
perior, as caus.~ts de semelhante decadencia, 
ainda retrogradamos, pondo em duvida o 
valor de um regime o em que a idéa de me
thodo, á primeira vista, se revela, e ada
ptando o que sa lhe oppõe, o qual, si me
tlloJo tem, o será quan1o em uma situação 
que é essencial âquelle. 

E' o caso, portanto, de se os organizar 
para que proporcionem uma escolha provei
tosa entre os oxa.min:1udos e os concur
rentes. 

E a respeito devo repetir considerações 
que já fiz: nesta Casa., quando tive de respon· 
der a. uma. objecção do illustre Deputado, o 
Sr. Manoel Fulgencio. S. Ex. disse que ho
mens eminentes \sem figurado em todos os 
ra.mos da actividade publica, nas ditferen~s 
posições qu~ teem occupado e que,entrcta.oto, 
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fizeram os seus estudos .sob ~ influencia. do 
regimen de exames parcelladoa. . . 

:Mas, si voltarmos ás nossa.s reflexões ao 
tempo em que fizera.m sens cursos, é força 

·conf81:&r que essas tlguras salientes na poli
t!~a, no magisterio e em prollssões outras se 
formaram sob um regimen a. ·que sómente 
ea.bia. a denomia&Ção de parcellado quando 
considerado sob o ponto de vista.· do cltallle, 
pols que continha. o mesmo methodo que 
·constitue a substa.ncia. do regimen gymnasial. 

O latim se estudava. em \res ·a.noos: co
meçaVil·86 pela. . tmducção ~os livros mais 

· fa.ceis, passa.va.-ss depois á traducção dos 
menos t'aceis, a. tê . se chegar ao purso · deno-
minado-todos os livros. · • . 

O mesmo acontecia eom o franeez, o in
glez, o portuguez e outros preparatorios. 

Eis a razão por que o regimen pa.rcella.do 
na.queUa. época não prejudicava tanto quanto 
nos nossrs dias. . 
. ·Devo db.;er tanto, porque n:~. auaeneia. do 

injuncçõee -legaes muitos abusos se com· 
mettia.m. no sentido de se apressar· o es· 
tudo. · - .. .. 

Mas; ftque aecentuado quo se esta.va. ·om 
uma situagão semelhante á que se encontra. 
no· regimen gymna.sial. · . · . · 

Os que se entregam ao trabalho de fixar a. 
na.tureza. do mal que atfeeta. o estabeleci
·mento aecuuda.rio teem divergido profun· 
damente. 

Alguns pretendem que a. sobreca.:rga intel
leetua.l seja. a. ca.usa. unic& da. decadellcia. da 
inatru~ secundaria ; outros, examinando 
os conhecimentqs dos matrfeula.ndos ou dos 
ba.ch!\re!s em letu-a.s, julgam que ha uma 
causa superior que intiue a eaae e1f'eito. 

mantos dos ba.cha.rcis ·em lettras ou ma.tri· 
culandos. · 

A' .primeira vista, revelam esses conheci..; 
mentos o grande defeito da separaçã o, eomo 
que cada. um foi a.dquii-ido para · ficar iso· 
lado. do ·seu. v.isinho. . · . . · · 
Pa~a me Jervir de uma . comparação de 

Co'Jbertlo, os conhecimentos· dos baaha.re!s 
em: lottra.s nem são como os ·dostroços da 
acropole que despertam a. idêa da. un idade 
desa.ppa.recida, nem tão pqueo como os. ma.;e. 
riacs reanidos dá.. ·pro:s:ima construcção, os 
qoaea de>pertam a . idéa. da unidade futura.. 
Em nível deslgua.l, estão as idt!as a.ppreben· 
dida.s pelos mil.tr!culaodos .e bachareis em 
lettras. . · . · . . . · 

Tambem, ao lado da sapat•a.çã.o dos.conhe· 
cimentos, nota.mos que estes sómeote so ad~ 
quiriram mediante a repetição . e11:clusiva.; de 
fórma. que a. liberdade de raciocinar não 
encontra. estimulas; a.inicbtiva do juizo en· 
cont1~ obstaculos, pelo contl'ario . Dahl não 
a~ encontrar o .bacb&rel em lettras, como 
deseja.r a.m · o9 arcbitecws do · !Litur~ sooia.l, 
sonha.udo com a .ínstrncÇão integral, appa
relba.do pa.ra o oombate da. vida publica . · 
· · Senhores, tem-se proclamado a. quebra. da 
scienoia.. Mas ha uma illu.alo da parte dos 
que assim peD&am; o que e1iste unicamente 
é a. falleneia. do methodo. Na. 1'al ta. de 
me~hodo é que está. a. ca. usa IUPQrior :io 
abatimento da. ill.8tru.cçã.o se c unda.1•ía. 

Como quer IJU6 lOja., deixemos e!ta ques~ã.o 
de somenos 1mporta.ncia., sobre a escolha. 
entre o regimen gymnaaia.l e o parcellalio, e 
volvamos as noaas vistas para as questões 
.superioreJ do cultivo da. intelligencia., mui 
principalmen~ sob o ponto de vls~ do 
ensino sepundario, que, incontesta.velmente, 
devo desp11rtar m·ais interesse ao legMa.dor 
do que qualquer outro. 

Quan'lo ~sobrecarga lntellectual, podemos 
dizer que não é ' cau~" uniea, mas um dos 
aspectos do ma.l; tanto que nos pa.izea ondo 
nós encontramos o estudo, auim tambem o 
esame, muito simplificados, o mesmo aba· 
limento se nota, e, si o remedio da bifur · Elle não entronta. sempre o mosmo inimigo, 
ca.ção, da. divisão da cultura. em cla.~sica. e eomo aconteco com a. univ<lroid&de e a 
modero~ tom sido a.pplica.do no selo dos povo~ escola. prlmal'ia. 
em que a. sobrecarga. in~elleetua.l é um facto, Si estes estabelecimentos teem de se bater 
longe de diminuir o mal, tem produzido ag- contra. a ignora.neia.,o esta.beleoimeotQ seeun· 
gravação. Nos Est:l.dos Unidos, onde a. cul· dario é responsa.vel perante a sociedade 
\ 111'3. cla.ssica. se encontrava ao la.do da. cul· pelas faltas de que esta se r esente. A in
tara. moderna, não desportou entbusiasmo tluaocia. da !nstrucQão seeundaria, no que 
esse processo da. biCnrcaçã.o, e, sl na Hol · eonceroe ás relações com a sociedade, nos 
la.nda a desillusões deuloga.r, na França. não impõe o dever de ligarmos o maior in· 
se tem podido fundo.r detl.oitivamente. Mas teresse c\ sua. ot•ga.ni7..ação . 
o que quero dizer é que, a despeito do r e- Empenhemo-nos, pois , nosse ~entido e não 
medio .Proposto para cura. do mal da. sobre· nos e!queça.mos, s mhores, de5se br11.do da. 
ca;rsa.lntelleetual, esta. subsiste, o quo eon- rovoluçã.o, que muito bam resume o pro
stitue um a.rgumento contra. a.quelles que a gt·a.mma. da demoeraeia moderna: 
apontam como a. causa untca. do abatimento «Depois do pã.o, a eliuc&çíto é a p1•imeira. 
dt. \JKtl'Uoçlo aecuolio.rla. necesJida.do de um povo.• 

Pa118mos o.gorilll. MUla aup&l'ior que so j Tenho concluído. ( M'11ilb bom ; muito bem. 
maultel~m mu\ olaramenw 011 conhoei- O orv.dor é comprinuntado,) · 
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O Sr. EsDteJ.'"aldino Bandeira 
-Sr. ·· Presidente, 1 venho empenhar-me no 
debate do parecer da · Cummissã.o · d~ Instru
cçã.o e Saude Publica ~em trazer em uma. 
das mãos mais um • projecto ou programma 
sobre o ensino secundaria. 

Isolo-me ·daquelles .que deblateram formi
dandos contra .· o systema. • do ensino parcel
lado . e que v e em ·em tal systema a .· tão 
apregoada decldencia da mentalidade bra~ 
zileira. 

Sou .talvez uni retrograuo · pugnando pela 
dualidade de ·· regimen no · estudo dos prepa
ra to rios necessarios á.. matricula nos cursos 
superiores. . .. · 

Entretanto, tenho em favor de minhaopi• 
nião . a. ·pratica seguida ·por muitos povo-; 
culto3. 

Cousa riotavel e que constitue verdadeiro 
illogismo--a · condemnaçã.o de um regimen 
de ensino pelo falseamento de sua execução. 

De facto, por que é que -se condemna o 
systema dos exames parcellados ~ 

Porque se praticam abusos em sua exe
cuçA:o. 

Mas ê possível e justo induzir da. adultera
ção de um regimen ·o seu . verdadeiro valor, o 
seu merito real W 

Com que regras de logica raciocinrun os 
que atacam um methodo de ensino p<>r causa 
justamente dos desvios em sua execuoã.o? 

E é o caso, pois nã.o tenho ouvido outra 
a.ccusacão ao ensino e aos exames parcel· 
lados sinão esta-que se dão muitos escan
dalos em sua execução. 

O Sa. PRISco P .AR·Aizo- Ha ta.mbem a 
falta. de methodo. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Já tra
tarei desse ponto. 

O que eu aesejo que fique desde já. accen
tuado é ess3 estranho raciocinio : .a condem· 
nação de um re.gimen de exames pelos 
abusos que se praticam em sua execução. 

Mas, senhores, não foi por esse syst3ma 
que estudaram e so formaram os homens 
mais nota veis que o Brazil tem tid.o ? 
(Apoiados.) 

Incontestavelmente. (Ha "'m·ios apa1·tes.) 
Já. disse que responderia ao illustre Depu· 

'tado (dirigindo-se ao Sr. Prisco Paraizo), sem 
pretender, aliás, empanar o brilho do seu 
discurso. 

0 SR.. PRISCO PARAIZO-Bondade de V. Ex. 
0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- E ao 

tempo em que estud9.l'am aqualles nota.veis 
bra.zileiros era até mais reduzido o numero 
de prepa~atorios e das disciplinas do curso 
secundar1o. 

Entretanto, esse limitado numero de ma
terias propedeuticas, estudadas pelo systema 

parcellado, fui bastante para guia~·Ihes o 
espírito e afeiçoat·-lhes a inteUigencia nas 
luctas memora. v eis em · que posteriorm9nte 
~e empenharam na vida publica. 

Agora, porém, pretende-se impor um novo 
e unico systema, que tem todos os ca.ra~~ere:-; 
da rigidez germanica, o a. esse circulo de 
ferro, proprio do inferno dantesco, S;} devP.m 
submatter e adaptar todas as intelligencias 
juvenis! .. ,. ·· .. · · . . · · 

Entretanto, . a intelligoncíâ humana vae~ 
de proximo em pro:dmo, da sandice á. genia-
lidade. · 

Mas, não; todas asintelligencias, S{:'ja qual 
for o grá.o de sua capacidade, hão de se 
ajustar ao circulo irreductivel . que nós,le
gisladoros, traçamos para . illuminar o espí
rito nacional ! 

Ouço . dizer por ahi que isso é progresso na 
~ciencia .pedagogica. . 

Em ·· contraposição a esse pre.suppósto. 
informa Honry Michel, em sua recente obra 
intitulada- L'en.seignement seconàaire, que 
em um .· inquerito pa-rlamentar feito ·· ha 
poucos annos em .França ·foram ·unanimes os 
depoimentos cont1•a a exístencia. de um typQ 
uni co de ensino. 

E' preciso quebrar a. uniformidade dos 
lyceus e dos coltegios, clamavam. 

Que se me permi tta a liberdade de ler 
esse trecho da obra de Michel: 

c Il faut briser l'uniformité du type de nos 
lycées, de nos collcges! Ces mots reviennent 
souvent dans les dépositions récueillies au 
cours de la récente enquête parlementaire. 
Un ancien ministre de l'Instruction Publique, 
M. Raymond Poinca.rê, a devoloppé cette 
these avec vigueur. Jc crois bien, pour le 
dire en passant, que le premim· auteur de 
cette idée, comme de tant d'a.utres idées fé· 
condes, dont les unes ont prévalu et les 
a.utres ont été hien á. tort éca.rtées, est 
M. Gréar.I. 

Sans aller jusqu'à. soutenir que chaque 
région pourrait a voir son typc de lycée, son 
plan d'études, ses programrues, ce qui serait 
antipath]que á notra tempéra.ment national, 
et ne laisserait pas d'olf.rir quelques incon
vénients, je crois qu'il y a placa au moins . 
pour trois formes d'enseignement secon
daire : le greco-Iatln, le classique frança.is, 
le spêcial. » 

Eis ahi o que eu opponho aos que me 
julgam retrogrado por pugnar pela duali- . 
dade de typos no ensino secundat·io. 

A variedade de systemas e o polymor
phismo de regimens, longe de prejudicarem 
a. causa do ensino publico, servem-n'a muito 
melhor por consultar as differenças sensiveis 
que se notam na c::tpa.cidade mental dos. 
estudantes. 
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E o autor a que acabo de fazer r eroi!lSM O Sa. EtUIERALDL';o BANDI':ITU. - Isso é 
:pondera que, sem h• ao ponto do sustentar uma verdade que empolga. todas a.s opiniões. 
que cada região poderia ter seu typo de Nr.~se r cgimen o curso compõe-se de seis· 
Jyceu, seu J?lano de estudos e seus progt·am~ aonCls com aulas numerosas a que devem as· 
mas, acredtta. que .ha logar ao menos para sistir os estudantes, e um certo numero de · 
tres formas de ensino . s_ecunda.rio, o · greco-· falias acarreta. a. perda de um auno. 
latino, o.classico-!ra.nce.z e o especial. . . · Pergunto: todos o; moços teem moio3 pe-

Nos Estados Unidos aind;~ maiS numerosos cuniarios pa.ra.d<ldlear seis aunos.de sua. .vida. 
são os typos do ensino secundtuio . 8lclusivamente ao estudo de materia.s pre-
. São nota.veis sobretudo a extensão e a De· pqratorias 1. . · · 
.xibilidade dos programmas. o SR. VALo~s DJ> CASTRo-Nem todos são · 

Segundo informação d.e G. Compayró em a. ÍESO obrig!i.dos. . . 
sua. obra sobre-O en"ino. secundaria nos Es· · · · · 
tados u Didos,- os diri gellles do ensino ·sepun- o S!t . . Pmsco. p A.RAJZO ~.( t a X :I. das ma· 
rlario americano no:!o sao ~ue fazem a escolha tricula.s é irislgÔifican te . 

. entre as diversa$ 1114ierias de qrJe te compõe o O S.R. EsUEliULDlNO BANDE!R.~ - ·Isso é 
programma escolar·; essa escolha slro ós alum- um incidente da qllestãà. V. Ex . ··não ··deve 
aos que !eem. a Hberdado de ( a;;er. . lltal ·a apen,ls de üm la:lo, mas om · ·todo o 

Contantam--se om prepor aos alumnos t<ma seu conjuncto. 
grande 1lariedade de .estudos, que, tomados etn A questão é esta: pat•a que um c.>tudante 
set t conjuncto, conseituú·iam ·uma verdadei1·a pos>a. fazer· o curso seriado do Gymna.sio Na.· 
cncyclopedia; o alumno, ntto podendo abraça1· cional precisa. despender com i~so seis annos 
tudo, tlecide·se, segimdo sett gosto e suas apti" i!e su'.l. vida., ·e eu jnqulro dos homens de boa · 
dlJes, pDI' ~sOu taes mattrías. · fé Si tod{)S OS mOÇOS podem perder illll~S 

Commenta. Compa.yró:- Com o.eslamos longe. annos com ogse estudo; 
das re[!l'aS un;(ormet e lyrannicas tp~e pre$i· 0 Stt. SA'I'YRO JJÍAs-Perdem Ottl!"a.JJ. lia.m~ 
tlem na Europa aos estudos secundarias 1 -

E esse é o systema. dos a.merica.uos nas O Ss.. E~~tERALDJNO BANDl>mA- v. Bl. 
Mgh .!cltool~, nos collcgies e nas academias., estii fé\Zendo um jogo de pa.tavras. Seis 

i'ila. Inglaterra., não ba. sy~tema nem pro· annos podem ser ganhos polo cstuda.nta que 
gra.rnroa.s otflelaes. O ensino é ontregue aos IJão se tem de prevccupa.l' eom os meios de 
parcula.res. prove1• á 11ua. subsistenei:~o ; mas não por 

O governo nio tem intervenção nas ut:JCl· aquelle outz•o que carece desses meios c que, 
plin&S escolares; Jlacaliza apenas os exa.rnos. pur ta.nto, não pód.<l emprega. r. a. sua activi-

0 sn. M.4.LA"VIAs GOl\"ALVES-H~sa. é nuo uado exclusivamente, duz•ante t!l.ntos anuas, 
.. >' .. nu e9tuüo do curso secunua.r lo . ê &quelt~o. 

O SR, Es!ltER.ALDll\O BA.NDEIRA ••• -por i n o Sa. SATYRO DH.;- Pois entã.o que se 
'termedto de pessoas idonea.s e oomJI!~teotes . appliquo ll outra. eousa.. 

Entre nós, porém, qucl' se reduzil• todos os O Sa. Es:~tERALDINo B.\ :-IDt;rRA- Mas então 
regimens a um iypo unico-o do Gymnasio V. E.~. pode sobNpor-so a. minha vontade no 
Nactona.l-com a. saa. sob1'eea.1•ga de matarias . que diz rospu!Lo <W cul•.t v o do meu ospirito 

Vou ler á. Camara.. . . e a.o modo do enca.minhal' a 1ninha. vida~ 
0 SR. VALOIS DE CASTRO-COJ.J10SOX<!mes Pôde V, Ex. impor-me a maneira. de 

parcellados não se dll ta.mbem "- sobrec~rga U.llplica.r a. minha. Mtividado? 
de ma.teri\18 ~ Não ha. duvida.; desde que nem todos · 

O Sn.. :b:s~u:RALDJNo BANDEIRA- No regi- podem dedicar-se exelusivamente, durante 
men dos exa.roes pareell:ulos, o numero de seis longos a.nnos, ao estudo das disciplinas 
ma.t.eria.s é inferior e o a.Jumno tem o dir·ei· constitutivas do curso seriado, e uma vez 
to de estudai-as durante o tewpo que quizer. 11ue seja iostituido em typo uuico esse regi· 

Pelo systema seriado, elle tem de cursa.r men, muitos moço~ que poderiam est ud<&r e 
seis annfJs, pelo menus , ttB a.ul~s do Gymnasio preparar-se para os cursos superiol'cs pelo 
Naciona.l ou outro estabelecimento equipa· systema parcellado, ver-se-hão forçados a. 
rado, onde deve estudar um grande numero abandon~r OI! estudos. 
de ma.terias, e nem todos teem os rocursos E, assim, 0 rogimen aeriado, em Ioga.!' de 
para isso UOOC$Sarlos. propagar a. tostrucçã.o, diffi.culta-a. e, em 

Senho"l'Els, o r~gimen seriado, como typo rouitus Cll.Sos, impossibilita.-a. 
un!co do ensino secondario, longe de l't\cili· Isto 6 um facto que doeorro naturalmente 
tato, emba.ra.ça.-o. da lmposiçã:o ue um rogimen nni~o e infle-

O SR. PRISCO PARAlZO-Não apoiado, xiveJ á.Jnstl•ucção allCI.IOda.ria , 
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Eu, _po1·~m. desejà.l'ia. que aos typos exis
tentes se accrescentassem dous, tres e mais 
outros; que se désse a cada individuo o di
r·eito de estodar ·o que quizesse,pelo systema 
que entendesse; que se lhe permittisse a fa
culdade de consultar exclusivamente a. .sua 
intelligencia e aptidão em ma teria de ensino 
e instrucção, tal como se . faz nos Estados 
Unidos, em que o alumno por . sj só, ou 
aconselhado por seus mestres e assistido por 
seu pai, e3colhe o progra.mma que quer es
tudar e o curso que desej::t seguir. 

O mais que nesse assumpto. se póde conce
der ao Governo é o direito de exigir do can
didato â matricula nos cursos offi.cíaes o co
nhecimento de um certo numero de ma terias, 
p1•ovado em exame publico em que haja ·se
riedade de •· processo · e idoneidade de · exami
nadores. 

Cada um que estude como quizer e que 
aprenda como . en tendel' .. ·. 

0 SR. PRISCO PARAIZO_;_ Dessa. liberdade é 
que veem os nossos prejuízos. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. E:jMERALDINO BANDEIRA- O esttl· 
dante póde úzer um bom exame pelo syste
Ula. parcellado, sem, entretanto, saber a ma
teria, dizem os illustres Deputados. 

Esse argumento prova. de mais, pois o 
mesmo se póde dar com os exames pelo regi
:nen seriado. (Apartes.) 

Não é possivel discutir contra a evidencia 
tios factos. 

:Y!as deixemos essa. fl~stão. 
0 SR. VALOIS DE CASTRO-Mas cs~a, questã.o 

·~ impot•taote. Como ~quo um estudante 
pódo fazer exame de physica ou chilnica do 

4° anno do Gymnalilo si não tiv<'l' o em'so 
completo do ma.thematica, do~ pdmeiro.-; 
annos? · · 

0 SR. ES:<.IERALDI::-.10 BANDEIRA-Senbüros, 
não se concebe que a immoraliclaue dos exa
minaU.ol·es soja tão ~ra.ndc que os levo a. ap· 
provar om exame ae physica. ou _ chimica, 
moços que não saibam mathematica. 

A di:wutir com abusos, então renunciemos 
a. todos os planos de ensino, porque abusos se 
podem dai' em todos elles, e, quanto mais ri
gorosa é uma lei, mai~ graves são as infra
cções que contra ella se commettem. 

VV. E Ex. conhecem a Historia Romana 
~ sabem que, qu::~,ndo o Imperio està.va podre 
:Pela corrupção dos costumes, foi publicada a 
lei Julia de aduUeriis; e que resultou dahi ~ 

Que as matronas romanas se foram insere· 
ver nos registros publlcos da prostituição 
para. poderem praticai-a com toda a liber· 
dade. 

Em materia. de ensino, como em tudo 
mais, só BC devo exigir o que é justo e razoa
veL 

Esta aceumulação de materias e este exa. 
me de madureza do curso do Gymnasio-Na
cional é o que conheço de mais prejudicial 
ao ensino publico. 

O exame de madureza, instituído e regu
lamentado por Benjamin Constante mantido 
no regulamen~o Epitacio Pessôa é um ver
dadeiro tlagello para o espírito de nossos 
joveni! patrícios. 

No regimen creado por Banjamin Constant 
h a via tres exames-o de sufficiencia, o final 
e o de madureza. 

E, no regimen Epitacio, dous----:c-0 exame de 
promoção e o de madureza. 

Pergunto á Garoara si ··em materia de in" 
strucçã.o !la ou não direito adquirido e si um 
moço quo se submetteu a exame de uma dis~ 
ciplina e foi nelle approvado se deve sujei
tar ainda a um novo exame para obter · a 
mesma approvação ~ 

Raciocinemos com calmae serenidade. 
Si um estudante prestou exame de uma. 

disciplina. e foi nella app1•ovado, por que 
motivo o havemos de despojar de um direito 
adquirido, com a exigencia de um outro exa· 
me em que so permitte até a reprovação 1 

E que vem a ser esse exame de madureza.~ 
Um accumulo extraot•dinario de materias 

em que o candidato tem de ser examinado 
por lentes offl.ciaes, lentos particulares e não 
sei mais que outra. especie de professores e 
em programmas por elles organizados. 

Com f1•anqueza.: qual de nós, que fosse sub
mettido a. uma prova de tal natureza., não 
poderia ser reprovatlo 1 Seríamos todos re
provados com distincção. (Riso,) 

Bem sei que ess:~s ma.terias são distribui
das em um curso do sois a.nnos ; mas ta.m
b3m ninguem ignom que cada a.nno desse 
cul'so tem uma sobrecarga de disciplinas 
que não pe1•mitto ao respectivo alumno a.p
plicar-sc a outros os&udos. 

De mudo que, no sexto anno, o estudante 
pótle ~onsel'VU.l' em motnol'ia os princípios ge
raes do touas as mu.terias dos annos a.nte· 
l'h>res; mas as particular·ida.des e os dota
lhes , esses, si não se acham de todo esque
cidos, estão muito apagados pelo tempo, e 
justamente nesses detalhes e nessas parti
cularid<tdes é que podem o capricho, a vai
dade e a prevenção dos examinadores fun
damentar a reprovação do estudante. 

Antes do p1•epararmos alumnos para os 
exames de madu1•eza, devemos cuidar em 
formar os lentes. 

Por que condemn<tm os exames parcel
Iados ~ 

Po1• causa. dos ·~scanda.los que nelles se 
praticam. 
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Eqiie'in são os responsaveis por ta.es escaa- Si ê considcra;vel, como a.cab~ i de de· . 
da.los? ·. . . · .. ·· . I monstrar, o numero de ma.terias q,ue se . 

Sã.o os lentes. · · . exigem no 4• anno do-Gymnasio Nacronal. · 
. Logo, devemos primeiro cuidar dos lentes ainda ma.Ls consideraveh•· um verdadeiro-

par~ depois prepararmos oa alumnos. · desproposito, é o numero de disciplinas de· 
Chamo agora a atteJJ<;lii.o da. Cama.I•a para o que se compõe o se1to anno <less~ instituto. 

Pr!?gramma que ~se quer e~igir ,em typo · · Calhà Perfeitamente na. hypothese a oboor
wucp para o curso .secun~arlO , B · 0· pro- va.ção de Michel sobro . o ensino mini ·~rado · 
gramma do Gymnasro .NaciOllA!. . · 1 d F ,., . ~ -

Vejam·se ahi pol' exemplo as mate,.!as nos. yceus e rança - os pro,.rammas sao 
i td '4• d • . ' · • · · multo carregados e eesa sobrecarga. com-

e.x g as para.. o anuo es.e curso· : promette a obra. para a qual se trabalha. : a. 
cTrigonometría.,geoiuet ria, algybr a, portu- educação do espírito; ' . ·. . . . . 

guez, fra.ncez, desenho, ing!ez, aUemão, la· ·E é jus~mente isso . o que se póde dize;:' 
tlm, grego e historia..» · do regimen seriado en~re nós: o accumulo 

o sa. Pnrscl PAnA:x.zo _ Depc:iis de J;i ter de mn.terias iropO!Isibilita. um estudo .ser·io e' 
cursldo ess.ls ma terias. · pr~veitoso : · 

· · ,o SR. Euo&NIO. To'URtNHo- Com os·exame:s 
O .:,'R. Es~xEiB.LDil'\O . BANDEm.\ - ·Não se ·pa.rcella.dos .. não se dá. o · mo3mo · accumulo de. 

tl.'ata. de saber si o alumno. tet•:l. ou não estu- .ma terias 1 dado nocões de p:u·;e dessas . ma terias nos 
~unos anteriores. · O SR. EimERA.LDINo BAt>iDli:[RA-V.· Ex. 

O que se trata. de tnd<~oga.r c, aute:~ de tudo, não sabe que nos exa.mca p~roollados é iufe·· 
a. possibilidade material de estudin• uni a.do-- rior o numero de prepa.ra.tori!\s ~. . · . 
lescente tantas dlsclpllnas em um a.Iino .56 de Um SR.. DEPUTA. DO-Não ha. t:>L . 
seu curso 1 . . · 

Qual a consequenctll. deSiie regimen ~. O Sn.. EsMERALDINO B.;,NDEIRA.-Iato ~ um O\ . 
E' quo para. ·o a.lumno brioso um ·tal pro' .sifnplos questão dé lera.· lei. · 

gl'AJD.ma pode ser fata l ; não paslaodo, en· o sa. v ALGts DE CA.STn.o- Apenas n1ici 1111 
'treta.nto, de uma pilheria. para o estudante 0 :.-go. 
vadto, o qua.l ir~ pt•ocurar num bom em· '"H 
penho O p repD.I'O quo lhe falta. pal'(l. a appro- 0 SR, ESMERALDiNO BANDEIRA-Sim, parJ, 
vação. o curao de Direih, por oxemplo, não ha o 

o sa. P n.rsco P.U'\AJZO _v. Ex. est:i se grego, o desenho, a litterotura. e &io facul
retel'indo a um mal quo existe no Pl'O· ta.tivoa o inglaz ou o a.llemao. 
gra.mma, a sobrecarga intell~ctual: mas não Só a.hi estão quatro materiu.s . (Aparte.f.) 
at.a.cando o rcgimen gymna.sial, que não tem Diz·se, 1>orém, que o projecto do Sr. ~~ 
e.see aecumulo do mate !'las. nocl Fulgeneio é lllogico e contl'adíctorio e a 

o SR. Es~tER.ALDlNO BANDEIRA -J:l estu· seu respeito se ezprimo, p o1• este modo, o 
det a qu6lltãó sob esse aspecto; agora. e~'õou talentoso relator do parecer da Comroissão dt~ 
enoa.ra.ndo·a. sob outro ponto de v ista. E Inst1•u0Qão Publica., Sr. Bà P eixoto: 
nlato 8011 coberen~, porque defendendo 0 .:Asslm ezposta a. questão, a incobereociA 

~roiecto do illus~re Deputado Sr. Manoel do projeeto ê mnnlfes~ e este dilemma. lfl 
ui• i Impõe : . 

gene o, combato implicitamente o exame 0 regiml3n da ex:~mes por seria e do ma-
de madureza. (Apa2"le9,) Pobt•c. instrucção dureza, iniitítuido pela. reforma de 1890, !:' 
publica.! bom ou m1o. 

E' toou ta r a. luctn em que elln. serve de Si é bom, não ha. razão para que se o prt)· 
objecto ; e sobre a mais delicada materia. telle ainda por ma.ís tempo, sob o tuncb 
pl'ima que eu conheço-a mentalídade de monto de interesses pessoaes. 
no:SSo.~ jovens e amados patrícios - é que, Por rna.is respeita.veis que sejam estes, não 
muitas vezes, mãos inhabeis vão fazer ~as devoro ser considerados, tratando·~ de-
audaciosas experieocias ! instrucção publica. 

·uma. especie de anima vólis em que se Si "é m1o, em log:u· de adiamento, devc·se-
permittem todos os enso.ios e todas as ten- cuidar de modiftcal-o . 
tativas ! Nesses termos, penSa a Commis...<ã.o que o 

Que valem programma..s, foi tos, aliáS, sem projecto do St• . D6pu~do Maoool Fulgencio
attençio :1. capa.cid:~.de doa divel'.ros estu- não p6de ser approvado.~ 
dantes, si n3o houve!• idoneidade e comp&- Eu nã.o a.cceito as alternativas lembradas' 
te:oeia. por pa.rte doa tncarregr.vlo~ de sua. ~orno aa verdn.deY oppoatas de um d!lemma.. 
oxacuQio' Doua rcglmenaque coe:listem podem set• 

NadR valerão sem Isso. bolll IOb pontos <te v istA ditrerentes. 
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Não basta saber·, si uma reforma que se 
projecta é boa ou má em si : urge • veriftc:tr 
si é conveniente e póde aproveitar áquellcs a 
quem ella vai s~ applic~r. 

Para um moço de intelligencht e de recur
sos, ê bom o regimen variado · diminuído em 

-todo caso o numero de disciplinas que ora se 
exigem no .·. Gymnasio Nacional ; mas, para 
um estudante pobre e mediocro, é.in~ontes· 
tavelmentc máo. · · · • ·· .. · . 

E eu já. me referi aosystama.de ensino pra
ticado nos E~tadvs . Unidos, em. que diversos 
typos coexistem semque ninguem haj':l. ar
ticulado contra elles a . pecha. de contradicção 
ou incoherencia. 

Referi ta.mbem as palavras de Michel em 
que elle pugna pela adopção simultanea. de 
tros regimons pelo menos. 

Deve, pois, . ao lado do regimen parcellado 
existir o systema. seriado, composto este, 
porém,de um numero racional de materias. 

Além disto, a. Ca.mara . está. ti·abalba.ria. por 
numerosos projectos sobre o ensino integral 
e instituição do curso universitario. 

Resolva ·primeiro a Cama!' a sobre esses 
projectos pa.1•a evitar que dentro em pouco 
tenhamos de modificar a reforma do ensino 
secuudario, que ora se discute. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO -...Vamos votar 
afinal um pt•ojecto antagonico do ensino. E' 
o que V. Ex. quer. 

0 SR. ESYERALDINO ~ANDEIRA-0 que eU 
quero ó manter o statu quo. 

Ja. disse que, vindo occupa.r-me do a.ssum· 
pto em deha.te,nllo trazia em uma. das mãos 
mai~ um projecto so1J1•o instrucoão publica.. 

Tantos já são os projectos apresentados 
que a.daa.L de contas não so reforma. cousa. 
algum:.\. 

O que, po1•êm, nlo deve continuar ê esse 
esta.do de va.cillaoã.o o Incerteza que paira 
.iabre o ensino secunda.rio entre nós. 

Par isso é que voto em ta.vor do l»l'oj~cto 
tio St•. ~ra.noel Fulgenoto. 

0SR. VALOIS DECASTRO-Masosto tambem 
modifica. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Como mo
difica, ei apenas determina a. conserva.Qão do 
que exi3te ~ 

-Si conservar ê o mesmo que modificar, 
então eu já perdi a noção desses termos. 

0 SR. V ALOlS DE CASTRO dá um aparte. 
0 SR. ESl\:I:EltALDINO BANDEIRA-Actua.l

mente existem dous systemas-o pa.rcellado e 
o seriado, um ao lado do outro, e eu, como o 
illustre Deputado por Minas, não proponho 
alteração a.tguma nesse sentido. 

Com relação ao exame de madureza. nos 
moldes creados pelo decreto de 1890, as con-

Vol. VI 

tinuas prorogações do prazo para sua. ox
ocuçã.o . bem mosf.ram que · todos temem as
violencias e ·os abusos . a ·que elle se póde 
prestar. 

Senhores, ha mais de um seculo decorrido~. 
na grande época da Revolução Franceza., 
que . urna palavra, forte de eloquancia e de . 
-verdade, se fez ouvir tdumphante sobre o 
a.ssumpto de que ·· ora no~ occupa.mos. 

Em 19 Frima.rio, sogundo anno da Repu
blica {1793), as~im s~ externava Thibaudeau, 
em. ~lena . Convenção: 

«Aba.ndonnez tout ·. it l'influence de la. li
berté, .á l'émulation et á la concurrence;,. 
c1•aignez d'étou1fcr l'essor du génie par des 
réglements, ou d'en ralentir les progrés en 
le m9ttant en tutelle sous la férule tl'una.. 
corporation de pedagogues, à. qui vaus auriez. 
donm~. ·· pour a.insi dire, le privilége exclusif 
de la pensée,la. regie des progrés de l'e3prit 
h uma in, l'entreprise du pet•fectionnement . 
de b . raison nationale; qui repoussera.it 
toutes les "Vêritês et les déci>uvertes qui 
n'a.ure.ient pas pris naissance dans sons seio; 
car l'aristrocratie et l'intoleeance se glissent 
bientôt dans toute~ les corporation~; qui. 
exercerait une intlucnce dangereuse sur la. 
confection des lois, leur ·. ox:écution, leur 
interpretation, sur les élections; qui dictcrait. 
la pensée publique et administrdrait l'opi
nion.)> 

Eis ahi como se exprirne o conde de Tlü- · 
baudoau: nada de officialização do ensino. 
Nessa. ma teria seja. tudo entregue á liberdade,. 
á emulação e á concurrencia. 

Mus nós, homens da actualida.de brazileira, 
que já não podemos rer1uerer habeas-corpus. 
por isso que não temos a propriedade da 
corpo, uma vez que todos somos obrigados a 
entregai-o 11 vaccinação·anti·variolica, não 
teremos tambem o habeas-anirnum, porquanto 
o nosso espirito deverá se adaptar a um pro
gramma. de ensino, unjco e otllcia.l • 

Como os homens de 1904 se mostram infe
rtoroil aos de 1789 ! 

As palavras que acabo de ler seriam um 
latni)ejo de genio ou aR allucinações de um
revolucionario 1 

Seja o que for, o que é facto é que essa li
berdade de ensino se pratica hoje mesmo na 
Inglaterra. 

UM SR. DEPUTADO-Na. França absoluta
mente não ha liberdade de ensino: vejam-se' 
os factos que alli se estão passando, factos da 
historia contemporanea. Por conseguinte, a 
Fra.nça de 1904 está muito atraz da Fra.n~a 
de 1789. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-V. Ex .. 
disse uma grande verdade, uma. triste ver
dade historica. t A França de 1904 não é a. 

28 
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França. dos Dantons, dos C. Desmoulios,dos O Sa. VALOIS n~:: CAS'l'RO- Nesse ponto 
Herault de Sécbe!les e tantos outros. •. 1' estou de accorJo com V. Ex. 

A l~rença de 1904 ha muito que foi levada · · · .. , 
pa.ra tr&z 'Pelo genio funesto do Na.poleã.o, I O Sa. ESillE~ALnu;:o !3A;"DE1RA;;:- _Embora. 
que tranaformou a nação em um regimento e menor o numc1 o de dls_clphnas !JXl0 ldu.s nesse 
com elle emprehendeu a. guerra. de con- s;rstema do que np regtmeiJ serta.do, aom tudo 
qnista.. a.tnda.é elle cons1deravel. . _ 

Si a F:raoça r1ctual respeitnsse a obra da ASSim é que, ~or Gx:emp!o,. par~ a mn.tl'l-
Revoluçã:o, certo que lá não estaria agora a c~la nas Facul_d.~des de, D1relto .sao necc~Sa· 
a.pavm·a.r ás classes dirigentes 0 punhal dos r10s os exames dP trcse mn.teru1s polo ~ys
anarchistas. · tema parc~llado,~o pas~o qu~ o cur.Jo sortado 

Como dii'Se antes, na Inglaterrll .:~e prati-'- d? ~Yf?DaSto Nacwnal compoe-sede dezenove 
ca integralmente a doutrina defemtida por dtsciphnas. . , 
·Thibiludeau. 1\ttenda a. Garoara: · ponve~il? em que s~ de.v.e melhorar o quo 

«0 ensino na Inglaterra é livre, o Estado exlSto,extgwdo-se m~us ser1edade no processo 
não intervem directament.e na organização tle ?xp.mes~ . . . .· . 
do emino primario; limita-se a estimnlar Iwlte-se, porém, e sys~e~atlcament?, esse 
os esforços feitos . pelos particulares eni. accumulo en.~r~e de ma,ellaB e perfl~ta-sa 
vista de propagar a ínstrucção, e sobretudo aos p~es o dum to de c?nsultar a ap, 1d~o o a. 
para. fazel·a penetrar na classe oneraria capa.c1da.ile_ dos propnos filhos a. reopetto de 
e :pobl's, · • suo. eclucaçao. . 

Cadil anno o Parlamento Yota. para este . yot.o, s~. Pl'~S!dent~, em f.avor do pro· 
fim um credito cujo emprego é confiado a Jec~oem d~scuasao •. po1que o Julgo benelico 
uma. commisoão especialllu Conselho Priva- P:J.Ia. 0 ens~no pubhc,o. . ... 
do (Cornmittee of pri'1ly couttci! on education) Tenh~ dlt?·)Mutto bem; 1itut to. ~em, O 
que faz o papel de mmisterio da. intrucçã.o orador" ~ compHrnentado por ~odos o> Depu • 

. publica.» tados p1 esentes. ) 
Eis como. a 1neu ver, se deveria pratica.r Fica a. discussão adiada pela. hora. 

o ensino em gera.!. 
Entre r1ós,.poréiu, o e.~pirito do adolescen· 

te não 1 h e perteMe, nem siqmn• pertence ii-O 
proprio pae! 

O seu espit•ito pe1•tence eJtclWiiva.mente 
aos capl.'ichos dos legislado1'es e á.~ violencias 
da a.dministt•ação; .de modo que ninguem :po· 
derá. educai' o &lu filho conforme os de~ejos 
e a aptidão d'este. 

0 Sa. V ALOIS DE CASTRO dá um aparte, 

o sr, President:e-Tendo duuo <~. 
hora, designo para atnauh ã. a ~;eguinta 
ordem do dia: 

Primeir:• IJarte (n,t(~ ·as ;.; hora~ o;l antes) : 

Votação do l)l'ojecto n. 2g2 A, de ID03 , 
autorizando o }overno a conceder os privi· 
legios dos estabelccim~ntos de en.>ino Sll JlO· 
rior ou secundaria aos congeneres fundados 
pelos Estados e pelo Distrícto Fcdernl, e es-

0 SR. ESMERA-LDINo BAL'íDEU\.ol.- Sl elJ. ti- tabelece condições pára. q ue estes J.lOSSU.lll se1· 
v esse de apresent<.u· um projecto a. esse re- reconhecidos officialmente (3• discussão) ; 
spelto,instituirü\ a liherda.c:e do ensino, liml· Continuaç-ão da. dtscu.>são untca do pa.L'eca • 
tando toda a. acção do governo a. uma fisoa.- n. 172, de l 904, sohre as emendas do Senado 
Iisação mora.lisada. no processo dos exames a.o projecto n. 60 B, de 1903, r efot·zuaodo a 
dos cursos secundaria e superior. L'corg:mizG.ção jndicial·ia. do Distrieto Fe-

Erll. o que eu tinha diZer para. justifica r o del' al ; 
meu voto em favor do projecto em debate. Discussão unica do p::.recer n. 30 D, de 

Não disponho de t empo 'Para occup~l' as- l904, sobre as emendas o1Ierecidas em 3• dis· 
siduamente a tribuna da Camara e instruir- cussão ao projecto n. 30, deste anno, que au
me com os ensinamentos de meus collegas: toriza o Presidente da Republicl\ a encom
a minha. profissão muitas vezes me pl'iva, men~ar â. indnstria, pelo Miníster io da. !\Ia.· 
desse prazel'. rinha, os na;vios que m~nciona ; 

A'quelles que se deram ao inaoínmouo de 2• diecussão ;<o projecto n. 216, do 1904, 
()uviL•-me (não apoiados) creio ter demon· autorizando o Poder Executivo a abri r ao 
strado: 1•, que não procede a. censura, contra Ministerio da Fi\zenda o credito ex:traorrli
a dualidade do regimen de ensino e de na.rio de 554$351, para pagamento ao juiz 
e!ames; 2•, que os males attt•ibuidos ao re· federal do Espírito Santo Dt·. Ra.ul de Souza. 
glmen parcellado não pt•oveem do regímen Martins, em virtud.e de sentença ; 
em si, mas justamente do falseamento de] 2' discussão do projecto n. 2 17, de 1904, 
sua execução ; 3•, que ba sobrecarga. de autorizando o Poder Exec.utivo a abrir a.o 
ma.te1·ia.s exigidas nos l)rogrammas otHcia.es, Ministel'io da. JuStiça e Negocias Interiores, 
mesmo nosystema pa.rcellado, o credito extraord•nario de 34:1B4$lll6, para. 
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o pagamento devillo ao alferes da brigada 
policial Ernesto Pinto Machado, em virtudo 
de sentença; 

: 28 discussão do projecto n. 218, de )904, 
autorizando o Poder Exacut;vo . a abrir ao 
Ministerio ·da Guerra· o Cl.·edito ·extl'aordi
nario de· 1:600$, para pagamento· dos ven
cimentos que competem a Manoel Ca.nutoclo 
Nascimento, continuo addido da Secretaria 
do Minísterio da Guerra. 

Segundaparte (ás 3horas ou antes): Discus-
são u:r.~ca.O.o parecer n. 199 A ,de 1904, sobre 

as emendas otl'erecidas na 2~ discussão do pro
jecto n. 199, deste anno, que orça a rece,ita 
geral da Republica para o exercício de 1905 ! 

Continuaç-ão da 18 discussão do projecto n. 
77 A, de 1904, prorogando até 31 de dezem
bro de 1908 o prazo para a realização de exa· 
mes :parciaes do curso preparatorio, exigido 
para a matricula nas escolas de ensino su-

perior; com parecer contt--ario daCommissão 
de Instrucção e Saude Publica; 

2a. discussão do projccto n. 219, de 1904, 
autorizando o PoJ.er Bx.ecuti vo a. abrir ao 
Ministeriu <hL Fazenda- o crediio ex traordi
nerio necessario para pagar a. D. Leopoldina 
Carolina. Gamisão de Albuquerque Figuei
redo, vi uva do capitão . do exercito Ignacio 
Francisco. de Albuquerque . Figueiredo, .a 
ditreronça de meio soldo a que. tem direito 
desde ll de fevereiro de 1887 atê 22 de 
julho de 1~03, á. razão de 20$ mensnes, • rele
vada a pt'escripção em que possa. tee in
corrido; 

la diseussão do projecto n. 131 A, da 1904. 
concedendo a pensão men:$ttl de 500$ á viuva 
do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da . Sil
,·cil•a Martins, com parece1• e emenda da 
Commissã.o de Pensões e Contas. 

Levanta· se a sessão ás 4 Ilora.s e 20 mi
nuto,) da tarde. 

122a. SESSÃO EM 11 DE I)CTUBHO DE H101 

Presidencia dos Srs. JuZ.:.o ele Mello (2o Vice-Presidente), .AtencM Guimanies Vo Secí·e
tario) e Julio de JleUo (2° V-ice-P;·esidente) 

Ao meio-dia procede-só á chamada, a que 
responds:lm os Srs. Julio de Mello, Alencar 
Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim Pir·cs, 
Bricio Filho, Sá Peixoto, Luiz Domingucs, 
Cunha Machado, Dias Vieira, Anizio do 
Abreu, Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Fon
seca e Silva, Walfrcdo Leal! Trindade, Abdon 
Milanez, Celso de Souza, Malaquias Gon
çalves, Pedro Pernambuco, Elpidio Figuei
redo, Raymundo de Miranda, Joviniano do 
Carvalho. Noiva, .Bulcão Vianna, Prisco Pa-

Paula Ramos, Abdon Baptista, Eliseu Gui
lherme, Marçal Escobar, Barbosa Lima, Cas~ 
siano do Nascimento, Vespasiano de Albu· 
qnerque, Diogo Fortuna, Homem ele Car
valho e Domingos Guimarães. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem <.lcbate a:pprovada. a acta da 

sessão antecedente. 
Pas.~t,·se ao expediente. 

l'aizo, Garcia Pires, Satyro Dias, Alves Bar- 0 Sr. _._<\..lencar Guimarães 
bosa, Paranhos Montenegro, Bernnrdo Horta, · ) d · 1 ·t d · t 
Galdino Loreto, Corrêa Dutra! Mello Mattos, (fo Sectetm·w proce e a ~ei ura o seguül e:. 
Sâ F1•eire, Fldelis Alves, Belisario de Souza, 
Silva Castro, Cruvello Cavalcanti, Maur~cio 
de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, José Bo- " . . 

EXPEDIENTE 

nifacio, João Luiz, Bueno de Paiva, Henrique Othcws. 
Salles, Carvalho Britto, Olegario Maciel, Ro- · Do Sr .. lo Sccretarin do Senado, de 8 de 
dolpho Paixão, Bernardo de Campos, Fran- corrente, communicando que o Senado ado
cisco Romeiro, Arnolpho Azevedo, Rebouças ptou e nessa data enviou á sancção a reso
de Carvalho, Eloy Chaves, Francisco Malta, lução do Congresso Nacional abrindo o c~e
Candido Rodrigues, Rodolpho Miranda, Her· dito de 292:802$282, supplementar á rubrica 
menegildo de Moraes, Joaquim Teixeira de n. 12 do art. 25 da lei n. 1.145, de 31 de 
Brandão, Costa Netto, Carlos Cavalcanti,, dezembro ele 1903.-Inteirada. 
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Do mesmo senhor, de igual data, comrnuni
cando Cj llll o Senado adoptou e nessa data 
enviou á sancção presidencial a resoluçã.o d o 
Congresso Nacional autorizando o Governo a 
conceder ao m11,jor medico de 3 .. classe· do 
e:lercito. Dr. · Alfonso Lopes Machado um 
anuo de licença, com ordenado, para tratar 

· de sua saude onde lhe convier.-Inteir:...ia. : 
. Do mesmo senhor, de 10 do corren'.e, oorii~ 
municando que nessa da. ta. o Senado enviou a 
aa.ncção presidencial a resolução do Congresso 
Nacional autorizando o Governo a' abrir o 
credito da 3:795$695 para. p;,.ga.r ao enge
nheiro Nuno Alves . Duarte Silva. a.· gratitl· 
cação que lhe compete eomo director in~ 
ríno do Obsorva.torio As~ronomico do Rio de 
Janeiro, no período de 2 1 de ja.noh>o a. 31 de 

· . dezembro de 1903 .~Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, enviando 
a emenda do Sena.do·. á, proposição desla Ca
mal'a autori7.ando a abertm;a. do cr!'.dito 
extraordinario de 12:801$870, em execução . 
de santança. pa.ssarla. em julgado em favor> 
dos eogenheiro3 Lueas Proença e ·Antonio 
da Costa. Junior.-A' Commi~;são · de ·or-
çamento. · · 

Do Ministsrio das Rela.~ões Exte~iores, de 
10 do cor:oonte., enviando a 8eguint.e ! 

MEi'óSAGEll 

Sra. Membros do Congresso Nacional
Pela inclusa expdsição que me foi. apre . 
sentada. pelo Ministro de Estado das ReJa. 
ções Exteriores, vel'eis a necessidade que 
t.em a. respectiva repartição de um credito 
·oxtra.ordinar io para a execução do accordo 
provisorio concluído em 12 de julho ultimo 
entre os gover nos do Bra.zil e do Perl't. 

Transmittindo.vos essa expoJicão, rego vos 
quo a. torneis na devida. consideração, atten
dendo tambem á ursencia. do C&SO. 

R.io de Janeiro, 10 de outubr o de 1904.
Francisco ele Paula Rodrigua~ .Aioes. -· 
A' Commissã.o de Orçamento. 

Do 81·. Paulo Ferl'eit•a Alves, P?'efeito mu
nioipnl de Nitheroy, de lO do corrence, con
v idando a fazer-se representar na oomme
mora.ção cívica em homenagem ao Dr. Ben
jamin Constant.-Inteirada. 

Requerimentos: 

De Maria Paula da. Cunha. pedindo 
releva.çã.o da. prescPipçã.o em que eiz ~er 
incorrido para. percepção dó montepio a que 
. tem direito como vi u-va. do ea.pitã.o Augusto 

. . . . 

Cesar da cunha.-A' Comtnissã.o de Fazenda. · 
e Indust,rias. · 
· .DB Eugenio Ferrraz de Abreu pedindo 
relevação de prescripção para receber ·os 
.v e ncimen*os de arcJ.Jivista. da . s ecretaria das 
ltela<;õe• Ex\eriores, pelos motivos que expõe. 
-A' Commi~são de Fazenàa. e Iadustrias: · · . · 

São lidas e vão a imprimil' para entrar 
na ordem do~ trabalhos as seguintes . 

REDA.CÇÕ&s · 

N. 3õC - 1904 

Redacçt!o final· do projecto a • . 36, deste atmo, 
emendado pelO 8onl!do, 9UB aut.oYi:a o P re· 
sidente do. BepW!Zica o. · cónceà.Ct' ao 1• esc-J'i
pturario 'da Alfandega. de Cort'mbd Antonio 
Vieira de Almeida um am~o de ~icença, !em 
rem1.1nÚação alguma, pa1·a tr atar dos · seus 
inttwesses onde lhe contli eY 

O OongrG!I!IQ Nacionall•asolve: 

Art. 1.• Fíea o Presidente da Republioa. 
autorizado a conceder ao lo eseriiJturario' da 
Alfa.ndega de Corumbá. Antonio Vi~ira de 
Almeida. um anno de licença , sem I'emune
ração alguma, pua. tratat• dos seus inter· 
esses onde lhe convier. 

Art. 2 . 0 Reyogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Commi:;sões, 10 de out ubro d~ 
1904. - Domingqs Gv.i»uwaes. - Wa~fretl~ 
Leal. 

N. 103 G - 1904 

Redacçi!o fi11a& do projccto u . 103, dtJste a11ao, 
emendado pelo Senado, gJJt atdoriza o P1esi
dBniB da' R epublica a ctmcecler um anno de· 
licença, com o respectivo &olào, ao medico 
ele 4~ classe do 8úJercito D1·. Atf•·edo de 
Mello Mattos 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o P'res'idente da. Republica 
autorlza.do a conceder ao medico de 4• cla.sse 
do exet'<lito I> r. Alfredo de Mello Ma.itos a 
Ucença de um anuo, com o respectivo soldo; 
revogadas as dispssições em contra.rio. 

Sala. das Commissões, lO de outubro de 
1904. - Domi'llgos G!'ima1·e1'es. - W alfrsdo . 
LN I. 
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PROJEC'I'O 

N, 106 D- 1904 

Re:.lacção fi,aal do p1·ojecto n, 156,. deste anno que fica a despe:;a do .~.lliw'ste1·io da 
Guerra paNJ, o e.•Je1·cicio rle 191)5 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. I.o O Pl'esidente da R.epublica é autoriZ1clo a despender pelu Ministel'iO da 

Guerra, com os serviços designados n:1s seguintes verbas, á. quantia de 47.917:116$070, 
papel, e 1.550:000$, ouro. 

J,a Administração Geral ................... , ........ .. 
2.a Supremo Tribunal Militar e auditores ...•..•.....•. 
3.a Direcção Geral de Contabilidade da Guerra ........ . 
4.• Intendencia Geral da Guerra •......•............... 
5.• Instt•ucção Militar ................................ . 
6.a Arsenaes, depositos e fortalezas ................. .. 
7 .a Fabricas e la.boratorios ..•........•..............• 
8. a Serviço de saude ••.•..••.•••••••••••.••...••...••. 

9.a. Soldos e gratificações: 
Reduzida de. 481:740$, sendo: em soldos de 2°" tenentes e 

alferes, 312:480$ ; em ·gratificações de subalternos, 
117: 180$, e em gratificações de criados, 52:080$ pela 
eliminação de 217 dos refe1•idos o.ftlciaes ..••••••••.•• 

10. a Etapas: 
Reduzida de 721;532$ da etapa de 353 alferes excedentes 

e augmentada de 557:984$ ·para. dotar-se a consi
gnação <abono do terço da etapa aos afficia.es que 
servirem nos Estados do Amazonas, Pará, Ma.tto 
Grosso e Rio Grande do Sul (sómente em S. Borja., 
Sant'Anna. do Livramento e Colonia do Alto Uru
guay):., a.ccrescentando-se tambem etapa para asyla
dos e diarias para o desempenho de trabalhos de 
campo, desertores e presos ..••...•..••.••.•......•. 

.11.a. Classes inactivas ........•••.••••••......... ; ••.•• 
12.a Ajudas de custo ....• ; •...••••..•......•...•....•. 
13.a Colonia.s militares ...•.•...•••.••••...•.....••..•. 
14 ... Obras militares: 
Augmentada esta rubrica de 850:000$, sendo: 259;000$ 

para as obras de fortificações do. porto de Santos ; 
100:000$ para as obras do san:·atorio milital' dos 
Campos do Jordão ; 150:000$ para a Estrada de 
Ferro de Lorena a Bemfica, Estado de S. Paulo; 
150:000$ par~ as obras do Arsenal de Guerr:1. da Ca· 
pital Fede~al e 200:000$ para a construcção da. 
:l'abricl. de pol vora. sem fumaça. Depois das pa· 
la vra.s - inclusive a. conservação da. estrada de 
rodagem D. Francisca, em Santa Catharina-accres· 
cente-se: para a qua.L fica consignada a quantia de 
100:000$000. Depois das palavras- obras, reparos e 
conservações de quarteis - accrescente-se:inclusive 
a Escola Militar do Brazil e a construcQã.o de um 
quartel em Lorena, Estado de S. Paulo. Destinada. a 
quantia de 40:000$ para as obras do quartel de São 
João d~El-Rey, Estado de Minas Geraes e a de 100:000$ 
para a c-:mstl'ncção de um novo pavilhão no Collegio 
Militar, que servirá para refeitorio •.•. , •••••... ,, •• 

Papel 

197:915$000 
143:800$000 
236:580$000 
277:461$000 

1.040:894$500 
1.235~972$414 

350:871$300 
329:340$000 

14.357: 392$900 

15.750:014$000 
2. 222:979$956 

200:000$000 
125:800$000 

2. 950:000$000 

Ouro 
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l5.a Ma.t~;-ial.. .·. ~- .... -~. :: .. · .... ... · .• ·. · .. ~: :-..... ... , .. . 
ouro 

8. 496: !!95$000 
· Papel · 

16.• Gommissão em pa.1z estL•a.nge!ro . • ; •..•.• . .• . •. ;; ..• 
17 .• Reconstituiçã.o do lua.tetio.l do ell:·erciw e a.cq u isição 

50:000$000 

1.500:000$000 dG llOVO Ina\Orial. .. ; : •:• ... ,", . .•. . ; . : . ... •.. , • , ._ •. • .... ... ~ ..... . 
Arf -.2.• E' o Poder Executivo autoi•iza.do, n:t vigencia. desta. la i: 

a) -a. n1ando.1' paraoutros pa.izils; ôamo addidos militares . ou em c!lmmis~ão, para.~M
tndar os diversos a.ssuzilptos militu.re,; e o pr()gresso dos respectivos conbeciriieutos, otneia.es 

._ genoraes sirperi01•os ou ca;pitães completamen'ie )la.bilit.a.dos, sendo um pa.l':i a Eu·ropa,, um 
pa.ra a Am~rica d() Norte; um para. o Prata. e outro para. o Pa.olftco; 

b) a. despender até a qtia.ntia de 50:000$ com a. creação do cll."\'allo de guerra e pa.ra. 
esenvo lvera invernada naclo_nal de Saycan ; 

· o) a adqut~ir, por conb da rubrica !4•, o editicto qu~ tem servido de enra~m1ria. 
militar em S. Joã.o d'EL·Rey , s i julgar con"Veníimte ; 

. . d) a ma.ndar.pe~.ra. diversos pa.ii es, afim d~ se aperfeiçoarem nos conhooi~enios mi
htares, por espaço de um: a.nno, até dous ot!iCia.es por s.rmas ou corpos especlaes, . com o 

. l'espectivo. curso e capacidade reconhecida, correndo a despGza. por conta dil. l'Ubr1ea 16• 
· do ttrt. 1." · 

Salll. das OOlUUllSSÕCS, !O de vu tubro .ls- 1904.- Domingo~ Guim~trães.- WaT{.,.eao 
L eal . 

N. 164 C -1904. 

RedMçito fino.! do projec!o ». 164, d~sie amw, 
gtte atiCo 1-iza o P;·esidenee da Rept,blica a 
abri~ ao Minislerio r.l'"" Indust~<a, Viação e 
Obr-as J.''.<blicas o creclito ext..-aordinario de 
42; 480$ po.ra pagamento das diarias IWS 

engetlheiros-fiscaes das forYO-flins flscaH.rm
das pq"ta União 

O Congresso Nacional resolvo : 

Art . !. • . Fica o P!'('Sideute da. RepalJ!\en. 
au torizado a abrir ao Ministorio dll Indne
tria , Viação e Obras Publicas o credlto extt•a· 
ordtnarlo de 42:480$ pa1•.1. pagamento das 
d!arias que competem aos engenlleiros-fiscae!i 
das ferl'o-vias fisca.lízadas pala União, ex· 
clllida.s as arrendadas. 

Paragr.l.plLo unco. O Pres!d~nte d& R~pu
blica. fa.rl\. orga.nizar a tabolla das diaria.s 
como julga.r mais conveniente ás necessi
dades do :publico serviçO o do modo a niio 
exceder a importancia. da despeza. feita com 
a 11scalização 1• somma das conedbuíçoos 
:pa.gas pelas cmprez<IS !is_calizado.s, de accordo 
com o disposto no n. XXXV do art. 17 da 
lel n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903. 

At>t. 2 . • Revogam-se ns disposições em 
contrario. 

Sala. das Commis.sõas, !O do outubro de 
1004.-:-Domingo' Guim~r((e,.-Wtll(redo Leal. 

)! . 191 A - 19()4 

R !Jdacçtio flnal do projeato n . 191 , ddste Qnno, 
que at•tori.za o President~ da Repv.bUca a 
ltbrir ao Ministerio da I ndustria, Viaçll'o e 
Obras Publicas o cl·edito eo;t!·aordinario de 
12:858~00, para pagar â «:Ama:ron Stoam 
Navigulion Oompany,.. a subwnção rslatilla 
aos me:es do •~o1!emlwo e dezembro de :1.9()8 

O Congre3so Nacional r esolve: 
Artigo uni co. Fica o Presidente da Repu. 

blica. n.utorizado !\ abrir ao Minl$terio da. 
Industria, Via.çã.o e Obras Publicu o credito 
extrsm·dioario de 72:653$600 11ara pagar á. 
Amazon Steam Navig"lion Company a sub· 
venção relativa aos mezes de novembro e 
dezembro de 1903, de a.ccordo oom o con· 
tracto celebrado em 22 de outubro de 1902; 
revogadas as dls'posições em coa trarlo. 

Sn.la. das Commii!Bões, lO de outubro de 
1004. -Domingos Guimaraes.- Wal{rell.o 
Lea~ 

N. 193 A-1904 
Redacçao fi>1.4~ do 1wojecto 1t, 193, deft6 attno, 

emandado pelo Senado , que fit:a. 01 wnci• 
me»lO$ do pessoal da Mesa de Rendas de 
1• classe de S . Francisco, no Estado de Santa 
Oatharina 

O Gongrosso No.ciMa.l decreta. : 
Art. 1.• A Mesa. de Renda.s de L• classe de. 

l:"ra.neisco, no Estado de Santa Ca.tharina., 
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terá o pessoal . e. os vencimentos segnin
tes: 
1 ·· administrador ..•... ·~ ...•....• 
1 escrivão ...... ~ ............ .. 
6 guarJas com 800$ de ordenado 

e 400$ de gratificação •.•... 
6 tra.ba.lhadores de capatazias, a 

2$400 dia rios .....•......... 
l patl•ão de escaler, ~ iO$ mensaes 
!3 rerneiros, a 60$ mensaes cad:t 

um ...........•............ 

$ 
$ 

7:200$000 

4:320$000 
840$000 

4:320$000 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Com missões, .·1 o da outubro de 
1904.-Domingos Guimarães~-Walfredo Leal. 

N. 2H A- 1904 

Redacção final do projecto n. 211, deste anno, 
que autoriza o P1•esidente da Republica a 
conceder urn anno de licença; com o respe
ctivo ordenado, a Gastão Jeolàs, sub-secre
tarirJ do Instituto Nacional de 1l'lusica, para 
t1·atar da sua saude onde lhe convier, em 
p>·o1·ogação áqueUa tml cujo goso se acha 

O Congresso Nar.ional resolve: 
Artigo unico. Flca o Presidente da Repu

blica a.utoriza.do a conceder a Gastiio Jeolás, 
sub-secretario do Instituto Nacional de Mu· 
sica, um o.nno do licença., com o respec~ivo 
ordcn~do, em pr•orogação áquella em cujo 
goso se acha para tratar de sua s ,,ude onde 
lhe conviGr ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 10 ue outub1•o de 
1904. - Domingos Guima)·ties ·- Walfredo 
Leq,l. 

N. 213 A- 1904 

~ 

N. 214 A- 1904 

Redacaão final do prajecto n. 214, deste anno; 
que a.ppro-oao tratado< de lim.ites concluido 
em (} de maio de 1904, na cidc1de do Rio 
ele Janei;·o, entre · as . Republicas do B;·azil 
e elo Equador · 

O Congre;:;so Na.cion:.ü decreta : 
Art. 1. Fica app1•ova.do o tratarlO <le limi

tes coneluido em 6 de maio de 1904, na 
cídu.dé do Río de Janeiro, entre as Republicas 
do Bra.zil e do Equador. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contr\lorio. 

Sala das Comniissões, lO de outubro de 
1904. - Domi'Yigos Guimarães. - Walfredo 
Leal. 

São lí.dos e vão a imprimil· para entrar 
na. ordem dos trabalhos os seguintes 

PROJECTOS 

N. 164 D -1904 

Redacçiio, para qtte seja submetlida á discussr.7o 
especial, de accordo com o m·t. 169 do 
Regimento Interno, da emenda off'e>-ecida 
na 3a disCHSS(ÍO do p;•ojecto n. 164, deste 
anno, autori::;ando o Presidente da Repu
blica a abtir ao lliinisterio ela Indust;·ia, 
Viaça'o e Ob1·az Publicas o credito extm
a~·dinw·io de 20:440$ pa;·a pagamento das 
diarias que competem aos engenlw-:;·os e 
auxilim-es da «Rio de Janei1·o City lmp;·ove
ments, Limited» 

O Congresso Naciona.l resolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autorizo.do a abril' ao Ministerio da Indu:ltria., 
Viu.ção o Obra.s Publicas o credito de 

Redacçtto final do p>·ojecto n. 213, deste. anno, 20:440$, para. pagamento das dia.rias que 
que approva a Con~Jençao Sanit,wid I.de1·- competem wos engenheiros e auxili~.eres da. 
nacional assignada em Pariz ct 3 de de- Rio de Janeiro City Improvement1, Limited. 
zemb1·o de 1903 pelos plenipotenciarios do Paragrapho unico. O Presidente do. Repu
Brazil, AUemanha, Austr-ia-ilungria, Bel- blica fará. organizar a tabella. ():as dia.ria.s 
gica, Egypto, Estados UnídJo&, F1-unça, In- como julga.r mais conveniente ás necessida.
glate1·ra, Grecia, Hespanlta, Itttlia, Luxem· des do publico set'viço, o de modo a não 
bu"fgo; Mon.te;1egJ"', l?aizefl Ba-úk:IJs, Persia, exceder a importa.ncia da dospeza feita com 
Portugal, Rouman.ia, ltl.mia, S8r'IJia e a ftscalízt\ção á somma. da. contribuição p:.tga 
Suissa pela. compa11hüL a que se refe1•e esta lei, de 

. o Con2:resso Nacioua.l decl'eta: accoL•do. com o disposto no n. XXXVI do 
~ al't. 17 da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 

Art. J • o Fica app1•ovadoa a Con vonção . de 1903. 
Sanitaria Internacional concluída em Paeiz : 
aos 3 de dezembro de· 1903. : Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em . 

Art. 2. o Revogam-se as disp'osiçõe& em ·contrario. 
contrario. Sala das Commissões, lO de outubro de 

Sala das Commissões, 10 de outubro de 1904. -Domingos GUimard'es. - Wal(redo · 
1904,-Domingos Gt+ímarães.- Wal(redoLea&. Le~J&, 
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N. 164 E- liJQ4 

.Redacçtlo '{JQ.ra que seja s"bmeJtida à d;$,,.,ssão 
8$pecial, de accordo com o art. ff!9 do 
Regimento Interno, da emencfl! offerew:la na 
3• ditcussão dQ p•·ojecto n. 164, deste anno, 
autc»"izaHdo o P,-esiclente. da Rcpublica a 
abri•· ao NinísteJ·io da· · In.1us!ria, Víaç'lO e 
Obras Publicas o crà!ilo extr:aordinario de 
28:170$ pw·a pagl(mento das diarias gue 
competem aos engen.h,eiros f!scaes . das Es-. 
Iradas de Ferro a.-rerzd>Jdas petl' U>1i<7o 

·o Congresso N acíona.l resolye: 
Art. 1. • Fica. o Presidente da. Repuhlíca 

autorizado a abril' 1\() Miuisterio da. Indus
tria Viação . e úb1•as Publicas o credit() ex· 
.tra.o;dína.rio de 28:170$ para. pagamento das 
diarias que competem aos engenheiros fis~~es 
das Estradas de Ferro arrondadas :pela Unta.o. 

Pacigr<~.pho unico, O Presidente da. ~el!u· 
blico. r.:wá orga.n!~ar a. ta_bella das dra.rza:s 
-como julgar ma1s conyeD!en te iís neces~l
da.des. do J.lllblico serv.~11J e de mo~oa na.o 
-excede;• a 1mportancta. da despaza. fezta com 
.a !!sca.Jiz<lÇão ·á sommii das contribu.ições 
pagas pelos a.rrenda.tarios das estradas fisca.-
1izadae. 

Art. 2.• Revogam-se as disp(lsições em 
· contrario. 

Sala. das Commissões, lO de outubro de 
190&.- Domingos Guimar4'es,- Wal(•·edo 
Leal. 

O S.r. Presidente - Communico á 
Ca.ma.ra. qu3 o prefeito de Nithel"oy convi· 
dou-a. p:~,ra. a.ssistir á. ma.nifestaç~o ci vicn. om 
homenagem ,a.o fundador da ReiJublica., Ben
jamin Consta.nt Botelho do Maga.lhã.es, por 
ocll&aiã.o de ser inaugurada. na casa em que 
nasceu o grande patriota. uma. lapide (lOm· 
memora.iiva., bem como o lançamento da 
pedra fundamental do Jardim da.Infa.ncia,que 
se pret&ndo levamar naqueUe local. . _ 

Nomeio pa.ra. fazerem parte di!. comnu3sao 
que tem de representar a Ca.ma.ra. dos Depu· 
ta.doB · nessa. commemoraQ!o os Srs. Ba.r· 
bosa. Lima, Bellaa.rlo de Souza, Galvão' Ba.
ptiam, Ca.rlQS Ca.va.tcanti e Tho~:t~a.z Ca.val
ea.nti. 

O '@r, Carlos Oavaleaoti 
Sr. Presidente, e realmente desagra.da v e l a 
misaã:o que me propuz desempenhar, oc
cupaudo a. tribuna. neste momento, jll. que 
outro modo não tenho de ma.nifest<Lr a. minha 
formal desa.pprova,çã,o a. actos que reputo 
sama&ellto em um criterio jm>to e ponde
rado, qua.ndo elles partem, como no ca.so 
vertente, de cldadã.os investidos de manda.to 
que lhe~ d(l. a.utorida,de no meio em que 
vivem c exercita,m su:., a.ctlTida.de. 

Sam duvida. é muito humano, Sr. Presi- · 
dente e eu compl.'ehendo . demu.iada.mente, . 
que a.igaem, toodo a iuve>iidul'a. do primeiro 
m!lgistmdo entro seus conterraneos, procuNJ 
com esforco e vontade energica., tra.nsfo~tnal' · 
em brilhante realidade seus · soubos maJs ou 
menos ambiciosos de progresso, do bem esta.r 
para. sons compatricíos, do desenvolvimento 
e mesmo de cxpan>ionismo por ·f as ou 
p11r ne{as, para a. terra. IJ. ue lbe_ fJi bel'(O 
e no momento tem a l!l<lll:ecd1 vel honra. 
!le administrar. Mas é preciso rdlectir 
com madureza sobre os meios, sobre os 
processos que deverã.o levar a eff'eito esse 
progresso, esse bem _e>tar il e~se sonh:o de 
expansionismo, ce.~a~1a.no ou. bisma.rcklo.no, 
como queiram. E' preciso, sobretudo,_ saber 
esperir, sem impa.ci.encias q~e pode~ causa:r 
dísgabores, o momento roa1s propr1o, ma.Js 
opportuno, o momento psyehologi_co !l-e assen
tar a chave. da abobada desse edificw lon~
meiJ.te pla.oeja.d.o e cuidadosa-mente C()nstrul· 
d() pedra. a. p~dra, pelo sa.bio, pelo e:J:imio 
aNhiiecto, (e daqui presto-lha _as minhas ho
mena.<>ens mais sinceras} que mcontestavet
ment: sabe {a:rer engenharia e que, com cer
teza, nã.o dil.rá. seu assen ti~ent<> _a processos 
tumultual"ios, tã() contrar10s e tao pouco de 
accordo com a sua índole calma. e friamente 
oa.lcul&dora. 

v. Ex. nii.o ignora, Sr. Preoidente, que 
infeli:~;o..ente corre }!era.nte oJudiciario, ent:t:e 
dou.s Estado~ da. Umão, o do Pa.ranâ, que mm
to incompetentemente represento n17st:~. Ca:!a. 
(na'o apoi<utos), e o de Santa. Catharlna, tão 
brilhantemente representado pelos nobres 
collegas que me dão a preciosa bo.a 1~ da, su.a 
a.ttenção, corre, dizia. eu, uma. q uestã.o de h· 
mites, que a.inda. está. 1Ub judice, pendeate de 
um reoíll'lo legitimo e regular que suspendeu 
a e:r;ecu<;ia de •euioonc;a. pronuno_iad.a sobre _o 
feit~>, a 11 ual SQmente ser li. datlmt!va., depois 
de a.ocettos ou desprezados oa embargoa op
postlls pelo ernerJtõ patrono do Pa.ra!!A• . 

Poi1 bem embora. esta sen\enç~.~o nao seJ& 
irretra.tavel, embora o litigio não . esteja 
findo, embora., , p9r~nto, todo o terr1tol'lo, 
cuj:L pos110 e Jurlsdioç~ o .Estado. de Santa 
Catlli\rin~~o p1•etende relVlOdlQar, a.tnda. este
ja o continue sob a. jurisdicção, de facto e 
de direito, do Para.nã •.. 
o SR. R.uJLA RAld:OS - De di.reíto, Dã.o 

apoiado. -
0 Sa. CARLOS CA V A.LCANTI -.. • o Sr , 

vice·"overna.d.or de Sa.nta. Catharina, obede· 
cend~ a. um inconveniente prurido de oxer
cer quanto a.utes a eubiça.d& jurisdicção :w· 
bre esse trato de terra. .• , 

0 SR. ABDON B.\PTlSrA - Prul'id.o, I.ã.~ j 
cumprimento de um dever pa.~riotico. 
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0 SR. CARLOS C.\.VALCANTI - •• ~ tão am·1 daga.r do Governo d!lo União si tem delle CO· 
1licionado. concedeu uma estra.d~~ . de ferro nhecimento e quaes as providencia.s que 

qu.e .. · ·_·. p. _artindo d. e .B.·lumenau, inv_ ade te1•ri.tol ·t·o. mou_._ par. a_ que. s . . eja. a_. nnul.lado .• um_. a ve·z·. l'ios que pertence a.o Estado do Paraná. que é fla.gt:-lntement.e attentatol'io de dispo-
U').I sa. DEPUTADo _ QJ.e está sob a ju· siçõe~ ~a.tegoricas e insophísma.veís . da Con-

rlsdiçã.o do-Paraná. st1tmça.o Federal. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Ao ter CO· -.0 SR. ELn'lEU GOILIIER:IH: - Entã.o Santa 
nhecimento ·desta conce3são, . 0 Ulustre vice- Catha.rina. não . pódJ m-1is f<tzer . melhora
p-residente do Estado, agot•a em exercício, mentos, porque o P<waná se oppõe. 
immediatamente passou ao honrado vice- O SR. CARLOS CAYAT.CANTI - Peço li
governador de Snota Catha.rioa o se.:;uinte cençl. p:tra não responder ao apart9 do 
telogra.mma que tenho em mãos : .. · nobre Deputado pnr Santa Cathai'ina. 

«Governador de santa. Cttba.rina.-Jornacs o SR. ELYSEU GUILHER:\IE- Faz muito 
publica,m telegramma noticiando havero go- bem, porque não tem resposta.. -
verno de· Sa.nt:.t. Cathat>ina, contratado Harry 
Kinner, representante -syndicato allemão 
eonstrucção estrada. de ferru partindo de 
Blumenau e terminando na. margem esquer
da do . Rio Negi·o·. 

0 Sa. CARLOS CAVALCANTI - Podel'ia. 
du.l-a com a maior facilidade ; não o faço, 
porém, porque vejo S. Ex. tão abespinha.do, 
que não a darei. Não desejo, não quero 
tornar caloroso este debate. 

Eu ficaria por aqui, em minhas desalinha· 
das ponderações, si não me restasse consi
derar esta. noticia., q•1e li em um dos jornaes 
que se publicam nesta C<tpital. 

Sendo con~essão ferro-vias atravessando 
tetritorio mais de um Estado privilegio . da 
União c fixando curso Rio Negro comprehen
dido territorio · parana.ense, peço venia para 
protestar em tempo contra esta parte da 
concessão, que não pode ser reconhecida pelo 
gove1•no do Paraná. · «O Sr .. Ministro da In,lus,ria conferenciou 

Apresento a. v. Ex. minhas saudações.- hontem com o Sr. Presidente da Republica, 
Dr. Joao Cand~do, viceApresidente». a cuja a.s3ignatura. submetteu o decreto que 

Sr• Presidente, si a questão tivesse ficado· damos em outro logar. S. Ex. tr.a.tou dos 
ne3tes termos, ou si outra tivesse sido ares- estudos que o engenheiro Wettstein está 
posta dada pelo honrado viceAgovernador de fazendo para a construcçã.o da estrada. de 
Santa Ca.tharina ao digno e distincto para- ferro electrica entre Blumenau e Coryti· 
naense que dirige actualmente os destinos do ba.nos, e, ou.trosim, da concessão feitl pelo 
Estado que represento, não estaria eu agora. governo de Santa Catharina, de accordo com 
nesta tribuna. Mas, contrariamente ao que a re$Olt,ção dada pelo Supremo Tribunal Fe
eu poderia suppor, o St•. vice-governador de deral, na questão de l:mites daquelle Estada 
Santa. Catharina deu áquelle talegramma com o do Paraná, pa1'a uma estrada de 
esta. singular resposta: . (erro ate a margem esquerda do Ri!1 Negro, 

«Vice-Presidente Paraná.- Respondendo tambem a parh1· de B&umenau.» 
ao telegramJl!a. eo:t que V· Ex. protesta con- Não sei a procadencia de semelhlnte noti• 
tra a. coneessao fe1ta pelo meu _governo, de cia. A verdade, p()rêm, é que a li, creio que 
uma estra.d~ ~e ferro gue, partmdo de Blu· no Jornal do B,-azU e preciso conhecer a a.cQão 
m~n!,u se du•1ge ao Rw Negro, peç~ per- do Governo Federal neste ca.so, pu.l'a mim 
rt;u~~a<? para_ pond~ra.r que fundados e _va.· demasiadamente importante, e que me1•eca 
ho:srss1mos sao os. btulos de Santa ça.t~arma., as hont•as ·de uma explica.ção. Eis porque 
que :~empre constdarou seu o terr1tor10 que tomei a l'êsoluçã.o de formular um requeri· 
a. v1a. ferrea dev~ percorrer. Porê~, o .Po· manto, mediante 0 qual pode1•á. o Ministro 
dor con;tp~tente Já reconheceu o mconte~- da Industrla, Viação e Obras Publicas dizer 
tav~l d1re1to do m~u Estado sobre o. terr1-. si tem conhecimento do facto, como se infe1•e 
tor~o _a quem dos rw~ Negro e ~guassu e s~ da noticia. que Ii, e, no caso atllrmativo, 
deczd~r _afin?l de outro modo . e_ claro que a quaes as providencias que ordenou para 
c~ncessao so.p1·evalecerd no terrftono catha- nullifical-o, visto ser, como já atllrmei, 

, rtnense.- V-tda~ Ra~os · » infringente da Constituição Federal, desde 
Or_a, Sr. Presidente. este system~ ~e que é ponto assente que a. concessão de 

p~a~car actos de governo, de exercer JUris- estradas do ferro inter-essando mais de um 
~1cçao pa.ra o futuro, e em terras que pe~·- Estado nenhum desaes Estados pôde fazel-a. 
li~ncem a outrem, ~tudo o qu~ ha _E-e mais e sim' 0 Governo da União. 
smgular• em mater1a. de a.dmmrstraçao, ' ' _ 

E' por isto, valendo-me do direít<> que me O SR. ELYSEU GUILHERME:-Entao, o coa· 
eom:pete, venho offerecer o meu protesto a cessionario . seria o prejudicado, por ser 
tão irregular acto e, ao mesmo tempo in· nalla a concessão. 

Vol. VI 20 



Cànara dos Oepli:ados +Impresso em 25/0512015 14:0 1 +Página 8 de 56 

22S A,NNAES DA CAMARA 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- S~m null.a, e 
o acto que a, realizou h•regula.r, nao podendo 
ter o as~entímento, aapprova.ção,do Governo 
Federal. · 

0 S!t, EL YSEU GI;JL:IIm}U: - Nem cstâ. SU
jeito a approvaçã.o. 

0 Sa. CARLOS·CAVALCANTI-Uma Vez qu.e 
por esse tJ.cto foi invadida a -~3phera. de attr1· 
'buiçõe~ que pertence á Umao, pelo govcr· 
nadar de um l!:s*.:J.do, elle ·é nullo de pleno 
direito; mas parece-me necessa.rio que o 
Governo da União,dando arrl1as de sua boa fé 

.nesta. questão, como . tem ·.dado e_m ·outras, 
venha dizer officia.Imente. ao pa1z que esso 
a.cto e e1l'ectivamentenullo e que com tal 
procedimento não conoorda absolutamente. 

O contrario seria praticar verdadeira. ab
dicaçã.o .do seus direitos. 

E nada mais a.ccre>c~ntarei, 81·. Presidente, 
principalmente para não con~inua.r . ir~itando 
o digno colleg11 que está. .á. mmha dtrmta.. 

O Sn •. ELYSEU GurLllERME- V. Ex. não 
me irrita; di!.· me ate muito prazer~ 

0 Sn, .CARLOS CAVALCANTl-Agom. Obri· 
gado. 

Sentar-me-boi, Sr. Pt•t:!sidente, depois de 
proceder á. leituN do requerimento: 

~Requeiro que, pot' int~rrne~io d1!- "'!esa, 
informe o Ministro da lnuustna, V1açao e 
Obra !I Publicas si tem conhecimento na con
cessii.o feita. pelo governo de Santa Catha· 
rina de· uma. ustraú11o du fo1'1'o que, partindo 
de Biumena.u se didgG l\0 Rio Negro, o qnae;; 
as providencias que ordenou ou 1wetende 
ordenar no sentiuo du annulb.r essa oon· 
ccsscr.o, m:1nifest:tmento inoons~ituciona! por 
invadir a esphora. de attribuições da União, 
unica. competonto para f:l7.Cl·a., umn. vez quo 
interessa igualmente o Est~do do P:1Ul\â, 
om cn.lo territut•io correrá. tambem.» 

Tenho conoluido. (Jfuito bom; mBito b~m.) 

Vem á. Mesa, á lido, ll poiado, ficando 
a.diada. a discusl!ão por ter pedido a palavra. 
o Sr. Elyseu Guilhet·me, o s~guinie 

REQUERIMENTO 

Raqueiro qM, por intermedw da Mes:t, 
nl'orme o Ministel'io da Industda, Viação e 
Obra~· Publiea.s si tem conhcclmento da con· 
cess:ío feita. p~lo governo de Santa Ca~ha • 
rina, de 'Uma estrado. do l'm'l'O quo pa1•tmdo 
de Blumenau se dirige ao Rio Negr·o, o 
quae!f as praviden:ctas que ordênou ou pro~ 
tende orJenai' no sentido de annu\lar essa 
concessw, ma.nifeslamento inconstitucional 
por invadir a esphel'l1 de Mtribu!çn~s da 
União, unio:t compotcote para fazol-a., uma 

ve~ que intere&>a igualmente ao Esi&do do 
Paraná., em ~ujo tel'ritorio corre1·a ta.mbem. 

Sala. da.g sessõe3; 11 de outubro de 1904, 
- Carlos Cavalcanti, 

O Sr. Neiva (')~Sr. Presidente, 
cu .devia tor fallado após a. leitura da' acta, 
para uma explicar·ão que já devia ter dado 
hontem; mas, p~ra não faltar <luas vezes, 
occupo agora a ;ribuna.. .. 
· Hontom,quando cheguei, .)a estava. o expe· 
dienie ftndo, pois . na•la houve a ler, nem 
oratlor a fallar, e, 11e3sas condições, nãc· 
pude dar a explicação que dovia a V. Ell: ., 
Sr. Prcsidentil, e á Casa.. 

Como sempre; procuro para. todos osm a1es 
algum remedio; entendi-me co~ um desses 
meus distiuctos collegaB de 1mprensa e 
disse-lhe que t inh\1 pretendido fallar com o 
intuito de·decfura.r qllal a razão por que não 
tinha podido comparecer ~s ultimas. sêssões 
e qual a razão por que a~nda, sentindo-me 
bastante adoentado, compar eci .á . sessão de 
hontem. 

Depois, Sr. Presidente, que travei com o 
Jm·naldo Commel·cio aquella. pugna em que 

, fni vencedor, eu, que s:;u bast ante frequon· 
tador da. Ca.mara, embora sendo obrigade, 
pelos meuii a.chaqueil e pela distancia em q~e 
.resido, a chegar l'llol'as vezes um pouco ma1~ 
tarde, após esta luta, a qu~ me r efiro, e a 
victoria de não ser a sessao aberta a.p~nas 
com 35Srs.Deputados, eu sy stematico.mente,. 
forcnndo a. marcha, tomando o tilbur y, sem
pre busco chegll.l' i!. Camaro. il. ho~a. de ro~ 
spondet' a prime1ra chamada.; ultimamente, 
porem meus incommodos augme11ta.mm e 
apez:w' de t.or vindo il. Camara, de tilbury. 
durante dous dlas, não ptl(le dcmoral'~mc 
depois de l'espondel' á chamadtl; e, por tro' 
dias que se seguiram, ui'i.o p tlllll comparecer 
a sessão. 

Comp:1rocendo hontom, t.levia esta. ll!'lli: 
caoão a V. Ex. o á Cam:na o comparGcJ 
ainda hontcm incommodado, porque princl
p1!.lmente desej~va, já que nãu mo !l:Ji p~s
si v oi por doente UJsou til' a indicação ul·· 
bana .•• do SI' . Deputado ll-:'hano, t ivu então 
em mir~t llmital'-me a votar coutNI olla, 

·sem queror desacntar o Regimento, quo tanto 
acato, principalmente porque omaoa de 
v. Ex. 

·Dizia que vinha contr arhw um o.migo a 
quem tanto prezo, de longa data , por'.1ue, 
acima da. estima que lhe devoto, eu sou. 
mai~ devoto das autonomias parlamen tar es, 
e vi mais umo. ve1> qne ellns B3riam il!lle2· 
quiohadas ... (não é parlamentar o ter mo) ... 
abatidas, ante a decisão tomada . 
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Toda-via, . dtwa lex, sed lex, e por isso de
vemos . respeit(),r a lei, cujo qualific~tivo ... 
falta-me no momento, porque • não está pre
sente o ..• coroneL •. mou collega... pela 
Cn.pital Federal. 

Em todo caso encontrei o termo: regi
mental (Riso.) 

O a.migo da. imprensa, a. quem solicitei de
clarassoisto, . porque . não -vacillo . em exter
nar meus votos; minhas opinLões, não o fez 
de modo que ficasse publico, e V. Ex; e a 
Casa ficaram ignorandoque eu tinha faltado 
estes diás por doente e que hontem tioba 
vindo apenas para da.l' meu voto contra a 
indicação urban~. 

da.m-mc quando . se . trata. de interesses do 
meu · Estado ou das classes · que represento. 
Si alguns delles, porque vivem • mais 
perto do sol, e portanto sentem mais calor, 
mais se animam, · si · outros, porque · rece· 
bem as provas constantes da confiança 
politica ou . antes · . da .. confiança parlida.ria. 
nas incumbencia.s quo lhes são commettidas, 
dellas . bem ·. se .· desempenham, . eu, · quando 
menos ·se cogita. v a nas alturas. politic:ts .... de 
certos assumptos; .au, exproprio Marte, já. 
tratava desse assumpto espontaneamente. · .. · 

Nestas condições, Sr. Presidente, lamen
tando a falta do collcga de imprensa, sou 
obrigado agora a me dirigir aos collegas da. 
Ca.mara: eu não me esqueço dos collegas de 
imprensa, porque estes da Camara são 
provisorios; lá -vem uma reforma. eleito
raL .. e talvez ... seja. um dia a minha re
eleição .•. (Não ~pciad~) Para. a impreusa. 
é que voltarei com certeza., porque nã.o posso 
estar silencioso ; hei de estar fallando ou 
escrevendo, mas sempre dizendo o que penso; 
habituei-me a isto muito moço; vou dando 
o meu recado. 

Agora, S1•. Presidente, pedinio desculpas 
de. ter roubado estes preciosos oi to minutos 
á Cama.ra, entro na. materia. do expediente. 

Os empregados da Delegacia Físcal da 
Bahia, filhos daquolla. terra onde os poetas 
pullulam, onde a.inda ha um certo calor, onde, 
portanto, as e >pera.nr:as ainda vicejam, pen · 
sam quo a. Cotnmistã.o do Orçamento, que 
tem tanta cousa. momentosa., tantos pt·oje
ctos urgentes, t~lont:~s mcuidt~s ultra-govor· 
namenr.a.es pat•a ·a.&tonLler, pódB baixar da
queUa. esphora. onde pa.iNL, a. se occupa.t• 
agora. do assumptos relativos a. funccio
narios puhlicos, a.moaçados, quiçá., em Vir
tude da Nforma hon tom vot<\da., a terem 
sobre a. ou.boça., de momqnto, o alfange 
amoladisslmo do uma.rcfor·mu.quo pode1•<.1. ser• 
do ex:tincr.!uo do repartiQÕos, do diminuição 
do vonclmostos,do suppressã.o de empregos, e 
quantas outras sá.bias medidas sugcrrir o 
espirlto ttlta.mente financeiro, e a.ccentua.da.· 
mente economiao dos que governam. 

Procurava. ver onde periclitavam oa in
teresses das classes que muito legitimamente 
tenho representado e represento neste Par
lamento, direi mesmo muito dignamente, 
modestia á parte, por·quc essa é a verdade. 
(Apoiados geraes.) 

Tratei por diversas vezes de assumptos 
concernentes ao funccionalismo publico, sem 
a competencia do illustre Sr. deputado Cru· 
-vello Cavalcanti, que está a meu lado e 
que foi dos que ffi(l distinguiram ha. pouco 
com seus apoi:tdos. 

0 SR. CRUVELLO CAVALCA.NTI - Sempre 
tem sido procurado como n.dvogado dessa 
classe. Eu conheço a. V. Ex. como tal, desde 
longa. data, mesmo n.ntes de ter a satisfação 
de ser. seu collega. 

O Sa. NEIV t---Fui eu quem deu o brado 
de alerta em fa-vor dos empregados cujos 
Loga.res foram extincto::, em virtude da sup
pressão das thesoura.rias tle Fazenda ; fui eu 
ainds. o primeiro a. propor, não me occorre 
bem si foi no tempo em que os Deputados 
tinham, como a Coromissã.o <lo Orçamento, o 
direito de propor emonJ.as em caudas orça
montarias, fui o primeiro a propor a reorga
nização sob qualquer nonlC das antigas tlle· 
soura.rias, demonstL-anJo q ao os serviç~os das 
alfandegas o úa.s ex·thes,Jurarias eram ditfe· 
rentes. 

Na.tura.lmente, o ministro da fazenda, 
na Cama.ra, assim chamo os l'olatores da 
Oommissão, repolliu a idêa, mas no a.nno se· 
guinte o mesmo ministro da {a;enda vinha 
trazer a. minha id~a. com peqnem~'l moditl
cações e tive a furtuna do vel-a acccita., 
cre:1ndo-se as del~gacia.s fisco.eFJ. 

Todavia, estes empregados não se dirigi· 
ram, desculpem o erro de construcção nada. 
elegante, não se dirigiram di1·ectamente a 
mim, enviaram a um amigo a representação 
qne tenho entre mãos, e este fez a fineza de 
enca.rreg&.r-me,som duvida, recordando-se que 
fui eu quem primeiro neste parlamento ... 

Sou obrigado, Sr. Presidente, a avocar para. 
mim esbs gloriola.s, já que glorias não posso 
ter, para. accentuar. que nunca deixei que 
outros mais prestigiosos, mais intelligentes, 
mais i\lustrados , e a.té nota.veis , e:rcce-

Um anno depois demonstrei que não havia 
regularidade no serviço, que surgiam quei• 
xa.s, que emprega.tlos d<\S alfandegas eram 
chamados para .o set•viço das delegacias, 
sendo necessario o restabelecimento das an
tigas thesourarias, ombot•a com o nome de 
delegacias ftscaes. 

Es:Ja minha idéa foi vencedora. e crca
ram-so as delegacias tlsca.es com a latitude 
precisa., sendo accommoda.dos nellas os cm
progados cujos Jogares tinham sido ex ti netos, 
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Afflrmei ainda, naque1Je tempo,em que eu 
tinha a veleidade do discutir orçamentos, 
no tempo em que o Orçamento da Receita 
não era discuLido em duas horas apenas, nos 
tempos em que a discussão do Orçamento do 
Interior, que trata dos nogocios íntimos do 
paiz, não era encerrado em 15 minutos, nã:o 
havendo mesmo tempo para a apre!!entação 
de algumas emandas (apm·tes), eu, Sr. Pre
sidente, demonstrei, c.>m o apoio dos compe
tente~, n. necessidade de se estabelecerem 
essas delegacias 'fiscaes de modo a exerce· 
rem ns funcções outl'Ol'a reset•vadas ás the· 
sour<~rlas de Fazenda, attenta a latitude que 
vão tendo os negocios do paiz. 

Fui eu, port.anto, Sr. Presidente, quem 
tomou a deanteira neste assumpto, como, 
posso dizel·o, em quasi todos relativos ao 
funccionalismo. 

O Sa. MoR.ElRA ALVEs-Era. o que eu ia 
dizer. 

O SR. NEIVA - Agradecido, e agora vae 
uma bomenagem a v. Ex.: a prova disGo é 
que do proprio Estado que V. Ex. digna
mente representa recebi m(l.nifestações de 
apreço, e mais de uma vez com essas 
demonstrações de apreço, mimos, obje
ctos de valor, que acceitei e que uso, 
porque exprimem a gt'atidão daquelles per· 
nambucanos a serviços que prestei junta· 
mente com a bancada com que convivo na 
maior harmonia. 

Ora, Sr. Presidente, apresentando, neste 
momento, á Mesa a representação dos em
pregados da. delegacia fiscal, peço a V. Ex. 
·que, depois de consultada a Casa., a respeito, 
mande publica.l·a afim de que della tomem 
conbecimento todos os Srs. Deputados, tanto 
mais quanto, si a medida é solicitada pelos 
empregados da delegacia fiscal na Bahia, não 
llóde sm• só para elles, porque, apezar do 
entranhado amor que tenho á minlla torra, 
quando cogito dos intere~ses dos funcciona.
rios pubEcos, t1·ato tambcm dos dos outros 
Estados. 

Desejo que seja transJripta a representa
ção as.3igon.da por todos os· funccionarios da.
quella. l'epartição, para que não se limit3 a 
tomar conhecimento della, apanas este ... 
não sei bem corno diga, não é triumvirato, 

'tem o nume1•o nove ... 

0 SR. MOREJRA ALVES-E' novena. 

·O SR. NEIVA- Não acho o termo, tal a 
pobreza. do mou vocabulario, e chamarei 
novena, como S. Ex. lembra. Desejo, dizia, 
que seja public:~.do, para que delle apenas não 
tome conhecimento esta novena, cuja gran· 
J.e somma do conhecimentos não póde abso
lutamente import::tr n<L ignor<\ncia doa 203 
outros. 

Ul\1 Sa. DEPUTADo-Longe de mim a idéa 
de aconselhai• a V. Ex., mas já. tem a opinião 
da Commissão de Orçamento~ 

0 Sa. NEIVA-Nã.o. 
0 MES:\IO SR. DEPUTADO - Então, é UffiJ. 

questão morta. 

O Sa. NEIYA- Pergunta o íllusét•e Dcpu
ta,do, em aparte, si já tenho a opinião da 
i !lustre Com missão de Orçamento. Systema• 
ticamente, Sr. Presidente, não procm•o essa 
Commi:;::.üo ha muitos annos .•. 

O SR • .MOREIRA ALvEs-E' feroz. 

O SR. NEIYA-•.• não procuro, nem mes
mo agora que entrou para olla o meu pl'eza
do amigo o Sr. Dr. Paula Ramos. 

O SR. PAULA RAMOS- Si V. Ex. tivesse 
assistido hontem á sessão da Commis3ão de 
Orça.mento veria que não tem motivo p11ora 
ficar triste: apoiei duas idéas em homenagem 
a V. Ex. 

O Sit. NEIVA-Tenho muito que agt•adecer 
a V. Ex. em nome de minha terra, e de 
sua Maternidade ha outros que não deixa
ram que morresse de todo afogada o au
xilio, que, em nome da Misericordia, cu lhes 
pedia nesse Ot•ça.mento do Interior que V. Ex. 
discutiu hontem na Commissão do Orça
mento. 

Mas, Sr. P1•esidente, como quer que seja, 
attendendo á idéa do illustre Deputado 
de facto ou não procurei a Commissão de 
Orçamento. 

Sei quanto é urbano no trato o illustre 
Deputado que tem no seu nome o seu ho· 
roscopo e parece que sendo dos Santos ha de 
ter idéas bondosas de santidade c de blan.· 
dicias. (Riso). 

Assim, espero que a Mesa farà um :1.cto de 
urbanidade, mandando publicar a represen
tação que ora envio á Mesa. 

0 SR.. URBA:\0 SANTOS dá. um apat•te. 

O Srt . .NEIYA- Mas toda a Camara sabe 
qual o grande prestigio que tem a Commis
são de Orçamento. As outras Commissõcs 
juutas n~o valem a Commissão de Orça·, 
monto. Si o mandamento da lei de Deus se 
encerr<l. em dous, a1ui as Commissões da 
Camara se encerram todas em uma que é 
omnipotent~ (tiso), a Commissão de Orça. 
mento, com o seu prestigio aureolado pela 
acção benefica, patriotica. o republicana do 
Governo. 

0 SR. MuREIRA ALVES -Não apoittdo. 

O SR. :NElVA -Então não é republicana ~ 
(Riso.) 
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O SR. MoREIRA AI,VEs-A CommisEão age 
por si e não pela influencia do Governo; não 
é uma chanccllal·ia do Governo. E' is\o que 
quero dizm•. 

O Sa. NEI\"A-Oh! Quom ia. pensar o con
trario?! ... Isto de chancellaria faz-me lem
brar aquelle cbanceller de ferro que a, Alio
manha aind<~ admira, prezando-lhe a roemo
ria. Aqui a chancellaria não é de ferro; é .•. 
de esmalte. 

0 SR. MOREIR.o\. ALVES-E' por isso que 
V. Ex. tem esperança da conquis~o,l-a. 

O SR. NEIVA-St•. Presidente, queira des· 
culpar-mo. Sei que está. finda a hora do ex
pediente. Mas V. E:c sabe quanto estimo, 
admiro e respeito o nobre Deputado por Per
nambuco, que é uma das minhas esperanças 
nu.s victorias que entendo alcançar. 

Pois bem; envio a representação á Mesa. e 
p:J.ra o conhecimento dos Srs. Deputados 
poço a V. Ex. que mande publical-a no jor
nal da Casa, pois espero que estu. acceda á 
minha soli<litaç;i.o. Tenho dito. (llf~tito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente-O St·. Depu
tu.do Neiva, enviando á Mesa uma repre
S':lntação dos empregados publicos federaes, 
com exe1•cicio na Delegacia Fiscal do Th e
souro na Bahia, pede que a mesma represen· 
tl\Ção seja publicacJ.a no IJiai'io do Cong1·ess0 • 

Os Srs. que consentem na publicaçiiu quei
ram levantar-se (Pausa.) 

Foi concedida. 

Vem á Mesa, é lida c envhda á Commissiio 
de Orçamento a seguinte 

PETI~~ÃO 

mento quo percebem, ordinariu.meute infe
rior ás necessidades mais communs o iude
clinu.veis mesmo, no modm:,to viver que 
levam. 

As perturbaç-ões economicas que do muitos 
annos solfre a União, p.Jrque ·todos os Es
dos soffl•em e por causa~ multiplas, deter
minam profundlL alteração na vida eco
nomica dos individuas quo se voem a braços 
com o encarecimento de tudo: pão, vestua
rio, habitação, etc., etc. 

Qualqurr qne seja n. categoria do funccio
nario, a difficuldadc é sempre a mesma, por
que ha sempre a attender aos encargos de 
cada qual: si do cat~goria. rnnis elevada e 
com vencimentos maio1•es, é claro que 
maiores tambem serão os encargos a 
attender , entrando em contribuição a 
idade , a família mais onerosa e mil ou
tras cousas, do mesmo modo que, si do ca
tegoria inferior, os encttrgos e.;;tarão em 
proporção dos daquclles outros ; sondo, por
tanto, evidente que uns o outros torão 
de supportar privações de todo o gonero, 
até mesmo nas mais normaes condições de 
existencia. 

Um 4° escripturario, por exemplo, ga
nhando 2:000$ annuaes, ttdquirindo família 
herdada, sendo casado e tendo filhos, poderá 
prover ú. sua '(lropria manutenção e dos seus. 
isto é, comer, vestir e pagar habita.ção, com 
este exiguo ordenado ? 

Bem se vê que nã.o, salvo restringindo to· 
das dospezas e privando-se até do necessario, 
como em geral fazem. 

Como medida de minorar um púuco os 
vexames quo sofft•cm os alxl.ixo assignat.los 
impetram de VV. EEx. o equiparamento dos 
seus vencimentos aos dos runccionaz·ios da 

1 Alfandega.. 
As Delegacias Fiscaes são inc::.ntestavel· 

monte repartições cuja superioridade de 
serviçJ não solfre duvida e, como repar
tições fi~caes, são de categoria superior :ts 
a.lfandegas, na ordem hieNrchica. 

Não lla motivo, portanto, para a. differença 
de vencimentos que existe pela tabl}lla. vi· 
gente, manifestamente desproporcionada. e 
sem razã·J de ordem que a justifique no
presente, como não havia razão que a justi· 
ficu.sse em tempos m1.1 .. is remotos. 

Exms. Srs. membros da Camara dus 
Deputados Federaes.- Os abaixo firmados, 
empregados publicos federaes, com oxercici.o 
na Delegacia Fiscal do Thesouro Federn.l 
neste Estado da Bahia, utilisando-se do di· 
rei to quo a Constituição assegura. a todos, 
vêm depor nas mãos de VV. EEx. o segninta 
justo pedido que, pela. presente, submettem 
ao esclarecido juizo de VV. E Ex., esperando, 
confiadamente, que serão attendidos. Par<1 melhol' esclarecimento da.. despropor

As condições geraes da vida são, entre em- ção, os snpplicantl'S dão a seguir as tabellas 
pregados publicos, sempre muito pt·ecarias, E e C do decreto n. l. l i8, de 16 de janeiro 
limitados como se acham ao exigu? venci- do corrente anno : 
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l>ELEGA.CIA. ALFANDllGA 

Ordenado Gra.tit!ca- Total Ordenado Gn~tifica- Total ção ção 
: 

1• escriptura.rio ...•.. , 
3:200$000 l :600$000 4:800$000 3:200$000 2:255t936 5;455$936 
2:600$000 1:4.00$000 4:000$000 2:600$000 I :U73 ·~44 4:573$94.4 

2° dito .• • ............ l :6oatooo sooraoo 
3• dito . ..... ~ ..•...... 1 : 300:;000 700 000 
4° dito ............... 4:600$000 2:000$000 
Tbesoureiro ...•...... l : 600$000 800$000 
Fiel. •............ , ... 2:400$00011:200$000 
Porteiro ... . , . ., .. , • , , • 800$000 400$000 
Continuo ..........•.. 

E' manifesta a desproporção nos vencimen
tos de uma e outra tabollu. e.até na propria 
tabella. ~os vencimentos dos empregados das 

2:400$000 1:600$000 1:127$%8 2:727$969 
2:000$000 l :300$000 ll86$972 2:286$'972 
0:600$000 4:600$000 2:8H'I920 7:419$920 
2:400$000 1:600$000 l:l27rô8 2:727$968 
3:600$000 2:400$000 1:69 1 952 4:091=2 
1:200$000 800$000 563'984 l :363·•984 

Os supplicantes reclamando, como reola -' 
mam, contra a inferioridade dos vencimentos 
que percebem, esperam que VV. EExs. at
tenderão a es~a justa reolama.ção, para man
darem equiparar os seus yencimen tos aos 
dos funccionarios da. Atfandega. PP. De
ferimento . 

· del~gac1as, como, por exemplo, entre os ven
cimentos de um 3• para um 2• ~scriptu
rario e de um 2° para um l• ; mas, aléín 
daquella. desproporção entre os vencimentos 
das duas tabella.s, ha ta.mbem a notar que as 
funccionarios das alfandegas teem, além dos Bahia, 20de S4itembro de 1904 . -Amaro 
-vencimen1os fb:os, as va.ntagens p1•ovenien- CUmaco de Got~da. - Benicio de Souza 
tas de gTatit!cação pelo eJtcesso da l'enda, om Freire.- Luiz Ramos Carneiro da .Rocha.
relaçao aos Mcl'aíoios anteriores, e daa roul- Antonio Pr~copio Pereira Gmve. - João 
ias por inrracção tlos r egulamentos; van- Amado C. Ba1·ota,- Joaguím Ulysses de Gui
tagens essas aliás já. proJligadas pelo cmi· marüas Cova. - Jo!i.o Virgílio dos Santos Ca
nente Senador, conselheiro Ruy Barbosa, "ia.- Arthw· Franco llfeireUes , - A~·gemiro 
quando Ministro do Governo Provisor•io,como Augusto da Co~ ta,- Genesio Sampaio Neves. 
se poderá vor da exposição de motivos quo 1- 'l'rajar10 S. Drummond. - Saturníno de 
precedem ao decreto n. 172, do 2l da janeiro Abreu l•"ialho.- lllanoet Teia:eka Oliveira.
de 1890, em que toruou bem elara. a incon· Grato da Sil,eíra B. Va,·ella.-Arthur rle OU· 
Tenienaia rosultanta das porcentagens con- '~>eira Sant~s.- Qui>·ino JouJ Gomes.-Ulysses 
cedidas sobra a renda, em vez de gratifica- Octacilio C ajo.: eira,- Joaquim Pessoa Dava~ 
çõllS fixas; e, nesso ~ontido, deixou dito, canti de Albuquerque.- Francisc~ Ditlb Jun-
entl'o outras cousas o seguinte : queira Franco, - J &ao Bento MarqueJ Porto. 

c Aqueiies que i~m a. infelicidade d~ ser- - E.:aristo Rcmero de Ara•rjo . -Odilon Pa
vir em Iog-a~· dG d~ea.dencia commel•cial tricio Po1·ta.- Jose Lazaro Ramo1 Costa . 
são prejudicados, quando outros, cuja. boa. 
sorte os levou a loga.rea prospcros, a ufa
rem pingues ordenados, tornando-ss o ven· 
cimento dos f'unceionnarios uma verdadeira 
loteria. e ereando differeoças prejudicíaes ao 
serviço; inconveniente que a revisão das .ta
bellas das porcentagens pelo processo actual 
não póde evitar. ,. 

Não póde restar duvida. de que essa. des
proporção é injll8titl.cavel, principalmente 
tra.ta.ndo-so de funcciona.rios de uma. repar

. tição hier~rchicamente superior, o de ser-
viço mui ~o mais importante como repartição 
iiscal, e que exige, além dv mais, maior 
somma de esforço> por ter a. seu cargo o mo
virneuio de todos os minta tortos. 

o @h.·. Presidente-Antes de pas· 
sar á. ordem do dia, devo communicar á 
Camara que se acha sobre a. mesa: 

Parecer da Commissão de Orçamento sobre 
as ~mendas olierecid.:.s em 2• discussão ao 
projecto n. 204, deste anno, que il:m a des
peza do Ministcrio da. JUl>t iça e Negocio11 
Inter·iores no excrcicio vindouro. Yae a. im
primir; 

Parecer da. Commissõ.o de Marinha e Guerra, 
concluindo por projooto de lei sobre ioscri
pção c sorteio para o sorvi co da. Armada. 
Vão tambom a imprimir. 
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Vão n. imp1~imir par•a entrar no ordem dos 
trabalhos: 

N. 204 A -1904 

Parece~· sob1·e as emendas offerecidos na 
2a. discussão do projecto n. 204, deste anno, 
q1te fixa a despe::a do .Ministerio da Justiça 
.e Negocios Interiores pa1·cr. 1905 

para pagamento de · diarias -.de 3$0(!0 ao di
reetor, 2$500 ao escrivão-ajudante medico
almoxarife · e _1 $50 ~) aos outros cinco empre
gados da Secretaria, em 365 dias, suppridas 
as rações ou come.dorias. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.
Rodrigues Saldanha.-Nelson de Vasconcellos 
-O se a,· Godoy. -i\.ttgH sto de Vasconcellos. 

A ·Com missão de Orl}amento vem · sub
mettct• á apreciação da Camara dos Depu
tados a sua opinião acerca de c r~d1. uma das 
emendas offerecidas em 2!\ discus~ão do pro· 

_jecto relativo as despezas. do Mini:sterio da 
JustiÇa eNegocios Interiores p~tra o vindouro 
exercicio. 

N. l 

Ao n. 8_;_SecretaNa dí1 Camal'a dos Depu
tados-Accrescente-se na rubrica «Material» 
13:000$, ficando ella. assim discriminu.da.: 

Mater•ial: 
Objectos do expediente......... 15:000$000 

Bibli@theci1: 
Compra. d-e livros, assignatura 

de jorna.es, revistas, encader-
nações etc................... 20:000$000 
O mais como está na tabella, que fica 

assim elevada a. 486:868$118. 

S:~la d::Ls sessões, I de outubro de 1904.
Alencar Guimartíes. 

Esta emenda não póde ser acceita como 
c'stá. São elevadas as diarias pedidas; além 
disso só deve ser supprimida a ração ou come
daria do empregado que passa a ter adiaria, 
devendo a respectiva importancia ser dedu
zida do total das comedorias para 43 em"
pregados, que ílcal'á reduzida ao necessario 
para 42 empr~gados. . -

Assim a commtssão of'fercce a. seguint~ 
sub-emenda : 

Ao n. 16- Casa de Correcção- Augmen• 
tada da ctn::tntia de 6:570$, destinada a diaria. 
de 2$500 ao director; de 2$000 ao a ajudante, 
ao medico, ao escrivão o ao almox rife; e de 
1$500 aos trcs amanuenses, ao professor e a.o 
pharmacoutico. 

Deduzida a importt1ncia de 414$647, cor
respondente á comodorict de um empregado 
que passo. a. perceber dia.ria.. 

N. 4 

A' rubrica l8-Junt•1 Comm::rcial : 
Augmentada a sub-c-onsignação - Acqui

sição e concerto de moveis-de 2:000$000. 
A Commissão accciti1 a emenda, atten· Sala das sessões, l de outubro de 1904.-

dendo a que se destina a melhorar as condi- Ignacio Tosta. 
dü;ões da Bilbiotheca da Camara dos Depu
tados, que está afnda muito incompleta. 

N. 2 
Ao artigo-Rubl'ica 16-Deduza-se 20:000$ 

· importancia mini ma dos saldo_s verit1cn.dos, 
na sub-rubrica-comedorias ou sustento de 
presos da respectiva ta.bella.. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.
Rodrigues :So.ldanha.-Nelson de Vasconcellos 
-Oscar Godoy.-Augusto de Vasconcellos, 

Esta emenda não póde ser accoíta. Em pri
meiro logar o saldo não é de 20:000$, e sim 
de 7:200$. Em segundo logar, sendo a con· 
signação a. que se refere destinada a come
dor-ias e sendo varia vel o numero de presos, 
e preferível ter saldo, que constitue por sua 
vez receita publica, a pedir credito supple· 
mentar. 

N. 3 
Ao artigo- Rubrica 16- Acc1•escente·se 

depois da palavra- Correcçã.o- 7:482$500 

A emenda supea. pótle ser acccita. A acqui
sição de moveis e o concerto dos existentes a. 
C!llC se refere a emonda completam a instal
lu.ção da. Junta Commerc!al desta Capital. 

N.5 

A' vcrba-:Mn.t<3rial-constante da ta.bella. 
do Governo sob n. 21-Sa.udo Publica-ac
Cl'esccnLc-sc : 25:0008 paPa compra de uma 
lanclm, combustível e lubrificantes. 

Sala das sessões, l de outu.bro de 1904.
Eusebio de Andralle.-ArroxeUas Galvao. 

Esta emenda não póde ser acceit~ como 
está.. 

Uma. lancha para o Sel'viço do porto de 
Maceió, Estado de Alagoas, deve custar me
nos de 25:000$000. 

A Comrnissão entende que, por ser bas
tante agitado o mar naquelle porto e deven· 
do ser dado transporte seguro aos visitantes 
das embarcações, é de necessidade satisfazer 
o pedido, mas diminuindo a qua.ntia. 
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Assim, olrerece a se·guinte sub-emenda : 

A' rubríca-Matcríal.-verba n. 21-ac
crescente-se : 20:000$ pa.ra.. compra de uma 
lancha para o porto de Maceió, Estado de 
Alagoas,comprehendida a despeza com lubri
ficantes e combustível. 

N. 6 

A' verba-Pessoal- const~ute da tabella 
do Go\'erno sob n. 21 - Directoria Geral de 
Saude· Publica - accresctlnte--sc : 

mestre de bucha a. !50$ mensaes 1: BOO$ 
1 maehinista a. . . . . 150$ ~ 1 :800$ 
1 foguista . .. . . . . .. 100$ » t :200$ 

Sala da,s sessões, I ([e on~ubro tle 1004.
Ewsebio de Andrade.-A>·roxe/la$ Galv<7o. 

A commissão acceita esta emenda que é 
consequencia da sub-emenda offereciilo. á 
eiuenda. a.merior. 

N. 7 

(A' rubrica 21) 

A' tabella eltplieativa, rubrica-Directoría. 
Geral de S.lude Publica- na parte dos
Districtos Sanita.rios : 

Ao enve~ de-Combustível e lubrificantes
nas verbas de materiil.l- diga·se: Custeio e 
con~ervação dos tl'anl!}lortes marítimos. 

Ao envez de- Idem idem, nos Estados 
(comprehendendo o pessoal), sem verba
Material gera.!- diga-se : Para acquisição 
das lanchas e · escaleres, nos Estados (com· 
preh.endendo o pessoal). 

Sala das sessõas, 1 de outubl'O do 1904.
AI•gusto de Freitas.- Pn$ca Paraisa .- Sd
tyro Dia#.- Bulcao Vianna. - Paranhos Mon
tenegro.-Garcia Pit·es.- Alves Bm·bo.za. 

A com missão a.ccei ttL 11. primeil-o. p11,rte da 
emenda, por isso que da modi11coção pro· 
posta, parece, não resultará Inconveniente. 

Não a.cceib, porém, 11 ~ogunda parte, onde 
se pode que, a.o envez de combustível e 
lubrificantes nos Estados, dlga.-se : Para. 
acqaisição de lanchas e eBc >leres. 

Nos Estados ondo não ha lancha.8, não ptlde 
haver despeza com combustível e lubrifi
cantes, sendo no entretanto indispensavel 
essa despaza. no.quelles em cujos portos hoja. 
O&i!e maio de tr ;•ns porte. 

N. 8 

Ao n. 2l. Depois da.~ pali!.vra.s-Desiuk 
etorío Geral de Saude Publica- cliga.·se : 
Angmentada. de 450:000$ para a.cquisição e 

installaçií.o de a.ppa.relhos d!l desintacção, 
sendo 30:000$ para cada uma das lnspectoJ·iaa 
de aaude doa PDrtos. 

Sala das sessões, l de outubro d!l 1904.
Prisco Paraiso,-Augusto de Freitas.-SatJI1'0 
Dias.~ Bulcão Via11na.- Paranlws JJfonte
negro. -Garcia /!ires,-Al.,es B o.rbasa.-Et<
genio Tou,.inho.- R. :Saldanha· - Rod>·íg"e• 
Lima.-Domingos G,drnart'les.-I.qnacio .Tosta. 
-Edua'Y'do Ramos.- Cast1·o ReiJeUo.- FcliJ: 
Gaspar. -J, A. Nei"Oa. 

A medida aconselhada na emenda. supra 
equivale á reorganização do serviço de sauds 
dos portas, o que está previsto no§ 7•,lettras 
a, b, c e d do art. 1" da. lei n, 1.151, de 5 de 
janeiro de !904. 

Nas disposições citadas se contém autori· 
zação ao Governo para essa r<lorganizaçã.o ; 
e emq ua.nto o Governo não 1lze1' uso della-, 
isto é, emquanto não fôr reorganizado 
aqoelle servico, nenhuma base se olfere1le 
para a decl.'eta.ção de fundos, tt~onto mais que· 
na lettra d ost:l. providenoia.do quanto a este· 
particular, quando i\ autorizada a. aber~ura 
de creditos pela v-erba.-Soceorros Publico~~ 
~emqua.nto por lei ordina.r ia não forem vo
tados oa fundos precisos.~ 

Como se vê, niio ó positivamente em uma 
lei anoua que semelhante assumpto pó1s 
ser tratado. 

A Commiss.'io não acceita a emenda. 

N.lJ 

A' rubrica 21 : 
1-'at·a. a compra. dd u ma la.ncha a vapoL' 

para o serviço de ~ando do porto do Per
nambuco .-40 : 000$000. 

S. R,-ft:falaquillS Gonçal -oes. 

A Commisdão acoeit~ esta emenda. No por to 
de Pernambuco a viagem fóra da bar ra é 
muito arriscada.. Suro um barco seguro não 
ê facil fazer a vis i ta ás om barcações, cor· 
l'endo perigo a. vida. dos funcc ionarí•JS que .:1 
esse sorvico são obrigados. 

N. 10 

Substitua-se o n. 24 do artigo plllo se~ 
guinte : 

24. Faculdade de Medicina do Rio de Ja· 
neiro-Augmenta.da da. quantia de 63:200$, 
sendo 3:200$ na. fórmil. do a.rt. 30 do decr eto 
n. 3. 890, de I de janeiro de 190 l, visto ser 
insufilcieute a verba para a gratificação do 
substituto da Ja sucção, que, nos termos do 
art. 49 do Regulamento, substitue pe~manon· 
teme nte, ora no 1•, ora no 2• anno, o lente 
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cathedratico de anatomia descriptiva. ; (o 
mais como está no p1·ojecto.)-JuUo dos S(!l.ntos. 
-Mau'l"icio de Ab1·eu. 

A Commissão, em sua ma.iorí-1., acceita a 
emenda, com a seguinte alteração : 

«Augmentada de mais 3:000$ a verba pes
soaZ do ensino da Faculdade de Meàicina do 
Rio de Janeiro, destinado o augmento á gra· 
tiftcação especial ao substituto d:1. ra secção 
pela regcncia de uma cadeira.» 

N. 11 

Ao n. 25 accrescente-se : 60:000$ para \\U· 
xiliar a conclusão das ob1·as da Maternidade, 
úa. Capital do Estaúo_ dt\ Bahia. 

Sala das sessões, I de outubro de 190-i.~ 
R. Saldanha. -Pa1·o.nlws llfontenegn>.-Bul· 
C!iO. Vianna.-Prisco Püraiso.-Alves Btwbosa. 
-Saty1·o Dias. -Domingos Gttimm·!i.es .-Ro· 
d1·igues Lima. -Eugenio Tow·inho. - Au· 
gusto de Fi·eitas.-Felix Gr.!spar.-Neira.
Ve,-gne de Ab>·eu.-Edumdo Ramos .-Igno.cio 
Tosta. 

A Com missão, attendendo aos bons ser
viços que prestam as maternidades e a. que 
nesses estabelecimentos ministram-se conhe
cimentos especiaes de importante ramo das 
sciencias medicas; mus, considerando que 
para o presente exm•cicio já foi -votada verba 
par<t o andamento das obras da Maternidade 
da Capital do Estado da Bahia, c por julgar 
muito elevada a verba. pedida, otferece a se· 
guinte sub emenda : 

« Ao n. 25-Faculdade de Medicina da 
Bahia-Augmentada de 30:000$ para auxiliar 
a conclusão das obras da Matcrniúade da Ca
pital do Estado (ta Bahia..» 

N. 12 

Onde convier. 
Continúa. em vigor a verba dü 25:000$ 

para a Santa Casa de Misericurdia da 
Bahia. · 

Sala. das sessões, I de outubro de 1904.
J. A. Neiv(t, 

A maioria da Commissão não acceita u. 
emenda. 

Nas verbas dadas para as despezas da Fa
culdade de Medicina da Bahia, se a.cham in· 
cluidas a.s de que se poderá precisar nossa 
estabelecimento para sattsfazer as exlgcncias 
do onsino. 

Por tanto, não sendo mais preciso o auxilio 
tlu. Santa. Casa da Misoricol'dia, como outr'ora 
succedla, ní'ío ha ma.is 1•azã.o pa.ra que 
soja. dttdll u. m•atlfir~:\•;fio, lt q_ue se rQfere a 
emenda. 

Vol. Vl 

N. 13 

Ao art. n. 27-Escola de Minas: 
Corrija-se o erro da somma, de accorJo 

com as especificações da tabella.-e inscreva· 
se a, verba. total de 2!3:700$000. 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.
Calogeras, 

A emenda relativa á Escola da Minas nãa 
póde ser acceita.. Verificada a somma, não 
existe nesta erro nem troca. de algarismos 
entre a despeza orçada e a votada, com 
relação á. mesma verba. 

A Comrnissão não acceita a emenda. 

N. 14 

Na rubrica 31-Institut.o Benjamin Colk 
stant-accrescente-se: 2:400$ para grD,tifi
cação de um cirurgião dentista.. 

Sala das sessões, l tle outubro de 1904. 
-Rodrigues Do1·ia. 

A emenda supra não póde ser acceit:.t. 
O Instituto Benjamin Constant tem as 

verbas precisas para. execução das despezas 
necessa.r ias. 

N. 15 

Ao n. 34, accresconte-:~e: 1:000$, p:na 
lvros. 

Sala. das sessões, 1 de outu!Jro de I9ü4.:.....
Arnen"co de Albuquerque.-R. Saldanha.-
P~·isco Pu,1•o.iso.-Neivlt. 

A Commissão não n.ccoit!l. a. emenda. 
No projecto tlo orçamento pa.l'V. I 905 já 

foi o :Museu Nacional attendido, destinu.ndo
se Yerba pttra. compra de linoil e outras des .. 
poza.s. 

N. 16 

Ao n. 6 accrcsccntc-se: 
§ Para a assistencin. publica a.o,s po!Jres· 

dirigida pela irmã Paula-1 :500$, men:ilaes. 
Sala da::: sessões, l de outubl'o do 1904-.

Hosannah de OUvei;·a. - Gonçalo Souto.
Sâ. Freire. - Passos de Mi;·anda.-lndio da 
Brazit. - A. Gandi do RodrigzuJs. - J1!eUo 
ll[attos .-Celso de So~e.zu,. 

Na presente emenda, assignada pot' diver· 
sos deputados, é pedido par<\ a a.ssistencia. 
publica aos pobres, dirigida pela irmã Pa.ula, 
a quantia de 1:500$ roenso.es. 

Essa instituição, segundo constt1 á. Com· 
missão, presta relevantes serviços á.s fami
lias -pobres desta grande Ca-pital., ampara!l
d.o-as contra a fome, a nudez e a deshonrv.. 

3G 
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Si b!lm qrie seja. ella auxiliada. por dono.· 
ti-vos de ~~rticulare.s caridoso5, não cbegam 
esses a.ux1hos para o pesado encargo que a si 
tomou, porqua-nto é b.1stanto crescido o nu
mero dessas fam.ilia,s a qtie a irmã Paula 
soccorre. · 

E' verdade,que o Thesou:ro está oner&do de 
alt11 somma com pensões e auxilias, mas a 

cmaioria da Commissão, a.ttendonilo ao fim a 
que se destina· o pedldo e mais que a. irmã 
Paultt. é· uma. reHgiosa dotada de cor~ção aa.
ridoso, amiga. dos desvalidoe, dedicação vi v a 
em fa.vor dos que não teem pã.o c nem po· 
dem com seus unicoB esforços obtd-o, e que 
presta os mais reteva.ntes set•viços lmma,ni
·turios a esse grande numero de familías 
pobres, concorrendo assim para. execução 
de um sublime dever social, é de parecer que 
sej:J. acceita a emenda com 11 seguinte modi
:ticação: 

« Em ve~ de I :500$ mensa.es, diga-se 
.l :000$ monsaes.:s-

N. 17 

X' l'Ubrica-Obras-sob n. 37 da ta.bella 
.eoru;tante da proposta do Governo, accre· 
scente-~a onde convier: 

15:000$ para concertos e repa1•os no 
predio do Governo, no Porto d!'l Fl:'ancez, 

·em Alagoas, e denominado LuZ!lreto do 
·Fra.ncez. 

Sah das sessões, 1 de outubro de 1904,
Eusebi(} de Arulracle.-Ar,·o:ceUas Ga~vao. 

Emenda. igual a ost~ .iil foi regeita.da. pela. 
Camara na discussão do orçamento do lu· 
teriol', na sessã.o :passada. O La.za.reto do 
Fl'ancez, em Maceió, no Esbdo de Alagoas, 
não está em condiçõClS de necessitar reparos 
e cuncortos, 

A Commi~ão nii.o acceita. a. emcndn. 

N. 18 

A' rubrico. n. 38-Corpo tle bombeiros
na oonsigll:1ção ~Pessoal» :~.ccreseente se: 

UWO$, a.ftm de equipa.ra.r as gra.tificações 
de cinco ca.pitães de comp:,~nllias, treg capi
tães, 201 cirurgiões e dous majores ~ •• ditos 
ás correspondentes de offioiaes de iguaea 
postos da brigada policial, de accordo com o 
art. 511 do regulamento daquelle corpo, que 
baixou com o decreto n. 2.224, de 29 de ja-
neiro de 1896. • 

Sala. daa sessões, 1• de outubro de !904.
Irineu Machado.-Bulhõ~s .Mácial.-Osco;r 
Goàoy. 

A Commts;ão não accaita. a emenda supra. 
Si o corpo de bombeiros, em virtude do 
art. 56 do regulamento cita.do nt~ emenda, 

tem as mesmas vautagêns. e isençõss con
cedi das aos o!flcia.es e praÇas da briga.à.a. ]io· 
lícial. quanto aos vencimentos a. distribuição 
destes em cada. um desses corpos ll feita, por 
modo ditforente. 

Em Lei orça.mlmtaría, não é possível au
gmentar venciroentos e a tanto equivale a 
equiparação pedida.. 

N. 19 

Para auxiliar a a.cquisição o montagem de 
olfil!ina,s do aprendizagem do Lyceu de São 
Sa.t vador, no Estado da. Bahia, em beneficio 
de c:·eo.nças desvalidas, 10:000$<)00. 

S. R. -Sala das sessões, l de outubro de 
1904.-Ignacia Tosta. · 

A Commissão não póda accei tar a emenda. 
A instituição a. que se refere a emenda ó 
da. na.tureza daque!la,s, que, pertencendo a 
uma dirocçã;o particular. deve f11zer as des
pezas â. sua. custa. com à montagem do <J.p
parelhos em offlcinas úo eshbelecimiloto, 
cujos lucros reverterão em seu fu,vor. 

N. 20 

Onde conviGr: 

Art. Fica. o Governo autorizado a dis
pendel' a tê a quantí11 de 15:000$ (quínze con
tos de l'Ns), pa.ra. complemento da execução 
tio art. 1• da lei n. 726, de 8 de dezembro 
de 1900, abrinJo pn.ra esse fim oe credltos 
necossa.rios. 

s. R.-Sala. das sessões, l de outubro 
de Hl04.-Eduardo Ramas.-Meàeit·os e ;tl
bwzl!erque, 

A Commissão acceita.·a emenda. 

N. 21 

E' mantida. , nn. vigencia dee!a. lei, a auto
rização constante do n. IV, art. 2• da lei 
n. l.l45, de 31 de dezembro de 1903. 

Sa.ta das sassões, l de outubro de 1904,
Alencm· Guimtzrães. 

Esta. emenda rGfero-se á a utorizarão conce
dida. no orçamento em vigor pa.ra. construcção 
de e!lifido destinado ao Congresso Nacional. 

A COJ'llllíssão acceita a emenJa.. 

N, 22 

Onde convier : 

Pll.l'a. o serviço de saude dos por tos, o Uo
verno fa..rá. a.cquisiç!Lo dos de~infectorios que, 
para o expurga dos objecto~ susceptivoís pro
cedentes de navios iufecciona.dos ou :Juspel-
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·tos, . tenham sido construidos por conta dos constitucionaes da Republiea, dos quaes de
Estados, devendo cor1•er as t•espectivas des- pende a solução urgentíssima desse proble
pezas pela. verba «Soccorros Publicos)), de ma transcendental. O momento é de fun
·conformidade com o art lo § 7" da lettra d do dadas e serias apprehensõe.3. A bandeira im
decl;eto legislativo n. 1.151, de 5 de janeiro perialista desfralda-se aos quatro ventos do 
de 1904. mundo, ameaçando a. independencia dos po· 

Sala das sessões, 1 de outubro de 1904.- vos fracos, daquelles que, pela exiguidade do 
Augusto de Freitas,-P,·isco Paraiso.~Sa- recu1•sos pocuni<l.rios e de pessoal, pelas con· 
tyro Dias.-Bulctio Vianna.-Paranhos Mon- dições geographicas propicias á invasão e do· 

mini o de estrangeiros, · ou por criminosa 
tenegro.-Garcia Pil·es.-Alves Barbosa.- inercia e requintada imprevidencia, não pu-
Eugenio Tourinlw.-R. Saldanha,-RodJ·i- derem oppor otncaz resistencia. aes seus con· 
gues Lima.-Domingos Guimarães.-lgnacio q· uistarlores, garantindo a nronria liberdade. 
Tosta.-Eduardo Ramos.-Castro Rebelto,- 1:' l:' 
Felix Gas:par.-J. A. Neiua.. adqui-rida, muitas vezes, â custa de insano 

labor c enormes sacrificios ! 
A commissão considera. esta emenda pre- Persever<tt' nesta quietitude musulmana, 

_·J·udicada pelo pa.recer dado â emenda n. 8 • neste statH 'luo pe1•igoso e deprimente, 
marco peteio assignaiador do nosso atrazo 

Sala das Coromissões, I O de outubro de em ma. teria militar , onde soletramos 
1904.-'-Cassiano do Nascimento, presidente.- as obsoletas disposiçõe3 coloníaes, que nos 
Cornelio da Fonseca, rdator.- F-rancisco mostram o modela a seguir no seculo 
Veiga.-Paula Rarnos.-Lau1·ü•rlo Pilta,- XX, é cAgu~ira incuravel, é crime.de lesa 
Francisco Sá. Patl'ia., mel'ecedor das penas moraes que a 

historit\, justa e severa, inflige áquelles que 
:N. 231 -1904 

(DO SENADO) 

Regula o sorteio milita1·, com pm·ecer e em.en
clas da C ommissfío de Marinha e G'!.'erra. 

(Vide projcctos n. 230 e 230 A de 1904.) 

A Commissão de Ma1•inha e Guerra, a que 
fôra enviado, em 8 de junho de 1901, em 
virtude de requerimento do operoso Deputado 
Sr. Tosta, o projecto n. 85, do 1900, re
gulador do sorteio militar, afim do formu
lar o seu parecei' sobre a convenioncia 
de ser essa medida adiada até que fosso 
apresentado ao Congresso o pla.nll da re
organização do exercito, olalJorado pelo 
ex-Ministro da Guerl'a, o il!ustt•o m1u•echal 
Mallet, vem cumprir o seu dever, aconse· 
1hando, sinceramente, a Ca.mara. a que .cJn· 
tinue a segunda discussão do mencionado pl•o
jecto, interrompida ha tres annos foitos. 

O plano vastis;3imo ao qual se referjra o 
illustrado representante da Bahia chegâra á 
Camara no dia 17 do mcz e anno supra 
citados, sendo, depois, remettido á Com
missão de Marinha e Guerra, que o tem 
estudado com a devida attenção e espera, 
dentro em pouco, dar completo desempe
nho a tão honrosa quão difficil e delicada 
tarefa. 

A reorganização do nosso pequeno exercito 
e reduzida armada, enf1•aqueciuos pol' cau~as 
di versas e lamenta v eis, que o acendrado pa
triotismo e vm•o amo1• a todas as classes 
'Vivas e honradas da nacão nos mandam calar, 
(!medida que se impõe agora, com a eviden
cia e força de um axioma, aos dous poderes 

o teem commettido. 
Nenhum das varios ramos dos conheci

mentos humanos lla progt•edido ma.is do que 
a sciencia ou arte da guerra. Prendem-se 
desde a epoca pre-bistorica, durante a. qual 
o home-m se vii1 entregue aos rigores da na
tureza inclemente c á ferocidade inau
dib dos monstros ante-dilnvi<1no~ que o 
cercavam, os anneis dossa cadeia ininter
l'upta de armas o1fonsivase defensLva.s, apel'· 
faiçoadt\S, <lia. a dia, sob o ponto d1} vista sp 
ataque, da resist'Jncia, du. mobilidade d-o 
engenhos em uso, tanto quanto da velo<;lia 
dadc o penetração dos projoctis. Era a lucte 
consta.nto pela vida, era o struggle for lil· 
a que fôt•i:l. con•lemnado ao nascer que lhe 
despertava o genio inventiva ; er~~ a neces· 
cidade extrema de prover á parca alimen
t<~ção e ao grosseiro vcstuario do seu corpo 
ruúc, castigado pelas incemperies, que o ar
remessava de encontro aos vorace8 e teme
l'usos inimigos semeados no estreito cami
nho da sua misera.vcl existencia. Dahi, a. 
evolução do armamento através dn.s idad '~s, 
desde a da pe<lt'a atê â contemporanea., em 
que o aço e outras sulJstancias motallicas, 
udmir·avelmente trabalhadas nas grandiosas 
otficinas da Europa e dos Estados Unidos, 
teem operado prodígios em materia de ata
que e defeza. 

Realmente, como expl]car de outro modo 
essa passagem estupenda do poder otfensivo 
de um fragmento de silex talhado, da época 
paleo lithfca., arremessado pela mão do ca
çador p1•imevo ; do tosco seixo rolado e da. 
flecha impellidos pela funda ou pelo arco, 
aos arcabuzes e columbrinas do seculo XV, 
aos fuzis de va.rios systemas do seculos XIX: 
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Manulícher, Mauser, .Lee-Enfield, Naga.nt• A Grecia dos aureos dias, patria. dileata 
.M:osin, etc • . 1 das scíencia.s e das artes, glor ioslssima nos 

Como dcterminal', diversamente, a trans- c.>mbatcs incruentos e cruentas, onde a civi
íção completa da. cata.puHa e balista aos_l zaçii.o d" mundo· antigo o maximo ponto 
rnOl·teiros o bombarda~ do seeulo XLV, aos attingira da curva por ella. traçada, atrav~s 
mortiforos canhões KrupJ), ~ordenfelt, Arm- do tempo c o e8paço ; os do rios, jonios e 
stro.ng e outros, <le vario~ calibres e al- mace<l.onios tinha1u um systema militar, or
c:tnces ~ ganlzação prudente e sabia, que lhes propDr-

Gomo de~cobrlr o traço de união eoke a clonon mil v ictorlas ret umbantes contra os 
paliçadv. e o fosso das priscas éras, entre seus poderosos inimigos. 
os esca.vOA!os troncos Q.e arvores (monoxy os), 
cano8oll ou pirogas indianas, ou mesmot do 
·mais antigos barcos egypcios, uniremes gre
gas, biremes ett·uscas, e as formidavei ,> forti. 
ftcações modern•s, poderosos couraçados, 
cruzadores, torpadeira.s, su bmarino3 e demais 
appa.relhos de resistencia. e destruição, sem a 
luz derramada, profusamente, pela historia. 
da.ltumanidade, evoluindo no tempo e no es
paÇo1 

Ein l<md() a.~ paginas desse liVl'o preciosos 
vemos o tenaz c continuo esforÇo desenvol
vido pelo homem, com o fim de melhorar os 
seus instrumentos de guerra. Convencido de 
que nã.o vi via em planeta ha.bi tado por anjos 
pacitl.cos (e os houve guerreiros!) sim, por 
a.nima~s de innumeras especies, entre a.s 
qua.es aquepertencia, repleta de necc~sidades 
prementes, desejos insaciaveis e desmedida. 
ambiçlío, Yiu, claro, desde o principio da. sua 
perigrina.ção pela terra, o deatinG que lhe 
fôra reservado pelo Creador. Teria de ll\• 
bol'ar, sem-pre e !lempre! á procura de pão 
e algum conforto; já lavrando o ingrato e 
duro solo que pisava, de onde lhe proviria 
o ft·ucto ardentemente cobiçado; já da~do 
caca a.os fol'ozea ou inofl'ensivos animaes, 
cujo sa.ngue gel}aroso, carnes e ossos se lhe 
totnaram alimento favorito; jâ fazendo a 
guerra aos seus semelhant(ls om campo de 
t'enhido combate, do qual sabia vencedor o 
mais forte de corpo e de e!pirito. 

Perma.neceria., entretanto, estacíonari~ 11 
organização das forças de terrll. e mar, &m• 
quanto os elementos do ataque e defeza. 
de que dispunham, melhora.vam, quotidia
namente, de baixo de todo3 os pontos de vista, 
co Uimados pela sciencill da guerra~ 

Não, absolutamente não Y 
Desde os mais remotos tlilmpos, ha progre

dido o ramo de a.rte milita.r que diz respeito 
à estructura e administração dos e1:.erc! tos 
e armadas, constituindo-os, sabiamente, pre
parando-lhes os meios de acçiio etflooz e 
prompta, no momento preciso. 

.. Conheceram o applica.mm o> seus prin· 
elplor os povos do Oriento - chaldeus, as
sy dos, egypcioa e pQrsa.s - cujos fel tos siio 
conhecidos e memor~dos, a partir da. prl· 
meir•~ êpooa. hiatol•iea. até Ale:.:a.ndre, segundo 
a. classillca.çiQ chronologíco-etfmogra.phíoa 
.seguida por A. Enncs. 

Nas divisões da phalange completa, com
posta. de 13.384 homens, como que se des
cobrem, q•1al faz crer A. de Chesnel, w 
elemcn tos dos eJrercitos mode1•nos: esquadra. 
companhia, bahlhão, l'egimento, brigada 
di visão, corpo de exerci to. 

Roma, durante os glot·iasos dias da Repu
blica, pos~uia um cxemito tempor ario, com 
posto de cidadãos t•ecr uta.dos do seguinte 
mado, descripto por Guiraud em sua confe· 
rencla. rea.Uza.da. na Escala Esp11cial Militar 
de Saint Cyr, no anno de 1893: 

~ Le L'ecrutement se f<tisait d'apr~> u o 
procédé assez compliquê, don t voici les 
prineipau-x: traits (1). 

L'o:pération était prl'sidéo par un con· 
sul, c'est-à-dire, par le gsn(\ral en ~hef, 
assisté de ses offi.ciers sup~rieurs, Les 
noms das conscrits u'êtaient pas ti rés au 
sort nl appelés dans un ordre déterminé. 
Sur la liste des citoyeos bon$ pour le 
service, lo consul_choisissa\t ~ !la. gllise; 
il a.vait à. cet égard un pouvoir dlscré
tiona.ire. On evit"'it autant que :Possible 
de Pl'endro des hommes marlês. I>ar 
contt•e, on u.vait un tondance bien n a
turelle a lever u'nciens solda ta. 11 
n'êtait pu.s rare, par consêquont, qu'un 
indivfdu fut enl'Olé plus !réquernment 
que aon volsin, et cela. sans a.utre motif 
quo le ca.price dll consul. Parroia il 
y avnit des tentatives de résisto.nce 
qu' appuyalent volontiers las tribuna du 
peuple. Mais le consul avait nn moyen 
trcs slmple d'y coupel' CGUl't, c'était de 
se transportar hot•s de la ville, a.u Cha.mp 
de Mars ; les tribuns du p euple n'a.va.ient 
pas accês en ce lieu, et Les r~ea.I
citrant1!, li v rés ã eux m êmes, étaieut 
contra.ints d'obêir. Des peines tres dures 
frappaient les r éfractaires ; c'étaient 
l 'amende, 1~ prison, les coups de bâ.to!l, 
la. conftsea tion du bêtail oi des instru
ments do oulture, le r avage das cha.mps 

. et méme la vente oornme o~lavo, Lc 
conscrit ne sa,vaít jamn.ts comb!en de 

(i)Polybo, VI, t9 et20. A. Cng11at, d.a ns 
le "Dictianalra dea Antiquitds 11, au m ot 
Dileetua. » 
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temps il demeurm·ait sons les drapeaux 
ni tt quelle dato il rentt•erait chez lui. 
Son absence durait tantôt plu~ieurs moís, 
tantôt plusieurs années. Tout dépen.;ait 
·de la. décision du S3nat et le Sênat hêsi
tait souvent tt congedíer dessoldatséprou
vé:l pou.· les remplacer :par des recrues 
inexperimentées (I). 1l n'y avait qu'une 
limite á son athitraire. Quinconque avait 
it son actif dix c::tmpagnes dans la cava.
lerie ou vingt dans l'infanteric êtait 
dêlié de tout.es ses oblig(Ltions militaires. 
Sauf cette réserve, le citoyon restait ât 
la di:'l;.oslton <lc l'E'tat depuis 17 ans 
jusqu'it 46. 

On voit que las Romains se préoccu· 
paient médiocrement de distribuer les 
charges du service entre les citoyens 
d 'a pres les rêgles strictes da l'ért ui té. 
L'important à leurs yeux était que 
l'armée fftt forte et solide, fallut-il pour 

. cela violer le pdncipe d'égalité. Par· 
ii•tnt de cette idée que le salut de l'E'tat 
êtait la loi suprêmH, ils sacrifiaient tout 
à l'intél'êt public, même la justice, pour 
peu que les deux choses leur parussent 
inconciliables. Ils estimaient qu'à la 
guerre l'essentiel est d'adopter les me
sures qui conduisent le plus surement à 
la victoü•e ; de là, la. faculté laissée au 
général en chet de recruter son armée 
à peu p1•es com me illui plaisa.it; de lã en
core la faculté laissée au Sénat de retenir 
les bons soldats aus:li longtemps qu'il le 
jugeait utile. Des pratiques semblahles 
ser•aient tout á fai.t déplacées dans une 
démocratie comme la nôtre; car, sous 
un rêgime pareil, le citoyen le plus 
.humble 1.1, grand'peine à tolérer qu'on le 
tra.ite plus durement qu'autrui. Elles 
ne se conçoivent queda.ns une monarchie 
.absolue ou sous un gouvemement aris
tocra.tique, c'est-à-dire dans les sociétt)S 
oú la volonté, soit d'un homrile, soit 
d'une classe privilêgiée, est assez puis
s,mte pour régenter á sa guise Ia multi· 
.tude et s'aft'ranchir envers elle de tout 
scrupulo.» 

cionista, visto pertencerem a povos menos 
c i viliz:1dos e mais bellicosos. 

A duração do serviço era de 20 annos 
para os lE>gionarios e de 25 para os auxilia
res, sendo na. pratica excedido, por vezes, 
estes limites. O soldado chegava ao corpo 
entre os 18 e 22 annos e <lelle não sahia an· 
tes de uma idade bastante avançada: 

«Il ouhliaít blen víte (prosegue o mesmo 
Guiraurl) ses orjgines, n'ayant rien pour 
le$ lui ra.ppelcr, ni intérêts matél'iels, 
puis qu'il était; pauVl'e, ni affections, 
d.ura.btes, puis qu'il n'avait pas eu le 
temps de foudeP une famille. DésoPmais, 
il n'ava.it d'autre famille que sa com
pagnie et sa légion, d'autres maitres 
que ses chefs~ d'autres lois que leurs 
volontés. Etranger à la socíeté civile, 
dont il s'était brusquement et définitive
ment détaché, il concentrait toutes ses 
pensécs sur le métier militaire, et ses 
habitudes se marquaient á l'empreinte 
d'une profession dont l'action pu1•l'é1me 
est peut-être la plus exclusivo de toutes. 
Apres quelgues années d'une existen.ee 
pareille, on devenait forcêment un 
vi~ux grognard, avec tous Ies travers 
et aussi toutes les qualités que comporte 
ce terme.~> (i) 

A historia. militar da idade média, que 
abrange um período de l. 000 annos, ó bas
ttmte obscura. Conforme diz Langlois, (2) os 
exercitos medievaes não oram constituídos, 
como o romano do Imperio o os modernos, 
de corpos regulare.:~ e permanentes: 

« Les roís francs (aact•oscenta elle) qui 
n'ont pas eu d'at·m~e, ont, ccpendant, 
faít constammont la. guerro. Ils la dé· 
clar·aient presque tons las ans, lt la ma
niere dcs anciens Germains. Las anciens 
Germains passa.iont l'hive1· cbez oux à 
fairoJ Ia fête dans leus cabane~ closes; 
au p:eintcmps, il!'l s'assemlJlaient autour 
de leurs chef'::l de guet•re, ct entl'aíent 
cn campagn\" ; c'êLait le rêgime de la. 
levêa en massa. De même, en Gaule, 
apres l'invn.sion. Le roi mérovingien 
convoque, par l'intermédiaire des ducs 
et des comtes (c'e.st-à-dh•e des fonctio· 
naires. qui admini:st1•ent en son nom les 
províncos et Ies ca.ntons desonroyaume), 
<<lo peuplc», «l'armée»-expressions sy
nonymes-des circonscriptions les plus 
rapprochées de la frontierc ou la caro· 

Augusto creou o exercito permanente, 
cujas legiões se compunham de engajados, 
voluntariamente, e de conscriptos, bem 
como corpos auxiliares, onde eram alistados, 
{llU grande maioria, os provincianos privados 
dos aireitos de cidadão e barbaros, então 
a.Ui:.1.dos ao Impoeio, recrutados do mesmo 
modo que os legionarios, senão com dif· 
ficulda.de menor, pondera o citad.:; conferen- (f) Vide o primeiro volume, pag. 47, da 

importante collecção de conferencias pu
(1) V<Jil', par ex., Tite-Live XXXIX, 38; blicada sub o titulo: L'm·mée á travers les 

XL, 35-36. Cf. Willems, «Le Senat de la re· âges. 
:Publique romaine», 1T, fi. G22. (2~ Ibidem, p::q~. ô5. 
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pagne doit commenc~r. Cela s'appalait 
hanil·e populmn, banire a~~ercitum, Reu
dez-vous ast fix~ i1 tQl endr·oit. Por 
sonne, eu príncipe, n'est exem-pt, ni Jes 
a!Trancllis, ni les sujets dcs E'gEses, ni 
les tiches, ni les pauvres, do race f~at1· 
rgte ou gallo-romainc ; tout rMractairo 
payc «l'hériban>, cest·ã-dire une amende 
úc ôO sons. Lc contingcnt de chn.quc 
comté es~ sons lcs ordres de son oomto, 
qtü l'atilõna._-Ces armMs m~r.:>vingien· 
ne.~ d~vaicnt êtrc des colmes. Elleo úé-

. vas1aieilt tout systématíquement, ca.r il 
n'y avait pas d'autre solde que le pro· 
duit du píllage, partagé entre les sol· 
dats. El!es étaient indisciplin,;es: on 585, 
comme le roi Gontra.n rCprimeodait les 
chefs d'une a.rmée qui "vait ho11teuse· 
ment lâcllé pied: « Naus n'y pouvons 
dan, dirent~ils; personne ne respecte 
ni duc, ni comte ; si nous voulons punir 
une faute, sta.tim tumultus in popt(lo exo· 
dtur, voiltt l' armêc en tumulto.» ll v a 
de suite qu'il n'y avait personne, dttns ccs 
armêes~cohue~. ponr dêgourdir et ins
truire les recrues ; tous les adultes 8a· 
-vaient alors ce qu'il fallait savoir pour 
se battre; h campagne commenca.it 
.le lendema.íu du rassemhlBment des 
troupes. " 

Durante o reinado fecundo e glol:'ioso de 
Carlos Magno , o p1•imogenito de Pepino
~ Bre;:,e, o serviço milit::~r Gl'(~obrigatorio e g1·a· 
tuito, e i\té oneroso, como faz ve1· o referido 
I.n-ngloí$, membro d~ Universidade 'le Pal'is. 

Não havia soldo; o gueneiro s~ arma.va, 
se equipava e 'se rnantinlm â sur~ custa: 
são estes, segundo o citado histori.1.dor, os 
traços ca.mcteristicos do rcg!mea aél!'lovin· 
gio, quanto ao serviço milltaJ': 

1. • Obrtgaç<iO unive;·sal e ilf.imílaáa do sel'· 

viça pessaaJ e gra/l(ito de,iél~ ao imp;;tado>'· 
~ei. 

2 .• O~rÍ!JaÇ<ÍD gel"lt! dos home;1s uinculados, 
pessoalmente, a wn seHh.ot (fosse clle o r0i ou 
qualquer pe1•sona.gem de outL-" ca.tegoria.) 
rle defende>· esse senho,· e a le,·ro. senhorial. 

3. • Obrigaç,7a e8pecial dns hame>~s que •·ecec 
ber·mn ternt, sob a c.:>nliiç<Io de serd1· a quem 
lh'a concerlel·a, p-rincipalmenle em c/J.SO de 
!lUen·a. 

A esse Ngimeu-scguiu. o lloserviço militar 
a, soldo, preferido :pelos Caps';os il. loV"a, om 
massa.. de todos c.s homens valiilos do :teino . 
Da.hi, o a.ccorJ.o ~om as communu.s, as qua.cs, 
ou se fa.zia.m rei>resentar por um certo nu· 
mero de ae1·ge,ts (lwmeos empregados no 
serviço militar} c carretas. tudo fquipado á 
sua custa, ou colltl•ibuia.m com uma somma 
igual á despesa com o cc1uipamento, solcto c 
;na.nutenção do cantiogentc respectivo . 

A pa1·tír de PhUippe, o Belto, accrescentil. 
Langlois, os .rois arrecadavam, rapidamen
te, em._ toda. a França., po!· intormedio du 
seus commissa~•ios, impostos sobre o capital 
e sobrll a renda, a. tit11lo do compBnsacão 
pelo serviço milíh1• dev ido pro def~r.s ion~ 
,·egní. 

« DM lol'S, íl n·y ava.it pius qn'un 
progrils à, accomplir. Ponr d.t\fend1'C l a. 
Fra.nce (et, a.u br.:soln, pauL· L'ageandlr), 
le roi a bt);;oiu. d'nn~ a. t·luúe . Sans a~
gent, pas d'a.r mée. S;.tns impô! , pas 
d'argeot. L'exilto3ce de l'a.J·mée est 
liée i!. rexistence d<l l'impõt . Or, la 
rachat du scrvicc militaire dft pro d8-
femione -re_qn1., - ce mcha.t génér:.t lisê 
dan~ te roya.ume tout entier, - équi· 
vaut à un impôt: c'est un impôt. Mais 
c'.est llO impôt extraordinaíre. Levê «en 
cas de néce~sité», íl fo uruit au roi une 
(l.rmée cha.gue fois qu'il y a gnerro ; en 
temps de pa.ix, il n'a p\l.s 1a.ioon d.'ê
trc. 

Tra.nsforrner tout doucement l 'e:tlra.
ordinaire en ord.ioaire, v oHã 1'cauvre ré· 
servée au XIV ct XV sieeles. Enfin de 
compte, l'o:ide perpct"b!elle, perçue régn· 
liêrcmen t tours les a ns, en tem ps de 
paix, comme en temps de guerre, eut 
pour corollaire le r <·tabllssemont de 
cettc institution qui a;vn.it oessê d'escister 
depuia la chute de l'Empire roruain : 
une o.rm~ pllr manente . » 

TMs exercito5 medievaes, com receberGm 
soldo ou estip(mdío, não er<'.m :permanBntes ; 
razão por que tinham do SDl' licardados no 
termino de cu.du. campanha, não sem gra.nde 
perigo pn,ra a ordem publica, grac:>s ao in· 
stincto bellicoso tlos bando~ recrutados pa m 
o S8l'Viço tlo gue1•ra, do qual fazlm pro-
/lss:ío. · 

Cour01•me o J•ehltor deste pttrecer obser
vou ao diacutiJ• o p~ojBCto de que se tl"ata.. 
na. se.,são dc 2l de agosto de HlOO, e bo.sea.élo 
na opinião de M. Ma!udr•on, 11 historüt do 
exercito fcu Jal se resume na. constante 
luta. entre a l'Calezl~, apoiada nas milícias 
merccnnr•ias, e a fo1•ça ar·ma da dos feudos. 
O prrutigio incontra.stayol da cavall<tria, por 
essa épúca, ~.ttingiu t1 culminancia . Os ca
Yallelros e inf<~ntes odeil\vam- se mortal
meobe, a ponto de se não soccorrerem nas 
lnt:1lhas: eis o motivo por que, úiz o cit-ldo 
e compete11te historiador, os r•ois lanç~vam 
mã-o, no secuio Xl V, l\e mercenarios o>tran
geiros. 

Carlos Vll creou o eliOl'cito parmuen te , 
organizando comp:•uhias d'o,·donnance, com 
soldo e numero fixo. Golpeava deste modo o 
feudalismo; pois taes companhias cancre tl
Z<II'a.m o principio por e llo sustent~do tJ 
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mantido- de ·que · ao rei, sómente ao rei, 
assistüt o direito soberano de convoc\r ho· 
mens do guerra-os quaes deviam ser, como 
o foram, submettidos a rigo1•osa disciplina e 
assoldadados, em regra, Cessa;ram, então, as 
correrias, 03 inccndios. as pilh:1gens, os 
acampamentos em pontos indeterminados, a 
permanencia em logarcs não oscolhi.dos e 
dosign:1dos previament3 para as guarniÇões. 

Desde o seculo XIV aLé 15.27 pra(lomina1•am 
na dividida Italia os exercitas mercenarios, 
que se bn.tiam sem a coragem e nobrezn, quo 
sóa alimentar e incender o amor d:1 patria e 
ao príncipe que a governa. Foram os capi
tães e soldados de aventuras, na idade media, 
uma das c:.msas prccipu11s, segundo Geblmrt 
da completa ruína do formoso berço do 
Dante e Petrarca, os quaes, pondera o autor 
citado, comprehenderam, vagamente, essa 
enfermidade de todos os estados da penin· 
sula, percebida com a ma.xima clareza e de
nunciada, logo, por Guichardin e Machiavel, 
quando Carlos VIII, rei de França, eutra.va 
em Roma, no dia 31 de dezembro do 1494. 

As tropas mercenarias dominam, no se· 
culo XIV, sob o caracter de Grand.es Compa~ 
nhias, e, no scculo XV, sob o do Condottieri. 
As primeiras, contintn. Gebha.rt, foram a 
suprema calamidade da época; pois a guer1'a 
ingleza as despejára sobre a França, onrle, 
no interregno das campanhas, pr·aticavam 
incendios e torturas, a valer. Dn Guosclin 
conduziu·<LS, na. segund~t metade do seculo, á 
Hespanha, contra as forças de Pedro, o Cruel. 
Antes, haviam ellas, guiadas por estrangeit·o 
estandarte, diffundido o p::J.vor na belht Italia, 
no correr dos annos de l1Darchia completa, 
após 11 retiralla da Santa Sé pn.ra Avignon. 

As mais famosas das Grandes Com2Janhias 
f'oram as seguintes: · 

A lmngara, commandada por Werner de 
Uralingen, em cuja.s cottas de ma.lha.s, 
diz o mesmo Gebhart, liam·sc estas pe1avra:l 
1nquieta.doras: «Eu sou o dttque de 'Venw1·, 
chefe de~ G1·ancle Companhia, o inimigo de 
Deus, da piedade e da rnisericordia.» (l). 

_,.i Grande Companh:·a, de quo era capW1o 
Montrea.l d'Albano, Fta JlfoJ·ic!le ou il10I'Weale, 
gentil~homem provençal do seculo XlV, fra.n· 
ciscano secularizrcdo, cuja. divisa era: F1·ater 
}tfonrealis, capitaneus gue1·1·ce et vexilli(e1· Ec· 
clesice. 

Elle servira a.o rei dn. Hungria, Luiz, o 
Grande, na.s guerras do reino de Napolis, 
bem como ao papa. d'.\Yignon, o foi, tra.iço· 
ejramente, detido e condcmnado á pena ui· 
tima, po1' ordem de Rienzi, a qm~m desp1·e· 
zava, soffrenJ.o a torturtt de morte com a 
maio1· firmeza e digniuade cavalhelrosa. 

(i) Ibidem, po.g. :L25. 

A Companhia Santa de João K"twkw.;od, 
Jean de l'Aiguitle, o qual sorvira, · altar· 
nada mente,· Pisa cont1•a Florença,· Flo-· 
rença contra Pisa, Bernabó Visconti con
tra Ui'bano V e que, altim, foi comprado pelo 
ultimo pap·~ d'.Avignon, Gregorio XI; como o 
assevera Gebhart, cuja. conferencia na e::;cola 
de Saint~cyr, em 1893, ilhimina, sobremodo. 
e -se pcr"iotto da historia. militar. 

Chega; a época elos Conclottiel'i, cujJ lcmma 
é o seguinte: « Italia liber•ata dagli Bw·b,wi» 
Homens de · morlesta o1·igcm, como Cl'vrma· 
guola o Giacomuzzo Attcndolo, cognominadõ 
Sforza, mas energicos, valentes, perseve
l'antes e pouco escrupulosos em face dos 
vencidos, fizeram ra.pida carreira, libaudo, 
gott..t 11 gotb, os mornentn.ncos e embrlaga
doro.s prazol'CS do trlumpho, que lhes eram 
a ante-porta do supplicio : « Venise; qui 
fai:<ait parfois couper la tête itscs condottieri, 
les élevu.it des sta.tues oquestres. » (.2) 

Braccio di Montone, Sforza Attendolo e 
Francisco Sfol'zn, muito melhoraram, na 
opinião de Gebhart, as condições ,ta guerra, 
esbhelecendo O> principlos de duas escolas 
digna.s de apreço. Braccio :renovou a tactica 
do campo do batalha, abandonando o me
thodo, o systcmtt met.licva.l do choque, em 
massa, contra o inimigo, desde o começo da 
acção, Creou as reservas, que se empenha
vam, . successivamente, por esquadrões, no 
combate, guardando pa~'a o fim o gmnde 
impulso de todas a;:; forças reunidas, as quaes 
decídhnnda victoria. Os dous Stbrza augmon· 
taram a proporção da infantar.itt e submet
teram as suas tropn.s a rude disciplina ; 
todavia, nom Braccio, nem elles, pud::~ram 
fugir, segundo Gebhart, a esta inferiol'idade: 
como todos os condottiel'i italianos, só se 
batiam entre si, desconhecendo a. ol'gani· 
zaçã.o do ou~ros exc1•citos europeus, em que 
o pa.pul da infantal'ia. se toma.v<t, dia. a dia, 
mais saliento. ConJ;entavam-so com o ar· 
mamento, ú. a.ntiga, sem o va.loe offensivo e 
dolfensivo dos invaso1·cs prova.veis da tur· 
bulen ta. e desunida. lta.lia. 

No scculo XVI, a infantaria 6 c.unsiderada a 
rainha das batalhas, surgindo nessa occasião 
o princ1pio creador uo exercito moderno: a 
formctção regimental de semelhante aPma. 
A cavallaria, desorganizada, sotfre iunu· 
meras modificações. 

Henrique IV c Richelieu só cuidavam, pon
dera M. Maintirun, de garantir o soldo e re· 
gula.r o tempo do servioo activo. Por essa 
época, o terceiro c:stado (a plebe) fa.z pa1•te, 
dctinit.iví.\mente, da furçapublica. O principio ; 
do recrutamento baseia-se no eng3.ju.monto
voluntarío. As promoções democratizam-se. 

(2) lhillem, pag. i29. 
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Louvais . ( seculo . XVII} ·. funda. o exe~c~to 
moderno, submettendo-o a uma adminiS
tração regulado1•a dos seus movimentos. Os 
corpos são obrigados ao uniforme e armados 
de accordo com os modelos regula-mentares. 
A disciplina é rigorosissima: a menor falta 
ou transgressão dos regulamentos motiva a 
destituição do official, quaesqucr que sejam 

. os seus ti.tulos nobiliarchicos e poderio. 
· As promoções se tornam accessi v eis a 
todos: ha marechaes oriundos do povo (ter
ceiro estado). O soldo é pago regularmente e 
os soldados silo aquartelados. Criam-se hos
pitaes militn.res, como !'Hotel des Invalides, 
onde se recolhem os velhos soldados enfermos 
ou inutilizados no sm•viço da patria, e in· 
stitue-se a ordem de S. Luiz para recom
pensar o verdadeiro me ri to. 

A formação dos corpos é quasi a mesma 
dos exercitos actuaes. O regimento é dtvi
dido ·em batalhões, que se subdividem rm 
companhias, com o seu c:t.pitão, tenente, al
feres ( sous·lieutenant ), dous sargentos, um 
forl'iel e quatro cabos de esquadra.. 

Cresce a importancia. dos r.orpos especiacs. 
O recrutamento baseia-se no engajamento 
voluntario, que os recrutadores transformam 
em caçada humana ! 

De Luiz XV á revolução, tudo se desor
ganiza, reinam o prazer e o favoritismo, os 
nobres as~enhorea.m-sc dos postos ; o exercito 
pouco vale nessa época, mas ê respeitado o 
principio da liberdade individual: não existo 
o recrutamento obl•iga.to1•io, sim o volun
tario. 

D01•ante a Convenção, à. guarda nacional 
ganha imporiancia, g1•aças ao espírito da 
~poca, e, ao mesmo tem-no, o decreto de 
16 dezembro de 1789 detér·mina quo o en
g~amento seja volunta1•io. Para resistil• á 
Europa colligada. contra. a Republica, recOl'· 
re-se á requisição permanente, á leva, em 
massa, e restringe-se o pessimo principio da 
eleição dos officin.es. Sob o Directorio, diz 

i Foidevaux, o systema regular da conscripção 
! .apparece. Napoleão abandona, do vez, a 
Lpraxe noctva da ~leiçã.o dos otllciaes, resta
i belece os regimentos, cria os corpos de ex
l ercito e serviços especiaes, completando 
i assim a organização formidavel, cujo escol 
\era a gloriosa guatda im1~erial. 
:i Luiz X VIII f<tZ reviver a conscripção, que 
i! pouco antes aboliu, cria a guarda t·ea~, con
:i tracta suissos e conserva, em algumas ci
\1 dadas apenas, a guarda nacional. 
!\ Luiz Philippe, ontratanto, desenvolve ex
H raordinariamente, segundo o autor citado, a 
~ i guarda. nacional, que lhe sorve de guarda 
~\_particular, o torna a. conscripçã.o o meio 
~\principal de recrutamento para o e-x.e1•cito. 
n: São estes, conforme dout1•ina LeMarchand, 
~;os dous principios essenciaes sobre os quaes 

se baseia a organização dos exercitas mo
dernos: 

1. •- Serviço militar obí·igatorio. 
2. o_ Passagem pelo eXei·cito pel·manente 

do maior numero possivel de cidadãos, que 
devem se1· conservados nas {llei1·as o tempo 
necessa1·io, tcío sómente, pw·a a sua instrucça:o 
completa, entretida por pe1·ioclos cw·tos de 
exe1·cicios dttmnte ce1·to nume1·o de annos. 

Este sy~tema, observa o refel'ido Le Mar
chand, gaeante aos paizes que o adoptam um 
numero~o exerclto, cujos solda.dos, variando 
de valor, quanto á idade e instrucção, p"'e
cis:un ser divididos em diversas categorias. 

Tae.-3 exeecitos conveom, sobremodo, ás 
O'l'a.ndes potencias européas ; nelles, . vista a bravidade do serviço activo, o~ quadros 
inferiores são compostos de reengajados e 
não se conserva o soldado simples, carente 
de habilita.ção para occupar, siquer, o pri
meiro gráo da, hierarchia militar ; evitan
do-se que, ao envez de ainda prestar bons 
serviços á sociedade que o espera, se gaste 
nos qual'teis durante o tempo de paz. 

O l'ela.tor, ao concluir o discurso a que se 
refere algures e de onde extrahiu varias con
ceitos, ora reproduzidos, pronunciára. as se
guintes palavras, que lhe não parecem fóra. 
de opportunidad.e e dignas de serem lidas 
pelos seus illustres collegas : 

«Eis ahi a organização militar das 
naçDes armadas, que permitto sejam uti
lizadas na guerra todas as forças do 
pa.iz, qu<H' materiaes, quer intellectuaes. 
E lia dá, como diz mui to bem o aucto1• 
que acabo de citar, o numero aos exer
citas, sem lhes p1•ejudicar a qualidc1de, 
desde que seja comprehendida e sabb.
mente executada.. 

Além disto, obriganào todos os homens 
validos a. tomar, eventualmnnte, parte 
na lu da, faz melhor sentir ás naçõas as 
terríveis consequencias desta, pois, tor
nando as guer1•as mais devastJ.doras, 
as faz meno3 frequentes, confirmando 
assim a prudente mn.xima contida nesta. 

· lecuão latina : Si vis · pacem, para 
beUum l 

Senhores, os povo3 amigos da liber· 
dade e ciosos da sua indepGndencia e 
integridade não poupam sacrificio algum 
em prol da força armada, porque 
sabem que, sem ella, se1•ão supprimidos 
aml\nllã, ou ficarão reduzidos ao triste 
papel da Turquia,Ja China ou do Egypto, 
onJ.e o estra.ngeil•o impõe leis vexato
rias e tyrannicas ! 

Preparemo-nos para a guerra, si que
remos a paz; evitemos qualquer oft'ensa 
á nossa bandeira imma.culada, qualque1· 
invasão de inimigo audaz e forte I 
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O Sr _ Range! Pestrma - Não• se fa.z; proprias mãos, commet,endo o peior dos sui
umr. invaslio sem declaração de guerra. aidios- o· suicid!o moral! 

o. sj·.. Rodolpho. Paixão .- Silii, se- Assim pensando, a Commi.•siio de Marinha. 
· . e Guerra :J.conselha., de novo, a CamaPa a que 

nhor ; mn.s, que importa a decla.l·açij.:l' continue a discl!tlr o· projeeto regulador do 
prévia, si não temos exercito, si o niio sorteio militar, com as emendas que ella of· 

·podemos organizar de prompto, si nos 
falta 0 seu principaJ olomentó _ 0 sol- feroce e ju8tific!1, dcntt'o das normas regi-

daclo 1 Não está, porventura, provado· m~~tn.~ferid<J.S emenda;; não suhstituem, 
que o yoluotari!l.do sem premio é uma 1 t · t · t 11 d t 
illusão entra· nós? Que meio, portao to, comp e ~rnen e o pt'OJec o, co ocan o o ou ro 

ramo do Parlamento entre-as pontas agudas 
nos resta para l'ecrutat• I)l'a.ças de pret, deste dilemma: ou as aceeital' ou as reJC· ítar. 
em face da Constituição Federal, a n5.o ' 
ser 0 sorteio militai'~ nemine d>screpante ; solução que se não 

coaduna, de certo, com o espírit o e lettra. 
Só este systoma for!Jecerii ao exercita· dos capitulas IV e y da const.ituição Federal, 

e ú; armadnipessoa.l digno e capa:z; d.e deS-' concementes ás attribuições do Gongre>so e 
emp~nhat• os· seus• déverêS ll11l tempo dEi d 
paz ou de guerra. marcha. do~ pro.jectos c !ele resoluções iLdO-

Eis 11 just1ftcaçã.o do prbj ~llto em de- ptados· e~n: uma. das Cama.ras. 
b1tte, que resolverá o probl'e!'na. dJ ser- Elias synthctiz:nn o pensamento da Com· 
viço militar obdga.todo, d:ee,Je qtle sejU" mi>São, ll"c aproveitou, cnt1•ctanto, a.s idóa.s 
col'I"ígido a emendado convonientenmnte. boas a p:•atiea.veis dos proj~ctos e estudos 
Ha' nelle disposicões que devem ser sub: relativos 1\0 momentosa vroblema om ques
stituidas. como a.g referentes ás Juntas, tão. 
cujos defeitos de organiz:J.çã.o foram sa- Foram mantili~ts, ou m'Jdiftc·Ldas, ligei
nado~. em partl'i, pela. Commis~ã.o de .ramaate, muitas disposições· do pt•ojecto ; 
.Justiça. adoptada.s todas, ou quasi todas, do valioso 

o Sr, Ran.gtl Pnto.na _ Ncho quo nã.o. trabalho do seu i Ilustro llresidents, almi
rante Alves Barbosa., n:.L par~c relativa ao 

O' s~·; Rodolplw Paixão-Outras emen· sorteio para a AI'JU;~úa; oscolhid;•s diversas 
das aper!eiço~rão o projecto, que me pa.• du phno de ret'l'gaoização dp exercito, ela
rece vio.vru.» borado J.leln mai'Nhal Medeh•os Mal!et, cuja 

administrarão na pasta da- guen•a. deii(OU 
traços inde!evels de compctencia., disciplina, 
act\vidilde e o~cl'l!puloso emprego das 
vef•bas O'I'QttmeotnTio.s ; u.ccoittt5 va.:rias· do 
projec\o n. 17, ue !8\l,'í, apresentado ll. Co.-
mnr~t pelo S1•. 'fil@JUU Cavalcanti, qua es
tuda, com vm•darloiru amor e c:l.l'inho, os 
11ssumptos militares, bom cumo dgurna.s sug
geriua8 pelo :oil'. :'di'Dnso Cost:t, digno re. 
prc,onhtnl,c dD Pernt~mhuco, no projecto que 
justitlcúr:t na sessão tle 15 de janeiro do cor
rmite anno, 

Esta. dissertação relativ(\ a.o sorteio mili
tar não ó, certamente, um simplos torneio de 
acaclomi;\, perfumado pelas flôi'Os de rhe· 
torica, :pelos lindos o odorosos ramilhotos -
llhrases tersas e arredondadas, •ru11, ilc lll.11o 
a lado, chovem soiJI'O a. arena do deb~to; é, 
ante~. um estudo, UgllÍl'O embora, de culmi
nante ponto de nossa longa. te ajectoria so
cial' envolto em nuvens densas e onnegre
cidas, q_ue devem e podem sOl' desfeitas, á 
luz dos novos ideae~- Distante, bem dista.nto 
paira, em que peze aos grande.~ sonhador.es' 
dos dous muodos, a êpoca· da paz uni vers'al, 
em que 0 cW-éito· da "oiça tei•á. de ceder (; O projecto ob:'Íf!:tL ao scniço milita1· todo· o 

1 ' bt'a~ilei ro m a;iol' d.l} 1 g a:Lé 40 a nnos de ida-
to~ra clá direito, saci~.ndo os ardentes a.nhélos, de; a Commis~. pol•érn, c onservando 0 li· 
1l subllme asph;ação llas almas oleihs l 11m· mitO"ma:orimo, prefere, para 0 mínimo; o.· de 
quanto olla. riã.o chega, doirando os vastís· ·r· d- tt -
cimos horiiontes da humtmidade so!fredora, 21 annos, quand·o· o c\( a ao a· inge a maror· 
tratemos da nossa exísteneia. aút()uorna, da· idade, de accorclo com a legislação vi~ente: 
'd d d t pare: jll'Stificat• a sua emenda o.o a.rt1go 1•, 

Vl a in epén on ~ e ntil que nos foi lcga.dil vale-se t.los exemplos lieguint.c8, que e lla. cb· 
pelos noslos benemeritos e queridos avós- - d 
axempl<Lr('S bollissimos de verdaúeil•o v;Llor. lheu na organisação militar de gran e ntt· 
a~toicas virtudes e acendra.do pattl'ióW.smo. mero de PilÜcs do velho mundo e do novo; 

O povo quo não Gura da sua. defezt~;· c arlor
meee a. sonhar glorias ephemeras, enervado 
polo phiBro que a lnercb lhe gotteja no ce
rebro despreoeeupatlo, é úJ'n' povo· incHffe· 
rente â sua; missão· hislrôrlc<L no phtnetu;·que 
l1~bíta. ; ó um· povo, em summa., que se e!l'
VIlece·, que se· destróe·, que se mata.' pelas 

Vol. Vl 

ALLEMA:';HA 

Ness:;-podc~osissimo e cuÜo imperio, terra 
classica· em aSBumpto. mílita~es, pela. l&i de:9 
!le novem bl'o dCJ 1:86?, modificada pelas·de H 
de fevereiro do· lSSB e 3 do agOilto de 1893, o 
serviço é ubrlga,orio dc: ~du a idadt;:. dll 17' á. 

31 
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de 45 annos completos; mas, em tempos nol'· 
maes, os cidadãos são chamados no correr do 
anno em que attingem os 20 annos de idade. 

AUSTRIA·HUNGRIA 

A lei de 5 de dezembro de 1862, completa· 
da em · 1886- e modificada em 11 de abril de 
1889, estabelece o serviço militar obt•igato
rio para todos os indivíduos que o possam 
prestar (desde os 19 aos 42 annos completos) 
os quaes são incorporados no correr do anno 
em que attingem os 21 annos de idade. 

FRANÇA 

O serviço militar é pessoal e obriga.torio, 
em virtude da lei de 27 de julho de 1872, 
modificada pelas decretadas em 15 de julho 
de 1889, 2 de julho e 6 de novembro de 
1890 e 19 de julho de 1892. O art. 3° d11 
primeira das citadas leis estatue: 

« Tout trançais qui n'est pas declm·e im
p1·opre d tout se1·vice peut être appelle 
depuis l'âge de 20 ans jusqu' à celui de 
40 ans d faire partie de l'armee et dea 
1'-serues» 

BELGICA 

De accordo com a lei de 3 de junho de 
1870 (Zei de milícia), modiftca.da. por outras, 
particularmente as de 18 do setembro de 
1873 e de 30 do junho de 1896, todos os jo· 
vens belgas são submettiJos ao sorteio mi· 
litar no correr do anno em que oomplotam 
20 annos de idade,. sendo incorporados no dia 
l do outubro daquelle em que foram sor· 
teados. 

HESPANHA 

A lei de recrutamento em vigor, até 1899, 
era a de 22 de janeiro de 1882, modificada 
em diversos pontos, segundo J. Lauth, pela 
nova lei de-11 de julho de 1885. A de 31 de 
maio do referido anno de 1899 modificou, 
bastante, a organização militar do reino, 
vinculando-a. ·a. uma lei de 1·ecrutamento, 
ainda. não votada. O se1•viço militar á obri· 

- gatorio na Hespanha para todo o individuo 
capaz de o prestar, desde o dia 1 de março 
do anno em que elle attinge n idade de 
20 annos completos. 

PORTUGAL 

O exel'cito portuguez foi reorganizado pela. 
lei de 13 de julho de 1899, que modificou, 
sobremodo, o systhema, até então adoptado 
de recrutamento pa.ra. o exercit·1, O serviço 
ob1•iga.torlo foi introduzido no reino pela lei 
de 27 de setembro de 1895, em virtude da 

qual todos os cidadãos, desde os 20 annos de· 
idade completos, o teem de prestar . du
rante 12 annos: tres sob as bandeiras, ou na 
marinha,cinco na primeira e quatro na. segun
da reserva, pertencendo a esta os conscriptos
não incorporados, bem como os quo não attin· 
jam a estatura de l,m54. Dos 34 aos 45 a.nnos. 
os partuguezes servem na terceira reserva,. 
conforme determina um decreto baixado no 
mesmo dia 13 de julho de 1899. 

GRÃ.-BRE·J'ANIIA 

O rec1•utamento só se faz por meio do en
gajamento voluntarío, com ser o paiz onde, 
talvez, como observa J. Lauth, se estatuiu, 
por lei, o serviço militar ob1•igatorio e pes
soal. Alli regula a. especie, quanto ao pre
enchimento dos claros do exercito perma· 
nente, a lei de 24 de julho de 1879, successi
vamente modificada por out1•as, que estabe· 
lecem limites de 18 a 25 annos de idade 
completos para o individuo engajado, ex-.. 
cepto em relação a alguns serviços especiaes. 

ITALIA 

A lei de recrutamento em vigor, que tem 
a data de 6 de agosto de 1888, ê uma conso· 
liJação das anteriores, jd. bastante modift
ca.da. por nova.s disposições decreta.da.li -
umas pe1•manentos o outras tempora1•ias. 

De acoordo com alei, o servloo é obt•iga·· 
torio pa.ra. iodo o italiano vn.lldo, desde o dla 
da convocaQão do sua. alasse até :·n do de· 
zemb1•o do a.nno em que ollo oomplotu. 39 an· 
nos de idade, sondo chu.mado no oorrc1· 
daquollo em que attlnge os 20, completos. 

ROUMANIA 

Vig~>ra no reino a lei de 24 de fev~1·eiro 
de 1876, modificada; em algumas da.s suas
partes, pelas leis de 1882, 1884, 1886 e 1887. 
Todo o roumanio, capaz do serviço militar, é 
obrigado a ser·vir no exercito a começar do 
anno em ~ue elle attinge os 21 de idade, 
si, porventura, não e3tíver compl'ehenM 
dido nos casos previstos de isencão. Os· 
estrangeiros alli domiciliados, que não pu
derem justificar o cump1•imento das oori
gações militares nos seus paizes de origem,. 
são sujeitos ás mesmas na Roumania.. · 

RUSSIA 

D~ta. de 1 de janeil·o de 1874(catenda1·io grego 
ou russo) a lei de recrutamento do grande 
imperio moscovita, completada, segundo J. 
La.uth, pol' uma. lei sobre a milícia., de 11 de 
novembro de 1876, ambas modificadas pelos 
ukases de 26 de junho de 1888 e 1893. De 
a.ccordo com as ditas leis, o serviço militar 
é obrigatorio para todos os russos, desde w· 
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idade do 21 á da 43 an nos completos. se~do 
incorporados a partir de 15 de outubro a 1.3 
de noyorobr-o do :.tono em que, o. 1 de outu
bi'D, attingem ã.qnella idade. 

SU!SS.'I. 

nacional e lO na. respectiva reserva : tot111, 
30 llllD03 de ser-viço IntlitJ.r. 

MONTI!NEGRO 

ToJos os rnontenogrinos · sã o sujeit.os a o
serviço militar, dos 18 aos 60 a.nnos do 

Regula a wpocie a lei de 13 de novembro iua.cte. As forças sã.o divididas em dous 
du 1874, complchda, em 1886, pela. que bandos, o primeiro comprehondo os homens 
l'ege a lontf.~tuma . Tae.s leis obrigam todo o. de 18 11. 40 a.noos e o segundo é composto dos 
cidadão suisso -válido ao serviço militar, que ~o ach:.\m entre os limitl!.3 de 40 a 60. ( I) 
desde os lí aos 50 ~nnos de ülauo completos, 
sendo elles, entretanto, chamados aos 20 ESTA.:oos l;Nmos IL\ AMER.tcA no NOR.TE 

aoncs B incorporadlls a 31 do dt1zembro do 0 exercito regular e a mnrlnha. sã.o oom-
anno seguinte ao da. con vo.:a.ção o dc11ois de t ., d ' d 
um certo periodu de inskucçã:o O:\ e!lcolo. do pos os ue in ivl uos eng;\iados volunlaria· 

t 1 monto, eontJ•actados por 3 anuo~ ; mas 
recm as· ( ) todos os cido,dãas validos, de I 8 o. 45 a.nnos 

SEIW IA 

A nova. !oi militar obriga todos os ci-a
dã.os servias ao serviço, desde os 20 aos 45 
an[JOS de idade, nas tropas nacion::~es, o dos 
45 aos 50, na laml .• turm, a quo pertencem, 
a.ind:~., os jovens de 17 a 20 annos. 

UECIA E !':ORUEG.A. 

Tudos os cidadãos são obrigados, oonfoi'me 
determina a lei do 2 do dezembro de 1892, 
ao set·viço milita-r na Suooia , dos 21 aos 40 
:J.nno~ de idade, Na Not•uega, elles o preata.m 
a pM'tiX' doe 23 nnnos feitos, sendo 6 no ex
croí~o activo,6 na lattdweln- e 4 na landslurm. 

TURQUIA 

Cvnformo estatuem ns !ois de maio do 
1880, de novembi'O de 1886 o de fevereiro do 
1888, o serviço mllitar ó obJ.•igatorio e dut•a 
3 a.nnos no exercito pormuoente, s.i o indi
viduo ror incorporado na infantaria, e 4, si 
o for na ca vullo.ria. ou artilbarla. Todo o 
conscripto podo, depois do 5 mezes de ser· 
viço, obter dispensa do mesmo, mediante o 
pagamento do 50 libras turcas, tendo/ en
tretanto, a obrigação de servir na. •·eserva. 
3 annos, si n!!.o provier da oava.llaria. on a.t•
tilharia, c~so em que servirá., apenas 2, 
8 o.nnos no cJtercíto territorial a 6 na reserva. 
respectiva. 

GREOIA 

As leis de 21 de junho de lSB2, de 28 de 
maio do 1887 o de 21 de mo.rço de 1898 esto.
beiecoro o serviço milltat• obrigawrio, pres· 
tado a. pa.rth• do 21 anooe de idade, sendo 
2 annos no elm•cíto aotivo, lO a.nnos na re
serva do mesmo oxo1'cito, 8 annos na. gm~rdn 

(l) Jre~sla Mi&ita1· , publicada polo Estadu 
Maior do Exercito Drazileiro, mez de de
umbl'O de l90i, pa~r. 633 . 

do ido.do, pet•tencem á.s milicia.q dos diversos 
~ta.dos,asquae3, sobl'otudo no inverno, fazem 
c:~:erclcios, uma ou duas vezes por semana . 

1<IE!XICO 

Todo o mexicano valido é obrigado a.o 
serviço militar no exercito permanente ou 
aa guarda. nacional. A ultlm:~. reorganização 
do exercito foi decretada a. l!5 de julho de 
1897, mas o roorutamoolo ainda é feito de 
aocordo com a. lei de sorteio, do 1869, «Por 
esta lo!, oada. Estado deve forcecer á Federa
ção o seu contingente ; roaa nem todos os Es
tados mandam proceder a.o sorteio, sondo quo 
alguns enviam con t\ngentos, recrutados pol' 
olltros proceasos, os quaos ·não prconohem, 
na maioria das vezes, as condições pbysloa.s e 
roorn.es uigidas para o set•v!ço da.s armas. 
Pa1·a. o alistamento no exercito ro .. JU&r~se: 
ter mais de 18 a.nnos de ida.de o menos 
de 45; ser mexicano de nascimont'J ou na.tu· 
ralízado o saber falla.l' o idioma. casto· 
tha.no» (2). 

ARGENTINA. 

O project·) de reorganização do exel'Cito 
1\t"'-'Dtino apresentado ao Congresso, em 
Jol'il , pelo min~tto da guerra Pablo Rlcculeri 
esta.beleco o serviço militar obriga to rio du
rante 22 annos, sondo os jovens da cla.sse de 
20 annos (feitos no a.nterio1• ll.O da. cham~da) 
incorpora.dos no exercito permanente por 
espaço de 6 mezes, coro excep9âo dos desti 
n:\dos pola. lei n. 3. 948 para o serviço da 
armada e de um numero que não e1oederi a 
um quinto dos individuos apto~ que deverão 
ser, bmbeJn, incorporados no exeJ•clto per· 
me~nente, mas por dous annos. (Art. 14 do 
cita.do pNjecto.) ~aquella. republiC<t. platina 
é obrigu.torio o serviço da guat·da naoionaJ 
activa, de reserva. e territorial. Seryem na 

(2) Re~~ista cila da , me• <le fevereir o do 
1.901, pa~ . 67 . 
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primeira os cidadãos solteiros, de 18 a 30 
annos ; na segunda, os casados, de 18 a 30 
annos. e 03 solteiros, de 31 a 35; na ultima, 
os solteiros, de 36 a. 45 annos, e os casados, 
de 31 a 40. 

CHILE 

POl' dem·eto de 5 do sotombeo de 1900, fo
sa.ncciouada a. lei rebtiva. u.o serviço mili 
tar obrigatorio nessa sympathica c poc.leroi 
sa republica do Pacifico, onde os poderes 
publicas, animados pelo ptltriotismo de uma 
raça·fo1•te, amante do prJgresso e que sabe 
q~er, nãó poupam tra.b.'tlllO e sacrificio em 
pN1l das 'Classes armadas da nação. Eis o art; 
1 " ' d'e!ssa lei s:J.hia. e previderrte: 

Os volunta1·ios (a) escolhem arm:1 e corpo 
na provincia em que verificarem praça·, 
sendo o .. seu numero determinado pelo rni· 
nistro da guerra. Só se podem reengaja1• (f) 
os infm.•iores menores de 3l annos e a.s praç<1.s 
menores de 2-8 (1). 

Et~UADOR 

A lei militar dcss.t republica, approvada 
por decreto de 15 de j-1neü•o de 1904, mandf1. 
o cidadão servir tres annos · no exercito 
activo e cinco na rcsm•va, só · podando sahir 
daquello quando legalmente snbstituido. 

BOLIVIA 

As lei:; de 31 de janeiro e 6 de abril de 
« Todos os chilenos, de 20 a 45 annos 1880, postas em pratica a part;r do 1894, 

de idade, em estado de poderem mane- asttüuem o serviço militar obrigatorio, dos 
,jal' as a.r·mas, são obrigado.; ao serviço no 18 aos 40 n.nnos de idade com)Jletbs. 
exercito da republica, na fôrma estabe
lecida nesta lei.» 

PERU' 

O plu.no traçttdo pela missão franceza, con
tracta-da a lô de setembro de 1896, com o 
fim de dat• instrucção theorica e pratica ao 
exercito peruano, obr>iga todos os cidadãos,ao 
serviço militar durante trinta. annos, as:gim 
distribuídos: 

3, no exm·cito aetivo; 
s; na p1•hneil'a reserva c 4, nJ. se

gnnda.; 
15, na guarda nacional. 

O oxorcito activo' d constHuido do modo 
seguint,e: 

a) "oluatal"ios, maiores de 18 e meno·· 
res de 28 :~nnos, contractados por qua
tl'O annos, pot• uma juntJ. conscl'iptora 
provincial; 

b) refractm·ios e infractores da lei 
miUicw, ou seja.m os que se não apresr:m· 
tam uo prazo de 60 dias após a con v o- . 
cação; exeluidos desta. classe os ausentes 
do paiz e a;q_uelles que pagam o prm •. uio 
dB 500 soles ( 1:000$000); 

c) alumn?s das escolas de soldados de 
.lona, com 19 annos· de idatle; 

d) sorteados; que devom SOl'Fir no 
contingente; 

e) sup,·r.mumel·at"ios, isto 6, os mttiores 
de 18 annos e menores de 22, so1•teu.dos, 
pol'êm não chamados; e os so1•teado$ 
que· tenham pago o pl'emio de 500 
so~es; 

f) reengp.,jados, isto é, os que, .. vencido 
o prazo do compromisso, o 1•enovam 
por qu:ttro annos. 

VENEZUELA 

Todo o venezuelano é obrigado ao serviço 
militar, quando for mister, desde os 15 aos 
50 annos de idade; 

JAPÃO 

O serviço milita1• é obrigatorio no grande 
e puderoso imperio do Sol Nascente, que tem 
:assombrado o mundo com as suas repetidas e 
;retumbantes victodas no extromo oriente e 
\êuju. l'apida ada.pt-.~çã.o á cultura occidental 
!é um dos maioros prodígios attostados pela 
Jlistoria moderna. 'J'orlo o japonez, de 17 a 
riO annos, serve no exercito ou nH. armada; 
sendo, entretanto, cha,mado ás fileiras quan
do completa os 21. 

CIJI~A 

A Chinn. pussue um:t organização militar 
stti gener·~s, deviua a varias fa,ctores pbysbos 
e mora.es-ge0graphicos, histo1•icos, politicos 
e religiosos-que iufiuiram na constituição 
do heterogeneo e traba,Illado imperio do 
filho do Céo, cujo systema. de recrutamento 
varia em cada. pro v incta ou circutuscripção 
onde se aquarteh:tm as tropas 

Toda.v.ta, o comm:md.tnte em chefe das 
forças chinezas em Po-tchi-li, Yuan Slti K.ai, 
~ubmotteu, o anuo passado, á. approva.çã.o do 
unperadol' ' a.lg-umu,s l'ogras p•tru. o rec~ruta.· 
monto de individuos· des'tina.uos ao exercito 
rooem-oonstituido, cntr6 ns quaes' <& que 
l.\Xigc ·estat1· coudfçõe::l · de capacidil:d'e physioa 
e lliOl'al com l'espeito a·os· aUstandos: 

a ) idade de 20 u. 25 a.nnos c 4 pús o 8 
pollegadas ue a.ltm•u., no mínimo; 

(1) RélJista citada, mez de- junho de 1904, 
de pags. 3i8 a 3.20, 
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I>) agilidade para percorrer, em uma 
l10ra, dete1·minada !lista.ncia; 

c) possuir forçn. physiea. sufficien te 
pa.r :J. levantai', com as duas mãos, um 
pe3o de 100 libr(ls, até que os braços to· 
mem a posição horí~onta.l : 

d) não h a vm· sido processado ou 
sofi'1•ido condemnação e niio lo!' defeitos 
physicos (IJ. 

A commissão ~upprimc, por dcsncoossa.rio · 
o§ 1" do· ar L 1• e. p•·ocura.ndo methodizar o 
projcato, di viilfl-O em capitnlos, onde são ar· 
ticula.d ts as disposiçõe.> d<~ mesma especie ; 
ra.zão por que inclue no capitulo v, refe
rente á. re:i~rva. do exercito e armada, todos 
os numeros do alludiilo paragrapho. 

A emenda. sub~titutív:> do § 2° do citado 
:~rtigo está. do a.ccordo corn a otfel'ecida ao 
mesmo 1uotigo. 

O C~:P\tulo lt é de>tinado ás isen ções, ma
teria melindrosa d.emais, que não devo s~r 
tratada á luz da princípios absolutos, não 

. a) t erem completa.do 19 annos de applica.vc is, ex-abrupta, ao nosso immen~o. 
ld~1o ; . . , . . , j' inculto e despovoado p~iz, cujos caracteres 

v) ter~ stdo omHtcdos no; '!:lts"1men· cthnologicos- t ·adições. costume~, crença~, 
too <mter lOJ'CS, com tanto <1ue nao tenham ctc.,-vicli~ ccom•mic<L, financeira, poli ti~ e 
completado 25 annos; . va.rios factores physi~o3 c moraos que i n

'') terem pr,rdrdo os do~e1tos physicos fluem, cnm maior ou m enor intensidade, em 

A lei do 1874 manda aJi;ta.t• todo o cidadão 
lll'azilelro que, não pe rtencen,lo ao exercito 
ou armada, reuna.tu e;tas condil;ões: 

que ~ exclmra.m do sernço, oomto.nto sua. eY-istencia de estado livre e independente, 
quo na.o tenharn_compl~ta.do_21 auoo.~; não podem sor despr ezados, em absoluto. 

d) terem :pe1·<hdo as tBe:lçocs dos :~or t~. quando se tem de 1leoretlr lei, como a. do 
3• e 4• . surt0io mili tar, de elcvadís$imo a!rutnce S.J· 

Xo primeiro anno ih Gxecução do r c;;u1:t- cial, a r.coito o Yocabulo na. sua Ycrda.doi!•a, 
monto de 27 de fevereiro d~ 1875, dovcriall1 scicn~ilica o -!~ta acct'P~•lo. Fôm render in 
ser a listados \odr's os cidadil.os que, não sonS<Lto culto <i civilisa ç.'i.o europé:t, á gran
portencon do ao ex;;J•cito on armada, t\vcs- \1(\Z<\ ml\ •,m•h\t 11 mo1"\ d~ts poderos:1s l1M;ile s 
sem 10 até 30 annos de idade incompletos, llrmad~s. do punto em br:..nco, p or necossi
ama vez quo, llela~ in;truc~;õcs de I O de dat.!c d:.~ p ropria, cnnscrvnção. on ce;'aS pelo 
julll.o de 1822, lei d<' 7 Jc dozcrnbro de 11430 t'ulgOl' do ~xp,mdonismo insaeio.vet, int1•odn· 
e mais dispo~ições anterio1·os t\, lei n. 2, f>5(\, zir n:t legislaçi'ío d::1 Repnhlict\ lds ml!it:u•es 
do 26 d.• sctemlJro de 1Si4,não fossem lsontos es cr;tngoü·a~, t:w~ qnaes ~ão, com to[los o~ 
do sot•vlço milita"!'. seu~ do roi tos, sa nwei~ ou ins~naveis o per· 

A lei n. 39 A, de 30 de ja.ooiro uo 180.2, 
CLUO muuifica a lei dG 1874 e respoctiYos rc
gulamou ~oa, fix;l ~t idade de 18 au"os p:w:~. o 
a.llshmcnto, podecHlo,ontl'etauto. sm• admit· 
tidos nas escolas mitltar es o~ indh'idttog qrte 
tenham mais Lle 15 annvs, 'mnv•micnto J•o
bustcz physlca o a h'al':J.II t ia. de v<~),>a.S para 
as suas mntriculas. 

O pa.l'allelo :~.cima. feito mostra, á evidoo· 
cin., que a Commissão de :.\farinha c Gusírra 
se não aJa.st:l.l'a. muito do limite lllw.do 
pelos pa.i:ze> cultos pal'a o in icio obriga
torio dos cht:J.dãos n <1o carreira da.~ armas, 
.Preferindo a ida..to de 20 a nnos ~ara. o alls· 
tamento e de .21 para a incor·poré1oça.o dos SOl'• 
teados uo exerclto ou at•m<Uia, em oboJioncia 
ao princ.ipio do igu<Lld.tde cutre o goso dos 
direitos civis e politicos e o cumprimento dos 
tlevel'e~ milit::~res. Toda.vb, foi ella bastante 
gaooro>a. neste ponto, a.ttento o precoce des· 
onvolvirneato physico e intellectua.l do:> br<~.· 
zlloit·o;, quo não 1iJgom, por is.~o rnesmo, á v e· 
lbice pt•ematut•a. o SCJus a.pa.oa.gios certos: 
- as lloencas prop1•ia.s do~ oll!Ut\s ot~\idos. 

(1) •R0"ista1> citada, mc7. d o janeiro da 
~903, pag. 6t, 

fv!':õos quo, nem S·~mpre.~erão por nós a.pro
voit,Hlns. 

Montosqtticu, o insigne o>criptol' do secuto 
X V UI. cuj<l.s obro.s :vl•;raveis obtivcmm pro
digioso o rnorccit1o ~uccosso o m l~rl\n~r.. 
df:>' O cst:t rrr:mofo Yurda..to: «Ellos (as lei.~) 
d"lv.-nt êtí•e t cllcment pt•opl'C:~ r.u pcuple 
pour le quol ol!c,~ sout fait!l>', que c'e;;t nn 
trés·g1·and hasa.rd si cellos d'une na.tion 
pouvont convcuí~ à une r.utt•e.> <~-Admit'll.blo 
répoose pour antecipat ion (commen t.a Riaux, 
profes; or de philosophia no Lyceu de Carlo3· 
Magno) 11 ce:'l tristes bomm es d 'E'tat qui 
Cl'Oiont qm~ Ie passé psnt servilem ent se re· 
faire, ot q_ni s'ima.ginent qu' on p eut, à. sou 
l!'l'é, taillm• un peuple sur Ie paLrou tantôt 
dos Grecs et de~ Itomains, üntôt de la so· 
clét~ féoda.!e U.u X!l s iécle, et ta.utôt de la. 
sociOte a oglaise ou américa.ine; oub!iant que 
e peu ple qui cesse d' êt;·e lui-même, cesse 
bieotõt dG gardOL' son lndividua.liM sur la 
co.rte du monde!», (!) 

Este commontat'io vem, de molde, a certos 
pMrlclos no.ssos, imbuidos de concepções 
esoolasticas ou pouco amantes do pa.\ rio 
borco, os qun.os, a. p~oposito de qua.lquet• 

(1) DictíonHai,·e des Sciances Philosophi· 
q14es, vo lume 4•, pag, 305, 
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melhoramento, reforma ou innovação, nos 
qu~~em i.mpingir o gosto enropeu, ser
vindo-nos pL•atos cxquisitos e delicados, 
porém desll.gradaveis, por vezes, ao nosso 
paladar g1·osseiro de sul-americanos e lati
nos, que somos. Esquecem-se elles de que as 
vest,imentas correctas de out1•os povos, ta· 
lhadas a Si.lobor dos mesmos por artistas de 
escol, educados, cuidados .tmen te, nos cultos 
meios em que vivem, podem nos cahir mal: 
est modus in rebus ! 

Eis o motivo po1• que a Commissão, sem 
ferir o saluta1• preceito do estatuto de 24 
de fevereiro, o qual e.:;tabelece, no art. 86, o 
serviço militar obrigatorio, na {ó1·ma das 
leis (ede1·aes, (o gripho é do relator) em de
fes:t da patria, reduz a tre~, tão sómente a 
t1•es, as isenções consagradas no projecto, 
em tempo de guerra,, e acceita varias diis 
por elle concedidas, em tempo de paz. 

Quando um p:1iz declara guerra a outro, em 
defesa do sou torritorio e independencia ou 
com o fim de desa!Tt•ontae a sua bandeira 
immaculada e querida, ou, mesmo, quando 
tem necessidade de co1•rer ás armas para. 
mantm· a ordem no intorlor e defenda1• as 
instituições juJ•adas, a nenhum dos seus filhos 
validos assiste o direito de ser dispJnsCJ.do do 
serviço militar, excepto os incapazes do ser
viço, os impedidos pelo exercício de fun· 
cções electivas ou por voto de obediencia, 
regra, estatuto, etc, que importem na 
renuncia d::t liberdade individual o dos di· 
reitos que da mesma decorrem. ( Consti· 
tuição, a1•t. 70, § 1° n. 4 e § 2°.) De facto, 
a isenção dos pl'imeiros se impõe pela im· 
possibilidade physica e mora.l para o manejo 
das armas; a dos segundos, pela garantia e 
independencia que precisam te1• os reprcsen· 
tantos dos porlei'dS publicas, du1•ante o exer
cício das suas funcçõe.~. por menos elevadas 
que ellas sejam ; a dos terceiL•os, pelo ca
racter de sua vida austera e regular, que os 
torna alheios ao mundo político onde mou
rejam em pról dos infelizes e em beneficio 
da fé, o qual, lhes não concedendo o goso de 
valiosos direitos, tambem lhes não dove 
exigi!• o cumprimento rigoroso de arduos 
deveres, destoantes, em excesso, daq uelles 
que lhes foram impostos pela religião que 
abraçaram. 

Em tempo de :paz, entretanto, póde e deve 
ser es&abelecido um certo numero de isen
ções relativas, unicamente, ao Sel'Viço mi· 
litar activo, pois que cllas consulta.m, em tal 
caso, as conveniencias do paiz, que precisa 
de braços para o desenvolvimento de sua la· 
voma e de mais industrias viaveis, fontes 
da fortuna pu.blica eda particular, digna.s de 
todo o desvelo e carinho. Si na velha. Eu· 

.r opa, militarizada até aos de11tes •"~ onde a 
população cresce e abunda, ao passo que a.s 

terras de cultura escasseiam, dia a dia, não é 
absoluto o prif:cipio. do serviço obrigatorio, 
dominante em quasi todos os grandes e pe
quenos estados ; si na propria Allemanha tlo 
marcial Guilherme Il, na Austl'ia·Hungria, 
Italia, Russia, ·etc., são admittidas algumas 
isenções, po1•que as havemos de nega.r, in 
tottmt, no Brazil, dotado de territorio vastis
E'imo, população disseminada e diminuta, ami· • 
gados aconchegos do lar, dosdoces afagos da 
família, sedentaría por natureza o c.trente 
de espírito militar? 

Não quer isto diz'31' que as isenções sejam 
cJmpletas, em tempo de pa.z ou de guerra, 
como as consagra o peojecto. A Commissão 
só isenta de todo c qualquer serviço militar, 
em ambos os casos acima :figm•ados, os reli
giosos de que tratam o§ 1°, n. 4, e§ 2) do 
art. 70 da Constituição Federal, que o3 con
sidera incapazes de exercerem o direito . de 
voto e inelegíveis para funcções politicas; 
porquanto o.:~ cidadãos a que se referem os 
ns. 1 o 2 do al't. 2° das emendas poderão ser 
alistados e sorteados, quando cessarem os 
motivos determinadores das suas isenções. 

O n. 1 do art. 3° das emendas propostas 
pela Commissão reproduz o n. 2 do art. 2~ 
do projecto, m:mtendo o principio de eCIUi· 
dade para com os chefes de família, que foi 
respeitarJo pela lei de 1874 e o é por todos 
os paizes do mundo civilizado. · 

No Irnperio Allemão, 13.000 individuosdessa 
classe são dispensados, annualmente, do ser
viço activo; na Austrla Hungria, elles repre
sentam a maior parcella. (los comprehendidos 
nos casos C.e dispensa logal do mesmo S()rviço, 
em tempo de paz, cuja somma annuat at· 
tinge a 20.000, sagundo J. Lauth; na Italia, 
onde são dispensctdos do serviço activo, an
nualmente, cerca de 89.000 homens, elles, os 
chefes de família, entram nesse numero em 
elevada p1•opnção; na Russia, diz o citado 
a.utor, 240.000 sorteados são isentos, de modo 
absoluto, em cada anno, · e cerca de 260.000 
gosam da dispensa condicional do mesmo ser
viço, em tempo de paz, por motivos de fa
mília e outras causas admittidas pela lej, 
muito libaral sob este ponto de vista. 

O n. 2 consagra. a isenção do n. 1 do art. 3° 
do p1•ojecto, porém com a necessaria l'e· 
stricção, observada pela lei de 1874. 

O n. 3 reproduz o n. 4 do projecto, man
tida. a condição sabiamente exigida pela ci
tada lei. 

O n. 4, conservando a disposição do n. 2 
do projecto, extende-a, no entretanto, ás 
p:•aças dos co1•pos de bombeiros. 

o n. 5 is3nta do serviço activo, tão só· 
mente na paz, os cidadãos graduados pelas 
escolas supeL•iores da Republicu. e os minis· 
tros de quaesque1• religiões professadas no 
seu territorio, emquanto que o projecto e a 
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'lei de 1874 og dispensam, de modo completo. um mero dovel' · civíco, impostO pela Consti· 
em tempo de paz odo guerra. · t uição e as leid ordinarias; é, ainda, um di~ 

Não, absoluta.mento não ! Os graduados rei to sagrado, de que se niio deve a.brlr · 
-pelas escolas superiores da Rcyublica e os mã.o, ompolg:tdo pol' ext1·emo egoísmo e 
ministros de qua.eaquer J•eligíoes toleradas anbelo de commodidades enervantes il de· 
no seu terrltorlo devem-se contentar oom o prlmentes. · · · 
favor constante do citado n. 5 · do a.rt. 2° Nos aureos dias da gloriosa Republlcr• 
das emendas e artigo B4. das disposições tran- . Romana, todos os cidadãos eram soldados e . 
sitorias, o qual, no primeiro . anno da ox nella não houve soldado que níio fosSE) ci
ectiçíio da lei, restringe o alistamento .aoa dadão; porque, segundo Guiraud, ó sel'viço . 
cidatllios de 20 a 30 a.nnos de idade feitos. milltar era ta.nto um direito quanto um 

Poucos serão, por consequencia., os sor- deve1·. 
tea.dos dossas duas classes, dignas, certa· Quem uão sabe que o relatOr deste longo 
mente, de consideração e reapeito, I> estes pare11er ama e estl'emece a doutrina. prégada 
mesmos só torão de servil' na gua.rda na- pelo Divino Martyr do ·Golgotha. e que se 
cion a.! a.ctiva e de reserva, confo1•me dispõe 1\liou, desde croa.nça, na igreja fundada por 
o artigo 48 das mencionadas emendas ora S. Pedro~ 
submettida.s ao elevado juizo da. Camara: que Por isso mesmo não deseja que os seus 
r.aa.~ q~orem, .Pois •. e~s ~ist~ctOs eida.dãos · respeita veia sa.cerdotes •. t~nto quanto os mi
bl'aztleu·os, CUJ3o rrilssao SCJenttfica., moral ou nlstros de outros rehg10es toleradas no 
1-eligiosa., não póde nem deve arrefeoor Br4zil, sejam completamen~ insulados em 
ou extinguir o sacl'OSa.nto amor (,. p;.~r·i.~ mataria de cumprimento de deveras civi.cos, 
commum ~ ! · ainda. .:>s mais penosos, desmerecendo na esU-

E' .preciso que os sacerdotes da Igreja Ro· ma e respeito das classes laboriosas,as quaes, 
mana e seus inimigos implt~cavels cedam a.l· com pouc~ excepções, os cumprem ·e. sup

.-gum terreno nesse inglor io e continuo luta.r portam, em ob~ieneia ás leis decretadas e 
de onde nenhum resultado bom ha. de provir seguindo os dictamea dos seus patrioticos e 
pa.ra. a. tole1•ante socieda.de que instruem, bem formados corações. 
moralizam e orientam, A luz das doutrinas A complero e absoluta. i Jonçiio cJ ncedida. 
q~:~e pr~gam, com o ma.x!mo ardor e con· pelo p roJooto e alei de 1874, em t ampo de 
v1cção maba\avel. paz e de gue1•ra. aos estudantes das e~colas 

Nem os advel'snrios da. Igt•ejn. Ca.tholica, a de enslno secund.a.rio o superior da. Repu· 
.que se filiam milhões de brazileiros, cem os blioa. e dos cursos theologíeos e snminarios 
mini!tros de outras religiõeP, que florescGm 11 inadmissível neote, como o era. no pn.ssado 
á sombra. nimiamente protectora do Estu· Ngimen. E' 1er ma's realista gue o 1·ei In· 
•uto de 24 de fevereir,, devem tugir, tropa- sentllr do serviço miiítil.r,mormente em c~so 
irioticos, ao exacto cumprimento de uma de guerl'a., essa. mocidade valorosa, lntelli
.nobre o elevada obriga.oã.o. qua.ndo se não g~~nte e de:,1Jrendida, a qual, ardendo em (la• 
,pretendem des.1ojar da.s precioaissimas va.nta.- triotismo, na hor& supt•ema da. luta ou 
gens col'relativas : ai não quizorem prestar quando e.ita. se torna. lmminente, corre óa 
o ínsígnitlcante ou quasi nullo serviço ml· a.rma.s, roplete. de indomita. coragem . Por
l itar exigido pelas emendas a o projecto do lei que privar ossos jovens a.rdontes c ca.va· 
em deba.te, que s!l privem, tambem, dos Jheirosos da instrucção milillt.r, comqua.nt.o 
direit.os políticos outorgados pelo art. 70 da. breve, nos corpos do exercito ou na armada! 
-Constituição Federal a iodos os brazilel.ros, Alem distO : não poderão elles conh'Mtar en• 
salvo os mendigos, os analj>babetos,-· a.s gajamonto · voluntarío, por um ou dous 
Jlra.~s de Pfet que.não !requentem as escolas a.noos, confol'Jne lhes faculta. o a.rUgo 60 das 
militares de ensino superior e os religiosos emendas ora. apl'csentadas a.o projecto 1 
}lrofassa.dos em ordens monasticas, congre· Se assim é, qual o vexame, a iniquidade 
.ga.ções, etc., sujeitos ao voto da obediencia., ou injustiça. praticados pela commissão, indo 
regra ou estatuto, que importem na renuncia. ao encontro dos melindres louvaveis desses 
da. liberdade individual. Estil. serll. a. solução dignos m oços, os quaes s~rão os primeiros 
:Iogica o acccita.vel, porque se não inventa a rejeitar o extra.nho e descabido favor da 
o pa.trl·!tismo e nom se impõe a. quem quer isençã.o complota. do serviço militar a.ctivo 
que seja. esse bollo sentimento d'alma., que ou de reserva, em tempo de paz ou de 
l'az p1·odígios e tem lll'a.va.do na historia do. guerra.1 
11Uin11Uidade oa grandJoSOs feitos de que clla. A isençã.o consagrada no o. 5 do projecto 
tanto ~a orgulha.! é merecedora do approva.cão, pot•que res· 

O aerviço mllitar, sobretudo em t.Gmpo poode á p!l.lplt11.nte necessidade da lavoura. e 
ue guorra,qua.ndo a independencla da PO.tl'fa, l'll.IO&Vel pro\ecção a.os quo 118 en.trega.m a. 
aua. gra.ndez;a, honra e t1·a.nqullllda.do Interna. llo arduo 1erviço, foot3 p1·incipa.l de nona.. 
esti o a piquo de na.u.t'lagio, nlo Ct.lii&Utull renda. publica e parUcui&l', 
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As concedidas pelos ns. 6° e 7° devem, 
tambem, ser a,pprovadas, com as limitações 
propostas nas . emendas que lhes , são rela
tivas. 

dos seus di8positivos libsrrim.os ? Nunca ! 
o serviço militar toca a todos os. cidadãos 
dignos. deste . no mo ; elle deve ser, como nn. 
Allema.nha., ·na França o . em outros paizes. 
que não medem o pn.triotismo pelo estalãode 

Os arts. 5° e 6° do projecto, que tl'atam tnetalvillissimo,obrigatorio e pessoal,em toda 
das juntas de alistamento .e revisões do a sua plenitude, salvo, unicamen&e, os casos 
mesmo, passam a pertencer ao capitulo UI, de isenção previstos peht lei. . Ttm·Go goza 
rehtivo ao sorteio para o exercito. dos favores e garantias do Estado-suprema 

A Commissão de Marinha e Guen'tt,· aeaei-' expressão da. nacionalidade respectiva-na 
tando varias disposições contidas nos ci~ phrase de Leroy-Bea.ulieu, o archi-millio
tados·artigos, procurou, entretanto, substi- nario, o opulento banqueiro ou cn,píta1ista, 
tuir diversas, modificar outras e accrescenta1' o chefe de t~·ust; o negociante por atacado, o 
algumas que se tornam neces::;aria..>, do ac- gtande lavrador . ou industrial, o nota.vel 
cordo com o p:Lrecel' da Commis.são de Con- scientista,, littera.to ou aetista, como o pobre 
stituição, Legislação e Justiç:.t\ lavrado a 26 opera.rio que, á hora ceett~, v~stinrlo a rota 
de julho de 1900, e com o fim de expurgal' o blusa do tr<1.balho, vae, ligeiro, Ct\minho 
projecto · de vicios de constituciona.lidade. e das colossaes officinas ou Llesce ás ent1·auhas 
cercar ·o alista.mento e sorteio da maxima Iugubrcs da terra, á procura do negeo Q. 
garantia, respeito Cl solemnidade, não ex- amargo pão de cada dia. ! 
cluindo das juntas o elemento cívíl, que deve A carreira da.':! armas não deprecia ninguem, 
julgar desse imposto, que se pó.1e transfor- antes ennobroce; o soldado braziloíro não 
mar, a1na.nllã, em verdadeiro tributo .de san- deve ser, por isso, um descht:-Jsificado peri
gue. goso, 1)a1•a quem se procure correcção nos 

O imperio allemão, palz militarizado por quartois, dostina,r1os ao aloja.mcnto de lwraens 
excelleacia, o terra. classica. em assumptos muito rnais ditrzws o bz•iosos. 
militares, como o I'elator fv.z ver algures, Do meu citado discm'SL>, profcl'ido na sessão 
não c~esprezou esse principio são o fecundo, de 21 de agosto de 1900, const<~om os seguintes 
que vincilha a sociedade civil ás corporações conceitos, a l>roposito do ponto ora abor
armad;.\S, de onde ()S soldados volvem, findo uado: 
o sou tempo do serviço no exercito perma
nente ou na armada, ao insano labor de 
cada di[L, que fortalece o co1·po e nobilitl~ a 
alma dos pequenos c dos grandes opm•arios 
do p1•ogresso. 

O art. 7° do l>rojecto, como todos os que 
dizem l'espeíto ás penas gttJ.>antído.r·as üo 
exacto cumprimonto tht lei, pasd~t pa1•a o 
capitulo Vlll, de accordo com as emendas 
oft'erecidas pela Com missão. 

O art. 8." passa n. te1• a nuruoração do 6°, 
sendo mantida cnm os saus numeras, comre
nien temente modificados. 

O art. go passa para o capitulo VUI e o 
lO terá n. numeração de 7°. 

Os arts. 11 .e 13 f)assam a ter' a numerat;ão 
de Soe 9° e os arts. 12 e 14 passam para. o 
capitulo IX. 

A. Conunissão não acceita, absolutamente, 
a permissão concedida pelo art. 15 do pro
jecto, e que tambem o fôra, oro má hora, 
pela lei de 1874, até hoje irnpraticada e im
pratica.vel, como o attestam os varios Mí
nistros da Gue1•ra e dos Negoeios da Justiça. 
e Intel'ior. Si no -~empo da monarchia não 
era justificavel a substituição do sorteado 
por outrem, um mercenario qualquer, na 
lidima accepção do vocabulo, como il.dmittir 
essa. faculdade injusta e aviltadora em pleno 
regimen de uma republica democratica,: 
advinda. no occaso do seculo· XlX e ouja Con
stituição pOde servir de modelo, em muitos 

« Os claros do exm·ci ta a da a,l'mada 
ostão sendo, <lesgra.ça,damento, pw~en
chidod por intlividuos catados na lia !la 
sociedade : ois a razã.o por que o serviço 
de um ol1lcit~L em sou corpo ou navio é 
um constante pe1•igo! Tmll eJle ue lutar, 
a toda a hor~.t, contra a indisciplina. do 
soldado ou do mal'lnheiro, filha dus máO\)· 
costumes quo trazmn pa.ra a filoira, 
da. má vonta!l~ de servir, da carencia. de 
cornprehenf'ão do seus deveres, da falta 
absoluta de educação mm•a.l e cívica. 

O soldado b:t·azilclro não poderá, por
tanto, desempenhar a sua nobre missão, 
emquanto não sahirmos deste regimen 
dep:rimente, aviltante de nossa glorioso 
exercito,. o qual o colloca em condições 
verdadc3iramente inferiol'es áquellas em 
que se acham os exercitos, nem só da. 
Europa, onde reina a paz armada, como 
da Amel'ica do Norte e de algumas na
·ções mais cjvilizadas da America do Sul, 
entre as quaes devo citar o Chile e a Ar
gentina, que, encarando o problema mi
litar sob um ponto de vista. elevado, 
tr&.tam com desvelo o carinho a sua 
fo1•ça armada de terra e mar.» 

O art. 16 deve ser app1•ovado com as sub
stituições propostas. 

O art. 17, que passa a ter a numeração de 
11, tambem deve ser approvado com os seus 
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SESÚO .EM ii Bk UOIJMO Di íSSi a 
§§ 1• e 2° e com o 3•, pl'oposto pel<i. Com-
missão. _ 

O art. 18, que passr~. a. te1· <t numeraçao 
de 13, deve SG:r approva.do. Os arts. !9,. 20 
c 21 pússam para os c~>.pitu!os VI o X, res
pectiva.mcnte. 

era hospode em taes asaumptos. O 1JrlllCipio 
geral estabelecido p~lo § l•, . do a rt. 1.• é o 
seguinte·: 

« r.-a. reserva tlo exercito ser <L com 
post:1. dos cidadã.o~ apto> de que t~ata. ó 
§ 1 •. que já tenham Pl'i!Sfulo o serviço 
aetívo de t"e~ :1nnos, os quae~, po1· 1 gu~t 

A Commissã.o ;:.ccro.scenta a.o projí:\cto os tempo, pertencerão ii. reset•va do cxor0i to ; 
disp()sitivos constant~s elo capitulo IV l'ola· II.-no fim de cad.a anno, após<> l n<;or-
tivo ao sorteio pal'll. armada., vi~ta.a urgente poraç.'í•> dos contin:~entes :~.o excrc1~o, 
neces8idado, aintl.i.\ lw. pouco sont1da, de lo· serão os cidadáos incorporlvl os ctass1fi· 
gislar-se a respeito o a •laifo>'t~i<lado que c:vloscm tres turmas iguae>: a primeil•a, 
deve cxi".th· sem pro que fot· po:<slvct, entre turma. se Mmporfl. dos q110 se oqerec~-
a.s du:Ls co~•poraQ(ícs · mHil::~t•e.~ do paiz. se- r·em voluutarlatnente pa,l'a o serv1ç o nn· 
o-uudo ~letra e o-;pirito lLO ~ 4" do art. 87 d:.> Iit:u e so most.rarem in~tt·uidos na pra-
Constitnição Fellel'al. tica. rlo serviço, poilendo sor complehda 

A ]Jropria lDí de 26 de .,cte.mbro de_ 187,! a t,11·m:.t. com os quo fol·em sorte::ul os e 
não exc:Uin a. armada, com.J ia:~ o prOJCJcto, estiverem nu.~ mesmas condições ; :\ se· 
a,o esb1JB!G~()r o serviço ob1•igatorio. Essa g~tnda turm<t ~e compor·<i. dos qu.ú l'll,·e·· 
c<J.pltulo é toJo da lav;·a. do illustre 9-l· lat•em certo grCw de u.deantamento c " 
mirante Alves B:trboz:~,, cuJa com~Jtencra, terceira dos rest:J.ntes ; 
:~.ct[vid>llle e de~a,jo de 1.<em se~v1r a. sua IU.·--os cillad~os compr Blwudidos na. 
pairia, G~c1 todos os c~rgo.~ e _funcçoes queln pritne~r::L turma. p assa.rão, findo o .PPl· 
exeroido, o rebtor nao P"r>el&'l. encare~~er. 1ucll·o anno U.o serviço n.c! i;·o, por oz·dcm 

O capitulo V das em~nlas trata d~ assum- do Minis1~d<> dlt Guel'l':J. , p:1ro. a reserva. 
pto d<J. müor relevanc1a em mi\terta, de or- do e.wrcito, o os da sognm!a tm'm<t no 
"O.Uiso.ção mUita.1', tM sej2. o concernente <1. iim tlo segundo anno, do vendo os mesmos 
~c>erva do cnercito permétncnto e da armada. ponnanecer na rCllet·va os trcs o.nnos 

Os exorcito> m:;dernos, l'J.dicll.lmenta t1·an· cuusignadus neste~ lei e mJ.is o tempo q_ue 
sformadus, como obser~·a Lú Ma.rcb:J.ud, bl!.· lilcs f<Lltava pc~ra. com)!le~arem ostras 
seia.m-sc no~ dous princípios cs~oncia.es al- anno~ de sm•viçJJ actívo.» 
c-ures ciW.dos: 1•. oodgaçaa da se>·viço milita>·; o,•e.., am que pese á classi~caçào do'· 
2•, pa.,sagem elo -,naio1· t~Hti~Cto de hometls s01·tcado,; feita pelo n. 2, do a lludtdo art 1> 
pelas {ilciras,onde elles dc ~em ~e1· cons~>·uaclos gra.udo maioria. de cidadãos, carentes do 
dlwante o eslJC<>O de tempo p>·ecuo pul'a a sua ·toda. 0 qua.lqu<Jr lnsLrucçã.o mUitar, hão 
comple/a i;,;l!·"cçtTo milil"''. E~so. instrucç·:to. d(l set' inco1•110l'ados no e:\':J l'Clto pCl'· 
p~l'Ú!U, ,:~l'á entPeLida, como doutrín<:~ o mctnento, ondo servi rão por ospa90 ?r. 
citado t' competa?tC e.~cripLor, em curtos pc· tree <tnrws completo.;, passando, dGpo!s, 
riodos de cxcrmc1o.~ annu<~us, finLlos o., quacs p:u·a <t 1·csel'Va, cujo sel'Viço sorti. pelos mos· 
toilos o; l'OSCi'Vistas volvem aos seus lat•OS o mos pt·c~tado om i"'UJ.l tempo. Ha.ver:l, d~~te 
labores. sempre á d~>:posiç5.o das a';ltoridad~s modo tres d<\So>cS

0
U.o t'C8el.'Yistus, inovita vol· 

mHítRi'G5, o tw os pouem cham;~r a.s bandcn- meut~ desfalcaÚtiS p0ta m orte , on!ht•mid(\· 
ras, em casô uc mobllisação , uos, ausencias, el.o,, as qua.es nã o serão bn.s· 

Dabi, a resel'Vrl do exe1•citu permanente, tantos. siqum•, para ell'V3.t' ao dobro o efl'e· 
composta. de indivíduos dohdes ile comp~ct!L cti~-0 du Gxerclt->, em ca.~o ~o g uerra. Qu~m 
instruccão militar n conllecadores d.'\ U!lcz· ostt!da. a or";t1ÜZ:l.çi·1 liHLltat· cstrangetrrt 
plina-optímos SQldt\dos, porta.nto, para. a' pcrcel!e lngo "o. insufllcie~cill. do setn ?Lha._nte 
gnerr,1 e:s:tern11 ou interna, sem que por isso re:>erva em cireumstt~ne~cts ~xtra.orchnartas, 
per cam a~ qualid<\de3 civis, que os tol'nam quo exigem enorme sa.crtftcw da homens e 
uteis a socit>Ja.tle onilo vivem o laboram, de dinheiro. _ 
physica e intollectualmen!e . o rrnperío Allemã;o, conforme se v ê na ei· 

Segnem-se os reservistas d[) ~a. e 3•, a(lte- t<tda obra de J. Lauth, .Pag. 37, p~erá 
gorias- o ex:emito t cn•t•Horial(landwehr,tand· dispôr, qua.odo isto for mts~r, do seu rns
sturm)-cujn. missão estil. per~eitan.wntll re· iruido e dlsciplin:J.do e:<:>er~1to perm.>nente, 
"Ula.da. na. AUema,nba., Ropubllca F~a.nceza., cujo effectivo orça.me~ta.rw . é d.e 597. 000 
AuBtrla.-Huogria, Ita.lía e om outra.s poten- homens inclusive officta.es. mfer10res, em· 
elas ouropeas de 1•, 2&, o 3•, ordem. proga.d~s, etc.; da. re.~pootív11o reser va., (cinco 

o projecto 6 d!ldolontissimo Dll. pn.rte reto- olas~es) com 1, 675:223 homens; do landwehr 
l'ente :1 reserva; morocondo, por Isso, os do r• bando (cinco classes), com 732.457 

justos ahquos do eminente mpubllcaoo o homens ~ do 2" bando (seis classe_s), com 
saudoso bra.r.itoiro, Rangei Pestn.na., quo não 702.9~3 !10mens ; de seis clas;es no laud··· 

Vnl VI 32 
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:fturm, cJm 3.960:000 homens. A França, 
.apesar de sua população não attingir o total 
de 39 milhões de habitantes, não fica longe 
destas cifras. A Austria-Hungria. disporá, em 
caso de gue1•ra, de 2.396:000 homens;aitalüt, 
üe 3.260:000; a Russia, de 3.890:000 soldados 
instruidos, etc. 

Não é razoavel, pois, que o Brazil, por me
nos militarizado e bellicoso que seja, se satis
faça com a. insignificante e unica reserva 
creada.pelo projecto: eis a justificativa do 
cit·1.do capitulo V das emendas ora apresen
tadas pela Commissão. 

Além da reservado exercitopm·manente e 
armada, composta dos c:dadãos quo houve
rem completado os tres annos de serviço 
a.cti v o e que nella permanecerão por espaço 
de quatro annos consecutivos, no caracter de 
licenciados, as emendas, conservando a 
guarda nacional, criam o exercito territo
Tial e a defesa maritima, que servirão de 
'Prompto auxilio ás forças actlvas de terra e 
mar, no momento preciso. 

Serão aproveitados na I'eserva os oftlciaes 
do exercito e da armada, até ao posto de 
major ou capitão-tenente, inclusive, que fo
rem reformados, compulsoriamente, e que 
estiverem validos para esse serviço, em
quanto não attingirem 60 annos de idade; 
medida salutar e justa, p1•oposta pelo illus
t1•ado ex-ministro da guerra., marechal Ne
pomuccno Mallet, em seu vasto plano de 
·roorganisação do exercito, attestado vivoda 
sua grande activida.do, competencia c amor 
4 chsso de que ó "Qm dos mais bellos orna
mentos. Servirão nella tambem, conforme a 
idéa de S. Ex., os 2°1 tenentes ou alferes que 
obtive1•em este poi;to para a reserva, por 
nocessiclade do serviço e livre escolha do 
Governo dentre os inferiores quo tenham 
.bom procedimento civil e militar, exame 
pratico da respectiva ;u•ma e mais de 19 
annos de serviço. E', tambem, boa e neces
saria medida, quo deve ser dem•eta.da pelo 
Congresso Nacional, desejoso, como agora. se 
manifesta, de arrancar o exercito brazileiro 
e a. armada á situação deploravel, depri
mente e perigosa em que se veem, por in· 
curia de uns, erros ou faltas de outros, ta.l
vez peiores do que um crime, parodi
ando a phrase precisa e penetrante do fino 
e espirituoso Talleyrnnd-Perigord. 

O exercito territorial e a defesa maritima. 
serão compostos dos cidadãos que houverem 
concluído o tempo de serviço na reserva do 
exs1•cito permanente ou armada, no qual 
permanecerão por ospaço de sete annos, tres 
no primeh•o bando e quat1•o no segundo, de 
accordo com o projecto do Sr, Thomaz Ca· 
vaLcante, illustre representante do Ceará. 

A guarda nacional, que deve ser reorga
nizada logo, será composta doi alistados, 

annualmente, para o e:;erviço no. exercito 
permanente e que não scja.m nc!Jc incol'PO· 
rados, dos inscriptos definitivos quo não fize
rem . pa1•te do contingen to pedido para a ar
mada, · (excluídas, em ambos os casos, as tres 
classes de isentos em tempo de paz e de guer
ra), e dos que houverem concluído o tempo de 
serviço no exercito territorial e na · defesa 
ma1·itima. Essa milicia, que tem ·prestado 
bons serviços aq pa.iz. e que melhores os 
presturá. no futuro, será dividida em duas 
!}ategorias : -a da activa e a da reserva. 

O capitulo IX, referente ás disposições. ge
raes~ consigna. di versas medidas . de elevado 
alcance, que. devem se1• accoitas pela Ca
mara, a cujo exame criterioso são submet
tidas as emendas justificadas po1• este pa
recer. 

O art. 53 determina que, tresannos depois 
da execução da loi em projecto, ninguem 
será admittido, <tté á idade de 30 annos, para 
qualquer cargo de naturez3. civil ou militar, 
sem que prove ha. ver cumprido tioS obriga
ções por ella impostas ; disposição esta sahi
tarissima, porque arrefece a emp1·ego-mania 
reinante, fechando as pJrtas das repartições 
publicas âquelles que forem 1'ef1•actarios ao 
cumprimento de um dever cívico de alto 
valor para as nacionalidades livres e inde
pendentes,dignas de logar conspícuo entre os 
povos cultos do planeta que habitamos. 

As disposições do artigo 54 o pa1•agraphos 
t1•aduzem a merecida recompensa do Estado 
aos quo lhe prePtam serviços ue tal impor
jtancia, assim como a do a1•tigo 55 encerra a 
susta pena para os indivíduos do mâu pl•o
cJdimento, indignos da fardn ou blusa de 
soldado ou marinheiro nacionacs. 

O art. 56 conserya uma disposição pru
dente e sa.bia, porquanto, o velho soldado, le 
cotdat deco.rrie1·e, na ph1•asedeHem•iBaraude, 
constitue o escol do exercito; diz olle: 

•< Depuis quclques mois, plusieurs voix 
ce sont élevées pour lo l'étn.blissement 
des engagements. On n'a invoquê en 
fa,veur de la question que3 la :::olidlté de 
Ia troupe au feu. 

On dit que les jeunes soldats devront 
être solidement encadrés par des vété
rans pour affronter les émois du champ 

-de bataille. La raison est ex:cellente, 
mais elle cêde le pas á celle de l'edu· 
cation de l'homme en temp de paix, 
qui ne sera bien donnée au conscrit et 
d'une façon constant, qui par des sol· 
dats de carriere, fters de leur métier, 
jaloux de fu.ire des prosélytes, ardents, 
convaincus chauvins. 

Ceux-là seuls feront comprendre au 
conscrit que, à côté des servitudes, le 
ser vice a ln. grandeur. Les jeunes gens 
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ic.~~ruitg appl•écicront cc~ Jwrurues qui 
cJns[>.crenr; leur vio á une pensée: ser
vir li!. pa.trie. Les sirnple$ admireroot 
ces soldat.s, qui, tout en les initiant aux 
rnysteres de l'astiquage et du paque
tagc, leu r a.pprenent àes cboses bellll$.: 
le respect du chef. 1 'obeíSS~:~nce, l'a,mam• 
de la.patrie, le cutte du drapea.n,» (l) 

O art. 57, que firma de vez o principio do 
.serviço nüli~a.r obrigatot•io e pessoal, prohibe 
"'• su'bsUtPlíçõe.s,bem oomo dispens<lS modian· 
te qualquer contribuição pecunia.ria: o lla.
rooer já. se referiu a es~e ponto vulneravel 
do projoc to. 

E' jasta a disposiçãu (]O art. 58, a qual 
redunda otn razoavel compensação para 
aquelles que prestam os penosos (l 3-l'l'isoados 
serviços de eampe~nha. 

O art. 59,nem só responde á egua.Idade (lo 
direitos,deveres e penas em relação ao exer· 
cito o armada, como l'Ísca essa negra pagina 
dG co.stigos infamantes, que não dove, de 
modo a.lgum, figm·ar na. liistori» militar da 
Republic:~,: o projBeto do Sr. Affonso Costa 
consigna. disposição iden tica á do menciont~do 
ai-tigo. 

O art. 60 !lbrc a.s portas ao e volanta,rios 
de tres, dons e um anrw, de accoruo com o 
allud.ido projoato d\l St•. Thomaz cavalaautc, 
que estabelece esse systcm~t optimo de recru
tamento de bons soldados, or1undos das me
lhores classes da nação. 

O art. (H concede aos alumnos dM escolas 
gaperiares, qu(l pertenceram aos batnJhões 
acadsmicos, um favor de qllB elles se team 
mostrado muito dignos. 

O art. 62 Gxigc qlle o estr4ngairo, quando 
quizer as~entar :p1•n.ça nas duas eorporaçõe& 
:.~rmatlas do Br~il ou prestar serviço na 
·guarda nacional, apresente carta. de natura~ 
lização, afim de serem evitados quaesquer 
-attritos com os pa.izes de seu m1scimentó. 

O art. 63 encerra um úísposWvo comple
menta~ da. loi em projecto. 

O art. tid das disposiçõestransitol'ias limita 
o alistamento, no primeiro a.nno da. execução 
da. lei, aos cidadãos de 20 a 30 annos com
pletos, a.ttendeudo, deste moda, a. intol'esses 
respeita vais, om jogo. Esse limite não illu· 
·.-Iil'á., tod:tvia, os intuitos da lei, visto cGmo, 
.a,cccitu.ndo mesmo os catculos do m1to~ do 
projecto,alíás feitos sobfe dados ineompletos, 
1o1·necidos a. S. Ex. pelo registro civil de 
1894, o qual nenhuma confia.noa. mereco, 
por ca11ea da imporfeiçâo visível das 
BUii.S ta.lJella.s, ho.verá, o. cornmissão o a.tnr
ma, um grande eltcesso de llomcns validos e 
promptos para o preenchimento dos qna.:lros 
úo exercíto e da arm~d&. 

(i) «L'A.rmoe e n 1900•, pag. 6, 

o ar~. 65 encert•a. um pl'inclpio de cqui7' 
dado, anti-perturbador do 1'unc~ionalismo 
da. União, dos Estarlos o municlplos. · 

O art. ôô ê ímpo1·tantc, porque fornece 
reservistas ao exarei to o arm;vla, desde . a. 
prjmeil'a incoJ·pot·a~iio dos respcctiYos oon
tingCllte8 ann ua.es. 

Eis as emMda.s ao IJrojecto do Senado, 
n. 230, de 1899, as qua.es a Conunissão de 
Marinha. e Guert•a ora sujeita ao elev:>do 
juízo da Cama.ra : 

Diga-se 

O Congresso r-laciana.l decreta: 

CAPITl:LO I 

D.l. OBR!GA<;Ão DO Sl:U\'IÇO MlLtTh R 

Art. L• Substitua..so pelo ~eguintc : Todo 
o cidadão brazileiro, desdo a idade de 21 
á. dfl 40 annos completos, é obrigado ao ser· 
viço militar, rn forma. do o.rt. 86 da Const i· 
tuíoão da. Republi-:a e do accardo com as 
prescrtpções da presont<l lei : 

§ l.• Supprimn.~Bo: 

I 
I. 

li. 
I/1. 
IV. Pa.ssam, modincados, po.ra o capitulo V. 
v. 

VI. 
VII. 

§ 2.• Diga.-s(): Pa.ragmphQ unico . O ser
viço milita-r activo, em t !lmpo de paz, é exi
gido a.t(l á idade de 30 a.nnos completos e, 
em tempo de guerra., 11.t12 á de 40 annos, 
tam bem cDmpleto.e. 

Para o sOl'teio, em caso de guerra, ser ã o 
preferidos: 

a) os solteh•os e vi uvas sem filhos ; 
b) os casados s~m filho~. 

Dig11.-se: 

CAPITULO li 

DA.B ISENÇÕE.~ 

Art. 2.• e seus numeras-Substituam-se 
p~los seguintes: São isentos do serviçQ mi
litar a.etívo a da reserva, em tempo de paz e 
de guerra : 

ld, os que tiverem incapacidade pllysica. 
on m~ra.l, que os !.nha.bili.te para a cal'reira. 
das armas; 
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2o, os representantes dos poderes l)llblicos 
federaes, estaduaes e municipacs, emquanto 
durarem as suas fnncções ; 

3°, ·os religiosos ... de ·· ordem . . monastica, 
compa.nlüa, congregação ou communido.de 
qualquer, sujeita a voto de obediencia, 
regra ou estatuto que importem na renunci~;~. 
da liberdade individual. 

Art. 3. o e seus nurnGros - Substituam-se 
polosseguintes: São i~entos . do serviço mi
litai' activo, em tempo de paz : 

1°, o qne amparar mãe viuva, p:1e vale
tudinario, irmã solteira ou viuva; que vivm• 
em sua companhia, ou alimentar e educar 
orphã'Js, seus irmãos, menores de 21 annos; 

2°, o que tjver irmão em .effclctivo serviço 
militar ou nquelle cujo irmão haja :thlleciJo 
em cumb~ttJ, ou em consequench de lesão ou 
desastre p1•oveníente do serviço, ou que se 
tenh.11 . inutilizado nas mesmas conrli1;ões : 
esta isenção só aDroveítn. a um em cad<.~ doLH 
irmãos, sendo preferido o mais velho; 

3n, os propl'ietarios, :J.clministradores, feito· 
res ou capatazes do fabricas ou fazendas ru· 
raes, de .· lavoura ou c1•iação, que ti varem 
ma1s de dez tràbalhadol'es; 

4°, as praça'l dos corpos policiaes e de bom
beiros do Districto Fml.eral e dos Estados; 

5o, os gt>aduados pelas escolas superim•es 
da Republica e os ministros de quaesquer 
religiões pt•ofessadas em seu terriGorio; 

6o, os machinistas que estiverem servindo 
nas est1·adasde ferro, embarca,ções nacionaes 
a. vapor, e nos estabelecimentos fabris ou 
ruraes cujo Viüor excstla ue 30: 000$000; 

7°, o dono de cas:t commercial que tenha 
capital superior n,,l0:000$000 e um ca,ixciro, 
quando o numero de taes empregados não 
exceder de tl·es, oa um em cada tt•es, no 
caso contrario; 

So, o filho nnico de lavrador, ou um, á sua 
escolha; 

Accrescente .. se (additivo) : 

Paragrapho unico. As isenções do se1•viço 
militar cessam quando desapparecem os mo· 
tivos que as determinaram. 

Art. 4. 0 Passa, modificado, p::tra o c·.tpi· 
tulo IX. · 

Diga·se: 

CAPITULO III 

DO SORTEIO PARA O EXERCITO 

Art. 5°. Pa~sl. a ter a numeração de 4°, 
assim substitnido : 

Para. a. organização dos contingentes de que 
trata o art. 87 da. Constituição,· haverá tres 
especies de juntas, a. saber~ junta.s. de alista
mento, juntas de sorteio e juntas revisoras. 

§§ 1 o, 2° e 3.o Como no projecto. 

§ 4. o Como no projecto, substituindo-se a. 
phrase «juntas revisoras» por «juntas de 
sorteio». 

Art. 6. 0 Passa a ter a numeração de 5. 0 

a.ssim su'bstituidc.: 
Compete ás juntas de sorteio apurar os 

alistamentos, decidindo, summariamen te, 
ácerca das reclama.ções ·feitas, com recurso 
dos interessados ou do seus procuradores, 
dentro do prazo de 15 dias, para as juntas 
revisoras ou, no Districto Federa,], para a 
Côrte de App~llação. As mesmas juntas farão, 
na época marcada, o sorteio dos cidadãos 
alistados, funccionando com a presença de 
todos os s~;us membros. 

§ l. 0 -Substitua.-se pelo seguinte: 
As juntas revisor·as c a Côrte de Appolla.

ção, dentro do pra.zo de 20 dias, contado da 
apresentação dos recursos, decidirão, defini
tivamente, s:mdo taes decisões publicadas na 
folha. otficia.l e rcmettidas ás juntn.s de sorteio 
para as competentes averbaçõe.~. 

§ 2. o -Substitua-se pelo seguink: 
Haverá em cada. município dos Estados 

uma junta de sorteio, composta do chefe do 
poder executivo municipal, como presidente, 
dCJ um commanrh1.n te de brig.:J,dn. da guarda 
nacional e. {le uro. official reformu.do do exer
cito ou da armada, honorario ou da guarda 
nacional, nomeados estes pelo presidente ou 
governador do Estado. 

§§ 3.o, 4. 0 e 5. 0 -Como noprojecGo, substi
tuimlo-se a phrase « juntas revisoras» por 
«juntu.s de sor·teio». 

§ ô0
• -Como no projecto. 

§ 7°. -ReJija-se assim: 
Os recursos d:l.s decisões das juntas do SOl'

teio serão, dentl•o do prazo de 15 dias, re
mettido3 pelos interessados ou seus pro· 
curadores ás juntas revisoras. 

Accrescentem-se os seguintes paragr::tphos 
additiYo3 : · 

§ 8°, As juntr1S revisol'a.S funccionarão nas 
ca.pitaes uos Est·~dos e serão compostas do 
juiz seccional, como presidente, do commaa
dante superior da guarda nacional e do au
ditor de guerra ou procurado1• da Republica.. 

§ 9, 0 Das decisões das junta-s revisoras 
haverâ. recul'so volunta.rio p:1ra o Supremo 
Tribtmal Fe:leral. 

Art. 7 ,o Passa, modificado, com os seus. 
paragl'aphos para o capitulo VIII. · 

Art. 8. 0 Passa a ter a numeração de 6°, 
substituinlo-se a phrase «as juntas revisoras» 
por «as juntas de sorteio». 

§ l . o Diga-se: 
O sorteio, em tempo de paz, será feito · 

sobre a primeira relação de que trata o§ 5°, 
do art. 5° e, em tempo de guerra, não só 
sobre a primeira, como sobre a segunda. 
relação a que se refere o mesmo paragrapho 
do citado artigo. 
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§ 2;• Como no proj(lcto . . . > Art. 18. Passa. ;i, ter ·a. nu meração de 13. 
§ s.• Como no projooto, 8(Jbstituiodo-so, Como·no projcclc>. 

,,. fme, a phrase «juntas revisoras• por .rj un- · Art. 19~ Pass;:. com o. sou ·paragr:J.pho, 
i as "de sorteio» . · · · · .. · · pa.ra-o capttulo v r. . 

§ 4.° Como rio projecto, suhstituiodo-se a. . Ao art. 20·. Pnssa, motlifica do, para o capi-
IJI~raso «junt'-" revisora~ por «junta de sor· tu lo X. 
leno». . Art. 21. P<ts.sa p a l'a. o capitulo X. 

· § 5. 0 Redija-se ~~ssim: . Accrescenteill·SC "'s seguintes capítulos (a<l-
. As juntas de sorteio r emet'terão tv;s presi- . ditivos): 

dentes ou govel'n~.dure:> uus respectivos Es
ta.dos e, no District o Federal, a.o Ministl'o do 
Interior, as relnções dos sorteados, dos cit:la

CAPITULO IV 

dãos aptos que O não · fu1•am e dos isentOS, DA l:'iSCRIPÇÃO E DO SORTEIO PA!l.,l. O Sl:VJ~:O 
devendo. taes re!!!.Ções ser enviadas, logo, ao DA ARMADA. 
Ministro da GueJ'ri> pelas referidas a utori-
dades: Art . . 14. E' ob1·iga.toria. a iliscrip<;ão, nas 

§ 6. ° Como no profecto,, sabsti.tuindo-se a ca.pitanias dos portos da Republica ou s~as 
_pbrase «corpos de teJ•ra .e mal'» por· •corpos». depervlcncias, para todos os indiviclnos que 

§ 7.• Como no projecto. ,exercerem: 
Al't. 9.• Passa para. o c<1pitulo VIU. · 
At•t. 10. Pa.ssJ. a tet· o. numora.ção do 7, , : a) qt1a!qutlr profissão ou mnpJ'ego em na-
p l d d , j "- · vioa nncionac3 de longo cm•so ou elo cabo_aragrap 1o uillco. On e se 11.: 4 un"""' re, l t· em . 

visaras• diga,-sc : cjuntas de sorteio• . ' a.g , . . . . . . . ; . ' . 
·Attt . 11. Passa a. ter .a numeração de 8°. : b) oundtv1duos- de qualquer nae10na1tdade 
Art. 12. Passa., modificado, para o· ca.pi~ omprol;J.dos no t1"1J.fegv intern~ dos portos · 

tnlo IX. ·e os quo cxOJ'Cerem a. prollssa.o da. pesca, 
Art. 13. Pa.s.sa. a ter a numeração de 9• . ' usando de · éil_!.barca.ções de qual!tuer espeeie. 

-Como no :projecto. : Ar t . 15. Sao lsen t"S do sorte1o para a a.r-
Paragrapho unico. Com o no projecta. 'ma.da 0.9 que exor cerem: _ . . 
Art. 14·. Passa, com os seus p:tragraphos ; . a)_ a pesca ou~ n :LYegaQao om aguas da JLt· 

para o ca.pitulo IX. :rrsrltcça.o CKclustva dos E~tado~; . 
AJ•t. 15 o paragrapb o3 - · Sopp,·imam-se. ; Nb) a pesca sem o amprego de embarca."
Art. 16. Como no projeoto, substituinJiJ. çoes ; 

se: «communicações exigidas no §5•do art. 6• · c) os estrangeiros empregados no. cabota.
d:l. remessa, no tempo marcado, Ut).S rc!açõil:;. ·gc•ni' uacionnl, aé a.ccot·do com o Regulamento 
de que trata o§ 5• do art. 8°» por «commu- em·Vigor. 
nica.ções exigitl?.s no§ 5• do :~.rt. 5• e da rc- Art . 16. Aos es\l.'augciros que servirem na.. 
messa., no tempo marcado, da.s r·~laç1bs de marinha. b;oazUeira ,.qua.ndo so naturalizal'cm 
que t rata o § 5• dP <rrt. 6. • :1> Passa a te!' a será contado, pa r <l us e!feitO> do sortoio na
numeração de W-- §§ to, e 20. Gomo no p ro- vai, u tempo do embarque em navios ua.-
jecto. clon<ICS. 

Art. 17. Passa. a ter a. numera~ão de l ; , 
Como n o projecto. Ar~·. 17. 1-h-ver<l t:·es classes de lnscr iptos 

§ 1. o Como n u project ) , maJ·itiJUúS, a sabel'; 
§ 2,> Como no -projecto. / Imcl"iptos r~~mit~M$ ; os de quo tratt).: !)ar~ , 
Accrescente-ss (additivo) : 3> da p resente lei, os que já houvol'OtU ooa-
§ 3.' No;; Estados om que rosiJh• 0 con.l- cluido o tempo de serviço militat• na acUva 

mandante do districto militar respecth·o. e na· 1·eserva, os pilotos o macllinietas de 
será elle 0 pl'ei!ideute da ju·ul:J. fa.;;ca!, de que C<lrta, os mestres c cantra-mes1ôt·cs de ca.bo· 
farão parte 0 juiz seccional e 0 chefe do ta.gcm, os Pl.'J.Licos gcmJ.es ou· locJ.Cs, os eu
serviço sanita.rio. carregados do e.>laçõcs m3leorvlogtc.tS ou 

Esta. junta. conhecerá, tambem, das rocla- do soccorro m;z.l'itiwo, os· plia r uleiros-e ata· 
maÇ(jes e · recursos ácorca de alistame nto laiadot•os, os que_p ra.Lica.rcm. a na.vog;;ção oti 
eJrectuado em qualquer Estado pertencente peSca· como re..--refo, não fazendo oommercio 
ao di~tricto , onde não haja; commaudo de algum ·do s~u tr~\bu.lho ; 
.guarnição. Inscl'iptos jJrovisot·io3 ·: os qno e:xer ce\:()rn 

Intercale·se (u.dditivo) : q!lalqu~r pro!lssão ou. emprego enibarcadlço, 
Art. 12. O cidadão, quo por qualquer e não h ouverem ainda. completado· 2l l\nnos . 

. circumstancia, não for al-istado o sorteado Insct·ipt~s de(tni!ivos ; os maiores de 21 a te . 

. nas,annos em que o devia Ber, ftcarã. sujeito 40 annos completos. 
a.:-a l lll tamen to- o sorteio nos a.nnos seguintes, Ar~. lS. Os .inscr>:ptos deflnii.i,os §<'ío - obri~ 
!.\té á. ldade de 30 annos. ga1los ao servtço mtliLar pessoal, nas guar-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 14:01 -Página 36 de 56 

Xkl&XRM DA CAMARA 

nições e corpos da. armada., mediante o sor
teio; sondo os do I o e 18° districtos especial· 
mente destinados ao · · serviço fluvial das 
respectivas circumscripções. 

Art_ .19. • A passagemdo inscr$pto pro'Visorio 
para. a . classe dos dotiniti vos terá Ioga. r ao 
completar aquelle a iJade de 2l annos; 6.
cando o mesmo, caso renuncie a profissão 
mai•itima, sujeito ao sorteio para o exercito. 

Art. 20. O inscl'ipto da classe dos defini
tivos, que abandonar a p1•ofissão maritima, 
continuará sujeito ao sorteio nàval, podendo 
optar pelo serviço no e:xercito. 

Art. 21. A cada inscripto p1·ovisorio ou do
flnitivo será dada, gratuitamente, uma ma
tricula. comproba.toria da sua classe, com as 
declarações estabelecidas no regulamento da 
inscripção marítima; devendo ser a mesma 
visada, . annualmente, nas estações ·· compe
tentes. 

Art · 22 . .. os inscriptos,quer pro:uism·!,os,quer 
definitivos, · teem por obrigação apresentar
rem-se nas estações ·. competentes, quando 
chamados a serviço, quando tiverem de au
sentar-se, mudar . de domicilio ou . de em
barque ; não p()derão contracta.1• os · seus ser
viços sem as clausulas relativas á sujeição 
militar, estabelecidas no regulamento da in· 
scripcão maritima. 

Art. 23 • . Não é pe1·mittido ao inscrlpto deft· 
nitivo fazer parte da lotação de embarcações 
estrangeiras, e, quando empregado em navio 
nacional de longo curso, só llOdertt sa.hir do 
paiz com licença da. autoridade competente. 

Art. 24. Fara os atreitos dn. inscripção e 
do sorteio, os Estados marítimos e fluviaes 
da Uniã.o, constituindo cada. um delles um 
districto naval, fol'marão as olrcumscripções 
que se seguem: 

16 oircumsc1·ipçtlo: to dü,tricto-Amazonas; 
2° dlst1icto Par' ; 

2a. circumscripçlfo: 3° diltricto-Mnrnnhão, 
4° Pia.uhy, 5o Ceará, 6° Rio Grande do Norte 
c 7° Parahyba; 

3• circt4mscripçao: So districto-Pernam
buco, 9• Alagóas, 10° Sergipe, 11° Bahia., 12° 
Espirito Santo ; 

4• circumscripçc"!'o; 13° districto-R.io de Ja· 
neiro, 14° S. Paulo,. 15° Paraná, 16° Santa 
Catharina, 17° Rio Grande do Sul; 

5a circumscripçr!o : 18° districto - Ma tto 
Grosso. 

Al't. 25. O Minis&1•o da Marinha nomeará, 
periodicamente, para cada uma das ci?·cum
sc;·iprões, uma junta de inscripção marítima, 
composta de : um official general da ar
mada, um superio1•, um subalterno e um 
medico, podendo ser a mesma junta. de offi.
cittes da. a.ctiva ou reformados. 

Art. 26. As juntas procederão em âpocas 
determinadas pelo Ministro da Marinha, e 

para cada um dos ·• districtos, ao exàme. da. 
inscripção de toda a gente do mar ·nas .· con
dições da. presente lei ; • inspeccionará. todos 
os actos relativos ao serviço da inscripção 
marítima e do resultado apresentará ao Mi
nistN . um circumstaciado rela torio • .. indi
cando às providencias que forem necessarias. 

Art. 27. O sorteio dos insc1·iptos definitivo.c; 
será feito, simultaneamente, em todos os dis
trictos, determinando antes o Ministro da 
Marinha o contingente que terá de fornecer 
cada um, de accordo com a Joi do · fixação da 
força. naval. 

Art. 28 . O sortoio tm•á Ioga r em acto pu~ 
blico e solemne, perante uma commissão, 
para cada um dos districtos, . composta do 
ca pi tã.o do porto, ·um offi.cial ·superior da ar
mada, e um subalterno, . servindo de secre
tario da respectiva capitania. 

Art. 29. Feito o sorteio, proceder-se-ha. 
analogamente ao que for appHcavel ao sor
teio para o exercito ; providenciando a_ 
capitania de cada. um dos districtos sobre a. 
remessa. dos · sorteados, â. ·· disposição do Minis
terio da Marinha, dentro do prazo ma.ximo 
de 30 dias. 

Art. 30. O Ministro da Marinha nomeará 
uma commissã.o afim de discriminar e classi
ficar os sorteados, segundo as habilitações 
que tiverem, com recurso voluntario para. o 
mesmo Ministro, procedendo-se d'ahi em di
ante de arcordo com as disposições que forem 
a;pplica.veis, do sorteio para o exercito. 

Art. 31. O regimen das obrigações mili
tares e a. sancção penal dos regulamentos 
terão sómente applicação aos inscriptos da 
classe dos definitivos dm·ante a sua perma
nencia. no serviço activo e na. reserva da 
armada, 

CAPITULO V 

DA RESERVA DO EXERCITO PERliiA.NENTE E 
DA ARMADA 

Art. 32: Findo os tres annos de serviço 
a.ctivo, que se contará desde o dia da apre
sentação do corpo para que fôra. designado 
ou á capitania. do porto respectivo, o cida
dão irá servir na reserva do exercito perma~ 
nente ou da armada, ondo permanecerá 
durante quatro annos consecutivos, no cara
cter de licenciado. 

§ 1. 0 Os reservistas serão obrigados a. um 
exercício a.nnua.l, cuja duração não excederá 
de quatro semanas. 

§ 2. 0 A chamada ao se1•viço do exercito. 
permanente ou da armada. será sempre con
tada po1• um exercicio. 

Art. 33. Os rese1•vistas chamados ser·ão 
obrigados a se apresentar aos corpos e capi
tanias de portos indicados,correndo a despeza 
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do transportá. por conta ·dos cofl'e.s federau, Art. 40. Os 2•• tenen~s .ou alferes· da.: 
sob pena. de infracção das leis mílital"es. reserva perceber-ão : · em óxerclcio d() em.;. 

Art. 34.Serão; igualmente,inCractorC$ daa prego -:- soldo ·e etapa. ; . em goso de licença. 
mesmas leis os·- rescrvi~tas quo se ausenta- pal"a. .tratar· da. suude - sõmenté o soldo ; em. 
rem da Republica,sem "prêvià. .licença. do go- goso. · de . licenoa para 1ra.tar . .do·· negocios
verno; durante o tempo em,que deverão per· particulares - meio soldo, até dous mezes dOC 
mn.neccr na reserva. do ex.ercito · ou da. ar- iicen~a em .cada anno, ílcando, dahl em de-
roada, c .os que, sem avJso, .timbem prévio, ante, eem vencimento algum. . . 
ao l"C$}leCtivo commandante ou á. capitania Pa.ragrapho .unico. Teem.direito á. reforma 
do porto a que pertencer, inuda~·em de resi~ quando ·se invalidarem pa.ra, o sorvi~o ou
dencia. dBO~l'o· do territorio nacional e não completarem 60 a.nnos de idade, percebendo. 
cumprlrom a mesma. ·fo1'1D:J.lidadc p erante neste caso, o soldo por inteil•o e,- naquelle-, 
qua.lqu·er co"mrilond:~ntc de corpo ou capitania. as vigeslma.s quintas partos -do soldo, até á 
corresl!<'nden~·ao seu novo domicilo, onde totl.lidade do mesmo, contorm_e o numero de 
passarao aserv1r. a.nnos de serviço. 
Ai~. 35. Os reservistas que forem chama- Art . 41. Os omcia.es pertenceo tos i!. : re-

dos ao .serviço activo . do exercito ou da serva do exercito ou da armada.· que en
a.rmada., em tempo de paz ou de guerra, tra.rem em campanha. "terão diteito aos 
_conse1•'varão o direito aos empregos que tive- vencimentos que competirem aos· officiaes 
rem por nomcaçi'o elfectiva; inas, eroqua.nto activós de igual patente e poderão -.ter ae
servlrem.nas .fileiras, só percebe-rão os venci· cesso por actos. do brn. vura, consignados em 
mantos militares. ordem do dia do commando em cbete, 

Art. 36 . . ·Pertencerão á. re.serva. do exer- Art. 42. O soldo dei!SeS olficia.esseri!. sompre 
cito: . igual aos dos oftlciaes em actividade, dr. 

1 o, os oftlciaes, do posto do 2" tenente ou mesma patente. 
alferes a major, inclusive, que a.ttiogirem ás 
idades consta.ntll$ .da iabell!lo que baixou com CAPITULO VI 
o decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de lSW, 
para a reforma com:pulsoria dos ofilciaes do 
exercito, c que estiverem validos para esse 
serviço, a. tê aos 00 anoos completos ; 

2•, os 2'" tem~ntes ou alferes, que obtive
rem este posto, para a reserva, por neces
sidade do serviço e livra escolha do Govel'llO 
dentre os inferiores do oxerclto, coro mais 
de nove annos de serviço e que tenham bom 
procedimento civil e mimar, bem como 
exame pratico pa.ra otBoíal, segundo o pro
gramma. que fol' approvado pelo Ministre da 
Guerra. 

Art. 37. Pertencerão á reset·,·a do. ar· 
mada os ofnciaes, do posto de 2• tenente a 
capitão-ieaente, inclusive, que attingirem as 
idades constantes da. tabella que ba\xou com 
o decreto n. 108 A, de 30 de dezembro de 
1889, para a. reforma compulsorla. dos ofi\· 
cia.es da armada, e que estive1•eru validos 
par:l. esse serviço, a.té os 60 annos com
pletos. 

Art. 38. Os otBciaes da rese1•va. serão em
pregados no serviço de alistamento militar , 
adminisU"ação e instrucção dos rC$ervisia.8 . 

Art. 39. Os ofilcia.es de que tratam o 
§ 1• dos a.rt.. 36 e art. 37 perceberlJ;o, quando 
em serviço soldo e eta.pa. e em disponibi· 
lidade ou goso de licença somente o soldo. 

Pa.ragrapho uoico. Quando se .roforma.
pol' fnc~pacidede phy•icil,medianta inspccção 
de sa.ude ou por haverem completado 60 a.n· 
nos de idade, gosarão das vantagens da re
forma. compulsoria., contando para. esse fim o 
tempo de $Brviço na l'eaorva. . 

DO E~EllOJTO 'l'ERIUTORIAL E DA. DEFEIIA. 
M.\Rl'l'l:!IL'. 

Art. 4.3. Terminados os soto a.nnos do ser
viço no e:~ercito permanente ou n~ armadn. 
e reapectivo.s reservas, o cida.dio irá servir. 
conforme a illta procedencla, no exercito ter
ritorial ou DI\ defos:l ma.riUma., que terão 
por Am au:dll~>r ~:~quell• duas corpora.QÕO':i 
na det'Oia da. patrl!!o o da.s lnstltulçõet vi
gootes. 

Art. 4-'. o serviço no e:oterolto torrltorial 
ou na. defesa ma.l•itima sori prestado durante 
sete annos, tres dos quaes no primeiro ban
do a quatro no segundo, consecut!nmcnte, 
contados desde o dia em que o incorporado 
no exeroHo permanente ou na. armada obteve 
a baixa a. que se refere o art. 11•. 

§ I. 0 Os cidadãos pertencentes ao exercito 
territorial ou á. defesa ma.riiima ~rão colllili· 
dera.dos como licenciados emquanto nlo fo
rem chamados a.o se1·viço. 

§ 2.• Durante o tempo em que estiverem 
no exercite territo:ria.l ou na defesa. ma.riíima;. 
poderão ser chamados, ume. ou dua.s vezes 
por anno, para os respecUvos e:~erolcios, os 
quaes durarão de duas a. quatro semanas. 

Art. 415. Os cidadãos incorporo.dos no oxer
clto territorial ou na. defesa macttima, bem 
como os resro•vistas do exercito permanente 
ou da. armada., serão submettidos, para os 
effeitos da disciplina militar, durante o es
\a.dto nessas classes, ás pre.scripções reape-
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ctivas e, para os dcmáis cífcitos, ás leis do ·tos do servico acti r o e de rese1•va no exer
paiz. cito e na arfuada,. no • primeiro e segund'o 

§ 1. o . Não ficarão • sujeitos a omba1•áços bâ.ndo do exercito territorial e na defesa ma
quanto á escolha· do seu domicilio no têrri· rW.ma# 
torio da Rcpublica e ao exercieio. de sua Paragrn.pho uni co. Tres • annos depois de 
profissão ou de quaesqum• actos civis' ou po-- promulgada . a· pl'ésente lei, só poder-ão see 
uticos. nome~dtis o:ffi.ciaes da gti.arda nacional os 

§ 2. o Não lhes será recusada a. autorização cidadãos que houverem prestado o sel'Viço 
para emigrar, salvo quando houverem sldo actívo e de remrva no exercito ou na n.r
chamados ao serviço, ou em caso de guerra· mada. 
imminente ou de alteração. da ordem Pll'" · 
blica. 

Art. 46 •. As chamadas da reserva, do exer
cito territorial e da defesa· rnaritima ás. ban
deiras se farão segundo as ordens do chefe 

CAPITULO VIII 

DAS PENAS 

do Poder Executivo Federal. Art. 51. Ficam estabêlécida.s as seguin-
Paragrapho unico. Os con:nnandantes de tes penas· relativas ao' alistamento e sorteio 

districlomilitar e as autoridades maritima-s• ·para o sei'viço do exercito e da ariuada: 
oompete~tes poderão convocar essas forças § J.o Da 50.$ a .2DD$,a quem nogn.rájunta 
nos scgumtes ca~o~ :· . . do alistuuento a relação das pessoas de sua 

lo, par:1 ex()rCICIOS anmuue~; . . . familia ou depemlcntes, sujeitas ao alista-
~o, quàndo ho~vel' alteraçao da 01•dem pu- meuto militar ou á inscripção marítima. 

bhea nas respectlVElS zonas. · · " . 
Art. 47. Serão considerados como fazettdo § 2.o De 300~ . a 600$, ~epa1't1damente, 

parte da defesa. marítima as classes dos in• ~os ~el!:lhr·os ~a. JUnta de ~hstamen t~ ou de 
scriptos nominaes e 0 pessoal da marinha mscr1pçao mnrrtu~a q~e a:hstarem ou mscre· 
mercante nacional ; podendo ser chamados verem qualquee mdadao,, l'ec~sando-se ~ re· 
ao serviço sómente em caw de guerra 0 ceber a· prova legal de 1sonçao, subtralundo 
durante o tempo que for indispensavel : 0 documento, denegand~ os r~CUl'sos le.g-aes, 
regulamento desta lei estabelecerá a equi· ou. quando, de propos1to, dmxar de ahstal' 
,paração clesée pessoal para com 0 e1fectívo ou wsorover qu·om o deva ser • 
. da armada'. §' 3. 0 De lOOS, a todo aquelle que,nomoado 

membro da.· junta de aHstamento ou in• 
·scripçõ.o, se escusM', sem motivo justillerwel, 
e não compal'ecer ás l'euniões da,s mesmas 
juntas. 

CAPI'fULO VII 

DA GUARDA NACIONAL 

Art. 48. O;:~ o..listados, n.nnualmento, paro.. 
o serviço do oxercicio pornutnento, excepto os 
isentos, ern tempo do gucrl'O... o de po..z, os 
sorteados que, por qua1t1uer moLivo, nã.o 
fol'f3lh nollo incol'porados e o.s inscdptos 
definitivos, que não fizerem parte do cunti
gente'pedido :para a a,1•mada, prestarão ser
viço na. guarda nácional, desde a idade do 21 
á de 40 annos completos, sendo nu. activa, até 
35 e, dahi . eni deante, na I'eserva, á. qual 
pe1;tencerão, ~ambem, os cidauãos que hou
verem conclmdo. o tempo de serviço no ex
ercito territorial ou na defesa marítima. 

Art •. 49. Os guardas nacionaes da activa 
serão sol'teados, sempre que fôr mister,.para 

' o preeri.chimento . das vagas que se abrirem 
no . exercito permanente ou na ar·mada, con
forme a.:procedencia de ,cada; um. 

Pa·1·agrapho unico. O sorteio, neste caso, 
s~rá. fóito: ent1•e as pra:~às·dos corposq~e es
tryerem· m:a'is· proxímos'da séde do·dis·tricto 
.uulità'l'·respectivo o.u·capltania do porto. 

Art. 50', Os offibiaes desta milicia quo
houverém tomado })Osse'dos'seus cargos, dé' 

. ac·éordo ··com íli legisla;Ção vigente, ftéa;m isen· 

§ 4,u Estas multas não prejudicarão u 
procedimento cri!}linal ou civil que no 
caso r.ouber: sorao impo~tas administra .. 
tivamcnto o cob1•at1a.s-no Dist1•icto Ft~del'n:l, 
pot• ordem do :Ministro do Inte1•ior, e nos 
Estatlos, por ordom dos p1•esidcntes··ou go-
vermttlores. . 

§ 5, o Taes multo.s serão convél'tidas em 
prisão, não excedente de 80 dias, quando os 
conderrmados não as ptrlel·em pagar, e o 
p1•oducto das mesmas pertencerá, respt~ctiva .. 
mente, aos Estados ou ao· Districto Federal, 
conforme forem impostas pelos presidentes 
o~ &"OV<3rnadores ou pelo Mil)istro do Inte
rior.· 

§ 6. 0 m• passiv~r da; nítdta de 300$ até 
1 :000$ todo U:q:lelle q;lie' occultar ou tornar 
ao seu serviço· o ctdadãb' s·oi'teado' para o 
exercHo·ou a:rrnad"&.'- ou que, por qualquêli 
fórma, fa vorecel' a insubôlissão ·do me:smo, 

o produéto dc.:,tia~nnul&xs: pért~nc~rá aos 
E1!t:a:dtis · ou· aoDis~ri~fo F'Méritl1, quaritlo 148~ 
s~~c~..fam~hte· fotem.! ilWPoli!t'as' p'elbs: p'resi;. 
dentes ou gbvernadOl'es· ou· pélo· Mimstro do 
Inte1;ior: ellas não· prc-judicci,rãb·, pofét:il, o 
procedimento criminal quo rtó ~àso· coutler. 
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§ 7, o O cidadão sorteado para o exercito 
ou a1·mada.quc, no prazo maximo áll 30 düis, 
em iempa !le paz, e ue.l5, mn tempo de guer
ra, não se apresen~ar á. autoridade militar 
ou civil que lhe estiver maia proxima, será. 
consid.ol'ado como insubmisso o punido na 
fih·ma da.s leis militares. Em tampo de 
gmn•ra, os nomes dos inwbmissos scl'ão affi
xa.dos, publicamente, nos logaroo do seu do
micilio, emqua.nto dmar a. a.useneiet. 

§ 8, • A a.usen~ii•. não par Licip~tdq, do a.lis
ta.do ou do inscripto ma.ritimo, depois de sor
teado, do donlicilio ou em ba1•cação em. que 
houver sido arrolado fJ a sua pe~m::mencü~ 
fóra. do paiz, sem causa justificada, sara con
sider:td~ corno des~rção e punivel com o 
augmento do um a.nno de oorvico aetivo, ~em 
prejui:r:o da. reserv~. 

§ 9. o O alistado ou inscripto marítimo, 
accusado de haver propositalmente se invali
dado, com o fim de subtrahir-se ao sorteio, 
será. submett ido ao tribunal oompeten te e 
sujeito á pena d~ prisão de um mez ato um 
a.nno. Em igual pen:l. incorreriio os curo· 
plicos. 

§ 10, Os que proporcionarem ou fa.cili
tarem motivos de exalusã.o, isençã.o ou dis
pensa, ou que, dlrecta ou tndlreotamente, 
obstarem a submissão do alistado ou inscri
pto ao serviço militar, set•ão 1'eBponsabili
za.dos perante o tribunal competente o su .. 
jeitoj 1!. pena. do pl'i,ã.o de um mero a um 
a.nno. 

§ li. Del;lois de sorteado qualquer ins~ri
pto doftnittvo, fazendu este p~rte da guu.r
nio1ío do um llU.vio brazileiru, fa.r-se-lu, ai
multaneamcn1.e, ao mesmo o ao capitão ou 
mest1·e da. embarcação a inUmuçã.o pano 
seu dasemlla.rquo, dentro do 24 lJOl'<J..9. A 
contru.vençáo sujeita a multa do 300$ a 600$ 
os Cllopitãos ou mastro~, a.l~ m du. ca.ptnra. do 
sorteado. 

§ 12. Qna.ndo o inscripto proviaorio ou de• 
finHi v o fizor p<>rte da eq uipagom ue um 
na.vío o~tra.ngeiro, se notiticu.r:!. está ciraum· 
sta.ncie. aD consul re~pectivo, roquiaitn.nuo 
o sou immedla.to desembai:qué, e si e3te 
não for effGctuado, ou quando haja. tentt1.tivn. 
de Sllbtl•ahir-sa o inscripto ao cumprimento 
da lei, depois de prevenido o a.gen;e consu
lar, fa.rá a. aut<Jrldade na.val procede1' à bu3· 
oa. e captura. do masmo, como si fôra dese1•· 
tor da armada; floa.ndo os capitães ou mes
tres sujeitos á multa. de 500$ até 1: 000$ 
pela inf.racçãv do regulamento à.os portos. 

§ 13, Por matricula. extraviada., sem mo· 
tivo de for9a ID(Iíor justificado, paga.rá. o 
ina~ripto definitivo a. ta.xa. de 2$, sendo-lhe 
dada. nova matricula. 

§ 14. O inscripto provisorio 011 dadnitivo, 
que nu.vega.r sob b~ndeira. estra.nge\rA, será. 
punida com priaio correccional, a.té 30 di1.1.s, 

Vol, VI 

a.ugmenl.ando-s~-lhe um anno, no tempJ 
de serviço adi \'O, quando for sorteada. 
sem prejuízo do tempo da r <Jserva. Em 
tempo de guerra; será. punido como d.es<doc· 
da. armada.. · 

E.llceptua.-so, porém, o oa.su de, em tempo 
de pa-z, prova1' o inscrjpto definitivo ou pro
visorio que o seu emba1•que foi moGivado p Jl' 
fol'Ça. maior, 

§ 15. O embarque d() um illscrip to pr~
visorio. ou definitivo sob a. ha.ndeil'a de um~ 
nação em guerr11 col\:1 a Republica ser:l PU' 
nido como dasorção; si, porém, o embarque 
for em um na.vio de guerra, será punido 
como de deserção par(}. o inimigo. 

§ !6. O alista.do pal'a. o exerci to ou o inseri
pio mari>imo que, durant e opoliodo de sua 
sujefç[o a.o sorteio, assentar pP&qa. nos aorpos 
de policia. ou outros, será. considerado como 
sortea.do, $endo-lhc ~ugmeutado um anuo 
no tempo do serviço a.c~ivo, sem prejuizo da 
resorva. 

Art. 52. Os membros das commissões m i· 
litares de alistamento e os das ju ntll,S de 
inscripçã.o ma.ritimo., além d..a penas disci· 
plinares, estarão, solidat•iamo[l ~e, sujeitos .1 
multa. de 300$, qua.n:lo a.llsh rotn ou inscre
YGrem qualquer cidadão, recusando receber 
prov~~o legal de isenção, snbtl•ahíndo do
cumento ou deneg!l.ndo os recursos legaes, e 
qua ndo, scientemen te, de!ll!l.ram de a.llst~Ar 
ou inscrever qualquer cidadão que o deva. 
ser. 

P<Lragro.pl:!o unico. Esta. mult" sel'4 im
posta, administNtiv:l.meuta, pelo Ministro 
ela Guerra. ou da. Mu.rinha, sendo cobrada. 
por deseonto nos venctmen tos mil i ta.ros da• 
mombros da. junt \ a ell:\ oondem~tadot. 

CAPITULO lX 

DISPOSIÇÕ~S GERAES 

Art. 53. Trns iloOilOS dep ois em OI:OCUç ão 
desta. hli, nlnguem aerá. admittido, a.tll a 
idade de 30 annos completos, a. emprego 
publico do ordom civil ou milítu.r, sem que 
prove haver cumprí•1o M obrigações por olla. 
impostas. 

Mt. 54. O tempo de serviço militar !ierif 
contado para. a.posaata.doJ'it~ ern cargo civ il, 
até lO annos, em ca.so d~ p~;o;, e, pelo dobro, 
em caso de guerra., 

§ !. o As pra.ça.s de pret, v olun ta.ria.s ou 
S!)rtolUlas, que ti VQl'l)m b6íxa. do serviço 
a.céivo, serão emprega.dou, de pl'eCerencia a. 
outt•os pretendeutos, nas obrna e oftlcina~~ pu. 
blioa.s, estl'i\dl\~ da Cet·ro e qua.esqner rep&t'· 
tições federa.os. · 

§ 2.0 O Governo estabelecerá, neste iD.· 
tuito, as cla.usula.B precísa.e nos contra.ctos e 
nova.çõos d~ contra.oto s l'elatlvos ao a,r~lln

:rs 
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damento das ferro-vias federaes e obras 
publicas que hajam de Eer executadas por 
putículares. 

§ 3.o os cidadãos sorteados, emquanto es· 
tiverem DQ se1•viço activo do exercito e da 
armada terão direito, bem como os seus fi· 
lhos á inatricula. gratuita nas escolas fe· 
dera'es e á concessão, tambem gratuita, de ti .. 
tulos scientifi~os, pa.ssado.'3 pelas mesmas 
escolas. . . 

§ 4,0 A'quelles que t1verem conclmdo o 
tempo. de servico no exercito . ou na armada 
poderá o Governo conceder lotes nas colonias 
militares e a titulo gratuito, c:tso o requei· 
ram o dordinio util de terrenos de marinhas, 
com' a clausula de nelles residirem ou es· 
tabelecerem qualquer industría. marítima, 
bem como o direito de os transferir, sobre a 
mesma clausula, . ás suas vi uvas ou orphãos, 
tão só mente: poderão elles ainda exercer, 
livres de qualquer onus 011 taxa, a navega· 
cão, industria da pesca e a venda dos pro· 
duetos destas. . . . 

§5o Serão instituídas caixas de znvalldos 
:pa1•a ·os que houverem concluído o tempo 
de serviço no exercito ou na armada, me· 
diante contribuição dos benetleiarios. 

Art. 55. Não poderão prestar serviço mi· 
lita.r os indivíduos que tiverem sido expulsos 
do exe1•cito, da. armada ou dos corpos de 
policia e de bombeiros do Districto Federal 
e dos Estados, bem como os que houverem 
sofi'rido pena ma.ior de dez annos da prisão 
com trabalho. . 

Art. 55. As pracM de bom pro~cd1mento 
poderão contractar engajamentos, por po· 
riodos successivos de tres a.nnos, celebrando 
os seus contra.ctos no ultimo anno de cada 
perioio até completa.rem 40 annos do idade. 

Art. 57. Não serão admittidos substitutos 
para o serviço militar obriga.to.rio no exer
cito e na armada e nem haverá. isenção al· 
guma, mediante contribuição pecunia.ria.. 

Art. 58. As praças que conclUlrem o 
tempo de saeviço, estando em campanha, 
seroo consideradas, dessa. data em deante, 
como engajadas, a.M a brminação da guerra. 

Art. 59. Fica extensiva. á armaria. ?.. dis
posição do art. 136 do regulamento que 
ba.íxou com o decreto n. 5.881, de 27 de fo· 
vereiro de 1875, a qual aboliu, no cx~r~íto, 
os cas-tigos corporaes, sendo suhst1tu1dos 
por outras panu disciplinare~, commina.das 
nas leis e regulamentos om v1gor. 

Art. 60, Todo o cidadão bra.zileil•o, maior 
de 18 a.nnos, poderá, antes de eifectuado o 
sorteio, contracta.r engajamento. voluntario 
p.1r tres, dous ou um an11o, st preencher 
as seguintes condi~tões: · 

1•, robu$tez physica; 

2a., bom procedimento, attestado pelo. juiz 
de paz ou autoridade· equivalente. do dis
tricto do seu ultimo domicilio; 

3a., sa.bel' lee, escrever e contar correcta
mente. 

§ 1.0 Aquello que contractar engajamento 
voluntario por tres annos poderá escolher o 
corpo e a arma. em que quizer servir ; si o 
enga.jamento for por d:)US aunos ou um, terá 
direito á mesma escolha, Yestindo·se,porém, 
á sua custa, no primeiro caso, e vestindo-se 
e manteado-se, tambem á sua custa, no se
gundo caso. 

§ 2. 0 Os·engajados, voluntariamente, com
pletarão na reserva do exercito permanente 
ou da armada os sete annos de se1•viços a 
que são obrigados por esta lei, passando de
pois a servir no exercito territorial ou na 
defesa ma1•ítima e, até a idade de 40 annos 
completos, na guarJa nacional. 

Art. 61. Os alumnos das escolas superi· 
ores, que pertencel'em aos batalhões acade· 
micos, serão considerados sob as bandeira~ 
no exercito activo, durante todo o tempo 
que frequentarem as referidas oscolas. 

§ 1.0 Os que completarem o curso, depois 
de tres annos de frequencia, passarão para 
a reserva. 

§ 2. o Os que o terminarem, antes de tres 
annos, continuarão no respectivo corpo até 
completarem esse tempo, passando, em se
guida, para a rese1•va. 

§ 3. o Os que forem rep1•ovados nos exames 
ftaaes das mesmas escolas, ou que os nã.o te• 
nha.m prestados por qualquer circumsta.ncia., 
seguh•ão a sorte da. classe de recrutamento a 
que pe1•tencerem, por sua ida.de. 

Art. 62. Nenhum estrangeiro v.odet•â ser 
admittjdo para o serviço do exerc1to, da ma· 
rinha ou da. guarda na.ciona.l, salvo si tivor 
vbtiúo ca1•ta. do naturalização, 

Art. 63. O go,·erno organiza.1•á. a reserva 
do oxercito permanente c da armada, bom 
como o exercito territorial, a. defesa ma.ri· 
tima e a gua.rdll nacional, harmonizando es· 
tas institaicõas federaes com as disposições 
da presente lei, que lhes forem applicaveis. 

CAPiTULO X 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIA.S 

Art. 64. No primeiro anno da execução 
desta loi, que o Governo regulamentará. den· 
tro do prazo de seis mezes, serão ali!)ta.dos 
todos os cidadãos que não pertencerem ao 
exercito ou á a1•ma.da, desde a idade de 2fJ a. 
de 30 annos completos. 

Art. 65. Os funcciona.dos publicas federae1, 
estaduaos ou municipa.es que, na. data. da. 
promulgação da presente lei, estiverem no 
exercício de seus cargos, er..-ví de nomc~JA;ão 
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·e!Icetiva, ficarão isento do serviço militar, 
em tempo de paz • . . 

Art. 66. As ::wtuaeB praçls da pret do 
exercito e da. armada. passat·ão, findo o tempo 
tle serviço activo, para. a rese1•va e, depois, 
pa1•a. o exercitJ territorial ou defesa lllttl'i
tima e gua~d"" nacional , onde completarão 
a.s obrigações militares impostas pela pre
sente lei. 

Art. 57. Revogaru-se as disposi.ções em 
. c~ntra.rlo. 

Sala da~ Commissõcs, lO outubro de 
11104.-Al o~s Ba1·bosa, presidcn te. -Rodolpho 
Paixão, relat')r,-Coxlos Cavalr;anfc.- Oli
'L'iira ·vl~llo.dao .. -/•~·ocwes dos San tos .. 

N. 230 A- !899 

A Commissã.o de Marinha e Guor1•a, tendo 
exD.minado o projecto do Senado, do corrente 
~nno, regulaDdo o sorteio militar, ê de pa.
l'eCe!' que seja adoptado pela. Camara dos 
Deputados. 

Sala das Commtssões, 8 de novembro de 
l899 .- Henrígu e V4lladares, presi.dente.
llodolpho Pai;;:ao. -Amorim Figt•Bira.- JOl/o 
])antas Filho, 

N. 230- 1899 

(DO SENADO) 

.O CongreEso Na.ciona.l deorctl: 
Art. 1. a Todo o cidadão brazileil•o, maior 

·do 19 e ató 40 annos de idade, é obrigado, na 
fót"ma. do art. 86 da Constitlliçio da .Repu
blica., ao servígo mUltar, p!)la. maneirs. por· 
ttue nesta lei so prllierevc. 

§ l. • Se1•ão a.Iis~os e prestarã-o scrviÇ() 
-militar a.etivo, quer em tempo de paz, quer 
·em tempo de guerra., qua.nao sorte:W.os, e 
durante tres annos, o& oidadã.os maiores de 
19 até 30 annos, que não tiverem neQb.umB. 
.Jas isenoãas do art. 2•. 

r, a reserva. do e~tercito sed. composta dos 
.cldadão11 aptOi de que trata. o § 1 o quo j;!. 
·tenham prestado o serviço aoti vo de ires 
annos, O$ quaes, por Igual tempo, pel'ten· 
·cerão á reserva do ezercíw. 

I~ no dm de ea.da a.nno, a.~ a lncorpo· 
raça.o dos contingentes ao cxere1to, S(ll'ão 01 
'lidadios iocorpora.dos classífieados em tre• 
turma• lgua.es : a primeira turma se com
•POrá. dos que se oJierocerem volunta.riamento 
para. o serviço militar o se mostrarem in· 
swu Idos na. pra.tlca. do aervlço, podendo 1er 
completada a tlll'ma. eom os que forem aor
teldlls e estiverem o as me&DlMI condi~ea ; a. 
seg110da. turma., te compol'it dos que revela
rem eerto gl'áO de a.dea.ntamento e a terceira. 

·dOI re$t&nful. 

Ill, i:Js cidadãos comprclümdidos nn. pi;i. 
mcir,1 turmil. passarão, lindo o primeiro 
annD do SGl'viço activo, po1• O!'dem do Mi
nistro da Guerra, para. a reserva do exerci to 
·e os da 2• turma no fim do segundo anno, 
devendo os mesmos pc1·manecGl' na reserva 
os·tres annos consign~dos nesta lei c mais o 
tempo que lho~ fulta.va p~ra. comple~arem 
os tres r.unos de servico ac tiYo. 

IV. Os cidadãos pertt>n~ontes <1. reser va do 
exercito íitlarão liceneiados o só serão cha
mados as fileh·~s pot• occasião do grandes 
manobras annu:J.es, bionnaos uu irienn~es, 
o1·den?.das com aniecedoncia pelo Governo 
F()deral, ou quando o exercito tiver de p~ssa1• 
úo p~ de paz para o pú dJ guerra. 

V. O tempo de serviçJ dos reservistas du
rant~ as graudes manobras niio exceder(~ do 
60 diaH, e, no caso de guet•t-a, em quanto du • 
rar a. campanha, attendendo-se. t odavia, á 
expiração do serviço a.ctivo, neste ca.so,pa.I•a 
aquelles resm·Yistas que concluir em o tempo 
de perma.nencin. na. t•eserva, consignado nesta 
lei. 

VI. Os reservisto.s chamadL'S são o!Jd gados 
a apresenta.r-se nos corpos indicados, cor
rendo as despeZiLS de tramporte pOl' conta da 
União, sob pena de infeacção das leis mili
tams. 

VII. Serão igualmente infractores da.s mes
mas leis os reservistas que se ausentarem da. 
Republica sem prévia. licença do Gove1'no, 
emque.nto durar o tompJ em que devem per
manecer na reserva, e os que, durante esta 
m9smo tempo, sem prévio a viso ao comma.n • 
dante do corpo a que pertencem, mudarem 
deresidenciadentro do territorio da. Repu
blica. e não cumprirem a mesma. formalidade 
perante o commanda.nte do corpo correspon
dente a.o seu novo domicilio, co qual devem 
ser incorpora.dos. 

§ 2. o Serão ta.mbem alíshdoa e sujeitos a 
sorteio, no caso de guerra. externa., todos os 
cidadãos maiores de 30 até 40 annos e que 
não tiverem nenhuma das isençõo.s do 
art. 20, sendo tambem exceptua.dos os q.ua 
já tenham prestado o se1·viço militar actwo 
e de reserva., segundo se prescreve nesta lei. 
Então oa sorteados s6 prestarão o eerviço 
activo durante o tempo da ~mmpaoha. e o 
que tur ·preciso para a. illJtruccão militar. 

Para o sorteio, no caso de que se trata, 
serão preferidos : 

1•, os solroiros e viu vos sem filhos; 
2•, os casados sem tllflos. 
Art. 2.• Sio 1seutoe do serviço míllt~r. 

qucL'em tempo de pa.z, quer om tc1npo de 
guerra. : 

I. 01 quo tífercm inca.pacidade pkysie~ 
provada. que os 1nhabl1ito para. a. c:1.rreira. 
dutlrm~e. 
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II. Os g1•aduados e os estudantes das escolas § 2. 0 Nos Estt:J,dos serão ellas nomeadas 
de ensino secundaria e superior da Republica, pelos respectivos presidentes ou governa~ 
dos cursos · theologicos e seminarios e os dores e no Districto Federal pelo Ministro 
ecclesiastioos de ordens sacra,s. do Interiol', sendo em numero de quat1•o 

m. o casado, o solteieo ou viuvo que servir pa1•a cada município e para o Districto Fe
de ampa1·o e alimentar mãe viuva, pae valo- deral, os quaes ficarão divididos em quatro 
tudinario, irmã honesta, solteira. ou viuva, secções p:::.ra o serviço do alistamento militar. 
que viver em sua companhia ou alimentar e § 3. 0 gstas juntas funccionarão durante 
educar orphãos, seus irmã,os, menores de 19 60 dias em cn.da anuo, comprehendido neste 
annos. prazo o espaço de 20 dias pal'::t reclamações 

IV. O vinvo que tiveP filho legitimo ou le- que os interessados possam apresentar por 
gitimado, quo a.limonto e eduque. si ou por seus procuradores. 

Art. 3,o São isentos d.o :3m·viço milHar em § 4. o Concluklos os alisbmentos no prazo 
ii~mpo de paz ·: do PM'agrapho antecedente, serão elles re-

I. o que tiver irmão em effectivo serviço mettidos com as reclamações, dentro de cinco 
· · - h · f1 11 'd dias, ás juntas revisoras. 

militar ou aquelle CUJO Irmao aJa a ect 0 As reclamações, recursos e fol'malidades 
em combate ou em co11sequencia de lesão ou 
desastre proveniento do serviço, ou se tenha pelos mesmos exigidos serão isentos de sello. 
inutilizado nas mesmas condiçr1es. Art. 6. 0 As juntas revisoras terão por :fim 

U. As praças dos corpos policiaes dos Esta- apurar os alistamentos, decidindo summa
dos ou do Districto Federal, salvas as re-· riamente sobre a.s reclamações feitas, com 
:itricções do paragrapbo unico do art. 10. recmrsos dos interessados ou seus procura-

m. Os tripolantes de navio nacional, em- dores, dentro de 15 dias, para o Superior 
quanto nelle se conservarem. Neste caso, a Tribunal de Justiça do Estado, e, no Distri
isenção prevalece em tempo de guerra, a cto Federal, para a Côrte de Appcllação; as 
respeito do serviço do exercito. mesmas juntas, na época. marcada, farão o 

IV. O proprietario, administrador, feitor sorteio dos cidadãos alistados e só funnccio
ou capataz de cada fabrica ou fazenda rural, narão com a presença de todos os seus 
de lavoura ou criação. membros. 

V. O filho unico de la vrt~,dor ou á. sua es
colha. 

VI. Os macbinistas ao serviço das estradas 
de ferro, das embarcações nacionaes á vapor, 
das fabricas, dos estabelecimentos 1•uraes e 
das usinas destinadas ao beneficiamento de 
productos da lavoul'a e os empregados d;os 
Correios e Telegrapbos. . . 

VII. O dono o um caixeiro de cada casa 
commercial quo tiver, ou que se presuma 
que tenha capital de dez contos de réis ou 
mais. 

Art. 4.o Não pode1•ãu prestar serviço mi
lital• os que tiverem sido expulsos do exer
cito ou da armada e os que tivet·em soffrido 
pena maior de 10 annos de prisão com tra
balho. 

Art. 5.o Para a ol'ganização dos contin
gentes de que trata o art. 87 da Constituição 
haverá duas cspecies de juntas, a saber : 

Junta de alistamento e juntas revisoras do 
alistamento, cabendo a estas ultimas fazer o 
sorteio. 

§ 1. 0 As juntas de alistamento serão com
postas de tres membros o terão por fim or
ganizar o alistamento dos cidadãos aptos 
para o serviço militar, segundo as prescri
~ões da. presente lei. Esta~ juntaa se rcuni
rao annualmonto, om dpoca. tlxa.da pelo Go
verno Federal, e não podet•iio fuucclona.r 
sem elttc.r•em pre11entcs tOJos 01 seus mem· 
bros, servindo um de sccrotarl(). 

§ 1. o Os tribunaes anteriormente citados, 
dentro do prazo de 20 dias, contados da apre
sentação dos recurso2, decidirão definitiva.~ 
mente, sendo taes decisões publicadas na 
folha official e remettidas ás juntas revisoras 
para as respectivas averbações. 

§ 2. 0 Nos Estados, em cada um de seus mu
nicipios, haverá uma junta I'evisora, com· 
posta da primeira autoridade judiciaria do 
município, como presidente; da primai1•a au
toridade policial do mesmo, como secretario, 
e do p1•esidente do governo municipal. 

~ 3. 0 No Dish•icto Federal ajunta. revisora 
<!e.L·á composta dos juizes das pretorias, sendo 
:ttresidente o mais antigo ; dos delegados das 
circumscripções policiaes, Sel'Vindo um de 
secretario, e do presidente do governo mu
nicipal. 

§ 4. 0 As juntas revisoras se installarão 
tambem annualmente, lO dias depois de ter
minados os · trabalhos das juntas de alista· 
meuto, sendo tal installação annunciada por 
edi taes afflxados na porta do editlcio do go
verno municipal e tru.nscríptos na. imprensa. 
onde u. houver. 

§ 5.° C11ncluidos todos os trabalhos dare· 
visão e a.pu1•ação dos alistamentos, tendo sido 
a.ttendidas e averbadas todas as decisões de
finitivas dos recursos apresentados, organi
zará. a junta revisora tres relações pa.r·a cada 
muoicipto; a. 1" contará. os nomes dos cida· 
dlos quo si\o obrlga.do'3 o..o serviço militar· 
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-e!Il tempo de paz e gue1'r<t; a. 2• dos que sã.o 
isentos do scw;iço rnili tar em tempo de paz ; 
e a. 3• dos q.Ue são excluidos do alistamento 
milit<\1' pda apuração, com todas a.a decla
rações e oi:Jservações, sendo tudo lançado em 
livro e.~peciaJ forneeidó pelo Mínisterio da 
Guerra, que de>m•á ter immcdiato conhe
cimento da execução <le-~te serviço pnlos 
presidcnt<:s e govctnadol.'€~ nvs respectivos 
Estados e pelo Mlnisteriu do Intedor no 
Disl;ric~u Fedora.l. 

§ C.' Destas trcs listas o-x:i;rahir-sc-hlio 
cópias, que serão lli!ha.das nas put't.'ls do edi· 
ficio do gove1•no municipal o tt·auscriptas na. 
impr01lsa, onde a houver. 

§ 7. • OS ;·ecursos das ile.cisões d;:ts juntas 
:·evisora.s serão, dentro de 15 dias, remcttidos 
pelos ínl,ereasadns ou seus procurailores aas 
tribunaes de (!lHl trat(l. o art. 6•. 

Art. 7 .• Ficam estabelecidas as multas se
guintes: 

De 50$ a 100,~ a qualc1uer pos"Joa (lUC se 
negm• a dn.r á jnnta dê alistamento a. lista 
dos cidadãos sujeitos n,o alistn.mcnto que 
comsigo habitarem ; 

De 300$ a DOO$, rep:u·tülamente, aos mom~ 
oros d:1 junt:J. de alistamento que insor~''Ol' 
qualquer cid:ulüo, rei'11sando r eco bar prov;J. 
leg:J.l de isenção, subtrahindo documl)IJtO ou 
denogn.ndo os recur~os lega.es ou que scien· 
temente ~eb:"r de alistar qualq uel' cida.dão 
que o deva ser, além de Jlcar eu,da um dos 
ditos mcmlll'os ,;olidariament~ obrigalio 1\ i n
demnizar os co ll·es publicoa das d~spe,.ll., q u<J 
por tr.~l motivo se houvel' feito; 

Do 100$ a todo aquollo que, ~cndo noml\a..to 
membro da. junta ue a.lis tamento, se escusar 
ou n5.o compnrccm' ás. reuniões d11 mesm;L 
junta, snnt motivo justo, provu.do pm·•~tüe o 
governo <10 Estado. 

§ l.'' E.; tas multas nio prejudicam o P<'u· 
c~dimento c;·imioo.l ott civil flUO no caso 
couber " 'erão impostas admirlis~,rn,tiva,
mento' no Districto Fe.loral pelo. Mini~tl'o 
do Inttwiol' e nos Estaclos pelos presidentes e 
governa.dores, por cujas orden~ scr[o i'eitas 
as cobranças e:tecutivas . 

§ 2." Serão ta.es multas convertidas em 
prisão não e~cedente de 15 a. ao dias pelo 
juiz de execução, quando os condcrn uados 
não tivol"Om rneioa de pagal·as. 

§ 3,• O protlucto dessas multa;; llllrtencerá, 
respec.tivamuat", aos E8tados e au Distt'icto 
Feder~!, quundo impostas Jlelos presidentes 
ou governadores e pelo Ministro do Interior. 

Art. 8." As juntas revisoras se installarão, 
para fuzm• o sorteio dos cílla.dãos definitiva.· 
mente t\lísta.dos no a.nno auteriol' e conside· 
l'ados aptos para o serviço militar, no dia. 
que for deslgna.do pelo Governo. 

§ I . " O sotteio em tempo de pa.z será. feita 
sobre [t la relação . de q uc tl•o.ta o § 5° de 
art. 6°, e em tempo de .guerr~. nii.o só sob~ 
a I~ como a 2• rela~o, a. que se Nrere o 
mesmo para.graiJho d() citado artigo. 

§ 2.• O dia. do sorteio será annunoi~do por 
editaes atll:ndos nos logu,ros publicas e tran
scri:ptos na impren&l, onde a honver, con
tendo os Gditaes as l'Claçõcs dos norooo dos 
cidadãos aptos sobre os quaes deve sor feito 
o sorteio e de qua.ut<:>s dos mesmos cidadãos 
devem ser sorteados pn.ra. constituírem o 
contingente exJgid< s do município. 

§ 3. • O pt•esHcnte ou govol'nador do Es· 
taô.o di vidirâ proporcionalmente :pelos muni · 
cipios o eontigonte que ê e~igido do mes· 
mo Estado pela,s leis de tlxaçií.o de forças do 
tet•r<t e mar, de modo> a deter minar o nume· 
ro de cül::t.dãos que cada muaicipio de v~ fOl'
necer para eomtítuição daquelle contiogen
te, e disto scientific:u-<t por oflloio &as pre· 
sidentes das .juntas revisoras. 

§ 4.o O Ministro do Intorior scientificarâ 
por officio ao prosü!cnto da juntil. revisora o 
contingente: exigido do Diskicto Foderal 
pelas leis d·3 ft:caçiio de forças de terra. 
e mal', 

§ 5. o Findo o sortei~, M juntas revisoras 
remcttcrão aos pr•osidontcs c govcrnadore$ 
<los resJ]ccti yos Esi,;>dos o no Distríci:.o Fe
ilei•al ao 1linistro do Interior as relações dos 
cid!hdã.os sortoa.dos, dos cidad~os o.pto$ que 
uli.o o fo~am e (los isentos, sendo ta.~s reltt· 
ções, rm seguid:~. cnviadns por acruolla.s au
toridades no Ministro da Guerra. 

§ 6. o O Governo h'eueral marcará os pre
ços e log:1ros em 11 ue os sorteados deverão, 
sob pena de ser c:.1pturados, a.preseutar-se, 
ue modo <t ~;er<lm incluídos nos corpos de 
tel't'n, o mac- para que forem desigaa.dos, cor
J'ct!tlo ns despozas <!c transporte por conta. da 
Uniflo. 

§ 7.' O ~finíster·io do, Guena. fará. a.s de~i
gnaçfíe.>, ;·<:.speit~n,Jo a procMencia dos SOl'
toados, de modo que se.}a m os mesmo inclui· 
tios nas fot'ças estaciono,das nos Estados onde 
silo tlomiciliados e on<lc foram sortea dos, ou 
na~ gu:1l'niç:õos tn~>is pro:x:huas. 

Ar·t. U.• Fkum cstalJcleeidus as multas 
de 300.~ a G~ a todo a.q\telle que ocoultar 
em sua c:.~sa algum cidadão sorteado, ou 
im petlil' que ~c "pPr!sente no tempo marcado; 
de; !00.~ a qua!quer• mombro do j unta. a·evi· 
sara. quo se escusal' ao cumprimento do~t 
seus deveres oon~ignados JJesta Jet. Estai 
multas, cujos productos pcrtencerao aos Ei• 
tados ou ao Districto F cderal, quando respe
ctivamen~e ímpoat1s pelos pre~ideotes, go· 
vernadorcs ou pelo :Mínístro do Interior, nlo 
prejudi~m o procedimento crimina l CLUa 
na ca~o couber. 
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----------------------------------------------------------· 
Art. 10. Todos os ~idadãos, ainda quees- ~regressarão aos seus Estados. por conta da,

tejam comprehendidos nos alistamentos, ' União. 
pode~ apresenta!·se. vo_luntariamente, ~a Art. 14. Depois de t1•es annos da execução
occasmo do, sorteio, as _Junta..s. que o estao desta. lei, ninguem será admittido, a tê a. 
procedendo, para o serviço m1h~ar, 6 ~m tal idade de 30 annos, a. emprego publico de or~ 
cas~ .o nu~ro ~esses voluntat:I~s. SOlá de- dem civil ou miutar, sem gue mostro tor:
-du~Ido do CO!Jtmgente .do mummpw e~ que satisfdto as obrigações impostas pela mesma. 

- estiverem ahitados, sr por acaso nao for lei 
superior ao mesmo contingente. Dado este • 
caso, não haverá sorteio no município, sendo § 1.0 O tempo de serviço militar será con-
o seu contingente constituído unicamente de ta.do para. aposentadoria no emprego civil
voluníarios. Os excedentes serão dispensados até lO a.nnos e pelo dobro, para o mesmo fim,. 
até a época do sorteio seguinte. si for de campanha. 

Paragrapho unico: Os governos estaduaes 
em seus Estados e o Ministro do Interior no 
Districto Federal poderão completar ou or
ganizal' os contingentes exigidos pelas leis 
de fixação de forças de terra o mar, com 
praça.s dos corpos. policiaes que voluntaria
mente, por declaração escripta. das mesmas, 
quizerem ser·vir no exercito pelo tempo con~ 
signado nesta lei. Neste caso, aquellas auto· 
ridades scientificarã.o às juntas revisoras, na 
época de sorteio, do numero de taes volun~ 
tarios que irão constituir no todo ou em 
:parte os contingentes que teem de dar os 
municípios, para que o sorteio se limite 
effectivamente nos municipios ao numero 
que faltar para completar os mesmos con, 
t;ngentes. 

Art. 11. Os sorten.dos e voluntarios a que 
se refere o artigo anterior, que se subtrahi· 
rem á requis,ição do Governo Federal, serão 
considerados desertores do exe1•cito nacional, 
sobre os quaes o Governo procederá de 
accordo com as leis militares para coagil-os 
ao .&el'Vi~o actiro milita1•, que será então 
por quah'o annos, som prejuizo do tempo de 
reserva. 

Art. 12.- Se1•ão pm•mittidos os engaja
mentos e reengaja.rnontos voluntarios por 
mais trcs annos de servi1.o actívo e mediante 
contracto expresso das praças quo termi
narem o seu tempo de set•viço activo consi
gnado nos ta lei, sem prejuízo do tempo da 
reserva. 

Art. 13. Concluído ó tempo de serviço 
activo exigido nesta. lei para. os sorteados ou 
voluntarios, assim como o tempo de con
tracto para. os engajados ou reengajados, 
terão todas estas Pl'aças, pontualmente, as 
suas baixas de tal servit:o pelos respectivos 
commandantes de corpos, sal v o no caso de 
guerra declal'ada. 

Paragrapho unico. Si forem taes praQas 
indevidamente detidas no serviço activo 

~ milltar, o Ministro da Guerra não só respon
~ so.blllzal•á pol' essa falta os commandantes de 
~ corpos, como ordenal'á., sem demora., a ex
~~ pedlcão de suas baixas de tal serviço. As 
~; prlll)ll.S quo tlverem ba.lxa do serviço activo 

~· 

§ 2.0 As praças de pret, voluntarias ou 
sorteadas, que tiverem baixa do serviço
activo serão empregadas, de preferencia a 
outros (}idadãos, nas obras e officinas publicas. 
e nas estradas de ferro. 

§ 3.0 Neste intuito, o Govel'no eotabelecerâ. 
as necessar•ias clausulas dos contractos ou. 
novações do contractos. 

Art. 15. E' permittido ao sorteado fazer-se
substituir por outro cidadão, logo após o
sort9io, comtanto que o substituto reuna as 
qualidades, de robustez pbysica, bom com-
portamento e moralidade provada. 

§ 1.~ O que apresentar substituto assi-· 
gnará. termo de responsabilidade pela deser
ção do mesmo durante o tempo de serviço
activo a que é obrigado, vindo a occupa.r o 
seu logar pelo tempo que faltar no caso de
não ser capturado o desertor. 

§ 2.0 O substituido e substituto só fic:trão 
isentoa do sorteio du1•a.nte os tres annos de 
serviço activo a que se comprometteu o se-· 
gundo, ftca.ndo, porém, este isento si já tivel' 
prestado o seu tempo de serviço activo e de· 
reserva. 

Art. 16. O alistamento, sorteio e organi- · 
zação dos contingentes serão feitos pol' de-
legados militaras do Ministerio da Guerra.; 
qu~ndo não .for a presente lei cumprida pelo· 
govE'rnos estadua.es e pelo Ministro do Inte
riort verificando·se qualquer das hypotheses: 
a não nomeação da.s juntas de alistamento, 
a falta. das communicações exigidas no § 5°· 
do arh. 6° e da remessa, no tempo marcado, 
das relações de que trata o § 5° do art 8°, e, 
finalmente, quando, em qualquer Estado ou. 
no Districto Federal, não se acharem orga· 
nizados _os contingentes exigidos pelas leis
de fixação de força de terra e mar. 

§ 1.0 Verificado qualquer caso de que trata. 
o artigo anterior, o Ministro da Guerra man
dará organizar pela. secção competente do 
Esta.do·Maior do Exercito uma commissão. 
militar do tres a sete membros, ofllciaes do 
e1ercito da activa ou reformados, para pro· 
codo1' -ao alistamento, segundo as normas. 
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contidas nesta lei, no3 poa~os do Estado Art. ·20. Ficá o Governo auto~iza.do a 
em que· não foi a mesma cumprida ." Rsta e.xpedir os regulamentos necessar10s para · 
junta. ter-.í. su4 sédc na. capital !lo mesmo a. execução desta lei. 
Estado. Art. 2!. Revogam-se a.s disposições em 

§ 2.• 03 alistamentos feitos por tal com- contrario. 
mi~sã.o terão por base os alistamentos elei- Sen3.dO Federal, 6 de novembro de !899.
toraes e informações dM autoridades e PC~· ,l[c:moel de Queii'DZ llf~ltaso Ribeiro, Více-P~·e· 
soas competentes, I·espaita.das as isencõe.; dos sidente.-Joal<im d'O. Oahmda, 1• Secre~ar<o . 
arts. f<• e 3•, conforme sejam elles feitos em -Albc.-to Jose Gonçal"lles, 2• SecretarlO- --: 
tempo de paz ou de guerra. Tlioma:: Delfi.no,como 3> Secreta.rio.-(hl~ta1l<~ 

Art. 17. Os reoursos oreclama:cões sobre Ricllard,servindode 4• Secretario. 
os alistamentos feitos pelas commissões rol- CompueMm mais os Srs. Ené~s Martins, 
litares serão, nos Estados, :para uma. junta Hosanoah de Oliveira, Passos Miranda, Ar
fiscal com\)osta do juiz seocwnal, como pre· thur Lemos, Urbano santos, Christino Cruz, 
sidente, do commanda.ntc da. ~uarofção e do Ra.ymundo .Adhur, João Gayoso, Bezerril 
chefe do serviço sanitario mihta.r, e no Dis· Fonteoolle, Virgilio Brigido, Thomaz Ga vai· 
tricto Federal para. secção competente do cant.i, Francisco Sá,FrcdericoBorges,tdua~do 
Estado-Maior do· Exercito • .A junta. fiscal e Studart, Eloy de Sou~. Alberto Mara.nbao, 
a. citada secção apurarão os :\lísbmentos lzidro Lei~. A.tl'onso cost~. Medeiros e Al· 
feitos pelas commissões militares e farão o bu(luerque José J.\.hrcellino, Pereira de Lyra , 
sorteio na. época. designa.:!~ pelo Governo Fc- João Vleiro Esmeraldino Bandeira, Moreira. 
dera!, Alves. Corn'elio da. Fonseca., Rstacio C<Jimbra, 

·§ 1.• Oa cidadãos sorteados p ela junta fia· Eusebio de Andrade, Rodrigues Dona, Oh
cal e· referid3 secção do Estado· Maior do Ex- veíra Va.l!adão, Tosta., Felix GaspJr, Eugenio 
erclto e aquelles 9.ue ás mesmas se apre· T<:IUrínbo, Vergoe de Abreu, Aug~oto · de 
gentarem voluntar~ameote, na oceasião do Freitas, Rodrigues sa.Jd.anha, ~ioreml. Go
sorteio por de~la.ração escripta, pa t•a. o ser· roos, Heredia de Sá, Nelson da Vasconcellos, 
viço militar, serão obrigados ao me~mo Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Am~· 
temlKJ de s13rviço activo e de reserva consi - rico de Albüquerque, E:rico Coelho, Joao 
gnado nesta leí. Baptista, Laurindo Pittn., Julio Santos, Fran-

cisco Veiga, Antlloro Botel~o, Ca.logeras, Sa· 
§ 2.0 Das decisões da junta flscale da cita. bino Barroso, Nogueira, Ltndolpho Caetano, 

da secção do Estado-Maior do Exercito, po· valois de castro, Pereira B;-aga, Bernardo 
dom ainda os interessados ou seus procura- Antonio llenedicto de Souza, Lmdolpho Serra, 
do1•es recorrer par<t o Supremo Tribunal Mi· Soa.1•es dos santos, Juvena.l Mitler, . OerJ?ano 
lit~, que eutlo decidlrlt dellnitiva.meate, Haaslocbor, Rivada.Yh Corrêa c Dom•ugos 
sendo a.s decisões publicadas no Diarib Offi- ~fascareuha.s. 
cial, e 'quellas junt&s remettidas, para as 
respectivas avorbaçõe3, · Deixam de comparecer com causa -pa.rti-

clpada os Srs. Paula Guimarães, Oliveira 
Art. IB. O Governo Federal fornecerá. Figueiredo, Wanderley de Mendonça, .Ray· 

prompta.mento aos Esta.dos e ao Distrlcto Fe· mundo Nory, Ga1'Los de Novaea, Roger10 de 
dor.tl todos os livi•os, papeis, tinta, etc., p11.ra. Miranda., auOO.elll.a Mourão, Pe1oeira. H.ois, 
o slll'vio;:o do alistamento G sorteio, qner tal Paula e Silva, Arthur <;Jrlando, 4-Jlgelo 
serviço seja. feito pelas autoridil.dllá esta- Neto, Epamiuonàas Grac10do, Felisbtlllo 
dua.es, quer pelM federaes. Freire, Leovigildo Filgueiras, Pinto D:~.nta.», 

Art. 19. Os membros das J'unta3 militares Rodrigue.t Lima, Tolentino dos Santosz Mar· 
oolino Moura., lrineu Machado, Ga.lvao Ba· 

de alistamento, além das penas disc!plina.rcs, ~tista, Boza.ma.t, Henrique Borges, Oast.âo 
estarão solidariamente sujei tos 4 multa. de t ilh p d 
100$, qua.ndo no alistamento insorevorcm 1!- Cunha., Carla~ Peixo o. F 0 • ~~~0° qualq ner cidadão, l'ecu~aodo roeaber prova Filho, Dt\vl<i C~mp1~ta, Fraoctsco Berna: Z : 
legal de isenção subtra.hindo doeumonto ou Jolio Lula AlvBs, Leo!llll Filho, A~~~LO 19. 
dene<>ando os r~cursos legaes, ou sclento- oal•bs, Ca.flo~ OUon1, Manoel . -;:â o, 
mente deixarem <le alistar qn<~lquer cidadão Olyntho R.Lben·o, We!l-ccslau BrQZ, rd ur. 
que 0 deva ser. Rezende, Moreira da Silva, Jeaulno Ca. olo, 

Domíaguos da Castro, Fornando Prestes, 
Paragra.pho unico. Esta multa set•á im· Alvaro de Ca.rvo.Illo, Azevedo Ma.rques, C&n· 

:posta. admilliStrt~tiv-.:~menw pelo Ministro ela. dido de .Abreu, Aquíoo Ribeiro, Carvalho 
Guerra. e cobrada. por deijconto nos venci· Cb[l,ves, Luiz Gualbe:rto, Angelo Pinheiro, 
mentos militares dos membros da junta a. Vl~torino Monteiro, Jr.mes Da.rcy e Campos 
ellu. condemnl\dos. Cartlar, 
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E sem causa os S1•s. Indio do Brazil, José 
Euzebio, Teixeira deSá, Arroxellas Galvão, 
José Monjardim, Bulhões Marcial, Paulino 
Carlos, Viriato Mascarenhas, Estevão Lobo, 
Bernardo Monteiro, RilJeiro Junqueira. AS· 
tolpho Dutra, Carneiro de Rezende, Adal
berto Ferraz, Bernardes de Faria, Lamounier 
Godofredo, Camillo Soares Filho, Camillo 
Prates, Galeão Carvalhal, Costa Junior, 
Amaral Cesar, José Lobo, Leite de Souza, 
Paulino Carlos e Alfredo Varella. 

0 SR. PASSOS MIRANDA- Não fiquei con
vencido com a resposta de V. Ex. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Isto é outro 
caso. 

9 SR.. PASSOS ~IRANDA - Agora, enca
mmhando a votaçao; cabe-me ttpenl.ls dizer 
que se trata, nada mais, nada menos ... 

0 SR. BRICIO FlLHO- Agora é que a Ca
mn.ra vae ficar esclarecida. 

ORDEM DO DIA 

1 a PARTE DA ORDEM DO DIA 

0 SR. PASSOS MIRANDA-... (e peço que 
~e perdôe a comparação) de tapar o ::-ol com 
uma peneira, como se estivessemos na Beo
?ia (apoiqdos);. porque, tal projecto institu
mdo e reconhecendo a equiparação do art. lo 

O Sr. President:e- A lista da até o antipenultimo, acaba, entretanto, com 
;port':1 accusa a presenÇa. de lOS Srs. Depu- a.mesma equiparação no penultimo artigo e 
tados. · pdr um modo desleal, cavilloso e contradicto-

Vae-se proceder á votação das materias rio. (Apoiados.) 
.encerradas. · 0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Ha de dar 
, . Peço a~s nobres Deputados que occupem lagar a pedido de indemniza.çã.o . 
. mas cadeiras: só ha o numero estrictamente· 
necessario para. as votações. (Pausa.) O SR. PAssos MIRANDA- Sr. Presidente, 

em breves .Palayras, dentro do regimento, 
Attenção! vou reduzn' mmha. argumentação â forma. 
Vae-se votar, em 3a discussão, 0 projecto syll.ogistica, que é a mais breve, segundo me 

n. 292 A, de 1903, autoi•izando 0 Govemo ensmaram os meus mestres de logica. 
a .. conceder os privilegias dos estabeleci- Premissa maior: -não ha equiparação 
mentos de ensino superior ou secundario aos sem certas regalias, sem cm•tos privilegias, 
e~ng~neres fundados pelos Estados e pelo que coUc.que os estabelecimentos equiparados 
D1stricto FederaJ, e estabelece condições nas mE?smas condições que os estabelecimen
para. que estes possam ser reconhecic!os oill.- tos officiaes. Premissa menor:-a validade dos 
(}ialmente. exames de 11ar com a liberdade de aprendel' 

· O Sr. .. Passos ltl.franda-Peço a 
palavra pela ordem.' . .. . 

. O Sr. Presid_ente-Te~ a palavra 
pela. ordem o Sr. Passos Miranda. 

O Sr. Passos ~J:iranda (pela o1·· 
dem) - Sr. Presidente, por . motivos alheios 
á minha. vontade não me foi hontem pos
sível demorar na Camara até a hora 
marc~da para 3a. discmsão do projecto, cuja 
votaçao V. Ex. acaba de annuncja1'. Com 
surpresa minha, vi hoje no Diario de Con
gresso, que tal discussão não mereceu as 
honras de debate olgum, por somenos que 
fosse, e além da surpreza, houve ainda para 
mim l?m_ verdadeiro espanto ao ver que a 
comm1ssao, por nenhum dos seus momb1•os 
houve por bem responder aos justos reparos 
e á~ pond~ra~õas c~·iteriosa::;, que o anno pas
sado sofi're~ o pro.Jecto em 2a. discussão, por 
parte .d.<?~ nossos. dignos . collégas Deputados 
pela Bah1a e Santa Catharina, cujos nomes 
pec9 venia. para declinaras Srs. Augusto 
Freitas e Paula Ramos. · 

0 SR. BRICIO FILHO- ReS,I)ODUÍ. 

é .o fim I?recipuo d~ssas 1·egalias e privile
gio~,. Dalu, a conclusao. logo não ha equipa
raçao sem validado dus exames e vice-versa. 

Ac?resce que a Commissão está num ver
dadeiro falso-supposto. Ella suppõe que os 
exames procedidos ,perante os estabeleci
mentos offi.ciaes s_ão fE?itos pol' uma. forma 
mais seria· e menos irregular que aquella 
com ·qué são elles prestados nos collegios 
equiparados. Nessa miseria de exames e de
cadencia de ensino não são limpos de culpa 
aqu~lles estahelecim~ntos. (Apoiados.) 

Nmguem, com mms vehemencia do que 
eu, deseja ver estirpa.dos esses abusos que 
despudora.damen~o campearn,pal'a ahi assim, 
nos. collogws oqmparndos, Outro, porém, é o 
mow pa~a <:hegar lá. E' uma boa regu
lamentaçao que permitta outra e melhor fis
~alização, mais seria, ma.is competente, mais 
mdependente, mais JH'oveitosa (apoiados) que 
a fiscalização da hora presente, que é 
nenhuma. 

O SR. BR;rcro FILHo-Registre-se a decla
ração. (Trôcarn-se apartes,) 

0 SR.. PASSOS MIRANDA- Nã.o se queira, 
pel~~ abusos, I'ejeitar o que, de si mesmo, é 
legttrmo e bom. O regimen da equipa1 ação 
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P óde prestar, pela.omulacão, releva.nte3 ser- tas democraticas, n~ mais torpe iu!lustria 
viços e, ínstrucção braziJeira. Na. Coiumissã.o pedagogica. · 
de Instrueção Publica, além das molhores in· . 0 sa. PAssps DE MIRANDA _ E que 1-~te 
.tenções poL' tudo que.dlz. respeito ao ensino até ao~ esta.bolecimento.; officia.es. 
:publico, ha. a. nda t alentos de oscola. que 
muito bem podem fornecer á. Camara. um O Stt. JosÉ BoNIFAcro- O nobre Depu~do 
proJecto de leí estabelecendo a L'egulamen· assume essa attitude calorosa contl·a o ~ro
taçao a que aHuilo. jecto, no momento em quo ~;ão é posstvel 

O remodio que ella ore~ n os a.pr~sentar abrir-se uma larga discussão sobre ellc ! E 
não é bem do>ado e, como ta.l, ó violento o começou suas considerações dizendo <1ue nem 
prejudicial. .;\ figura-se-me ao úe um clinico um dos membl'OS da. Coromissão tinha res· 
<l ualittter q11e qnize~se curar um doento, en- pondido ao d!$CUWI do honrado Deputn.do 
venena.n.do-o ou ao dtl um hygienist<t que pei~ Bahia, o Sr. Dr. Augusto de Fl'eitas, 
P"'etendcssc snnear Ulll& cidade, an>azo.ndu-a . produzido na sessão do auno pa~sado. 
(Apoiados. ) Engano do nob!"C DGput:ldo, porq ue o illus-

Sobl'e ser.violento, d ainda do 1Uá quali- Lro n·publ i~~1.oo, qt1e representa nesta Casa. o 
od.itde, porq pe fe l'e M ttS preceitos· constitu- F.st;;o1o de ?ernambuco, respondeu a esse 
cwaaes, ·da iíberda.de de ensino a o da. a.ttri- discurso. · 
bulaçãa cumulativa que os l!:stadostcem com 0 SR. JlRICio FJLUO _Mas foi 0 mesmo 
a. União para legislar sobre ensino secundar lo que não l"esponder, porque, conipetencla. 
e até superiOt', ó 1 

Si 0 Congresso qtler ~cabar com 0 regi· pa.r~ fazel- o E tem o illustrc Deputado pe o 
men da.. cquipm•ação, faÇaro do modo positivo Pal'a. · . 
e cla.l'O, De modo cavilloso, não ·lho fica bl.lm, O SP. . P.l. s;:os DB ?lflB.ANDA- ::<lão.a.poiado. 
(To·ocam·se ouh-as apartes. ) · 0 .Sa. Jos~ BO!!IFkCIO _ Accr<lsce &inda, 

Em faco do projeclo, não fosso·o ·recoio quo Sr. Presiden te , que 0 mustrado Deputado 
eu ienh\l de melindra r a Comroiss1Lo, que, pelo Es t<tdo da Hnlliél, Augusto dG Freitas, 
n o anno passcLuo, jlí, se mostrou tõ:o melin· não é, devo di?:er, um adversa rio ueste pro· 
drosa.. nesia que.stão, eu dirL> que tal p<o· jec!o. 
jecto não pa~a de uma ba.lJil tr<.~op:tça.. 

Tonho concluido. (Milito be"~; m11teo uem.) S. Ex. disse, q_ua.ndo na sessão co nnno 
pa~sado discutiu o n.ssumplo, que o projecto 

O Sr. Jo:sê Bonif<lCio ( p~la era a l'Bprcducçiio rle um capitulo do Codigo 
ardem )- Sr . Presidente . estou vcrd~dei!•a,. do En~!no, c que só o art. 21 tra.zia u ma. 
mente pasmo de~mto da attl1ndc que acaba idén nova ferlntlo diroitos adquiridos. ~ias 
de assumi~. com relação ao projccto, o eu peço Jleença. para dizer que em o.ssumpto 
nobre Deputado polo Estado do PartL, de ins\.rucção r,ublica. não dou à noção dos 

dirl~itos ailqu1!'1dos a extonsã.o q•.w S. Ex. 
S. Ex: é thuo ao estudo ôMtos a..;:smnptos ueu . 

referentes ao ensino, de modo que não podia Scnhol·es, 0 projccto que tam a.nb.a ce!Oilrna 
. ; eJ.• l!Je pa.ssa.do da~o.peréebfdo que o pro· está levr.otu.ndo por parte ilo nol.lrG Dopu
jecto n . .292 J., esta. r a incluido na o1•dem do tD.do p~lo Pará, regula n. equipr.ração aos 
día da scs~ão de houtem . En tt·etanto, S. Ex. in~titutos ue ensino funda.dos pelos Estados e 
a.qui 'corop:\!'ecou, deixou que o deb:1te se t · FA·' 1 · 
encerrasse sem to r pedido a. pnla vra. para pelo Ois rlCto =.e;·a ; suppl'troo o regilnen 
adduz tr q uaesq uer· considerações .5obre 0 da eq uipar,wão para os collegios pa.rticularos, 

. pro;ecto l mas, embort\ o podcsss fa.?;e~', não va.c a til a.o 
' ponto de r evogar as preroga tivas, as re· 

Si o tivesse leito, Sr. Presidente, eu nã.o galias já concedidas a esses estabelecimentos. 
teria. necessidade de, pela ordem, estar oifa- No art. 21 apenas se est.a.bclccern as condi· 
recendo estes eeci:trccimentos ;!. Cama.ra. çõoo para. a. matricula nos cursos superiores 
dos Deputados ; tet•io. t•cspondido ao nobre e si a União tem competenoia para. fazol-o; 
representante pelo Pttrá, dá trlbn na, o se- a. disposição comb~tlda justiJlca-se perfeita-
ria. l onga de constder!lçõeH, para most ra.I'11 mente. · 
S. EI. , nm~ v ez que o nob1•c Deputado nã.o Sttstent:l.l' quo ell~ fere dh•eitos adquiridos 
entendeu devidan.ento o a~:sumpto, que c a.ltora1• prol'unda.monte o conce ito desta. 
se trata de um projecto mora.llza.dot', que noç!lo, esq_uoccndo a doutrina acceita pela 
vem, na. phrase de brilbante ,io1•nalista., ar· antiga jurtaprudencia fra.nooza. que niio se 
l'a.ncar a cducaçiio espiritual da. mocidado tem modificado no estudo que do assumpto 
desse infrene merca.ntilismo, dcsi:l~ deplora.· fazem os escriptores modernos . · 
vel corrupção, não ae consentindo que, se Niio posso, nem devo, á vil!ta. do Regi
transforme a liberdade do ensino, incontes- roento, e~tat• discutindo o projecto; mas !ui 
~velmente um~ das ma.is . bellas con quis· obrigado a. responde-r :~.s considerações do 

Vcil, VI 3t 
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nobre Deputado pelo Pará. S. Ex. disse, 
concluindo ás suas observações, que o· actual 
-projecto não passava de uma trapaça de que 
tinha lanç!l.do mão a Commissão de Instrucção 
Publica. 

Sr. Presidente, membro desta Commissão, 
dou. testemunho do zelo, da lealdade, do de
votamento com que os illustres collegas 
examinam e estudam os trabalhos que lhes 
são a:ffectos. A expressão rigorosa e indeli · 
cada do nobre Deputado não attinge á Com
missão, nem eu devo a.baixa1•-me para le
-vantai-a. 

0 SR. PASSOS MIRANDA- Empreguei-a 
com a condicional. 

0 SR. BRICIO FILHO - V. Ex. soltou-a 
como um balão. 

0 SR. JosÉ BONIFACIO -A Camara. pre· 
starâ · um grande serviço á instrucção do 
paiz votando o projecto; deve acceital-o por
que elle é o inicio de uma era de rogene
.ração para o ensino. 

Não é possivel continuar no doploravel 
estado que ninguem pôJe defender. 

0 SR. GALDINO LORETO- 0 nobre Depu-
8(10 pelo Pará já. disse quG não ha fiscali

zação alguma. 
0 Sa. Jos!!: BONIFAOIO - São todos OS ho

mens publicas que teem passado pela alta 
administração do paiz, accordes em con
demnar o regimem das equiparações dos 
collegios particulares. (Apartes.) 

A Commissiio atnrmou, em seu parecer, 
que uma das causas da desorganização do 
ensino era justamente essa c, pois, competia· 
lhe, para nã.o desmerecer da confiança da 
Camara, lembrar e propot• o meio de estan
car a fonte donde provém. a luta commer
cial que confunde o ensino com qualquer 
serviço de ordem industrial, em que o que 
preoccupa o consummidor é a barateza do 
producto. (Apoiados.) 

A Commissão cumpriu o seu dever ; resta 
á Cama.ra cumprir o seu approvando o pro
jecto que provocou as observações do Depu
bdo pelo Pará. (Muito bem; muito bem,) 

O Sr. Drieio Filho (pela ordem) 
-Sr. Presidente, V. Ex. e a Camara com
prehendem que nunca se fez mais necessal'ia 
a presença de um Deputado na tribuna para 
encaminhar a votaçã.o de um projecto, tanto 
mais quanto o illustre representante do 
"Pará., quando troux.e a. sua explicação á Casa, 
tratou directamente do meu nome, em ter
mos taes que me forçam a dizer qualquer 
cousa., antes que a. Camara. proceda. á vo
taçlo, 

0 ·SR. PASSOS MIRANDA - Não me re
feri a V. Ex. 

0 SR. BRICIO FILHO - S. Ex. de ordinario 
tão cordato· e comedido, tão regular em 
sua'.l palavras e tão gentil no modo por que 
trata os seus collega.s, desta vez se excedeu 
por tal form:.\, exorbitou-o por tal maneira 
que o meu primeiro movimento foi de pro
funda estranheza. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - Não ha razão 
para isto, 

0 SR. BRICIO FILHO-S. Ex. acaba de es
tranhar não ter sido debatido este pro
jecto. 

De quem a culpa~ Do orador~ Dos mem
bros da Commi~são ~ Não, Sr. Presidente, a 
culpa é de S. Ex., que não cumpriu como 
seu dever, ficando até o fim da sessão para 
pedi!.' a palavra. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - V. Ex. me 
aponta uma regra. Emfim, já ó uma re· 
sposta. 

0 SR. BRICIO FILHO- Queria S. Ex. que 
um dos membros da Commissão se levan
tasse para discutir o projeeto, quando nin· 
guem se levantou para impugnai-o; con
cluindo a Commissão que o silencio era uma. 
prova de acquioscencia ao projecto e aos 
dispositivos no mesmo contidos. 

Sendo respondido que não havia Iíecessi,.. 
dade de defender o que não fôra atacado, 
S. Ex. deu uma carreira para o anno pas· 
sado e lá foi verificar que impugnações 
tinham sido feitas sem que fossem l'ospon
didas. 

Fiz ver que havia então occupado a tribuna 
e S. Ex. não acceitou como resposta o con· 
juncto de minhas considerações. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - Perdão ; disse 
que não me dava por satisfeito com a 
resposta. 

0 SR. BRICIO FILHO- Comprahendo que 
S, Ex. affirme que a resposta não foi esma-· 
gadora, não destruiu os argumentos apre
sentados, porque nào me tenho em conta de 
competente (não apo·::o;dos), mas que passe 
pela resposta de tt\1 maneira, a ponto de não· 
a considerar como tal, eis a.hi uma pre
tenção muito grande, de quem se reputa uma 
notabilidade, um extraorlinario talento, um 
homem privilegiado. 

0 SR. PASSOS MIR.\NDA- Mas V. Er. 
está em um falso supposto. 

0 SR. BRICIO FILUO-S. Ex, desde O dia. 
em que assomou a tribuna para propor um 
projecto de reforma da instrucção publica~ 
pensa que disse a ultima pa.lavrlilo sobre a 
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materit\ o não addmitte refvt•ma ecm o seu O sa. BRrc:ro Fruw -Sou o primeiro are·· 
remedio. conhecer quo . aqui dentro multos ropresen-

0 S d t t.1ntes da. Naçào combatem projectos da ordem. 
a. P<~.S8oS Mm.u~D,~ ;l um a.pa.r ~ . do quo e.,tá.em votação, por principiosrespet-

0 Sa. Barcro FlLIIO-Que faz o projscto tav&is, sem a preoccupaçãodc direitos adqu1· · 
em questão 1 Dú pl"ovidoncias sobt•e oollegios ridos . 
e~J,ulp:~rados. O Congresso póde fazel·o 1 E' 
di1 sua. competnncia? Creio que não lla nesta O Sa. PAssos MIRANDA- E11 não fallei 
casa. ninguem que 0 contcs~e. em direitos adquiridos. _ 

O projecto estabelece um"'s tantas regras, O SR. HossANAH DE OL!YBIRA -E é pro-
umas tantas disposições e p11.1-a moral!zacão ciso dizer quaes os interesses políticos feri
do en~ino, em favor do qual todos conola- dos: no meu Estado não ha est.:i.beleclmento
mam, mas que praticamente poucos desejam algum equiparado. 
ell'ectua.r. 

DC3apparecem os collegios equiparados O Si!.. PAssOB MnuNM -E o projccto . 
com egte projeeto 1 Não, Sl'· Prcsideote. não acaba com o que ha.. 

O que o projecto faz é rcgula.r a admissão· O SR. Brucxo FILHo -Então, ~ e'l"id~nte
nos aursos de ensino superior, cousa que que não ha. offensa.s a direitos adquiridos, _ 
parece que é da nossa competencia. direitos que ficam de pé. 

E' grande a anarchia que lavr-a no ensino. Este aparte é de vantagem pa.ra a minha. 
Para. a. mesma concorrem os c!~llegios equi- argumentação. 
pa.rados, como se deprobeode das proprias O SR. PAssos MIRANilA - Não apoiado,. 
palavras do nobre Deputado paraense, ao porque v. Ex. diz qu!l acaba !leu nego: con· 
tratar da. fisea.lização defeituo5a. O ensino tinúa e muito m:.,l. (H a ·muitos opa>·tes. ) 
anda. de.smoraliz:tdo, os collegios tra.nsfor- O SR. Biucxo FILHo-Agora, Sr. Pl'eSi· · 
roa.dos em verdadeiros mercados de in- dente, compete-me deixar a tribuna. 
strucção; mas não se uer entrar nos eixos . A illustrada Commissão de Instrucção Pu· -

o sa. PAssos MIRANDA- Faoa-Ee a in- blica que me releve a audacia de vil• tomar 
st.rucção por meio de uma boa l"egulamen- a palavra em sua. def~.>sa. Não pel'tenço mais-
t - aess~Cummlssllo; ma.s, no tempo em qu(} o -
acao • projecto foi apl'esentado á. consideração .da 

O Sn.. Bn.rcro FILHo-Sr. Presidente , po- Casa, sallo1 a minha responsa.biiíilade com~. 
nhamos os pontos nos i i. Sejamos rrml- assignutura quo nelle tlgura . Entendi, por
cos, rigorosos e positivos. Todos estão de tanto, qu~ não devia agora desertar do posto-· 
accordo em que é necessario a.oalJar com em quc entã.ome colloquoi. 
e3Sa mercancia do ensino quo vae P•llos col- Eis a resposta. que pudo daP. Bom sei que 
1egios equiparados. Agora mesmo o Sr. Mi· nlio é resposta, :poPque responde t• só sabem . 
nistro do Interior incumbiu .um moço desta os talentos da grandeza do do representa!lte · 
Capital de proceder á. Oscalizaçlio des~es esta· do Para . •• Mas, 1\z o que pude, ftz o que me 
be~lecimentos. O q_ue elle escreveu a rospoiío era. possível, ftz o que eslava. na medida das 
é uma pagino. trlllte a proposito da. no!sa mlohas força,.,! (Muito bem, m"ito b<rn>.) 
iastl'ucçãQ. 

O Ministro f~ seu o t tabalho refEil'ido e O Sr. Au~ust.o de Freita~ 
0 remettou ao Congresso Naclona.I, como ele- (pela o•·dem) (.)- SI.'. Presidente, V .Ex. me · 
mento esclarecedol'. perdoa.Tá. prolongiU' por illguns momentos . 

Pois bem ; quem ler esse trabalho, veri- mais esta discu<são, a. proposito de enca.
ficará que é preciso adoptar medidas mora.- mlohar a vota~.ão : é o ostylo, já 1ez juris-
1 t ,_ pru:len~ia, nã.o quero dostóal' delle. 
izadoras com relar.ão a. esses as av3leoi· Sr _ Presidente, não viria occupar a a.t- -

mentos. 
Ma.s, quando qualquer melid& é apresen· tenção de V. Elt. si não fosse ter sido invo-

tad cado o mou test~munho, a proposito deate · 
a ntlllte sentido, mui~ vezes se levantam projecto, pelo eminente Deputado por Minas, 

e clamam: que a. providencia vem ferir Sr. José Boaifacio. 
direitos ad(1uiridos. 

Entretanto, Sr. Presidente, todos querem Referindo-se ás poucas palavras que, na ·. 
acabar com 05 collegios equiparados! sessão do anno passado, proferi combatendo 

Não são capazes de fazel ·o. Ha. inteL>esses este projecto, houve por bem S. Ex. accen
eleitoraes e de amigos ligados a tn.es íOJlti· tuar que eu da vil. todo o meu apoio ao pro· . 
tu tos e nada. se far1\ contra. elles ! jecto em '·otaçio · 

U:.t Sa. DE!'UTAOO- Os abusos não veem O SR. Jon:' BONlFACJO- Menos •• • 
propriamente dos estabelecimentos eq_u!pn
ra.dos, 
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0 SR. AcGUSTO l:>E FREITAS- ••• menos 
em relação ao art. 21 ; e houve igualmente 
por bem accentuar que eu combati esse 
art. 21 pelo presupposto de oifender di~ 
reitos adquiridos, phrase que ca.hiu dos labios 
de S. Ex. immediatamente, com uma con~ 
demnação que transparencia em um sorriso 
atfectuoso, phrasc combatida ou antes re· 
J>ellida pelo nobee 1•ep!·esentante do Pará, 
que ha. pouco tão llrilhantemente oceu pou a 
tribuna da Casa, phrase, por fim, ridiculí· 
zada. pelo nobre Doputado por Pernam
buco, a quem ha pouco ouvi com o maior 
prazer, affastando de si a responsabilidu.de, 
longínqua, siquer, de pensar que houvesse 
otfensa a direitos adquieidos na disposição do 
a.rt. 2l do projecto-pezadello terrível, mal 
e irremediavel de que ninguem se quer ap
proximar,heresia jul'idica, attentado, talvez, 
contra as regras comezinhas do dir·eito ! 

Não é tanto·assim, Sr. Presidente.O art.2l 
do projecto o1fende a direitos adquh•iúos, 
na opinião de todos qun.ntos teem a noção 
exacta do que seja direito adquirido (ncí'J 
apoiados), ha oft'ensa a, dirGitos adquiridos, 
na opinião de quantos teem meditado neste 
capitulo e conhecem os seus a-ssentos c as 
suas consequencias. 

Antes, porém, do tocar• neste ponto-o que 
V. Ex., Sr. Presiuente, me rcleva.rú,:_devo 
dizer ao nobre Deputa.<lo que combati este 
projecto o anno pas~ado por ser elle uma 
repetição fiel de um capitulo no Codigo do 
Ensino ; e, si o Codigo e.')tava, então, em 
debate, razão não havia. para que a Cama1•:1 
destacasse um capitulo para constituir pro
jacto em separado. 

Como membro que é dos mais distinctos 
da c~..mmissão de Instrucção Publica, soli
citou da Me''"· da Cmuar·u. a inclusão na ordem 
do dia doprojecto do Cudigo do Ensino. 

O SR, Josl!l BoNIFACIO-Pódo ser perfeita
meu te separado o pl'ojecto. 

0 SR •. AUGt"STO DE FREITAS-Não pôde. 
Não se comprehende que haja uma cousa. 
chamada. codigo da qual se dt~staque um ca
:Pitulo para constituir pl'ojecto em separauo. 

Ou S. Ex. chamará Codigo de Ensino, com
prehendendo todas as l'egr<',S attinentes ao 
ensino superior e secundaria, ou S. Ex. uirâ 
que é um amontoado de ditrerentes cousas, 
referentes ao ensino, conservando o que diz 
respeito ao Gymnasio e supprimjndo o qúe 
diz respeito aos colleglos equiparados. 

O SR. JosÉ BoNIFA.CI0-0 codigo tem sido 
revogado até em leis orçamentarias. 

0 SR. PAULA RAMOS-Mesmo porque nas
ceu de uma lei orçamentaria. 

O Sa. AUGUSTO DE FREITAS-Agora, rele
-ve-me o nobre Deputado que eu defenda a 

proposição que emitli, mal sabendo que seria 
tão comba t,ida por S. Ex. 

O SR. Jos:f: BoNIFAcw-Sinto não potl.or 
combater mais cxplanadamente. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-O Governo, 
por decretos va.rios, expedidos de accordo 
com a lei •_;ue regulava o ensino, garantiu 
aos collegi:Js particulr~res o priviLegio de 
eq_uiparação. · 

Quem diz oquiparação, diz a investidm';~ 
no direito a privilegias daquellGs aos qnae.~ 
ê equipara1.ío. 

Não cornpeehendo meias equiparações; ella 
é perfeita,como o proprio nome o diz. 

O que faz o prujecto em debate~ 1vlantem 
os collegios equi:i;>tLradoiJ, de accordo com o 
decreto que os equipara ao Gymnasio. 
Todavia diz: o alumno approvado nestes col~ 
leglos terá de sei' submettido a um exame 
perante o Gymnasio Nacional. 

.\. que fica reduzido este privilegio da ecgli
parn.ção? 

A terem os collegios o direito de ensinar 
as differentcs disciplinas? 

Ja o tinham antes do decreto da equipa
ração. O docreto dn, equiparação o que veiu 
fazer foi collocar esses collegios nas mesmas 
condições do Gymnasio Nacional, para. c1ue 
os exames pPestados pnrante elles tivessom 
o me;;mo e1feito dos exames prestados pe
rante o Gymnasio. 

Como o nobre Deputado por Pemambuco, 
disseram todos: é pl'ecíso pôr um lHtradeiro 
a esse escandn.lo ; é preciso acabar de vez 
com a immaralidade do ensino secundaria. 

Mas, en direi: a immoralidade do ensino 
secundariu é grande, tGdos clamam contra 
ella, todos a reconhecem, e cn ousaria per
guntar ao nobre· Deputado-S. Ex. salJe u 
que la,vra pelo ensino superior~ 

Porventura são estabelecimentos oquipa
l'ados? 

O SR. Jos:f: BoNIFACio-Eu entendo que a 
desmoraliza~'ã'J do ensino superior re;;ultu. da 
ínexistencia do ensino secundttrio. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Pel•dôe-me; 
a immoralidade sem nome, a. decadencia 
absoluta e o desleixo criminoso que se notam 
nos estabelecimentos de ensino of:ficial, por
-ventura. teempor causa a equiparação, quan~ 
do elle11 Eão estabelecimentos officiaes? ... 

0 SR. JO~É BONIFACIO-Tem por causa a 
inexistencia do ensino secundaria. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Perdôe; a 
inexistcncia do ensino secundaria pôde não 
habilitar o moço á boa. comprehensão do 
ensino superior, mas ninguem dirá que esta 
bonhomia extrema de ju1gamento de exames 
no curso superior, que este abandono de ca· 
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deh·as 11elos proprios profes.~ores, que essel O Sn. BAltnos.~ LI~lA-Parece q ne resus· 
desleixo inquali!ieavel d(l quo carta ui<:t ([Ue citau em todo seu vigor a tlispoJição do regi
se passa, temos oxom[llo~ oditl.cantQS, con1o mente que proporcion•.t á Célma.ra tão brí
entre outros, um qnc ha pouca> hot;t:; chJ· llwntc debate destinado a encarnin ll.ar avo
gou ~o meu conhecimento, dQ um p;•ofossol' ta.çã.o. 
de emino superior, qn(l pasS<1 o nnno int~iro Nã.o po.>so doi:mr de me felicitar por vô:· a 
a recebe;· vencime•ltos in.tegr<w~. aJ.dido. a.o generosidade com que a Cainar<~ rest J.bolecc 
:.\IinLterio do IutGrlor, om ~Bl'vi<;.o })ublieo... os ucb~~tc~J Ul~ llor:. da votacão, deb<tte> b~i-

O s • · B • 11 lluL!ltissimog que servrm t a[yoz mais U I) que 
attl•i!J~i/~:;~ f~~:;;~cro - Ao q 'lil '''

3 :po 0 poderia l\J.zrn• umn. discuss[i.u, sogur.cto os va

O Sa. ATGITSTO DE: Frt~ll.'.A~--Di~·oi :;. Y .Ex~: 
ao poncJ amor que tem c•s~ p,·of~ssv" dv 
ensino supel'ior pala cadeira qne exel'CO t 
Ainda rn·ais, ao pouco amor que tem o Go
verno pelos dinheiros publicas, porquanto 
está pagando ao subsUtuto em exercício dessa 
cadeiril., uma gratificação por ver·lJa extra. 
ordinaria ! E ainda mais, no pouco ~mor qu(l 
diz o Governo ter pela instrucção publica ! 

Elle, ao tempo que provoca nos~ acção, 
pelll graudJJ reforma de univet·sidades, elte 
quo aommíssionou um empregado par<~. faze:· 
um eatudo, um inq_uorito rigoroso sobre 
institu&os G·luiparados, e!! e faz nesse inter
regno a eqnidil.ração do coll(l:.;io de S. .João 
d'El·Rey, em Minas! 

Pois, senhores, si o mn.l está na equip<t· 
raçã.o, é preciso acabar com e !la, é pL·eciso 
tomar medidas radicaes, que nos lovom até 
o a.rt. 2l deste projecto ! 

Pois o Governo quantia provocll ~. o.cção 
do Congrasoo, quamlo espera por olh, equi
para. o instituto de S. João d't.;l-Roy? 

dos tllrnos qu(l o ti>.\lcoidu reginlento ueter
minava. 

voto contra o p1'0jocto. O mal não est<l. 
nos equiparados; o mal está no ensino offi.
cial. 

O Est:~do quando impõe sciencia., desregra
se e abre a porta 6. lmmomlidade, da wesma 
sorw quu o faz qu:l.ndo impõe medicamentos 
e quando impõe religião. 

A ex.isteucia dos (lO!legios equiparados é a 
porta aberta par~ o desenvolvimento dessa. 
iniciativa privada, cuj1:1 falta tuntas vezes é 
apontada como sendo a. r a zlio capital para 
não se supprímir o ensino officía.l. 

A exist(lo~ia dos col!ogios equiparados est1 
subordin ,da á ftscalü;ação cOinmettidii. ao 
Po(!er' l.!:xJcutivo, unico rosponsa.vel pelas 
alíc<l.ntina~ praticadas, porventura nesses OS· 
tabelooimentos, e, mais aillllo., nos colle<!'ios 
officiaos. 

Ao Governo c:~be revelar aquelle criterio 
quo é do espe1'ar do podcl' publ ico, qu<.~ndo 
e~col.he os tlsca.os a quum incumbe zolar na. 
guar·do, do todas a~ dispu~íções rorrula<loras, 
lldoptadas precis~monto p~1ra. o fim d!l quo 

O SR. JosE' Bol'\JFAcw- Pois Cil lamento e~sos ootabelecimontos funccíonem no~ õer · 
\[Ue o Governo fizesse essa equiparação. mos da. lei. 

O Sit. AuGusro nn .FHBITAS-Acc·eà.ito, o 
si toquei na:> te punto, foi simplo~monte p<l.l'<L 
dizer a ca.usa da dea:~-lenda do cn8lno; a 
causa esi;í. aqui, está noste f«ct·J. 

Si o nobre Deputado nuo udopt1H' na uossa 
legislaÇco medidas que tornem o onsino S(l· 

mmd(tl'io e superior nos establ:llooimeutos 
officlaes um!l causa s~r.ia, ha de SC!' sempre 
essa. a coasequeuciu., alulia mesmo que pass~ 
este art. 21 do pt•ojecto. 

E' o que tenho a dizer c tm·mino agra.de
celldO a YV. EEx. a bsncvolenei~\ com nuiJ 
me ou~ir11m. (JJfuito oem.) • 

t;J- Sr. Ba.rbo8a. Li ou~ (') (p, ra o1·
dem) - Sr. PreSÍ(lante, uedi a pala vro. para. 
encaminhal.' o do \late eni br3vos palaVl'as, na 
certeza de que não m e será a.ppilcadt\ n1uella 
disposiçfW que pol' momento subl'evtcu o l'Q
gimento, em dia que está na momo ria. di1 Ctt· 
mar&. 

0 S~. BRIO!O FILHo-Dia sinistro. 

Si o Podor llxccu ti v o n ome i:~. fi se 1es pol' 
ftll10tismu, si não escullte pessoal cumpctento, 
capaz uc acompanh:1r pa1·i passt~ o dosdobl'a
monto du. actividado pedagogica noss\JS osta
be!ec~mentos, o Govemo tl o r ec;ponsaval ; a 
Cc..mm'<\ na.tla. póde futel'. ll si o Governo se 
m·oi! ~"a. ·tão zeloso, ao poo.to de nomea r paJ'a 
o cu,,·gv Q.UJ o Congl'e~So NJciona l não oreou, 
uul funccionario lncumbüJ.o de fdzer· inque· 
t•ito sobt'<l e~ses ostabelecimentos e manda 
pag:~r a esse fullceionario vencimentos de 
1 :ODO$ mensu,lmente,tndepondentemente de 
a u tol'IZttção v o t;ldi.l. pelo CongresiiO, pena é 
que nã:.> ti vess~ os olhos igualmente a ber
tos o E~ecutivo, p:1ra ver nos e sbbeleci
raeutos offlciaes a. immoral idade de q ue nos 
deu noticia, na movimentação do projecto 
de nniversida!les, o eminente profcssur Aza
ve<lo SodJ:ê. ll' lá, nos proprio3 estabeleci• 
mentos otflcia.es, que se encontram, m!l.o
grado a prohiblcão da3 leis que r egem o a.s
sumpto, professor es que se descuidam propo· 
sitalmente do ensino que de\·eriam propor
cionar a seus di3cipulos lla c a.thedra. que lhes 
foi conierida. pelo Poder Publico, p ara o 11.m 
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de poderem · ter loja aberta, onde facilmente 
proporcionem approvaçõos a lCO$ por ca
beça, a alumnos que tenham dinheiro para 
pagar pvr essa tarifa. . 

Isto é queo Governo precisa vêr. 
Voto contra o projecto para que a. inicia

. tiva püvada., despertando, nos conduza 
áque1le ensino em que o Esta.do não mono-

. poUze mais a. sciencia, <nmo já. não mono
poliza o religião e como eu não queria. que 
monopolizasse a medicina ; voto contra o 
:projecto, ainda como um testemunho de 

~systhematicu. veneração para cam a igrej::t, 
catholica, afim de que os seminarios possam, 
como entenderem mais conveniente, propor-

. cionar aos catechumenos, aos filhos dessa 
igreja, o ensino que ella. entender, nos esta 
belecimentos que o Estado tem equiparado 
aos de ensino secunr ario otlici(l,l (Apoiados. 
Muito bem.) 

Entendo que o projecto, com a veneração 
e estima que me merece o seu honraclo 
autor, sincero neste assum:pto, como em 
iodos aquelles em que collabora, é infeliz
mente uma retrogradação: tende á centra
lização, ao desenvolvimento do offi.cialismo, 
desacreditando ca.da voz mais o ensino, por· 
que monopoliza. e deprime o unico capital 
que serve á atmosphera, dentro da qual o 
ensino pôde valer p01• alguma cousa. 

Tenho concluído. 
(11ft4iio bem ; mttito bem). 

Posto em seguida a votos o referido pro
jecto n. 29,J A, de 1903, reconhece-se que 
votaram a fa.vor 26 Srs. Deputados e contra 
.4~-total 69. 

O Sr. President.e - Não ha 
numero. 

Vae-se proceder a chamada. 
Procedendo-se a chamada verifica-se 

terem· se ausentado os Srs; Enéas Martins, 
:Raymundo Arthur, Virgilio Brigid.o, Fran
cisco Sá, João Lopes, Alberto Maranhão, 
João Vieira. Elpidio Figueiredo, Vergue de 
Abreu, Augusto de Vasconcellos, Americo de 

·.Albuquerque, Bueno de Paiva, Calogeras, 
'Francisco Romero, Rebouças de Carvalho, 
Hermenegildo de Moraes, Joaquim Teixeira 
Brandão, Lindolpho Serra, Elizeu Guilherme. 

O Sr. Preslden te - Respondern.m 
á chamada 105 Srs. Deputados. 

Nã.o ha. nu moro. 
Fica adiada a votlção. 
Passa.-se á. ma.teria em discussão. 
Compa1•ecem ainda os Srs. Aurelio Amo-

rim, Domingos Guimarães, Castro Rebello, 
Eduardo Ramos e Peraira Lima.. 

E' annuncia.da. a continuação da discussão 
.unica. do parecer!n. 172, de 190!, sobre as 

emendas do Senado ao pl'ojecto n. 60 B, de 
1903, reformando a reorganização judiclaria 
do Districto Federal. 

O Sr. Preíúden te-Tem a. pala. vra 
o Sr. Bricb Filho. 

O Sr. Bricio Filb.o diz que as
soma a tribuna preoccupadissimo com o 
esfol'ço q u.e tem de empregar para ver si é 
possível restringir as suas considerações. 

Na sessão da. -respm·a. usou da palavra, sem 
o preparo iudispensavel ao debate, apenas 
com a :preoccupação de não consentil• que se 
encerrasse, sem ao menos um discurso, em
bora. mâo, a discussão de um :projecto tão 
import~nte. 

Agora, :porém, que examinou melhor as 
cousa.s, descobriu muito ponto interessante 
e reputa insustcntavel o parecer da Com
missão de Constituição, Legislação o Justiça, 
tal como se acha elaborado. 

Hontem tinha examinado o assumpto em 
sua. supe1•ficic. Hoje póde an:tlysar um pouco 
mais profundamente a questão. 

Principia. :perguntando primeiro ao l'e· 
!ator, depois á Mes8, si foi a Commissão Es· 
pecial encarregada de tra.ta1• da I'eforma. ju
âiciaria., quem apresentott á Mesa o substi
tutivo que seguiu para. o Senado. Si foi, não 
é o caso de perguntartambem po1•queagora, 
e.s emendas daquella. Casa. do Congresso não 
fo1•am entregues á mesma Commissão para a 
elaboração do parecer, como ainda agora. 
aconteceu com as emendas ao projecto da 
reforma eleitoral, entregues ao exa.mo da. 
Com missão ES!JOcial para tal ftm nom,eadu.. 

O ih•. Pre~lden·te (fa~enclo soar os 
tympanos)· ·Attonçãol Devo obseryar ao nobre 
Deputa.do que a CoJnmissão Especial, incum
bida. de estudar a reforma judicia.ria foi no
meada pela Camara. na legislatura passada, 
ftca.ndo finda sua. missão, nos termos do Regi· 
mento, com a actua.l legislatura. A Ca
mara não tendo resolvido manter a. Com
missão Especial, como lhe ora. facultado, a 
Mesa não podia mandar as emendas do Se· 
nado áquella Commissão. 

0 SR. BRICIO FILHo-Tenha V. Ex, a. bon· 
dade de mandar-me o Regimento, para ver 
até onde vão as funcções da Com missão Es
pecial. 

0 SR. PRESIDENTE-A disposição do Regi
mento em que se firmou a ~fesa. plra. assim 
decidir é a seguinte: «Art. 56. As Commis· 
sões Especiaes, tanto internas como externas, 
e as mixtas durarão unicamente emquanto 
se tratar do negocio de que forem encarre· 
gadas, e que der motivo a sua nomeação, ces· 
sa.ndo igualmente suas funcçõP.s com a legis· 
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'hl.tut·a em que tiverem sldo nomeadas, alo.da 
quo sous membros t)nham sido eleitos para 
a. J.egisln~ura. seguinte." 

E' isso o que dispõe o Regimento a re· 
s:pei\o da. questão de ordem levantada. pelo 
nob1·e Deputado. . 

Ncnlluni11. Commiss1io Especial tendo sido 
nomeada pela Camar.~. nesta legislatura para 
estu.dar a reforma jud!oi~ria. a liiesa da Ca. · 
m:wa recebendo as eroen•Jas do S~::~.:u, .en · 
v iou·as á Commi'>;ão de Constituição, L'3gls· 
laçã.o e Ju ;tiça, quo, pelo meJmo Regimento, 
era a competente par& dar parecer a re· 
speito . E' o que me cumpre dizel' ao nobt•o 
Deputa_do. 

0 Srt. BRIC!O FIL!!O-c-V. Ex. tenha a boa· 
da.de de mandar-me o Regimento. 

0 SR. PRESIDENTE-V. Ex. será attcndido. 

O @r. Brieio Filho - Deseja;•ia. 
ta.mbom que a Mesa informa~se quando foi 
apresentado á Camara. o substitutivo appl'O· 
vado em ultimo turno. 

Informando o Sr. P1·esidcnte que a apre· 
acntacão se deu na. sessão de HJOl, como in
forma a Secretaria., o ora.dot• poodet•a. que, 
si estiver em eno, si veridcar que não sem 
razão, será. o primeil'O a isso eon ressar, com 
a !'ran queza. que o caracteriza. 

Ana.lyzando o pt•ojeeto võ que elle tom 
poucos a.rtlgos ya.ra. um assumpto tl!.o nsto 
o está todo che1n de pa.ragra.phos, numeres, 
lottra B grandes e peq uena.s, alga.rismoa ro· 
manos, como é de molde fawr agora nos 
Dl'ojoctos tl~~o Co.ma.ra., para evitar que em 
2- d!I!CU~ sejam demo~da.mente debatidos 
visto como neme turno o debate se faz por 
artigos. . 

Os advogados e clientes que se urrumcm 
quando tiverem do citar no fôro qual<Iuer 
clispositlvo dossa. lei, eompt!ca.damentc ar
chltectada. 

Niio o orador, que nlo advcga. pois não 
tom o illploma. de doutor em direito. 

E a.proveita. a. opportun!lla.de para decl~ 
rar que não entende a. libcrd~de prolls.sional 
:1 maneira. do posttiv1smo. 

Sh·va esta. consideracão de resposta a.os 
rlne tcem procura.do qua.liftcal' do po~lti· 
vistas todos quantos veem combatendo a 
vaecina.ção e t'evaccinaç.ão obJ•igatoJ•ias. 

Voltando ao ponto em que tleou n:~. sassão 
da. v espera, trata do parecer da Commissã.o 
do Constittúçã.o, Leg:lslacão e Justiça. Mol'ea 
d:~. primeira. emenda. a.prosontada pelo Se· 
nado. Um facto interessante so observa 
desde logo. 

A Commlssão,astud:mdo o paragra.pho ttni· 
co do art. 3• do substituth·o do Scnado,opinou 
pelQ. rejeição do mesmo porque di~puoha. 
quo os jtzizes ltu!ocionassem por livro cs· 

colha do.~ lWgantes. Vcja.-se, entretanto •• 
que ao me3mo tempo que pt·opõc a rejeição, 
a.oonseiha ::1 emenda. substitutiva, dando o 
modo por que dc,·e p.ca.1• redi~ido esse mes01o 
p<\ragra.pho que deve ser reJeitado. E' uma. 
emlH•ull!a.da oro quo ninguem se entende. 

Em cJmcço p3rguntou si a emenda. era 
apresentada ao dispositivo da Camara. Ro· 
sponderam que não. Logo, (!! ao substitutivo 
do Senadó. Ora, redigi;· uma causa. que, sl 
ror acceito o pa.rooer da. Comm\Sãio, nã.o ft. 
gura.rá no projcc&o, 6 rcalmen t.e extraYa· 
gante. O ora<lor lê o parecet• para. demon
sCra.r que tudo qua.nt.o está atllrm'l.ndo é 
cncto. 

A um a.p:Lrto do Sr. Luiz Domioguec; atlir· 
mando que a t•adacção proposta pela Com· 
missão é a do paragrapho do projecto do 
Sena.do, sem o trecl!o referente ao funecio
na.mento dos juizes JlO~ livre e5<lolha dos 
litigantes, a.ccrcsceuta o orador quo tal não 
é, pois no pa.ragrapho assim redigido figura. 
n juiz dos Feitos da Fazenda, que não estã no 
pa.ra!frapllo do projecto do Senado. 

Estunou ser chamado pal•a este jlOnto por· 
que tem umn !oteressaut~ revclaÇll.o a fc.zer. 
E' que a Oommiss.ão citou em f'<.tlso di~endo 
que o pa.ragrapho unico do art. S• do pl'O· 
jeoto do Senado se rerere a.o tunccíonamento 
dos juiz!Os por livre csoolb.a. das partes liti
g;~.n~os. quando isso absolutamente nã.o se d<í.. 

Sinão vejamos. 
Parecer d n. Coromi;,são da Co.marJ. : 
« A Pl'otJosíçl!o da Camara, no seu art. !•, 

§ 2•, ns. I e II, determinava. que os juizes do 
civil e do comrnercio tuncciooarill.m por dis· 
~ribuição, e os de orphM.s e ausentes por 
distriet<ls i mas o Sénrulo resolveu divcl'Sa.
mente, d!SP<mdo no art. 3•, paragm.pho 
unko, da. sua P1·~posiç•To que os JUizes func· 
cioneru por Uvro escolha. dos l!tigantcg, 

Eutcnde a Commissão que a. emenda do 
Sena.do deve ser rcj~itu.da, porque a systema.· 
ticn. distribuição dos feitos é de evidentes o 
g1•andes vantagens para o serviçl da jnstiça., 
cobibe preforencias quo podem ser prejudi· 
ciaos a.os intcres>es publícos e das partes, e , 
até certo ponto, equipara o tra.baiho dos 
juízes, evitando <tue fiquem sohrecarregados 
uns, emquanto que outros rela.tlvam1lntc 
ociosos.». 

Art .. 3" e paragra:pho ualoo do subsiitutivo 
do Senado: . 

« Art. 3.• Os juize.sde direi(.() exercem seu 
cargo com ju1·isdiccão p1•ívaliva e singular, 
~endo tres do cível, tl'OS do commercio, dous 
do orpbãos e ausentes, um da provedoria e 
rcsidnos, um dos feitos da Fazenda Municipal 
e cinco do crime. 

Paragraplto unieo. Oa ,juizes de direib 
t.oom jurladlcçl!:o em todo o distrlcto, excepto 
og <lo c1•ime, que funocionarão em dctermi· 
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naJas zonas, comprehendendo duas ou mais 
:pretorias, conforme o regulamento desta lei 
:fixar, attendendo tts necessidades da, [1/lmi
nistração da justiça. 

Nas juri:::cUcções que abrangorem duas ou 
mais -rarns caU.a uma destas é designada por 
um numet'O de ordem.» 

Pede o orí1~:1or que, examinando todas as 
:phrases do qno acaba U.e ser lido, qnalquel' 
Deputado aflirme que no pa.rag1·apllo unico 
do .art. 3'> estd, a permissão paras:. lhTo es
colha dos juizes. Ninguem é capaz de fazcl-o. 
Logo a Commissão positivamente citou em 
falso. 

Além disso é bom que fique consignado 
que a Commissão não tem competencia para 
apresentar emenda substitutiva. Em face do 
Regimento a Ca.mara só póde acceitar ou 
rejeitar a emenda do Senado sem introdu
zir qualquer modificação. Isso não é só uma 
questão regimental, é tambem, e principal· 
mente, uma questão constitucional. 

Devia pas:::ar ao estudo de outros pontos. 
Ve1•ifica, porém, que poucos minutos lho 
l'estam. Si ainda volta!' á tribuna comba,ter(t 
o augmento do numero de desembargado· 
res, po1• ser uma providencia desnece~saria 
e dispendiosa, pois não temos assim tanto 
dinheiro que possamoH estar augmentu.ndo 
inutilmente as despezas publicas. Igual
mente impugnará. a ~1posentadoria compul· 
soria. aos 70 annos pois essa medida, a,lém do 
iníqua, é inconstitucional. 

Não sabe porque um juiz aos 70 annos não 
pôde estar om conuições de trab:.~.lhat'. Si 
ficar invalido, Uem, :thi está a Constituição 
para po1•mittir a aposentadoria. 

A um aparto do Sr. McLlaquitt:.,; Gonç ~lvea 
dizendo que com 70 annos o juiz não póile 
supportar o trabalho, o orador cita o ex
emplo do conselheiro Olegario de A4.uíno e 
Castro, que com 80 armos de i dado preside 
com toda, a competencia o Supremo Tribunal 
Federal, o mais atto de todo o paiz. 

Prev-enido pela Mesa de que csttt finda a 
hora destinaua ú. pi•imeü•a parte da ordem 
do dia, o o1•ador declara que vae concluir, 
promettendo voltar â tribuna si isso lhe 
aprouver. · 

E' preciso que fique bem clara esta situa
ç:ão. Não vá agora alguem requerGl· quo as 
emendas sejam votadas em globo, como acon· 
teceu com o projecto da vaccina. A cousa é 
anti-regimental mas já. so fez uma. vez 
e nessas cousas tudo está om principiu.r. 

· Amanhã póde-se até propôr que sejam vo· 
tados em globo quinze ou trinta. projel.ltos 
da ordem do dia ; será apenas uma amplia· 
ção. . . 

Discutiu o assumpto pelo larlo regimental. 
Os jurisconsultos, os competeutes, que 
'Venham encarai-o pela fa.ce jurídica. 

Ao rctil·tu·-se da, tribuna bemdiz a hori.t 
em que inicioa o debate. ~ínguem queda 
f11Ilar. Hoje estú. informado de que jii ha 
outros oradores jnscl'iptus. E' que o mão 
exemplo péga. Uma 11gunt do rebanho, em 
um movirnento de insuboddnaç:ilo, pula. a 
cerc:1 em dado momcnt!), e as ouka.~ acom
panham-na. 

Que venham outr.:;s collega:~ ::t tribuna 
elucidar o debn.te com ci seu ~~::.IH3i', u su~t 
competencia c o ::;eu patl'L;ti::!l.Cv. (Jlúilo bem 1 

rnt-.ito bem; o oradol· e compl"imento.rlo). 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão unica do pare
cer u. 199 A, de 1904, sobre as emendas offe
reciuas na 2a. discussão do projecl.o n. 199, 
deste anno, que orça a receita geral da Repu· 
blica para o exercício de 1905. 

O Sr. Presidente-Antes ue dar a 
pala.vra ao nobre DeputaJo pelo Maranhão 
devo declarar á Camara quo a emenda que 
figura, sob n. 2, no parece1•, cuja discussão 
acaba de see annunciadn., só por oquivoco foi. 
remettida á. Commissão de Orçamento, A 
refol'ida omcnda não foi a.cc:;ita pela ~lesa. 
confo1·mo decisão proferida. na sessão do 30 
de setembro. Ella a.ltera uisposiçilo de lei 
permanente, e tttn.to não foi acceita quo a. 
Mest~ excluiu do projecto do orçamento o 
n. 47 do ar&. 1°, por inrdngil•, como u.quella 
emen1Ja, a. dispo~içiio tlo § 1 o UIJ art. HH llo 
Regimento. 

Portanto, a ~dosa con::síllora a roforid:L 
emenda. como não submettida ao estudo da 
Com missão do Orçamento. 

~) Sr. ll..Jrbr~no ~autos começa 
declarando que vem á tribuna, antes do pa.
recel• que elaborou c cuja discussão acaba 
de ser annunciada soffrer' qualquer impu· 
gnação, porque os diversos autores das ernen· 
das apresentadas, precederam-nas J.e obsm·
vações jusl;ificativas que vae tomar em con
sideração, desde já. 

Sondo breve o parecer, como sóe acontecer 
com trabalhos desta. natureza, está o orador 
obrigado a U.al' á Camara mais amplas infor· 
mações a respeito dos motivos quo levara,m 
a Commissão de Orçamento a acceitar algu
mas das emendas a.presenbdas e recusar 
outras. 

Considerará em pt•imeü•o logtu• a emenda 
apresento.da pelo nobre Deputauo, Sr. Abdon 
Baptista, proponho o restabelecimento das 
taxas aduaneiras sobu lupulo e ceYada paro. 
fabricQ..ção da cerveja. 
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.\ Commlssã.o acceita a emenda. do nobre 

l'opresentante catha.r inense porque roco
nhece r1u 3 a~ actuaes taxas sã:o por demais 
baixas. 

Díspensil·se d~ fa.zer qualquer reforenoia á. 
'i!menda relativa ao sal, hmbem aprosen· 
to.da pelo nohro Dp.;;utldo, em vista da. dClcla· 
ração que o hom:arlo Sr. Prcsirlente ac11ba d3 
l't\zer. 

Passa. agora á. emen,Ia apresentada p elo 
Sr. Medeil'Os e Albuqum·quc, propondo que 
~àuranto a vigencia desta. lei, a isenção do 
impostos aduaneiros de que gonm os bens 
dos 1Ma.1os e do Dis~rict.o Federal, nos ter
mos do ari. 10 da Constituição FodClral, só 
abrange o material q,ue pelos re.spectivo.s 
governos for ilnporta.do directamento.e des
tinado a. obras publicas fei\a.s por a.dminis· 
t ra.çã.o.:. 

Sem contestar em absoluto a. utilidade da 
pt'Ovidencia proposta, c sem quorol' ontrM· 
!l.a a.pr<.-ciaç,ão das duas <tuostõe~ constitucio· 
nao.;; que a emenda suscitt\, mesmo porqy~ 
o projccto de receita não é o loga.r proprio 
pa.ra SOl' dooidido assumpto tã.o lmporta.n~ t, 
:pensou a. Commilldo <1ue ora. mesmo pruden
te propor uma. emenda. snbstHutiva. autot•i· 
za.ado o Governo «a conce(ler isenção de di
reitos, á requisição dos govo1•nos dos Es· 
ta.dos, das municipa.li<lailos e do Dlstricto 
F!lderal, ao matcl'ial impo~ taüo pu.ra. 181' 
applica.do a. fius de aacoamonto, u.baseeci· 
manto (\o ~tgua, rudos do esgoto, illumlnu.çll.\l 
e ambollllzn.mooto, rc~poltn.do o u!~po1to no 
art. B• do deoroto n. !tH A, do 4 do novmn· 
lH'O uo 1800,» 

A um &parto do Sr. Hul01io Vlu.nDtl, t•r.
spondo o ora.uot• quo Jndlvithaalmento ponilll 
f!U!l OS Jo.:sta.lloS guzam dessa ÍR01lQÕ.<J, am (1100 
do; textos coostituciona.es. 

A Uniã.o póJo, apenas, dooroia.r o proooi!So 
do ftscalizar;ão, afim (lO evitar a.busoa e con· 
1r abandos. Isso, porém, é mataria. de uma 
lei 9.ipecinl, ordinaria. / 

Vae t.ra\a.r agora da. emenda que motivou 
princi~lmente a. sua vinda. á t ribuna . Re· 
fen~-se á emenda rela tiva. a imposto sobre 
dividendo. 

Esta questão sui!Cita outt•a. : a. da comtxl· 
tencia para lança.l' o impu8to sobre a. renda.. 
E' da Uaiã.o ou dos E~tados~ E' cumulativa f 
11elhor ; o imposto sobt•e a t•onda. es~á capi
tulado no § 4• do :wt. 9• ou no art. 12• da. 
ConsUtuição 1 

Argumllntando com o olemcnto historico, 
recorda o orad01• c1ua a Cou~tituinte appt·o· 
vou a emenda restrictiva. do Sr. Lauro 
Sodré, q_ue ficou constituindo o preceito 
constituclona.l, e rojeltou a. emenda a.presen
t:Lda. pelo Sl'. l<Iuni:ll Freire, está ma1s libe
ral, do extensão ma.i s v a. ata. o quo so coado-

voa, Vl 

na;ya com o pensamento o . a acoopção ampla. 
doa autores ela emenda em deba.~e. 

P()nsa. que o imposto sobt·e a. 1'Ccda està 
ca.pitula.do no art. 12 da. Constituição, isto é, 
pel'tonco ctnnula.tiva,rnento á União o aos 
Estados. 

Ent t•a, agor :1, 1n q uesti\o suscitada. pela. 
emeoda. , i.;to é, ,; ~bor si o imposto sobre di
videndv ú imposto sobre J'enda. ou de índus
tl'ia e proll;;são. 

Confessa que o a..>sumpto l ·eferento il.. tri· 
butaçíi.o, ~de ditncil solução, mas o imposto 
sobro dividendo é justa.mente o que menos 
se p~esta. a duvidas . 

Nos paize:s onde existe o imposto sobre a 
renda, o imposto de dividendo é considel'ado 
uma cspeeie da.quelle, ao lado do imposto do 
índusLr ia. e profis;õcs, predia l, etc. 

Baseia-se na. pt•atica legisla.ti va da. Ft•o~.nça,, 
Inglaterra., Prussia. e Italia., ptlra. pt•ovar que 
as dUl\$ f!~pede.;; n:ío s ~ confun;.loJn. 

E', a li ti.>, o <J.UO t·n~ i :la.lll LOl'ey-Bea.ulieu, 
Schuller o outrUli ecuuomisk•s. 

O imposto sobre Llivídendo incido dil•ecta 
o quasi r1ue exclusivamente no individuo 
que ctnpl'egou ca.pi&aes nas sociedades and· 
nyrnas, ao pasao que o do industria e pro
Os:llles vem a t•ecahil', pOl' fim, no consn
midor . 

Ainda outra J istincção : o imposto de in· 
uush•iu. c fl'oflssue; não recabe só sobl'e a 
renda rea d() indlviduu, mas ta.mbcm sob1•e 
u. re nd~' pres11m i v e!, pois quo uma pa.rte é 
ftu o a. outr,l ú proporcional a essa. renda 
provavol, presumível. 

Asalm, OISO impus~o não sa a.Ltora pelo 
fa.cto do se voril1car que o individuo tevo 
maiores ou rnouot·e-s lucros. 

o ti~co nlio moàillca os sous rigoros, si a. 
routla elo iudi v lduo diminuiu, como cã.o os 
augmonta., si os lucl'os fot·a.m a.lóm do que se 
pt'liSIL!Uia.. (1\puit<dos.) , 

Ao coctt•a.río disso, o imposto sobre o dt· 
videnJ o recae sobre a renda. real do indi
viduo. 

Ainda. uma. obset·va.Qli.O :os p<~olze.~ quo 
tribuia.m os d ividendos niio a.ttendem á con
s ideração (lo que ello faz duplo empl'ego com 
o do industria. e profissões • 

.F:ntende ·se, antes, que aq_uello é comple
meu ta.t• deste, não so confundem e podem 
ooexis Lil·. 

Encara agom o assumpto, em face da 
no~sa legislação, acudindo, assim, a o reclamo 
do nobre Oeputa!lo, Sr. M~luquias Gonçalves, 
quo o chu.mou para osso terrC'no. 

O a.rgumonto principal citado 6 o facto ila 
!l(' 'Wila~em conglobados os impostos de indus
t••J.U s p!·ofl.ssõos o do l'endlmontos na.s lo!s 
auteriol'es a no~sa. Consti tuir;ão. E oita~se o 
r6gulamento n. 0.870, de 22 de !evefeiro de 
1888, dizendo-se que, si ne~sa. época. a.sshn 

35 
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era, o legislador constituinte não é provavel 
que se tivesse guiado poi• orHerio diverso. 

Durante. algum tempo esta argumentnçã<> 
o impressionou, atê que d:~. leitura e apl·ecia
ção daqllelle l'egulamento chegou á convic
ção de que nello os dous impostos eoexlatem, 
mas não se ciJnfundem. 

O oro.dor lê, commea1o.ndo-os, os di venos 
artigos l!aquella lei, que é cópia da lei thm
ceu~ então existente sobro o ruJsumpt o. Dessa 
leitura e commeotario se deprehende que o 
reguhmento do 1888 não SUJI)itou as compa
nhias e sociedades anonymas ao imposto de 
i nduslr ia e profissão ü sim ao do l l/ 2 % 
sobre o~ dividendos respectivos, só pa.gundo 
aquella otttrn imposto qua.ndo não tivessem 
dividendo. 

Esta .;eu modo de ver l'Stá de accordo com 
as diversas tentativas pooteriormcnte feitas, 
quando se encara"Vll. o a.ssump to sem pre~ 
ocoupaQão de Jlm. Assim fo>i em 1883, em 
1891 e em 11103, sempre se con~iderando os 
do>us impostos como dtfferentos . Sou o ponto 
de vista. constitucional, a. quest..i.o, pois, não 
tem duvida. 

Ho., porém, outt·G aspecto da questãG. E' 
convenlente quo a União cobre esto imposto 
sobre dividendos 1 PenSI\ que não. Que, ape. 
zar de IJe dever lnclnll·o no artigo 12 da 
Conatttu!Qã.o e não no " t•t. 9, a Unil.o dev e 
cedel·o a.os Estados p~ra. substttuk o do ex· 
portaoio que tanto mal eatd razendo no patz. 
A Uuilo jll. tem o imposto de consumo, que 
pôde olat•gar, e dclle aurartr grande renda. 

O quo não é possi\'Ol ê ooncordut· oom u. 
emondt~ qna so discuto, quo declara. lnconstl
tuciona.l 11. cobrança dosse impo3to peln Uniiío 
nos ~tado!l. 

A primeh-a conaoquencio. de tat doliberaçiio 
legislativa. swla. a rGStitui(io das sommas já. 
cobradas nos Estados. Isto immedi111tamonto. 
E mais tarJc quando o. jurisprudencia do 
Supremo Tribunal já. entrevista nos a.ccor 
dãos ns . 160,do 12 de agosto de 1896,e 828,de 
15 de junho de Hl03, S:l fl.rm:ll', a r est ituição 
do imposto que a Uniiio tinr c:obra.do no 
District o Federa l. 

E' esto o oous onot•me para. o Thesoul'O que 
decor re1•â dll. doclo.ra.ção lcgisl..,tiva de que o 
imposto é inconstitucional. (Mt1 ito 11ém; muito 
ben• . O oJ•adaJ• d mu;tofelicitado .) 

Fica. a discusaão adiada. pala hom. 

O l!!h•. PJ.•e&l(lonte-Nada mais ha.· 
vendo a tratn1•, designo par.~ quinta-fuira 
13 do corrente, a eognintc ordem de dia : 

Pritneit•a pn.l'to- a.té 3 horas ou ante3 : 
Continuação da. vvtaç.ão do projeolo 

n. 292 A, de 1903, autorizando o Gover·no a 
conceder o~ pl'Í vHGgi<Js dos esta.be1ecimontos 

do ensino superio1• ou socundario aos eonge-· 
neres fundados pelos Estndos e pelo DistrictQ 
Federal, e estabelece con!ltçõos para que es
tes po$1J.m sor reconhecidos officin.lmente 
(3' discussão) ; 

ContinuaQão da discussllo unlca. do parece;:· 
n . 172, de 1904, sobre as emendas do Senado 
a.o projecto n . 00 B, de 1903, reformando r•. 
r eorganhaçã.o judiciai'ia do Districto v e·
deral ;' 

Discussão unica. do pa recel' n. 30 D. de 
1904, sobre ns emendas olfe1•ecidas em 3• dis
cussão a.o projecto n. 30, deste anno, que au
t oriza o Presidente da Republica. a encom
m enda.r á industria, pelo Ministerio da. Ma
rinha, os navios que menciona. ; 

2• discussão do projecto n. 216, tiP. 1 004~ 
autorizando o Poder Executivo a. abrir no Mi · 
nisteria da. Fo.zenda o credito extraordinario 
de 554$351 pD.ra pagn.mento ao j uiz federal 
do Espírito Santo Or. Raul de Souza. Mar· 
t ins, em virtude de sentença; 

2" discui!São do projecto n. 217, de 1004, 
autorizando o Poiler Executivo a a brlr ao 
Mlnistel·io da. Justiça e Negoeios Interiores o 
erecmo edra.ordincmo de 34;164$196 para. o 
pagamento devido r.o n.Ueres da. brigada po
licial Ernesto Pinto Machado, em virtude de 
eentençn.; 

2& di~eussão do poojecto n. 2!8, de !904, 
autorizando o Pod!lr ExocuUvo o. abl"ir ao 
Ministorio dn Guerra o creiito ex.tt'aOl'liiua· 
rio de 1:600$, para pagamento dos venoi· 
montas que competem a Manoel Canuto d~ 
Na.solmento, continuo addldo da. Secrettwi:• 
do Ministario da Guerra.. 

Segunda pa.rte-:l.s 3 horas ou antes: 
ContinuaQiio dil. diseu~s:\o unica do par~cel' 

n. 199 A, de 1904, sobre as emenda. oHet•ecl
das na. 2a di~cussão do projecto n . 199, deste 
a.uno, que orça. a. receila. ge1·a.l da. Republic:>.. 
para. o exer•ciolo de 1905; 

Continua.çã.o da 1• dlscLtssão do projecb 
n. 77 A, de 1904, prorogando at~ o 31 de de· 
zembt•o de 1908 o pt•azo para a. realização de 
c~roes parcia,cs do e urso preparatorio, exi · 
gtdo pa.ra. a roa. trieula nas escola~ de cnslnc 
saperiar; com parooel' contrario do. Comm\s· 
clào do Inst rucçao e Saudo Publico. ; 

2" discUBsi\o do projecto n. 219, do 19:;; , 
a.utorlr.ando o P odor Executivo ll abl'ir au 
Mtotaterio da l'l\zendl\ o credito ox~ra.ord ; . 
nario necessarto para. pa;;at· o. D. Loopoluln:• 
C&l'ollna C&misão de Alboquei'IJUCl ~'lguei·· 
redo, v íuva. do capft[) do exercito Ignacio 
Fra.ncillco de Alb11querque Figueiredo, a di f· 
foronça. de melo soldo a que t em dir oitJ 
desde ll de fevoceiro de 1887 até 22 de julho 
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de 1903, â razã;t de 2Cl-l; mensnes, relevada a 
preseripç1o om que possa tm• incorrido ; 

1~ discussão do projecto n. 13! A, de 1904, 
concedendo a perusão mensal de 500$ ti -viuva 
do ex-Scnauor do lmperio Dr. Gaspar da Sil
ve ira. Martins, com p·c.recer e ('ffiCD(la da 
Commissão ÜIJ Pen.,ões e Contas ; 

2• díscus>ão do J)rojecto n. 117, de I 8!13, 
mandando collocM• o l• tenonio de artHh;J.;'iA 
Josú ua Veiga Cabral e outros nos logaras 
que lhe;~ competirem na. escala de promoções, 
raparando-se. assim os prejuízos qu() soitre
l'am na pl'Omoção de 17 de março de ! 8C'O. 

L(! v anta-se a sesgão ás 5 horas da tardo . 

1238 SESSÃO EM 13 DE OUTUBRO DE 1904 

P1·esid~ncia dos S;·s. .1lenctw GuimaY~es (f? Sccl'eta~io), Julio de Mello (2• i'ice-Pte
sidenre), Alencar Gt~ima,.«es (1• Secretario) e Julio de Mello (2• Yic6-P residente) 

Ao meio día pt>ooede-se â ella.ma.da, a que 
respondem os Srs. .Julio de Mello, Alencar 
Guimarães, Thomaz Accloly, Joaquim Piro<, 
Raymnndo de Miranda, Eloy de Souza, Ho· 
sannah de Oliveira, Passos :Miranda, Carlos 
de Novaes, Indio do BrazU, Urbano Santos, 
Luiz Domingurs, Cunha. Mn.chado, Dias 
Vieira, Raytúundo Arthm•, Bezerril Fonte
nelle, Francisco Sá, Sergio Sa.boya, Gonçalo 
Souto, Fomeca. e Silva, Celso de Souza, 
Brieio Filho, Poreíl'a de Lyra, Cornello da 
Fonseca, Estacio Coimbra, Elpidío Figuei
redo, Eusebif) do Andrade, Rodrigues Daria., 
Joviniano de Ca.rvalho, Fel1sbello Freire, 
Oliveira Vnlladão, Domingos GuhnJ.rães, 
Neiva, Bulcão Vianna, Prisco Paraizo, Eu· 
genio Tourinho, Garcia. Pires, Satyro Dias, 
Vergue de Abreu, Augusto de Freitas, Alvos 
Barbosa, Rodrigues Lim(l, Pa.ranhos Monte· 
negro, Rodrigues Sald:mha, Bel'n&l'do Hol·t~, 
Moreira Gomes,Galdino Loreto, Con•êa. Dutra, 
Mello Mattos, Sll. Freire, Erico Coelho, Joií.o 
Baptista, Silva Castro, L:turin"do Pitt~, Pe
reira LilUa, Julio Santos, Mauricio de Abreu, 
Carlos Teixeira Bra.niliio, Pa.ulino de Souza, 
F1•anciseo Yeig~.. José Bonifa.cio, João Luiz, 
Gastã.o da Cuulla, Bueno de Paiva, Henrique 
Salles, Carvalho Brito, Nogueira, Lindolpho 
Caatano, Olega.rio Maciel, Rodolpho Paixão, 
Bernardo de Campos, Robouças de· Carvalho, 
Arnolvho Azevedo, Eloy Chaves, José Lobo, 
Franc1sco ilfaHtl, Caurlido Rodriguos, Rodol
pho do Mirandtl, Hermenoglldo de Moraes, 
Jo11quim Th1xeü·a Brartdlo Bcl'nat-do Anto
nio, Coatll. Netto, LLodolplao So1•ra, C~rlos 
Cava.loa.nti, Paula Ramos, Ablon Ba.ptl&ta, 
Eliseu Guilherme, Junmnt Millor, Marçal 
Esoob11or, Germnno H&l!Slocher, Domingos Mas· 
c:trenhM, CMsiano do Nascimento, Vespa· 

siauo de Albuq_uel"'q_ue, Diogo Fortuna e Hu 
mero de Carva.tho. 

Abre-se a a0ssão, 
E' lida e posta. em cliscusaão a a.cta.. 

O Sr. Ray10undo Mlrauda 
-Sr. Prooidente, oommunico 11 V. Ex. e á 
Camara. que o nosso coHega e meu compa
nheiro de bancada. Sr, Arroxellas Galvão 
deixa de comp11recer ás sessõeR por se achar 
onl'ermo. 

O !!!Ir. P.-elill<lente - A Mesa. flc.l 
intoh•ada.. 

Em seguida ê appJ•ovado. a acta. da se~são 
a.nteoodentc. 

Paslli!.-Stl a.o axpedlnnte . 

O Sa•. Raymundo Mh.•nltda. 
(se1·uindo de i" .Sec1·etal'io) pt'Ocede á lef
turll do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offl.cio do Ministerio d11. Jugtiça e Negocio3 
Interior-es, de lo do corrente, satisfazendo a 
requisição desta Cama.ra no officio n. 278, 
de 3 do corrente, a. r espeito do requeri
mento em que o Dr. João Ribeiro de Souza. 
Vianna allega haver obtido o premio de 
viagem de conformidade com os a rts. 22L a 
222 do actual Codigo de Ensino etc., Gtc.
A' quem fez a requisição (A' Comm issã.o de 
Orçamento.) 

Talogramma3 : 
Rollo Ho1•izont~, 12 de outub1•o de 1004-

s~. Presf,lonte Camara Derutados - !.tio 
-Congra.tul:~.çõ~s roemox•a.vo data hr>je.
Jihmc!sco Sallcs .-Ioteírada, 
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Cea.M, 12 de outubro de 1904-Sr. Pre-- Despendeu~ se atê 31 de 
sidente Camara Deputados- Ri<>- Congra- a,gosto. ..... ...... . . . . .. 3.380:068$608 
tulações pela data. qne hoj-J pMso.. Cord6lles 
sa.udaçõea • .:.....Nogueira Accio~y. presldento.- Saldo, ••..• . • ,., ... ,., ... , 
rnteir<1.d&. Sendo necesso.rio despon-

712:774.~46 

. Pa.rabybilo, 12 de outubro de 1904- :Sr.l der-se a.té o tlm do ex-
. Presidente Garoara Deputados-Rio- con- 1 Cl'Oicio a quantia de...... 1.613:9.2.?.~870 

gra.tulo.ções grandeda.ta hMorlca. hoje com-. . - - - -- - -
memorada toda AmerlCilo.-losE! Pe,·eg1·ino, ! Ha. um defrc•t de... . . •. . . • 901:148$324 
presidente do El!tado.-Iataira.da.. I Quantia. esta. com que deve sar supple-

. · d · d . montada. áquolla verba . 
. Requel'lmento eGand1do a. Cunha Vlllela, A mesma. rubrica na parte l'ela.tiva ao 
Iospeciol' de 3' cl<1 sse do~ TolegL'aphos, pe-

1

1 M te i 1 c d tad ' ~""t •
dtndo que seja considera.d~ a nova. nomeação a. r !I • Ol o a. .P~ra o Clly<;;u en.., 
como uma r eintegração_é que lhe seja co~~:- 1 com a. qu;~ontia de.......... 16:000$000 
tado o Iempo e bem a.'s1m pagar os ven01· Dcspendou·so l.\té31 de().gos-
men.tos que dei:x:ou de rP.cebar pelos motivos 1 to a som ma de .. ...... .. 15:996$299 

3$701 due allega..-N Commissii.o de Fazenda. o In· l~esto.m ......... .. 
ustrl.as. Calcula-se despender alé 31 
São lidos e vão a. impt•imir, para entrar d.e dezembro ...•.... .•. • 

na ordem dos trabalhos, os seguintes ha. um deficit de .. . .• . .••.. 
13:997$751 
13:994$050 

o credito sup· 
PROJECTOS 

N. 232-1904 

.At tiOJ'i3n o P odc1· Exeo1di"o a aln·ir ao .Minis· 
teriodallfarinha o credito àe:1.804:184$094, 
suppteman!ar ds J•ubric<~.s 14•, 1.6~, 19•, 
25•, 26• e 27• do art. 7• da Lei n. 1..145, 
ele 8L ele dezembro de 1908 

Por mensagem de 28 de saiembro proximo 
1indo, o Sr. Presidente da Ropublica. pede 
a.utorização p:Ll.·a. a brir ao Miuisterio da Ma
rinha. um Cl'edHo do 1.304: 134$094, supp le
me!lto.r &s verb..'lS das rubricas 14•, lã•, 19, 
25•, 26• c 2'7• da. loi n. 1.145, de 31 de de
zembro de 1903. 

A permanencia de uma divisão na.va.l, 
composta. de cinco na. vias, aos portos do Pará 
e Am:uonas, por causa dos uhlmos successos 
com o PerU e as viagens a.o Pa.rngua.y, Uru
gua.y e Republica. Argentina dos avisos Ga· 
:!'tOCa e FeYnandes Vieira, do ct•uzador Tira
dentes e do couraçado Deodoro, deterroioa.
ram um grando a.ccrescimo de de.speza com 
a.s gratlfica.çõe.s aos officiae.s e praça.ll embãr· 
eados ; com a compra de combustivel, cujo 
preço em taes Bsta.do3, é qua~i duplo do quo 
servira. de base ·pa.ra. o calculo, a.o decre
·br-so a 1•espootiva. verba ; com o tt•atamonto 
de a.vu~t~do numero . de officiaes e praças e 
acqUIBlça.o dos med1ca.men tos necesaarios e, 
tln~~ohneu te, com a admi~sã'J de maiot• numero 
de inva.lld.OR no Aaylo de In validos. 
A' rubrica 14•-Força Naval 

- Possoal-tui dot&da na. 
lei ot>ça.mentaria vigente 
com a verba. de....... .. 4.092:843$154 

quantia que deve constituir 
plementa.r. 

Temos, pois, que o credito supplemonta.r á. 
r ubrica 14• é de 
Para o pessoal. .•.....••. , 901: 148$324 
P ara. o expediente.... ..... 13:994$060 

Tot al. .... .... . . .. 

A r ubrica. 15" - H.>spitaes : 

Para o material !oi dotada 
com a quantia. do, .. ••..• 

A despeza. effectuada no 
mesrno periodo acima re-
rerldo roi de .......... . .. 

Restam: ....... .. 

A despe~a. o. e.ll'octnar até o 
fim do exercício ê de ..• , 

Deficit. ,,, . .. ,. .. , • 

IH5: 142$374 

83:00($000 

75:284$694 

7:715$300 

53:77'$780 

48 :059$474 

Torna-se preciso, pois, um credito dessa 
quantia pa.ra fazer faco ás despezas re
feridas. 

A rubrica. 19'- Companhia de Invalldos
Pessoa.l : 

Figura no orca.mento com a 
dotação de ... . ......... . 

A dee:peza. realizada no 
mesmo perlodo foi de ..... 

Restam . . . ....... . 
Calcula -se guta.r •.. ••. , , , , 

Deflcit ••• • , •• ,, • , .• 

131:477$000 

98:327$362 

33:149$638 
36:975$3M 

S:825$0SG 
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qua.ntiEI. nooessa.ria para attcndor os paga
mentos respectivos, 

A rubrica 2&- combustível - foi dotada. 
com a somma de ,......... 900:000$000 
dos qua.es gastaram-se..... 612:842$983 

Restam .......... .. . 

Precisa-se ainda. ga.stal' ... . 

Defidt ... ....•....• 

2!!7: 157$007 
382:600$70'7 

95:443$700 

A rubrica. 26•- Fretes - Pessoal - figura 
no ·orçamento 

com a quantia tle .... . .... . 
Despimdeu -se ..•. • , •..•..•. 

Restam .......... . 

Calcula-se a despeza. até 31 
de dezemoro em .. ..•.•.. 

170 :000$000 
142: 139~144 

27:86()$856 

195:000$000 

De~it.. .... . .... .. 167:139$144 
A mesma rubl'ica na paz·te l' elaUvo ao

Material - foi 

rubricas 14•
1 

15", 1~. 25", 26~ c 27• do 
art. 7• d~ Ie1 n. 1.145, de 31 do .dnzembro 
de 1903, se!ído llOI: 148$324 p<~.ra. pessoa.! .e 
13:994$050 para. material da l'ubrica. 14~; 
46:059$474 para mawria.J da rubrica. 15•; 
3:825$695 para pessoal dJ. rub1•ica 19• ; 
95:443$?00 para os navios e estabelecimentos 
de mal'inba da rubrica. 25•; 167:139$144 pata 
passoal e 36:523$706 para mate1•ial da. ru~ 
&rica 26"; e 40:000$ para ma.toriAl da. ru
brica. 27&; revogadas a.s disposições em con • 
tra.rio . 

Com a approvação deste projecto terá a 
Camara. concedido, nesta sessão, os seguinte 
cr!lilitos extra·orça.ment<~.rios: 

3l credltos ex
traordina-

Papel 

rios ••. , •. 6.555:060$415 

13:133$330 
6 ditos espe

cia.cs ... . 
6 supplemen • 

tares ..... 2.301:97()$509 
------
8.870:164$284 

Ouro 

127: 986~'999 

1 00: 000$000 

4:747$.533 

232:714$532 

dotada com ...•.••..•...•. 
dos quaes gastaram-se •.... 

A despeza a. clfectna.r é de, 

Sa.Ia da.s Com missões, 11 de outubro de 
50:00:)$000 1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
36:523$706 -Paula Ramos, relator.- Francisco Veiga, 

- Cornelio da Fonseca,- Laurindo Pitfa.-
13: 4 76$~94 Francisco Sd. 
50:000$000 Mensagem a qu~ se refere o pcwe(CI' supra 

36:523.$706 Srs. membros do Congres~o Nacional-
De accordo com a inalns'l. exposição do Mi

Finalmente, a dotação orçamentari~ da. t·u· nistro de Estado da, l\fiLt'illlla, tenho a honra 

l'leficit. .••.•...•. • 

brica 27s- Evon\ua~s de solicitaJ:-vos a conce3~ão ao l'espcctivo 

Material é de ......... ... . 
A despezs. elfootuaàa. foi de. 

A aa.lculada até fun de de-
zembro é de ........... .. 

50:0ú0$00D Mioisterio do credito 1le I . 304:134$094, sop-
44:0S5$623 plemcntar ás vet•ba.s-Forç.a Naval-1-Iospi

taas-Compa.ohia. do iovalidos-Combustivel 
------ -Fretes, pa.ssagom, etc.-e-Eventua.es - do 

5:914$377 orçamento em vigor, pelas qua.es serã dish·i· 
bulda a quella. imporu.nci<~. segundo a. espec!

-45:914$377 llca.ção constante das taballas annexa,a. 
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1904, 

40:000$01() 16° da Republica..- R·ancisco de Paula Ro· 
drigws AS.,es . 

Dejicil. .. . . ....... . 

A somma total dessas quautia.s é de 
l . 304:133$994 •. 

A Commissão do Orçamento, attendendo 
âs razões exp Jstas e que eonsta.m dos uo
oumcntos que acompanharam a alludida. 
menMagem, é de parecer quo seja. concedido 
o credito pedido, e su bmetto A. considera.ção 
da Cama.ra o seguinte projecto do lei: 

O Congrosso Naoional decrela.: 
Artigo uaico. Fiaa. o Poder Exooutlvo au· 

torizado a abrir a.o Minlstarlo da Marinha. 
o Cl'edito de 1.304:134$094, aupplemenla.t• 11• 

N. 234- 1904. 
Autoriza o Pode1· E:,;ec;divo a conceder a 

qu!iin mais vanlag~;n o(ferecer, privilegiiJ 
pa.·a constr,.cç<ío, ..tso e g ozo de pontes Olt 
portas com serv·iço de transpo1·te de margem 
a margem, po;· 7!Bio da barcos mo~idos a 
1Japor ou a electriddade, nos rios dt q~e 
tr~'a o art. 114, § 6", da OonsW~iça'o; e dá 
ou h· as provirlencía 

Fora.m presentes á Commlssii.o do Vi•Qão, 
Obras P11blica.s o Colonização dlver101 r~· 
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querimcntoe, pedindo concessões de pt'!Vile
glos e m-:l.ls fa.vores para. coAstrucoao de 
pontes e . esta.belecimentDs de traiJ.~porto a. 
vapor em rlo3 limHrophoo entre alguns Es
tados da. União. 

São frequentes os pedidos do concessões 
aoalogos, detel'rniuatios pelas oaeessida.des 
do movimonto commetoeial o :Lgrioola., que 
cada. vez ina.is ~e a.cccntú::~ ent>·e os Es
tados. 

Menos aos corpos legislativos:, por~m. do 
que ao Poder Executivo incumbo o estudo 
de semelhante assamo to, cuja resolução para 
cada caso particular depende de conheci
m ento e indagação ospeciaes prévias, atteo
i os os interesses c convcniencia.s pocuJial'QS 
aos l!;slados li1nitroplles, a pM' do inter essa 
geral da. União, que deve subrapuja.r, qua.n· 
do aquolles não sa possam conc!Hat•. 

AiSim sendo, pansa. a Commissão do Obt•as 
P ublicas que, dentro de no1•mas e linhas 
gerMs com que o Cougretiso Naaional onten· 
da circumscrovor a a.cção gOVC1'Pa.tiva, a.o 
Podol' Exacutlvo llevcL•á ser confio.da autori· 
za.ção para. concessões dossa. ospooie o com 
este escopo submcti;o ;t c~nsldoraç.'io ela Cn.
mara. o seguinte projocto: 

•0 Congres;;o Na~ional decreta: 
At•t, I. • E' o Podar Exmmtlvo a.utorizadu 

a coneetler, o. quom mais v:mtal!ons offare
'.~·.· cer, privilegio paro. a construcçiio, nso c 

go11o de pontos ou portos com sorvloo do 
('; tra.nsporto de tn:Ll'gom a. rna.rgom p u1• meio 
:r.':,' de barcos mnvllloa n. va:por ou ~ clectriciila· 
~· de, DOS riOS do QUO tl'I~IA O U.l't. ~. § U' dl\ 

Constitulcã:o, obi!oL• vudo.9 as pt•oscrlpcllas da 
presente lei . 

§ I. o O pt••uo dn. conecssii~ niio exoe!loré. 
de 30 annos, <I conta. r da data. 1l1Po n.~~algno.· 
tura do oont1·o.to, findo n qual u. pontes ou 
portos com o material fl:oto e tluotuanto con-

:·: venicnte ao J·c~ula.r tuncclonamcnto do aor· 
.;:1 vioo, em· pEn·fcito estado do conservação, 

passa.rão ao domlnto d:~ Uniã.u, de pleno di· 
~~, reito, sem indemoizac,:ão alguma. 
~.·.~.·.!,, § 2.• O privilegio podcrâ comprehender 

um trecho do rio do 20 kilome\ros, no ma
rlfJ ximo, de cada lllod.o <lo ei:oto das obras, don
~J} tro do qual não será permttttdo, sem a.ceõr

·.do com o eonoasgionarlo, o estabelecimento 
de ponte ou porto de passa.gcm destin~do ao 
·uso publico. 

Este privilegio não abrangerá. as pont.e!! 
on barcos, que vooham a ser ast:~bAiecidos 
por em prezas ferro·via.rias, quo.ndo exclusi
va:mente deatinados á. passaiem dos raspe· 

• ct1vos trens o nem a travessia por meio de 
·baloal!,cMiôas ou outroa meios de transporte, 
o.o tempo d~ coneesslo, já. empregados no 
·trecho do rto . 

§ 3. o O conces;iona.rio gozará do direito 
de ucsapropt•iação, na fórma. da. legislgção 
vi~ente, dos terrenos per~ncentll-i no do· 
m1nio pa.rttc•1lar necessarios á. construc«W 
das obras o casas do3 respootlvos gua.rdae, 
aesfm como do uso gratuit o dos t errenos 
naciooaes, destinados ao mesmo ftm. 

§ 4. o o conccssionarlo poderá. perceber 
pedagio ou cobrar pa.ssagem pelas pessoas, 
a.n!maf,s, carga.t~ e Tcbiculos de q uaJq nor na
tureza que transitarem pel~ ponte ou pon
tes ou se u ~ilizat•em dos barcos, da accôrdo 
com uma tabella. do preços previo.mente a.p
prova.da pelo Governo, ao tempo da con
cessão e revista triennaltnelttu, não devendo 
exceder nos que fol'em cobrados na t•egião 
clt•cumvisinlm em casos a.na.logos _ 

§ 5,0 Torã.o passagem gratuita. os ag•Jnt.es 
o soldados de polici<~, quando em servlco, e 
as malas o estafetas do Correio. 

§ 6. • As obras serlio executadas do modo 
a não embaraça~• a livra navegação dos rios 
o :polecií.o Btll' t'e5gata.da.e etu qualquer tem
pu, pelo Govorno, mediante prévio accordo, 
e em fctl l:~. doaro pot• meio de a.rbitra.tn.ento. 

§ 7. • O concosaional'io se obrigarii. a. a.u
xillat•, do nccordo com os govm•nos osta
duaes intorossados, a. arrocu.da.çii.o dos res
pectivos Impostos. 

§ S." O Govemo, nos contrl\Ctos <1ue oo· 
Iobr"r, oatlpul:~rlt os prazos para. aprcsen· 
ta.ção doa plunos, iaici~ e conclusão das 
obriUI o ali cla.usulas que julgar convenlen· 
ta~~, parn. malllot' salva.gua.rdat• os interesses 
da. União o dos Est.ados, podendo impôr 
mnl~u o pona.s, inclusivo a de caduclda<le, 
pola lnobsorva.ooia dtll roraridas clausulas . 

:\11 . 2.• O govN•no do & t.><lo em cujo 
tcnitol'io tiverem do sor csta.beleoido.s a.a 
obras tem dlreí~o d. preferencla. par<l a. con
strucçií.o daa mosmae, quando aa destinar ao 
uso publico gratuito , 

Paragloapllo unico. Para esse fim, t n.mbem 
gozu.t•ú. da. faculdade que compete ao Go
verno l~ederal, ea:.vl do § 6• do art . 1° 
desta. loi. 

Art. 5°. Revogam· sa as disposições em 
contrario.:. 

Sala das Commissõcs, 11 de outub1•o de 
1904.-otega•·io MacieZ.- Vespasiano d11 ..41-
buguerquc, rcla.tor. - A. Oandido Rodrigues. 
- Cdso ile .Sou:m.-Abdo» Bapliola,-Seryio 
Saboia,-Abdon Mila..ez. 

O Sr. Jo11é Do:nlf"<l.eio-sr. Pre
isdente, pedi a palavra para. solicitar do. 
Mesa um11. ligeira. reetiO.ca.clo ao que está. 
pubiic.J.do no Diario do ()(,.,.g~•sz~ • 

Antc-bontem, quando pela ordem falla.v a. o 
nobre Dcput:~.do do. .Ba.hla., Sr. Augusto de 
Freitas, tive occalllão de dar a. S. Es:. di ver-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:02+ Página 5 de 28 

SESSÃO EM 13 DE OUTUBRO DE !904 Q/6 

Ms a.pa.rtes; um delles. porém, que vem pu- fosse incluído na ot•dem do dia este projecto, 
blica.do no diario da casa, não traduz perfei.. encerrado sem debate, - sorpt•eza maior 
tamente o meu pensamento. ainda- e sobre o gual a.ndav.t concatenando 

S. Ex. reCeria-se á equiparaçã.o de diver- a.Jguma,s idéas (pcrmitta-me a Cama1•a a. 
fiOS eollegíos pari;iculares e dis~e : «Pois o pretençio de as ter) para expol-as aos meus 
Governo quando provoca a. acção do Can- illustres collegas ,fa. Commissão de Instrucção 
g~esso, quando espat•a po1• ella, equipara o Publica, cuj<}s meritos enalteço, e a. dous dos 
·Instituto do S. João d'El-Rey ~ » quaes, os Sr3. Anthero BQt elho e Teixeira 

Consta. do Diado do Oong>·esso que dei em Brólndão, eu devo uma gcntihl2a,que me praz 
seguida este aparte: «Pois eu lamento que o confessar desia il'ilmoa., qual a de me ha
Governo fizesse cgaa equiparação"', verem previamente communicado suas im-

E' e>te ponto que reclama. uma rectifica.- pressões sobre a instituição d'l r egimen uni
\'li.v. Eu não ~Ileso quo lamentava a. equipa- versitario que propuz o anuo passado, mani
ração do Instituto de S. João d'El·Rey, feita festando-me com toda leald::vlo os seus dis
pelo Governo; disse, em um apartG ao nobre sentimentos com aquelle plano de reorga
Daj)uta.do da Babia., que lamentava os di ver- t nização do ensino. 
ws factos por S. Ex. mencionados, aos qua~s A 3• discuSilão já. encontro enccrt·a1a, 
attribuia a dcoadoncia. do ensino. S1• , Presiden to, de modo que n ão posso mais 

8. Ex. tinha.·se referido ao facto de es~e.r[ intervir no debate, e nem l'ace iem os meus 
se pagando um substituto em exercício de illustres coUegas que o faça a.got•a e menos 
uma cadeira. uma gratifica.ção JlOl' ve1·ba no momento da v utacão, embora, si tal a.tt l
I!Xtraordinv.ria. s. E:x:. referiu-se mais á.s tude assumisse, teria IJa•·n. legitimai-a essa 
diversas e'luip<~.rações de collegios parti- jurisprudencía regimental ou parlamantar 
culareo, que o Governo estava fazendo. a c1ue se referiu, com tanto ospü•ito quanta 

DGvo dizer que todoB esses faotos, á vista verda.de, cousa.s raras de andar j tmtas, o i l
da attitude que tenho assumido em t•clação l.ustre Deputrdo pel.iJ. Bahia, Sr. Augusto 
l!.s cousa.s do en~iuo, lamento profundamente, de Freitas. 
mas de um modo gora!; eu nao me referi es- Uru incidente, poróm, oc~orreu n o debate, 
pecb.lmeute ao caso do Instituto ds S. João que muito de perto me interessa e em cuja 
d' El·Rey, nem soí mesmo as condições em elucidação me sinto emponh a.do. 
que elle fúi equiparado, isto é, si foram JlOr· E' o caso qu~ o emintlnto rop,·esentante 
feit :.mente obsm•vadns as presct•ipções da lei. da Bahia censurou, por con tradictor ia, a. 

O s J - L V '" ~ t• conduota, do illustre 81•, Ministro do Interior, 
. n. OAO Ulz- · ,<,:o;, n"o par l· po1-que elle, au mesmo tempo que ordenava 

oulartzou. uma. inspecção t•igorosa nos institutos egui-
0 Srt. JosÉ Boml'ACio-Devo a.ocrescentar pa.t•a.dos, inspecção que veiu a.ttestar o de

aom a tealda.do e franqueza com que sempre ploravel fnncciona.mento delle~, do alguns, 
me enuncio quJ si esse instituto níio foi equi- sinão de muitos, quer llO p onto de vista. 
p~rado ue accordo com as- condições da. lei, é economico, quor no -tocante á. disciplina. e 
lamontavel a. sua equipll'ação. concliçõos de ensino, S. Ex. expedia decre-

E' o que tlnht\ a dizer. to cquip~ran.Jo um ins~ituto d ocent e ue 
minha. terra. na.ta.l. 

O S1• . Presidente- v. Ex. queim 
mandar po~ escripto a sua rectiflcn.çit~ .• 

Antes do mais, Sr. Pre3identa, ha. u m erro 
de estatislica. ; depois da inspecção ordena· 
da p elo Ministro, não foi essa <l'luiparação 

O S••. Gastão da Ounha - a. unica. decrata.1a.. E o mosmo n umero do 
Sl'. Presidente, eómente hoje, chegado de mario, em ~ue li hoje o discu rso de S. Ex., 
.Minas e pGl'Correndo á. ligeira os uumeros do publica o decreto equiparando u m esta
Diar<o <lo Congresso, contendo a notici~~o das ·belecimento particular de ensino no Rio 
duas sessões a que faltei, tive conhecimento Grande do Sul, -o G:ymnasio Gonzaga,, n;~. 

.:p~rticularizado dD debate quo aqui occorreu cida1e de Pelobs. 
em meio da vot!tção,seja-me licito accentuar, E' censura.vcl, pergunto eu agora, no 
a proposito do projecto n. 292 A... ponto de v ista legal, a conduc~a do Sr . Mi

0 SR . BR!CIO FILHO- Sem que houvesse 
proposta de votação em globo, s~ja·me licito 
a.ccentuar . 

0 SR. GASTÃ.O DA CUNHA-· • • Sobre inStl
tutos oquipa.ra.do5 e.o Gymna.sío Nacional, 

Sinto de vera.s, Sr. Presidente, a minha 
ausencia, de poucos dlas aliás, ma.s o tempo 
bastante para. que, com sorprezll. minha, 

nistro do Interior ? Creio que nã;o . 
O Ministro, qualquer que sej.~ o seu modo 

de ver pessoal sobro o assumpto, não tem 
o dil'eito de substituir-se o.o preceito da le i 
(apoiados), que deve cnmprit· como nella se 
contém, o portanto du,r a. equiparação a to
dos quantos institutos preencham a.s condi· 
ções predetermin~as para a obtenção desso 
privilegio. Desde que o instituto estil. nas 
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condições prefixadas em lei e requer que se a nto quanto pos~o eu inferi .r da. votação 
. lhe confira a, rega. lia. da cquipa.rnçíio,. o :!.li- havida., quo foi do mau agouro. 
· .nistro do Interior não tem o direito de ne- Sr. Presidente, eu ainda. tel"ia palavras de 
ga.l·a. (apoiados) sob pPetexto de que a lei é ·referencia ao aparte com que atalhou as 
mê., corn o fundamento de que de ve ~er e !ta. pondera.çues do DeputiMI.o pela Kthia., o meu 
expungida do direito vigente. Si ta.l condu· compa.nhsiro de ba.ucad.a. e de dist1•icto o 
cta .o )1inistro a.dopta.5Sa, mereceria. justl.s- Sr. José Bonifa.cio • 

. síma inc!•epaçãn e faria administra.ção in i- Mas as p alavras de S. Ex., proferidils 

. ·qua, porqne c.reav<L odiosa desegna.ldooe de agor a., explicando o sentido do seu anterior 
·. ·iratamento pa.ra. os diversos institutos de en· conceito, eliminam <>.omplctamonte o ob.ie-

lll.no no p!l.iz, negando a. uns o que a. outros ctlvo que ou visava. e o motivo para. quaes- . 
se. concedeu; uns e outros estand.o em con· quer éonslderações de minha. pa!'te . 
dições lgua.es c igualmente com jus <1 rogalí~ 0 SR. JosE' BoNJFACio-Desejava ap:ma.s. 
legal. um esclareciment o do V. Ex., para m e 

Si assim agis3a o Ministro , sobrepondo orientar melhoi·: si 1bi 0 acLua.l l'dinislr o do 
suas opiniões individua.es a o dicta.me da lei, Io lel'ior quem fez a nomea.çã.o do ftsca.l eocar-· 
teriamos, com lll[nt~lla. cla.moros~~o desigual· r egado dll dal' parecer ~obre 0 iustítu~ de 
da.dc, o alvedrio do Minisko er igido em re- s. João d'El-R.ey . 
g ra. de governo, qua ndo para. o caso existe 
di rei to cscripto pondo normas de a.cçã.e ao O Sa. Btucto FILHo-Pareoo que foi. 
E~octiiivo. (Apoiados. ) o Sn. GA.srA.o nA CuN!l ..... -Kão pod endo eu 
.. Isto seri(l. licito DOS tempos de anhnho, aSlloverar caotbcgor icamente , isto é, affirmar 
quando toda autorida.de e tOO.a sabedoria es- ou ne~~l' sobre 0 . p onto a. que v. Ex .· 
tavam naquelles deposita.rios do poder uo- d " · d 

~idos dos santos aleos e t ocados da. gra"" allu e . all i!.s tão rest r1cto e e samenos pon-· 
vvo deração, dal'oi a Y. Ex. outras explicaç~s 

I vinil, cuja. v ou t,<tde era. lei - voltm tas regis que nã:o serã:q escusadas para. a. oricnta.çao 
sup~·ema le"'. d 

Hoje, não. O Ministro do Intcl'íOl' não que eseja. 
póde 11nnulla.r o Pmler Legislativo e negar a Mas, antes disso, Sr. Presidente, si fora.m 
equiparação a. tudo~ quaritos tustHutos este- motivos de Ol'dern geral uu dou~dnaria e 
ja;m nu.quo\las condições economicas e peda- nada de particular a esse instituto de 
gogica.~ estat uídas em lei, a. todos quantos m1nho. terra., quero dizer, nenhum motivo· 
provem possuir os requisitos que a lei Pl'O· de facto peaulíar a · elle, a razão do . aparte 
}>oz :í iniciativa p;wticula.r, so h a p romes&<\ do nobre Deputado por Minas, lamentando a 
formal de lhes conocder a f<Lculda.de de expe· oquipara!)ão, conforme S. Ex . acabou de· 
dir titulas validos para matricula. nos cursos explicar á. Ca.mara. - eu nada. mais 1i!nho a 
de ensino superior. dizer, porquanto será a reprovaç~o de S.Ex. ,. 

Si fosse lid t o n.og m iniatr o&, aó porquo oomo aoa.bamos de ver que o é , a con
elles suggeriram ao Poder Legislativo pro· sequencla de seus principias o o assumpto •. 
videncia.~ ~ndentes a obviar as desvaota- coutrarios á.s equíparaçõ2s. de todo e qual
gens de uma le i, cuja execução é nociva, no quer instituto de ensino particula r , infen
parecer delles, por ma.i~ fnndarlo e "COnvin- sos á otncialízação dos e..~ tabelP.aimento.s . 
cento que sej&, deixar sem cumprimento fundados pela inicia tiva. priva.da.; e, nesse 
essa lei, até que o poder competente, caso, a at~itude adversa de s. Ex, , por isso 
aqueUe que a decretou, venha a.broga.l-a ou mesmo que é generalizada, a nenhum delles 
deroga.l-a si tal methodo de governar fosse fere especialmente. 
aanonizado, Sr. Presidente, eu não sei a E' o ponto de vista de S.Ex., e eu loul'O a. 
que ftearia. reduzida a. autor idade legislativa sua. cohercncia. ; é a t{outriua. su stentada 
em um pah constituci()na.l. por S. Ex. e da qual não estou muito· 

Emqna.nt.o nó~ não puzermos ou~ra no riU& longe ..• 
de agir, entl'nde·se que essa é a melbor , 0 SR . Barcro FrLuo-Creio due e a. dou-
porque o poder competente para dal-a é o 
Gongl'tli!So :\'l\cional e ao Executivo cumpre t rina do projecto de universi ades. O pro
obedecer. E' um mal1 Não estou longe de jecto de v. Ex. ~obre universidades é in-

t eiramente contrario aos estsbelecimentlls peni!ar que o e; ma~ pa.m r·emedial-o aqul equipara.do
8

• 

:Ot.:":~s e tratemos de eumprir o nosso Por isso, v. Ex. deve lamentar a eqniJ)a-

E, Sr. Prellidente, a :prova de que não é ração. 
la.cü o remedío, t eve-a V, Ex. , a.inda uma. O SR. GAsT Ão DA. OuNnA.-V. E:r.., meu 
vez,oa. sessão de ll, pois o remedío Jembra.do illustre collega, não me leve para lá ; não 
pela maioria da. Commissio de Inskucçã:o que eu vá. a contragosto, mas é que não. 
Publica. pa.rece-me l'epulsado Ptla. Ca.ma.ra., seria. este o momento mais a.deqnado. 
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0 SR~ BRICIO FlLl{O-Desconfto ; póde ser 
que não esteja bem orientado. 

0 SR. GASTXo VA CUNHA-Está, e eu nunca. 
o -vi desorientado nesta. Ca.s.J., onde sua 
bussoln. funcciona. hem, supePior ao.l tem· 
poraes. 

Sr. Presidente, devo informar â Cama.ra 
o especialmente ao meu i1l ustre co !lega de 
representação, que !lu pouco pedia. esclareci· 
merttos que o orienta.ssGm, que o insWuto 
equiparado de S. João d'El-Rey reune os re
quisitos legaes para obtenção da regalia que 
lhe foi concedida. 

Lembro-me lJem que J)al'~' a equiparação 
cotejou o Min~stcrio do Interior a.s edgencia.s 
que impuzilra. a um instituto de Pouso Al!l
gre, em Minas, que antm•iormente e nas 
mesmas condições fôra constituído,. iiscali· 
zado e afinal equiparado, Nada para elle se 
fez fóra dos precedentes. 

O men digno companhelro de diatricto 
conbece o pessoal docente, parte delle ao 
menos, e sabe que alli eminam professores 
quepJr concurso obtíveramcadeírasno ma
gisterio ot!icial em Minas. 

São homens de aptidão pt"ova.da officia.I
mente naq uella ma teria que foram chamados 
a reger no instituto a. que vcu alludíndo. 
(Apoiados.) 

Conhece-os bem o meu collega. de ;repre· 
santa.ção; são antigos professores, um delles 
até aposentado, do nosso Esiado. 

Dos novos, um que ha pouco estabeleceu 
residencia em minha terrs, que o adopton 
com satisfação, esse--veja n. Ca.mara o escru
dulo havido na selecçã.o do pe,soal docente
deu como attestarlo de sua competencia o 
concurso que ftlZ ao S!l installal' o Gyrnnasio 
de Campinas, sendo alli cla!)siJlc:tdo em pri· 
meiro logar para. a cadeira q ue ora rege no 
instituto equiparado de S .. João d'El·Roy . 

0 SR. Josú BOX1FAQIO- Sem duvida.; ~ 
um moco digno e muito competente. 

0 Sn.. GASTÃO :OA C1JNHA- Qnanto· a.o 
l!dificio, S•· . Presidente, não conheço no 
Estado de Minas, tíra.nte o Inte1·nato do 
Gymnasio Mineiro em Barbac~na., instituição 
nenhuma. pa.rtictliar que disponha de predio 
como o que o Instituía do Hurno.nidades de 
S. João d'E1-Rey pos.sue. Basta. dizer que é 
urna, casa assobraàada, de amplas dimensões
isolada, occup:1ndo o a.tto de uma cle\'ação 
que domina toda a cida<lc, e que, embor:t nJ. 
zona. m·bana.-está em uma rua da cidade 
-dispõe de cerca de 18 alqueires, de 4"',84, 
espaço de ter1·a sufllciente para. uma escola 
profissional de primeil'a ordem e para um 
::.bastado estabelecimento industrío.l e agri
cola. 

Alli funcciona., ha muitos annos, um asylo 
do orphãos, ao qual agora, :por um des

Vol, VI 

dobramento natural, so junta um instituto. 
de humanidades. 

Só o predio poderia. constituir a dotação. 
legal que habilita.!se economicamente a. 
pedir a personalidada civil. Pois, além desse · 
pa.trimonio, poss~e mais dC! 50 apolices. 

Nada mais me resta. a. dizer •• _ 

O Sa. Barcro F1um - V. Ex. mo poderia . 
dizer- é uma i.nforma.ç1io que desejo para. 
minha orientação - si a. :pessoa enca.n oga.da 
do fisca.li.za;r esse est<l.belecünen to, pa.l'a dizer 
si elle estava ou não no caso do ser equipa-· 
l'ado, foi a mesma qua depois teve a nome
acão para o lagar de fiscal do estabeleci
mento, como se tem dado em outros casos 
analogos ? 

0 Sa. GASTÃO DA CUNfL\ -Foi a mesma 
pessoa. 

0 SR. BRICIO FILHO- Acho uma. irregula•.· 
ridade tamanha ! 

UM S1t. DErUTADo-Está na lei. 
0 Sa. GASTÃO DA CUNIIA-Sr. Presidente, 

o meu iUustre colloga., Sr. Bricio Filho, per· 
gunta si a pessoa encarregada de tt~calizat• 
o estabelecimento, antes do decreto de equi
paração, é a mesma que ex:erce hoje as fun· 
oções de fiscal junto ao est.'l.belecimeato já 
equiparado. Respondo que é. 

O Sa. B1ücro Fxuw-Mas nào é r egulai', 
porque, sahel'ldo que tem de .fiscalizar e vae 
depois sor nomeado fiscal do e stabelecimento 
quando equiparado, como tem a contecido om 
todos os outros casos, com facilidade acha-o 
em condições de ser equiparado, para ter e m
prego. Aliâs, não estou me referindo ao caso 
especial - o fisaal; o fiscal póde ser pessoa 
muita digna e muito distincu .•• 

O Sn.. JosF; BoNIFAcro-E é r ealmente uma 
pessoa. muita digna e distinc ta. 

O Sn.. 8Iúcro FrLno-Mas, em thcse, acho 
a írregtt!aridade tamanha , que )l.iio posso 
deixar de mostrar estranheza. 

0 Sn, GASTÃO DA CL'J:\IIIA- Si é lnconve~ 
niC!n te, não é illegal. .. 

0 Sa. BRlClO FILIIO- :"'iio é decente. 
0 Sa . GAsrXo DA CUNHA-... Note o meu 

collt"ga q ne a :pessoa. que fiscaliza antes d11, 
cquip;;ração já percebia vencimentos p Ol' 
essa. fisca lização prévia. 

0 SR, BRlClO FILHO-Entíi.o a declaração 
de estar em condiçõe~ de ser eq,uip~raJ.o co-· 
meça ... 

O Sn. GAsTXo I>A CuNHA-Perdã.o; é assim 
mesmo. 

Ella se di vide em duas :partes: tl.sca.li:~:açã.o . 
prévia, p~ra -ver si o instituto funcciona em 

36 
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condi~ões de merecer equiparação e fiscali
. z~ção posterior, para ver si el!e continua. 
-~aüsfazendo os programmas officia.es, et~. 

0 Slt. BRICIO l"'LIIO-Níio PStOU me l'efe. 
!'indo a.o caso ua.rticnlar do collegío de São 
.reão d'El·Rey. • 

0 SR. GASTÃO DA Cl::'o111A - Perdão; com· 
preltendi o aparta de V. Ex. Mas a. loí não 
7eda. que o mesmo fiscal nomeado para. o 
pri~neiro periodo continue no período pos· 
:ter1or, 

Fa.Uo como quem é contrat•io ás cquipa.ra.
,;.ões; mas o mccb.~uí~tuo do projecto em YO· 
tacão, ou me!llor, a. providencia final del!e 
não m.e satisfaz plenamente. 

não lnopportnn:u. A ostes dons simples qua
lifica.tivOI!,desaeompanha.dos de q1111.lquer jus
tificação, por ma.ill rapida que fosse, breves 
e lapidares como um epitapbio, succedeu o 
silencio d<1s co usas mortas ..• 

0 SP.. Josf; BONIFACll)- A quem atkibue 
V. Ex. o afastamento do debate do projecto 
sobre universidades~ Não póde attribui r siniio 
ã Mesa. daca.marJ.,porque a Commissão,dando 
o seu parecer, ligeiro que fosse, pediu á Mesa 
<1. inclusão na ordem do dia., dos dons proje
ctos, acompanhando os qua.os viria o proje 
cto de universidades. 

0 SR. GASTÂO DA CUNHA- S1•. PresilleD~e, 
a M~sa. receba. a. 11ansura. do meu C()ltcga por 
MinasJ Permittaru-me diZel-o : ncst!l assumpto o 

no1ml DGputa.do POI' Pernambuco, no correr 
da. discusll':io •lo rua. ll, teve um conceito O SR. Josli: BoNrFAcro-E' o que se infere 
feliz, expressão da. verdade e <Lue foi o sche~ de SU<!S palavras. 
ma do deh3te todo. O SR. GA.~TÃo DA CuNrrA- Permitta-ma o 

S. EJt. disse: <~quan•lo se fv.Ua na desmora.- meu collaga obtempera.r que a Cornmissão 
lizaçi'í.o da ensino, toJos n. :proclaman e disse no parecer que propor i a. ou soticí ta. ria 
c contra. ol!a decla.m11m ; mas, na momento a. inclusão em ordem do dia de dous pr-ojeotos, 
di!, reforrn11 quB venha. trazer a moralidade esse 292 A a. q_ue tenho a.lludido e outro, o 
ao ensino, poucos desejam pol-a em obPa». do Codigo do ~;mdno, em cuja discussão oífe· 

Sr. Pl'esidente, dou razão ao illustro Depu· receria emendas que tr·ouxossom para os 
tallu pela Bahia, o Sr. Augusto de Freitas, institutos de ensino superior a. a.utonomiil 
quantlo estranha. que de um conjuncto syste- didactica e disciplinar, dando·lhe9 de par a 
maticu de Jisp.Jsi~ões coneernentes a. um de· personalidade civil. 
terminadoassumpto, (tua! o Codigo do Ensino, Eis as duas medidas, só ess:~.s, que a maio
ss destacasse um ca.pltulo, pa.r~ fa.ror delle ria da Co1nmissão 6ntendeu b;J.stn.n tes pa.ra. 
um projeeto da lei á. parte. reerguet• o ensino ontrll nós-r•eorganizal-o 

De pleno accQr·Jo com S. Ex, E igual ccn- diz um dos conoidel'3.ndus, o tornil.r diçen
sura. tel-a-hia eu feito, a.ccentuando a ill· savel par•a osso eJl'eito a impla.otacão do regi
convcoiencia. dosse modo do legislar por men unfversito.rio. 
parcelln,s, desarticulando medidas que mu· Ora., pa.1•ee~-me pouc~. muito pou,~a pa.rl\ 
"tnamente se ajusta1:q e completam. !Ma quem tanto pr01netteu nes~a pal.n.VJ'a-reor
quGs•ito do e11sino, em seus tliíl'el'outea ~uisa.r; e pouq,uissim() p~ra. combate~· e re
gráos, deve o Congresso abordai-ti integrttl· ,Jeitar um pla.n() das dimensões o da. relev3.n· 
rue11te, abrangendo, no e:>tudo q,uo tlzet•, o oia desse, quo tive a. honra. temerarh, de 
problema em toda sua extensão e em 1·Jd:\s sujeitar ao juizo de meu& collega.s . Quet·o sua. 
os sua.s ra.midoaçõcs. E' impossivol legish~r dillcussão e eu a. espBro, como j ú. esperei d3. 
pl'olloua.mento por essa. fórma., desconjuntao.- parte elo meus collogas da. Commissão. 
do peç~s que se antrava.m no mcohanismo 

. gel'J.l. Foi ne,;sa, conviccão qu3 apreseDtol 0 Ao tempo quando aprageutei es~e pr~seto , 
:tnno passa.do o pt>ojccta de Ol'gamzação uni- houve do lado do certos Arista.rohos fa.tantes 
·versitaria., discutível sem duvida., sujeito a. uma risota. desdenhosa e cuidaram elles que 
C()l'reeçõcs, por certo, mas que o.sse merito, podla.m mata.r a. idl!a es~ro.l~ando lara.
quando outros predicados lhe faltem, possuia., ehas. A isso limitou-se na. imprensa o estudo 

. - o de apresent:w um pta.no integral e h:u•- de uns tantos criticas de escada abaixo, fa-
monico. Já. ê uma v:~.ntagcm, creio Cll. zeudo excepçii.o unica. Git Viclat,que, a.dvm.·s~ 

Si projeeto já. houve que desafiasse 0 88. rio d& idéa., a. discutiu com seriedade, embora. 
·tudo solicito da Camal'll, foi este. Entre- a.pa.ixonadamentc , 
ia.uto, foi afastado, após 0 luminoso parecer ~sse escriptor, que tem ca.pacida.de, entrou 
de autoridade competentissima na ma teria, no a.mago da questão. Hei de responder em 
o _illustre Deputado pelo. fuhia. 0 Sr, Satyro tampo as suas objeooõos. Do qno pa l'Voeja ram 
D.tas, pelo voto da. maioria da Commissão de outros niio guardo memoria.. 
lnstru~ã.o Publica; e, permi~tam-me 09 di- E eu desejo aq11i o deb<~.te, e a.guardav<lo o 
.~nos cotlega.s que 0 diga., nesse voto apenas juizo oontra.rio da. Commissã.o. 

ii!O diz que a. ídéa. de estabelecer o r!Pimon O Sa. José BoNIFAoro-A Commissão da-
universitario no Bra.zH é- « prematti'ra, si aej<J. esse debate. 
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o sn.. GASTÃODA CUNjJA..,-Folgo b:~.s\a.ute, 
·C ta.nto ma.is qlw.nto ate a.gora são desco· 
nhecldas a.s ra.zõcs de sun. repulia, que ·as 
não oxpend& o parecer da. maiorin. dn Com· 
mis:;ão em eonsiderandos, enjo hconlsmo 
estou (lo l(l.menta.r, nã.o po,tendo eu accoi~a.r 
aquelles dous designa~i vos é! e sentido herme· 
ti co : prema.tura., sínão inopportuna. 

0 Sa. JosE' BONIFACIO-Trouxe oSSOS COU· 
·sidera.ndos para. l)roVooil.r o dcba.tc . 

O SR. GAsr.\o DA CuNJu.-Mn.s, prematura. 
o inoppot>tuna,por que 1 Oh! ossa,interroga.ção 
·se ergue como intiroa.tiva imperío~a aos 
meus colloga.s, aos quaes eumpro expm· os 
fanda.ment.os dessa. conclusão. O a.sslirto do 
S. E:t. é ma.is que a.atm~.atlvo, é cat~go· 
rico. 

Por certo, Sr. Presiclcnte, que a ímma.tu
rídade ou inopportunidado de um:t r eforma, 
-s-ão obstaculos á. sua realização. Consiste 
mesmo a. sciencia política. em conciliar 
as exigoncla.s não raro irrequietas ou tmpa.· 
ciontns dos rerm·madorea,com .os ncceS$ÍÚo.des 
:permanentes da ordem, que é a b:1so Pl'lmor
ilial do progresso . 

Esta. prudencia. dos homens praticos, an
teparo pt·ovid~nci:l.l a.os e11ageros dos thco
t"istas é salutar c presta.dia. ao governo .das 
·sociedades; mas, ell a., como todas as vit•tudca, 
pode peooar pelo e:ccesso tambsm o ser nocí· 
va egualmente, quando o amor á ordem de~ 
gcnera no misonoi>mo dos emperrados. E eu 
vou por t emper<J.tneuto com os ro.d.ic<ICS, 
qWJ.ndo é preciso dar combate MS roacoioua· 
rios. · 

Não<! 'l. bypathes!l, felizmente eu o ue· 
claro com absoluta. sinceridade. Os meus 
collega.s, obedecendo á boa c sii doutl'ina con· 
se~vadora, pugnando pela csiabil!da.de, mas 
eYitando o immobilismo, não cou~t·a.ria.m, 
es\á. claro, o progre~;So bem entendido e bem 
alto declaram, como aliáS o fa.zom todos os 
con.sorva.dol'cs, o que -vaie dizer, t qdos os 
opportunistas, quo querem a. evoluçlio para 
o melhor, o ~perfeiçoa.mento gradual e suc
cessivo que a. cada. idéa. aponta a hora. pro
,picia., e a.sslm va.e, sem saltos nem abil.los, 
aocell-andD a. porção possível de inovaçõ~s. 

Ma.s, senhores, é afflrmar pura. e simples· 
menta que uma i·iéa é prococo ou inoppor· 
tuna, não basta. nas n.ssembléa.s de ra.cio· 
cinio como esta. E' licito a. nós outros, os 
J'eformadores impacientes, inquil·ir o porque 
-de tal inopportunida.do ou precocidade. 

Prematuro, senhores, é antecipado, -tempo
rão, antes do tempo. Ora,elimi.nando do qua.
•lifion.tivo subsoquent~ -inoppor~uno-a. idéa. 
de tempo, jll. expres>a. no designativo o.nte· 
rJor, resta para. tril.duzir a pa.la vra «inoppor
.tun~» a significação de inconsideudo, lutem· 
pes~ivo, fóra. de proposito. (N~IJ apoiados.) 

Ül'O., Sr. PresUento, 11. mim. autor do pro· . 
jecto, corre o dever, assiste mesmo o direito 
de acudir em defesa. delle, e outrosim, da· 
que!les compa.nheims que o apphudem c 
que, ]Jeh respa.usabHülade quo lhes advcem. 
quando menos, dos cargos quo occu:pam, não 
podem ser asi!im tão summo.l·iameute acoi· 
mndos do !nconsideroção ou leviandade. 
(Nao apai<ulas.) 

0 Sn. Josí: BO:-<!l'AC!O- V. Ex. COO$iga d\\ 
Mesa. da. Camara, com o ~eu p~estlgio, que 
dê ~aro. o debate o projecto, e a Commissão 
cntã.D ctplicará. o E eu pensamento . 

0 SR. G.\S'l'ÃO DA CUNJJA- Sr. Pr~idento, 
o opportunista. não é contrn.rio a uma rc
lot·mZL em si mesmo, na sna. essencia., antes ~ 
reputA bo:>., mas apenas julga que não é che· 
gado o momento de a realiza.r. 

Ncs>a. maneh':\ do ser, tcmpcrnmonto de 
cada (tU:~l , ou nessa. allega.çã.o do inopportu
nldada oppo>tu. ao meu projecto, está. a. psy
chologin. do oppo1·tuoismo em toda. parte e em 
todos os tempos, cJmo a llistol'ia. !los oppor
tunistas de todas as eras. 

Delle3 tenho algum conh<lciffi(}ntJ por ex· 
pol'icncia. pt·opria ; som sn.hil· dos limites da. 
minh<~. observaçio pessoal, nesta sociedad& 
em quo vivo, na historin. do meu paiz, eu já 
vi dua.s refurmas, uma social, c ou~r:;, 
política., SCl'ilm combatidas poh tl\eol'i3. 
oppal'lunista., não em si 1nesmas, não em 
tbese ou na. ospbera supol'ior dos p1·incipios 
mas, poln. pt•ecocida.de do seu adv!lnt:), pelos 
per1gos de sua implantaç.'\:o apros>a.úu, peln. 
sua. i:~opportuoid<\do, om sunuua . 

01'!1, apesar do advor~encia.s tão podm•osa.s 
13 dl3 presagios tão agourentos. fez-so a abo
lição, como depois se fez a Republica . . . e 
hoje, dizem os voncedot•es ou os radic&Os, 
nilo eu, que aquellM reformas podi&m iet• 
vindo mais cedo n.iuda. do que vieram. (Ris~.) 

0 SR. ERICO COELHO d:i UIU aparto, 
0 SR. GAS'fÃO D.'- CUNIIA.- E' a. historia. 

do todas as idéas ; e agora occorre·mo que 
propl'ia applica.çã.D do vapot• aos carris de 
fet•ro tovc em Franca, de sociedades sa
bíns, votos do convencida. opposic~o. Um 
desses pareceres contmrios á. locomoção pelo 
vapor; documento ~brochado com cita.ções 
erudi tls, condemnou a idéa. em nome da 
physic&, da. meca.nica, e de não sei mais 
quantn.s scieneiag expet•ünenta.es. 

a Vossas maohinas, dizh1 esse pa.l-eceL', 
embora. ag rodas so movn.m, •·esteront stw 
place et •l'auanceront pas.» (Riso.) 

Ava.n~a.\·am,seuhores , como avançou o pro• 
{resso com ellas e como a elecb·icidade que · 
veiu depois, m:lis sorprend!lnte ainda. . Anim, 
as ldéas, u.a&im as reformas.,. 
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Prematura em no>SO po.iz il. idéa univer
sitaria .• , porque? Temos, a~aso, vividoti'io 
. all1eios ao movimento ger/l,l do mundo civi
lisado; somos, porventura., no meio da cul
tur/l, mental que uos cerca., um pDYO en
clausurado, um como compartimento o.stan
que, no qual não penetra a vida que em dor
redOl' circul<~.? Mas,senhores, o opportunLst~ 
não é sinão um adversario provisorio, é 
um correligíona.rio esperado sit1e di e. A 
elles, que nlio rep131lem uma. idéa, antes a 
procb.m~m boa e digna. de adopçã.o, com
pete, quando sinceros, como o sã.o os meus 
collegas, suggerir as medidas de tt·ansiçito 
ou de preparo para o advento dessa idéa.. 

Si assim é, peço venia para perguntar a. 
meus dignos collegas que fizomm noa,,e ~ntui
to ou, pelo menos, que pro poem elles pu. r a. 
ree~guQr case cnalno, quo rcput:nn pesslma.
mema organizado ~ 

VejMnós tão summa.rialnente como a hora 
.. o }Jermitte. 

O que a maioria da Commissão propoz é, 
qu<~nto ao ensino secundaria, esta medida 
contra as oquip:crações, a qual acceito em 
pl'incipio, mas não furmtrlada como estil.. 
Essa. medida, entretanto, li incompleta. Não 
e prematu1·a., é serodia; c hmbem é inoppor
tuna pelo vicio contra1•io, isto é, porque ú 
inofficiosa ou inefficllz por si s6. E nos teM
assumpto é preferlvol o menos bom, mas 
completo, ao que t'l bom, mas incompleto. 

!J ro dos considerandos do parecer diz que, 
não tendo no Braz i L orgll.niz~ção cslavel e 
pi'Oficua, o ensino secunda1•io, base do supo· 
rior (ê toxtual), curnprla. reorgflni.wl-o, <~ntes 
de toca.t• no ensino superior. · 

0 SR. Josf: BONIFACIO-V.Ex.cmtão inicia 
o deb~tc sobre o !l.S~umpto. 

0 SR. 0ASl'ÂO DACUNI!A-M\ÜS ou menos. 
Estou p1•evenindo pontos do deba1;e por 
vir. 

Ora., a roe:lida unica proposta p!lra tal 
reorganização (e a palavra •-corgm•izar 16. 
llStil.) de ensino se~und.ario ~ eMe cercell.
mento das aq,uípa1•ações, que o pro,jecto só 
permi tte aos iuat! tn tos o!Jlciaes tlos Es
tados. 

Curioso, singular modo de reorganinr,que 
consiste em deil.&r a organizaçã.o do emino 
socundat·io, t&l como está, absolatl).mento 
como está. 

E quanto ao ensino superiol' , lembra. a 
convenieneia de ila.r ás nossas Faculdades 
a psrsona.lidade civi I. 

Ora, essa personalicla.de, ellas, as Livres 
pelo menos, já. a. te em. 

E' isso MpresBo no art. 344 do Codigo do 
Ensino. 

E', portanto,. tlcar ainda. precisamen\e na 
situação que ahi está, consa.grà.da e:qilicita.. 
mente no direito escol/l,r vigente • 

0 S:a. JosÉ BONIFACIO-Não ê; ê promover 
que se complete, o Codigo do Ensino. · 

O S:&.. GASTÃO DA CuNHA-Sou da.queUes 
que pensam que o ensino secundaria pre
cisa dé raoJ•ga.ni:r.:>ção; m~ essa reorgani
zação não foi proposta no par ecer nem 
delle decorreu, porque o que elle prop oz 
foi t5.o sómonte o cerceamento das equi
parações. 

A reol'ganização de que,a meu ver, precisa 
o eu sino secundariono Brazil h a de obedecer 
a. este pensameu to capital,-que elle não 
corresponde mais ús exigencia& da. nossa 
época, não possuindo n.quelle caJ•a!lter d e 
generalidad.e e de intensidade economica. 
que a. instruccao primarta e a primaria su • 
pe1•ior ou secundaria revestem na hora 
contomporanea, caracterizada peb luta no 
terreno industr-ial ••• 

YAR!OS SRS. DEPUTADOS'--MnHo bem. 

0 Sa. GASTÃO DA Cur;:no\.-0 e n sino SB
cundario no Brazil é um simples passa diço 
para. as Ac11demias. 

Precisa.mo3 lio um11 ínstrncçiio secund~:~ria 
quo seja prlocipa.lmentc gora!, o depois 
prepal'a.tori~ pa.ra os Clll'SOS S<~Periores. 

0 SR. PASSOS MIRANDA- Desv anece-me 
muito ver V .Ex. amou laJo, nesta quest iio . 

0 SR. GASTÃ.O D,\. Cu:mA-0 Est,;\do, no 
B1•azil, d!L in5trucçiiu secundaria, de modo 
parci:1l o inju~lo para umo. t!lite de rnoços, 
dlíle que é um:1 necossiJade nacional , mll.s 
quG constitue um:.\ minoria, ao pas>o que o 
E~~a.do não mlni~lr11. e1n sous esta.be!eci
meutos do ensino secuu<lt\l'ÍO uma, educação 
~e1•al que l).ll'eiçôe o moço, quo se não des
tina ás earreiras uoiversita1•ias, pal'il. ou
tros misteres, qne o ha-bilite a. a(laptu.J·-se 
á luta. da. vida, 1'ó!'a das pi•u fis,ões libm·al'ls, 
empregando lllt~Uigen~emeote a. sua. aotivi
da.d.e em espheras outras do tra1:la.lho. 
(Apaiaà@s. 11fv- ílo bem.) 

Eis o pensa.mouto ca.pitu.lque deve pr esidir 
á reforma do ensina secundar ia no Bra.zil, 
pensu.mmto muito louvavehnGnte tra.du~ido 
no projecto do Sr. Passos Mh·1.mda. 

A rofurma. estabelecendo o rcgimen d o 
ensino em dous oyolos, já me h:~ via eu e om· 
promottido a. a.pl'esen ~ar á CamQ.ro~. e proton· 
11la f~zel-o em emendu. ou substitutivo a esse 
proje~to 292 A, cuja. discussão vim encontra.l' 
encerr~d11.. 

Assim, o mustre De:puta.clo pelo Pará ou eu 
vinha.mos cumprir a promessa. da. Commíssão, 
qua.l a de reorganizar o ensino SMundario no
Bra.zil, porquo pretender reorga.aiza.l-o com 
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o simples cerceamento dalf equiparações, 
é ..• ·· 

outro emioerite professo!', o S1·. Teixeira 
BranJã.o .•• 

0 Stt. Josl!: BoNIFACIO-Não ·é cora O SÍlU· 
ples cerceamento das equipa.l'li.Qões .• 

O plano da Commissão não deixa. do ser 
1\ompleto, porque visa. o que jli. consta. do Co· 
digo do C:nsino. 

0 SR. G.ASTÁO DA. Cur-uu.-Poá! é isso 
mesmo. Visa. o que j<l consta., is~o é, manter 
a organização actua.l. Igual decepcã:o tive 
eu ao ler a idéa. da maioria da. Commi~iio 
}lara. o r asurgimento do ensino superior no 
Brazil. A itléa é esia., senhorGs: 

«Propomos que a Com missão de Ios~rucção 
e Saudo Publica. sóllclta do Presldonte da. 
Oa.m:J.ra. a. íoclusão em ord,;)tn do dia. dos 
projectos tal e tal, :.os q uaes ofi'eracerâ 
emendas que traduzam a.ctuellns idéas, ele.» 

Quau'.o a.o ensino secundaria, não ::>osso 
esperar outras idéas além daquelias que 
estão no projecto já posto om diacussão. 
(Apm·tes.) Eu mo explico. A maioria. da 
Commissão pede quo sejam dados t\ díacus· 
são dous projectos, um dos qua.oo é osso re· 
1'erenw ~ equiparadoa . 

O outro é o Codigo da Ensino, n.o qual, dlz 
a maioria da. Commissão, proporá. emt~nlla.s 
dando aos institutos de ensino superior a. 
person:l.lidade oivil. Ahi está., nad<i mais. 
Renovo a mewa crltiea; é o m ~~mo quo 
nada. propor, porque tal persooe.llda.do ld. oetd. 
no IU't. a44 do Codígo de Ensino. 

Personalhlo.de civil é cnpa.o!dade pa.irlmo
nia.l, o.1 o direito úe adquil'ir a titulo ouoro~1o 
ou gratuito. Ora, diz o cltaAu art. 34•1 do 
Codigo do Eo3ioo. (Lii) 

O Sa. Eatco Col!l~IIO - Qua estaboloclmon· 
to~. os ometaea 1 

0 SR. GASTÃ.O D.\ CUNHA. (ooKiint!CZ a lêi·)
Quo,oto a.os livros, não ba. que duvid~r. 
Qua.nto aos otlleiaes, c! caso p~ra discutir. 
Entendo que Jtl. póde receber legados c doa-
91íe11; a capacida.do para gerir o pa.tr imonio, 
penso quo não a tem. 

O Sn.. Etuco CoEJ,HO d<l. um a.p~rte. 
0 SR. GASTÃO DA CUNHA- Não dou como 

opinllio assente, meu corraligiona.rio nil 
~mpanha. das universidades (re{ere·sc ao S r. 
Erico Coe~ho), porque espero que, removido 
o obetaculo de ordem constitucional que o 
a.fasta. do a.postolado da idéa, teremoi do 
nosso lado a palavra prestigiosa. do illustre 
Deputado pelo R.io de Janeiro, d11pla.menw 
va.Uosa como professor a como paladino das 
idéa.s ma.i3liberaes em mawria de ensino. 

Tambem conto que, aparte modalídades ou 
questões de detalhe, terá igualmente o regi· 
men Ulli veraitario um pala.dino na. pe~soa. de 

Mas, continuando: pcraonallde;de civil. 
Que tecm htct' ado com ella só,os irut i&utos 

que já a. ·possuem 1 
Notae Gem: essa vantagem · isola.dn, sem 

medidas outr·a.s, póde tl'a.Ilsformal' se em 
desvauta.gotn. 

Em conclusão, senhores, a que fica r edu· 
zido o cabedal de idéas quo a. maioria da 
Commíssão de Iostrucção Publi()8. oppõe ao 
regimen univel'Sita.do ~ 

O Sa . Josú BoNrnmo-V. Ex: . consign. o 
debate sobre o a.s~ump~o e a. Commi.Esão 
dirá. 

0 SR. G.UT;\0 D.\ CUl'i!IA- Dird. então, 
porqno uã.o tora.m éscriptas no J)<tl'ecor. 

Na discussão dessa r eforma, eu mo eom
p!•ome\to :1. o.prescnt:l t• a.o m<lu pl'oprlo pro· 
jecto umas t:.1nt.a.s emonll<~s,qlle val<lrãotalv~:z 
por um Stlbstiwtivo, que v.ll<ls não altera o 
que do subs\a.ocia.l ou fundn.rueutal e1:iste no 
projecto du anno passado. 

De então para cá. cu tenho alarg;1do o meu 
pensamento, rapaosado minhas id~s. dapu
ra.lo a ooaoopção primitiva, mas cada. dia. 
mai~ convencido do qttc , dada nossa orga.ni· 
z11çli.o constl~ucional, :1ottent.a. a. distribuição 
rcita. entre União, Estados e municípios da. 
autorlda.Je legislativa sobre o ensino, o meio 
unico do o1•gaoiza.r proficuamente a. iostru· 
cQiio em seu.~ differentes gráos o es~o que 
ol!orcco o r~imon universita.rio. 

Tenho {4l, sr. Prosidente, do quo a id~ :J. 
captto.I dessa. rororma !ta. de vingar. 

Kll disse, a.o a.prusunt t~.l' o tueu pl"Ojecto, 
que elle havia. do abdr caminho; pois bem, 
no pt•oprJ.o selo dt~. Ca!llO.!:'a, Sr. Pro~ldeate, 
jll ~e tem conseguido mutto. 

o illustro Oeputndo polu. Babia, o Sr. Ro· 
d1•igucs Lima, apresentou mn PI'Ojocto que 
inslituo o l'egirnon universlt,uio noatJ. Co.· 
pita! ; domou projccto divel·ge ello no nu· 
mero dos ceut1·os univl)rsitar ios. 

A maioria. da. Comm isoão de Instl'ucçâo 
Publica. decla.l'a·Sc ravo1•avel á ídéa om um 
de seus pl'iu•:ipios basieos: a plena autonomia 
diseiplínat• c dida'l:üca, completada pela. par·· 
sona.lidade civíl. 

Pe1•cebo de outros pontos, sem dcix11.1· de 
ver t.ambem fortes elema.otos om llontra.rio, 
sign&es de qtte a. ld~3. abre o seu c.1.mioho o 
ha. do tt•íump!mr um dia, que niio catá muito 
dista.ote. 

E este projecto me a, que até hoje não teve 
a discussão que bem meroco, sará larga· 
mente de batido e com ilso lucrará, creiaru 
os meua oollegas. Parn. a itléa. ~u., elle traduz, 
já. vac m~rugando o dia. lia. JWltlça,, q.ue o 
futuro lhe fará amplamente rapara.dor«. 
Tenho a. fé dos convencidos. 
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Posteri dies testi .Hmt sapientissirn~. (Mztito 
~em; muito hem. O [>·ador d compYi"'!er>tado.) 

O Sr. President.e.- Acham-se 
~obre a mesa. o parecel' dit Commisoão de 
Orçamento ~o bt·o o credito do500 cantor, 
:par[]. despezas oriundas do accordo com o 
Perü, c a red acção final da indicn.çlio, re
formando dirorsos pontos d,o Rcglrnonto. 

Vão a imprimir, para entrar na ordem dos 
tl'a.halho~. 

Em SCI\'Ulda ê lida, e vae o. impr-imi<'. pll'a 
cmrul' da ordom dos trab::.ihos, ::~ ~eguinte 

I\EDACÇÃO 

N, 39A-I024 

Redacç,io de vcwias dis] osições do R.qgimenlo 
InC<inlo, 'llto(liflcadas ele accordo com a 
'!>otaçao de emendas ao 1nesmo RegimMto, 
appro~"das em sess<io de 10 de out11b,•o de 
1904 

Art. 1B4. Orga.nizado pela. Commissão' o 
pl'ojecto do Oroamento da Despeztt dê c.'Ula. 
MiniHterio ou o da, Receita, sará. om qualquer 
hora da sessão entregue á, MllBlL c esta, indo
pendente de leitura no o~pediente, o man. 
da. r á imprimir e distribuir em a. vulsos 11elos 
Dopubdos, dando-o p'll'a ordem doa tra· 
ba.lhoe, em 2& discussi.o, 4.S hora.s depois da 
~ua. distribuição. 

§ l. • Não 6 permiBUo apre<onta.r aos 
projectos de lots annuM, emendas com o:l.ra· 
ctcr de proposlcõi'B prin~ípnes, quo doYom 
$Bguir o~ tramites dos proJcctos do loi. São 
oonaidcrooas tacs ns emonà11s que cream ou 
o:dlnguom serviços e repartkões publicas, 
augmc11tam os ordenados dos :tunC<Jionarios, 
convertem em orden11,do par'te ou toda. a 
gratíllcacão estabeloci!la em leíll ospeciae& e 
l"evogam leis que não tanham relaoão al"um& 
com a.s ma.tería.s do orçamento, ou das fin~n· 
<;U publicas. 

§ 2.• Encerrada. a discussão do projecto e 
das emendas e artigos addiii vog a elle apre
sentados, vol verl\ o projecto assim emendado 
a Commissão pa.ru dar o seu parecer, no qual 
poder~ propor 11.11 modiftcaçõllS que entendel' 
convenientes ao te11.to primitivo. 

§ 3. • Lido, impresso e dístribui~o pelos 
Deputados, esse parecer sará dado para. 
orJem dos trabalhos, 24 horas depois da sua 
dis,l'ibuioão, abrindo--se sobre elle discussão. 
Netta discUSBão não se poderá. m~iS ~pl'O· 
sentar emendai. 

ti 4.0 Encerrada a díscussi:Lo, votadas as 
emendas e artigo• nddltivos, e dapois o pro
jacto, volvoP:l. ello 6. Commissii.<J pn.ra ro1i· 
gH-~ confl2.rme o vencido, D.f!m da :pasn·>' A 
3" du~eus;;,~o. 

. Art. !85. rublicada e distribuida pelo~ 
Deputados a redacçlí.o de que traia o§ 4• do 
<tt"tigo antecedente, o Presidonte Ml'á. o pro· 
joctl' para. a ordom dos t~abal110s, em 3• dis 
cus5lio, 48 horM depois deSôa distribuição. 

Paragraplto unico. Nesta. discus~ão n1b 
:poderão sm· aprc~entadas nem l'ecebidas pela. 
Mosa emendas augruentamlo a despeza ou 
dirniouindo a receita, salvo ~i a medida for 
de accordo com a proposta do Gove1•no. 

Art. 188. Quuudo os projectos de orça,. 
monto viaL'<lm devolvidos do Senaclo coru 
~menúas, Jlrvceder-sc-ha quanto a ellcs como 
ostã determinado nos arts. 145 e seguiotes ~ 
si, Pül"ém, f,,uarem a11enas oito. dio.s para o 
encerramento dos trabalho3 legislativos , 
esses projeotos, l:Jem como os de credítos soli
citados pelo Gov-erno, podarã.o ser, a reque· 
rimento da Commis;ão, íncluillos na ordem 
do dia, independente d~ impressão, de dis
tr·ibutção em avulso, c a.té mesmo do pare
cer cscripto dn. mesma Commisaã.o, tk~ndo a 
esta o direito de pronunciar-se sobre o assum· 
pto durante a discussão. Ainda dentro desses 
oito dias, conformo a urgeocia, poderá. a 
Commíssão requerer a immediata. discussão 
e votação de qualquer desses projectos nas 
condições supraeita.das, com preterição da 
ordem do dia.. 

Disposição tmnsitoria 

Artigo llllico. Na. 3• discussão do actual 
pr<>lacto da receita poderão ser acceítus a~ 
emendas diminuindo a mesma. receito. que 
não houveL·em ~ido r~joitada~ peliL Co.maru. 
em 2a discussão. 

Sala. das Commbsões, 13 de outub~·o de 1904 
- Julio de Mello, Presidente ioterino.
A~encar Guima,·ll'es, l• Secretario.-Thoma.: 
Accíoly , 2• Seeroti\l'iO,- .Toagutm Plres, 
4• Secretario. 

E' lido e vae a impriJUíl', :para entrar na 
ordem dos trabalhos, o ~eguiote 

PitOJECTO 

N. 233 - 11}04 

Au!ori.ra o Pyeaid-tJnte da Rep11bUca a ab1-ir ao 
Mínístet'io dat Retaçüel E xte,.iores o credita 
eJl'traordinado de 500: 000$, p t!JMl, para 
liCCorrer á1 delpU?-6 ~Om a Cll:eCitÇ<fo do 
accordo pro11i1oPÍo entl'e os Go11erncs do 
BrasU e do Perú 

Em mensagem de lO do corrente mez, o 
Sl'. Presidente da Rapubltca. solicita do Can· 
grosso Naeional a. precisa. a.utori~o pa.ru, 
abrir ao Mintsterlo das Re1acões Exteriores, 
um ereilito llstraordina!lo de 500:000$. 
papol, nocee:sa:•io para oxelluçâo do ac~ordo 
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provisorio uo 12 de julho praximo pa.ss~do, 
conclnido entre os Govérnos da Brazi! e do 
Perú, e a commissão de Orçamento, a que 
foi presente a mesma mensagem, conside· 
rando que, conforme consta dt~ exposiçã-o do 
Sl'. Ministro das Relações Exieriores, om 
virtude dos artg. 4" e 9• do rClferido accordo 
provisorio, a policia. de cada. um dos dous 
territorios neutralizados nas bacias do Alto 
Juru<L e do Alto Purüs será feita por uma 
commiseão IUi~ta, formad(l. de uma. com· 
missão brazileira e outra. poruaoa e, além 
dessas commissõe> de administração, cada 
Governo nomearâ duas outras especia.es, de 
exploração, para. os mennionados ten•ltorios, 
com os auxiliares a escol tas qu!l forem neces
sarios e mais : considerando que as despezas 
()Om o pessoal o material dessas quatro com
missões, estão orçadas em 500:000$, papo!, 
(:Umprindo seja o Governo llabilitttdo a 
fazei-~s, de <~onformidade com o quo foi 
aecordado e já. teve a approva.ção do Con
gresso Nacional, ê do parecer que seja conce· 
dida a pedida autot•izaçiio e, p1U'a esse fim, 
offerece o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolre : 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica. autorizado a abrir ao Ministorio das 
Relações Exteriores o credito el\tra.ordinario 
de 500:000$, papel, para occorrer ás despe~as 
com a execução do accordo provisorio, coa.· 
duido em 12 de julbo do corrente anno, entre 
os Govet•nos do Brazil e do Pet'li. ; ravogatlas 
a.s disposições em contrario. 

sa.Ja. das Commissõru, 13 de outubro do 
1904.- Cas&iano do Nallci!neitto, presidente. 
-Francí1co Veiqa, relatoP.-Laurindo PiUa. 
- Urbano Santos,- I<rancisco Sd.-Ool'nclio 
da Fonseca , 

Com a. approv119ã.o deste projecto, ttwâ a 
{"amara concedido nBSta sesaiío os.- seguintes 
creditas extra.orçamentarios : 

32 credito!l ex· 
traol.'dina· 

Papel Ouro 

rioe .••••• 7.055:060$445 127:956$099 
6 creditas 05· 

pecía.es... 13:133$330 l!J0:000$000 
6 credí to s 

supplemen • ~ 
tar<;s ...... 2.301 :P7Q$30iJ 4:7-:7$533 

9.370:1~4$284 232:714$532 

Men1agem a que te re(ere o par~cer suj)ra 

Srs. Membros do Con.::res.so Nací\Jna.1 -
Pela inelu•a exposlç!o que me fvi apresou· 
bda pela. Minlstl'\l de Eshdo d:u Rala<;3ea 

E:dariores, verei~ a necessidade que tem t. 
respectiva repartição de um credito extrao!'
dinario pttra õl. execução do aecordo provi
sorio conch1ido em 12 de j tllho u lt imo, en~r(l 
os Gover11os do Brazil o do Perú. 

Transmittindo-vos oS3il exposição , rogo-vo~
quo n. torneis na devida consideração, atten· 
dondo tllmbem á urgencia do caso. 

Rio de Janairo, lO do outubro de HJ()4_
F1·anci$CO de 1-',mla Rod1·igLws Alves . 

O S:~.· . .A.ug·usio de I~ rei tas ['I 
-Sr. Presidente, devo uma. explicação aas 
dous illu3trcs Da pu ta dos, ambos do Estado d.e 
Minas, que me precederam na tribuna . 

Si o illustre Deputado Sr. Josê BoiiiJlclo, 
na rectificação que pretendeu fazet' ba pouco·, 
b'JUVCSSC dito que O diECUt'SO por mim pro-· 
ferülo na. sessão t1•ansacta fót'U. publicado 
sem a minha. l'eYísão, nada t eria eu a addite.r 
ás pa.la.vras de S. Ex. O nobre Deputado, 
entretanto, omittiu esta circumstancia, dei.,. 
:xando, pois, sobre mim pesar a arguição de 
ter sido publicado um apar te de S. E1:. on: 
contrario ao seu p~n.satnento . 

Posso alfi1'm1n· á Gamara que 1> aparte do 
nobre Deputa.tlo foi publicado como pelos ta
ohygra.phos foi tomado. E, si eu quizesse 
trazer o meu testemunho pessoal, com o 
proposi~ode asseverar a. vet·dade do que foi 
publicado, devo diZCl' que, ombora conTen· 
o ido agora. do que commettoria um erro, 
deante ili1. nsseve1•nção de S. Ex., eu affit·
ma.l'ia que o nobre Deputado havia, com
migo, lamentado que o Governo th·esse do
tado 1> pa.iz com mais uma. cquipa1•ação, no 
momonto em que estava. alfecto an Con
greaso Nacional o pl'oblcma. da organi:~;aç:i.o 
complota do ensino, por p rovooação imm~
diata do Governo, 

Dada essa explicaçilo o.o nobre Deputada, 
dirigir-me-hei agora ao meu eminente amigo 
Sr, Ga.stão da Cunha.. 

S. E:r..defendeu,e defendeu llem, o honra.do 
Ministro do Interior de uma pequena. obser. 
v ação por mim feita a um acto dl.lste.Convém, 
porElm, repor as cousa.s n o seu verdadeiro 
v.osto, e é o nobre Depuiado por Mina3, meu 
1llustre amigo, quem vae n.gora responder. 

A proposito de um aparte do íllm;tre re
pre•ontante de Minas, o Sr . . José Boníracío, 
tive incidentemente occa.sião de donuncía r 
as causas que, no meu entender, preponde· 
ravam pal'& determinat• a. da.~a.dencia. d Q 
ensino. cu.u~as que se podiam resumir no 
deMpreço gorai de governanteJ e governado~ 
por c~u~ cousas do ellSino ; om respo~ta ao 
aparte, tive ocea~ião de dizer que entl.'e ea$o,s 
oa.usas abi estava, nã() a írregulM•idatle d~ 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 2510512015 14:02- Página 14 cte 28 

'288 , ANNAES DA CAMAl'lA 

·cond~cta., quf.l por ·tal fórma ~ão qu~liJl.quei , . O Governo andou bem, cs\abslecendo aS
. . mas contra dicção appirente c real do e.cto do equip"arflções e andou mal suspendendo ·os 

. ·Governo, · dcc1·etanáo a equipar\).ção de esta- provimentos dos. lagares de.ensino saperlol'. 
·l!elecimentos ue ensino secundaria a.o tempo Yê V. E:t .. qne eu nã.o t ive o proposito de 

.•em que affectava. esta questão ao .conheci- atacar actos da ndministração e só incidem
menta e á deliberação do . Col!gre.sso, ao temente refeL'l•me a elles, porque fui provo, 

·. tempo em que rec~:bla das mãos de~ um com- ca.tlo .. pelo nuilre Deputado u Sr. Jotié 
mlssarto o rela.torio completo e notavel Boni!aoio; · . 
sobre ~desmoralização que lavra. nos insti- . Mas," a.got•a, sustento o qne disse: dirijo 
t.utos eqüipa.rados. ao Ministro do Interior uuia. pe1•gunta., desta. 

O nobre Deputado po1• Minas defendeu, e Casa, a. qual responderá o leader : Porque 
defendeu muito bem, o Governo. S. Ex. este esi;).do de anarchia. nos esta.belecimentos 

· .·. disse: · «Que-peide fazer o Governo, represen- de ensino 1 Ahl ftca a minha pergunta e o 
tado pelo ~fini stt•o do Interior, que não cum- nobre Deputado venha de novo toJ.Dar a de
prir a lei, quo lei eiiste 1 ! l> fesa do honrado :Ministro, justificando por 

o sn. GA6TÃo DA CuNl!.O.-Folgo muito com um trabalho de gymnastica intellectua.l, em 
a declaração de V. Ex:. ; a nós incumbe (tue é peritissimo ... 
_d&.l.' o remedio. O Sn.. B.arcro FrLuo-Peritissimo • 
. 0 SR. At:GUSTO DE FREITAS- E disse ainda 0 SR. AUGUSTO DE FrtEIUS-• • • m~i3 ~ste 

·S. Ex.: Que pódo fazer o GoVCl'IÍO, ao qual aoto tio Governo, qtte não. direi em de,con
um instituto, que tem· o seu patrimonio, que slderoção á Camarr., mas UJ:Q esquecit:conto 
se sujeitou á. ~sca.li'Laçã.o rigorosa, pede- o. de que nós estamo! intervindo neste as
privile:.tio da equiparação 7 s11ínpto com toda a. consideração de que 

Perfeitameote bem ; o Governodevefazer somos capazes. 
o que fez : mas sa.be o nobre Deputado 0 O SR. GASTÃO DA Cu;'IHA-Não sou leader 
motivo quo me inspirou, não esta. censura, b t 
que nesta Casa não se póde censu1•ar a nin- c as a• me que S · Ex. se contente com a 
guem, mas e;, ta ligeira observação-me per- e~plica.çã.o dada. na parte a. que me l'eferL 
doarll.o, lançando :l conta de um fanatismo O SR . At:GUSTO nm FREITAs-Tenho dito. 
que adquiri por est91! Msumptos i (Muito bem ; muíec bem.) 

O Sa.. GAsTio DA Cur-au.- Com vantagens 
para estes auumptos. 

O Sn. • .AUGUSTO DE .FREITAS- Sa.be V. Ex, 
o q. ue é que determinou esta ligeira critica? 
Fo1 o ac1o do proprio Governo. 

Leis existem tambem que determinam o 
provimento dos cargos da inst ruoção supe
rior, e h~ mai~ ue um anoo o Governo de
tel'minou a suspensão de todos o.s cargos de 
eosino supertor. 

Perguoto: o Governo podia suspender o 
provimento dos cargos JlOl' concurso, nos 
estabdecimentos de ensino super lar, no mo
mento em que está. dependendo do voto da 
.Camara. uma reforma do eusino, porque o 
projeow de universida.dG!I estava suj~ito ao 
no.S$0 estudo. e· este mesmo Governo não en
contra, neste mesmo facto, motivo·pa.ra. sus. 
pender a equipru•ação f! 

Mas, neste caso, é licito ao Governo deixar 
que nã.o ~ejam providos, fiquem suspensos os 
oonoUl'i!OS até que o Congt•esso delibere, e no 
outro, que o Governo venha immcdla.t~
mantc de~ermina1• a cquiparacão i.loa institu· 
\o", porque a lei o de~Grmina f 

Quu reaposh me dA. o nobre Deputado f 
S. Ex. nM dA, não podi& dàr. Conheço 

bem a ftbra. de S. &!t., sei os aeníimentoiJ 
bon• quo animam as 811a.s pa.là.vras; S. Ex. 
lllo pOdo ter dous peses e duas med1da.a. 

PRIMEIRA P-IRTE DA ORDEM DO DIA 

O 8r. Pre8idente-Não havendo 
numero lcg:\i para se proceder á. votação da. 
materla inaicada na. ordem do dia, passa-so 
á. ma teria. am discmsii.o . 

E' annuociad~ ;~ continuação da di.scusllâo 
unlca do parecei' n. li2, de 1004, sobt-e a.s 
emeoda.s do Senado ao projecto n. eo B, de 
1903, reformando ~. organização jndiciaria 
do Districto Federal. 

O Sr. Pre !!lldente- Tem a pa.laVN. 
o Sr. Galdino lo reto , 

.a Sr. Galdino Lo reto a.ppla.ude 
a nov:~o pratiaa esta.belooid.a. pela t:ornmls· 
são, segundo a qt1a.l o substitutivo de uma 
Cilma.ra ao projeoto do outt•a Jlôde 001• desa.r
ticulaoo c considerado como uma. sel'ie do 
omendas, respeitando o nexo dos assumptos, 
a• dapendencflu Iogicu e relações essenclac.~ . 
Infelizmente não pó~lo dizer outro tanto 
om relacão á &pplicacão que a Coinrnissão 
deu ú. suo. these oo. hypotbese vol'lan ta, pa
reGendo-llte quo a C:ommlsslio so tll'a.stou du 
oriterlo osta.boiooldo. 

Projceto e &llbttitutivo csioaholocom trOil 
ordellJj do juizos, os 811pBrlorcR JuiJ!l.ndo om 
IGgunda o ultllllll ins~ncla os rcoursoY du• 
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(Je~isões pr~rcridas em p~imeir~ p~los juiies, obstaiite restabelecet· a. justiça stng.ulil.r em 
da ordem immediat::i.mente ln.fe1•ior. · primeira. instancia. . · 

Quer isso dizer · que o trabalho na. ordem Actua.lmente a de3peza com a justiça local . 
·snpeJ•iot• estA rui t-a.zâ!> inversa. d:) ·limite da orça: por ·· 682:000.) ; o projec10 da. Carim.ra/ 
eompetcnoía na.ordem:ioCl.ll'!OI'. elevava-a a. 72l :OOQJ; só como pessoaJ e o 

O projocto da Cl.tmara reduziu a compC1ten- suuoti~utivo do Senado consigna a despeza de 
cia aos :pretore~ [t 2:000$; :por es~a forma, o 6Q9 : 000$, o quo resultar&. do parecer da. 
tra.baU10 pa.r11 desembngildores augmentou; Commissão elev81' a despeza. a 7ôl : 000$ &u 
para suavi.sal-o, o projecto da. Ce.ma1·a. di vi· sejam mais 40:000$ uo que o projecto do. Ca.
diu a trluuoa.l superior em duas Ca.ma,ras, mara, mais 62:000$ do que o substitutiva do 
<:.via. u ma subàivh!ida em dn!l.S secçõ~. O Senado, ou mais 79:003:!; do que o lj_ue actua.l
,trli.ba\ho diitribuido pot• quatt•o ficav& assim mente se de.spende . 
menos P~->a.do a c::da. d~serobarga.dor. Nes'!as cifras o ora.d.Ol' não inclue o a.u-

Reduzida a. competencla. dos pretares c gmonh de despeza. qu3 re>ult.~r<i da. aposen
!liroinu\ndo o tl'aballlo, tornou-se logica. a. tadoria. !orçada aoa 70 annos, porqt~a essa. 
!'JdncQiio d() numero de pretores de 15 pôde ser a.doptada até em lei especial, sem 
par;~ 1.2. . . sem affectat• o systema da organização, seja. 

Augmentado o trabalho dos desemba.rga- qual for. 
dore9 e por isso dividido o tribunal em Estudilndo a. aposentadoria. forçada, de
(lna.tro secções, torna.va.-se nceessa.rio o au- clara-a inconstitucional em face dos arts. 57 
,gniento do~ desembargadores. e 75 d<~o CollStihição, 

O substitutivo do Senada elevan1o & com· O exemplo de Millot, na Pre.oça., citado 
petencla. doii pretores diminu·e o trabalho dos pela. Commis•ão, é contrap1•oducente. 
desembargadores e torna dispensa.vel a. di- A lei n. 221, citada pel~ Commis~iio, fa.z 
visã.o em secções, e consequentemente o em todo o ca.so depender a aposentadoria da 
augmGnto dos desembuíl:adores. proposta do Supremo Tribunal, o quo nito se 

ó parecer da. Commissao adopta a. orga.ni- dá. no projeoto. que faz independer da. inter
.z~ do substituiivo e rejeita a. oonsequen- venQio dil Cõrte de Appellação. 
cia., que é a conserva~ do numero a.ctual de Recorda o que se pasoou na Belgica, onde 
<lesembarga.dores . afinal !oi a.doptada. a. compulsol'ia. para ma.-

Allega o augmento de ka.ba.lha; entretanto, gistrados, sempre dependendo de uma sen· 
ll!!qUece-se de que o augmento do numero de tença. 
desembargadores não reduz esse trobalbo, As presumpcões legaes de incilpa.e!da.de en· 
pois que os membros componentes de cada tregam o prmcipio da. inamovib!lida.de ao ca
cama.n tecm de estudar !ingula.rmen\e para pricho das ma.iorias pa.r1a.menta1•es, que hoje 
conhecer os te! !.os distribuldas & essa ca· estabelecem o limit e de 70 a.nnos, podendo 
ma;ra, o que impo1-ta em menos tempo para re.Iuúl·o a 60 au :~.lteral-o como onten. 
·estudo, da.tlo o pra:~:o para todos procederem derem. 
â revltllo. · A Inglaterra e a Allemanba. nã.o adaptam 

Vê lagicll. na projecto da. Cama.ra e no taes presumpçõos; J!t teve o orador oooa· 
sabstltutivo do Sanl\do; não a. encontra no siii.o de l.'ecordar o juiza de Fro.nqueville, que 
pare~er da Commissã.o. Discorda tambem não é neobum chauvinista. suspeito, a. re
rla. Commissã.o quanto â nomeaQã.o de des- spe!to da. magi9tratm•a na Ioglatel•ra, onde 
-embargadores e de pretores, entendenda ser j:!. se deu o caeo de contar-se entre os magia
prefer tvel que a. noroeaç&o de deseínb~rga· tra.das um nonagenário. 
dores seja. feita. dons terço• por antiguidade Quanto i!. Allemanha., não lhe consta que a 
e um por roerecitneuto, e que nio ha canve- magistratura jli. tenha. desmerecido o eon
niencia. em obrigar o Poder Executivo a. no- ceito do moleiro Silnii-Souci na celebra r e · 
.mear pretor-es dentro ele um numero liroi- aposta. que deu a. Frsderico o Grande:-Aind:~o 
tado de magistrados. ba juizes em Berlim. 

Qu3onto d. competencla 10bre. os espollos O orador conclue declaranda que não lhe 
de estrangeiros, entende que a. Constituição repugnariam o projecto da. Ca.ma.ra.,eliminada 
.j4 regulou a. ma.teria, senda super.dua. ou a. compuisorJa., e o b1lb.stitutivo do Senado. 
tncona~ituciona.l q•1a.iquer disposicão u. t•e- menos as disposições r eferentes ao provi-
speito . mento dos cargos de magistrados. 

Discordo. tambem da. Cammis!lã.o qua.ndo O que lhe pa.rece um producta hybrido é o 
iliz que o substitutivo do &ma.do pe rmitte que result11. do parecet• da. Commissão. (J!uila 
ás partes a. livre escolb.a do .luiz ; tanto não bem ; mu<eo bem.) 
G is~o o~:Lcto q11e .ers~ substitutiva re3iabe· Fica a. di1eussio adiada pela hora 
.leco o oar1o de dtatrJbu!dor. • 

Q11a.nlo ã. despeza.: o projeeto da. cam&ra. Comp3orecom ma.is os Srs. fii<~ Peixow • 
foi II.CC!IIado do auemen til r a, despeza, não Enêas Ma.rtin,, Aurelia Amo1•im, Rogerio de 

~.n R 
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Miranda.·, . Cbris~ino Cuz·, Anizio de Abreu, J o Sr. Eloy Cb.n:vee--,- Rejubila. 
·. João G~yoso, Frederico . Dorge3, Eduard_o 

1

. com o~ que sustentltm o. neceesída.de dt~ pas
Studart, Alberto Maranhão, Trindade, Lffon- sa.1• para. os Estados a. cobrança do Imposto 
so Custa, Medeiros e Albuquerque, João Yiei- sobre dividendos, ante as criteriosas conside
ra., -Moreira Alves,Pcd1·o Pern11.mbuco, Tostn, rações a.d.duzidas, na ultima. sessão, pelo il
Pelix ·Gaspar, Eduardo Ramos, Nelson de lustrado l'ela.tor da Receita, o. nobre Depu
Vasconcellos, Osc<ti' Godoy, Am~rico t~e AI- t?.do Sr. Urba.uo Santos. 
buqueJ-que, Cmrello · Cavalcanti , Ribeiro. Não ·vem discuti!' a questão, sob o ponto
Junquoi~a.. Anthero Botelho, Caloger~<s, Ss,- de vista const!tucloaal, porque isso seria. um 
bino B;].rroso, Valois de Ca.stro, Ft•rreir-a expadienLe de escola.stica, sem vantagem, 
Braga.,,fl<medicto de Souza, SO<\res do3.Sa.ntos, . uma YCZ quo a ma teria está submettida ao 
Barbosa. Lima., R.ivada.via. COrrêa e Yl~torino I j ulgamentO do Poder Jndiciario . 
Monteü•o, Enca.ra. a questão ~oo outro aspecto, pen-

.Detxam de comparecer, com causa parti- sando que a. união não deve (}isputar a.os Es
cipa.da., os Srs. Paula Guimarães, Oliveira._ tados, estas pequenas migalhas. 
Figueiredo, Wanderley de Mendonça, Ra.y- Ante a crise qlle vem de longa. data, tt•aba
-mundo Nery, ArthUl' Lemos , Antonio Bas- lhando os Estados, nã.o tl generoso disputa.r
tos, Guedelha. Mourão, Pereira Reis, Paula se-lhes o insignitlca.ute producto desse im· 
e Silva, José Marcellino, Esmeraldino Ban- posto. 
deira, Arthur Orlando, Angelo Noto, Epa- Entende a. honrada Commissão de Orça.
mlnondas Gracindo, Arroxella.s Galvão. Leo- mento que a. approvação da. emenda, que, 

·vegildo Fílgueiras, Pinto Dantas, Tolentino a.li.is, não subscreveu, mas que defende ca.J.o
dos Santos, Marcolino .Moura, lríneu M~ rosa.mente, importará em grande onus para 
cho.do, Fidelis Alves, Bellzario de Souza., Thesouro: presentemente-restituindo a im· 
GalvãoBaptista, Boza.mnt, Henrique Borges, portancia do ilDposto cobrado nos Estados, 
Ca.rlos Peixoto Filho, Penido Pilho, Da.vid a.té est11. data e de futuro restituindo o que 
O'ampista, Francisco Bet•nardiao, João Luiz fôr cobrado no Districto FederaL 
Alves, Leonel Filho, Antonio Zacha.rias, Pausa. que são -vãos os receios da. illustra.
Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, Olyntho da Commtesão, pois di!. decisão da Camara, 
Ribeiro, Wenceslá.o Braz, Pa.liua; Rezende, approvo.nda a. emenda., não se p oderá inferi!' 
Moreira. da Silva, Jesuino Cardoso, Do- que o imposto 6 , por tal facto, conSJlder OMlo 
mlllgues do Castro, Francisco Romeiro, Fer· iMonstituoional. 
nando Pre8tea, Alvaro de Oa.rvalb.o, Aze- O COogro3tO Nacional, no desempenho d:.. 
vedo Marques, Aquino R.ibeito, Candído de funcção constitucional de orçar a Receita., 
Abreu, Ca.rva.lho Chaves, Luiz Ou11.lberto, póde achar inconveniente, no momanto, um 
Angelo Pinheiro, 'Ja.mes Darcy e Ca.ropos imposto consti,uciona.l , e sup primil-o, para 
Cartier. restabelecei-o p Ol!&eriormen\e, ei julga.r a.oor-

E aem ca.O!!a, os SJ.'S. José Eusebio, Virgilio tOMlo o opportuno. (Apoiados.) 
Brlgido, Tb.omaz ca.va.lca.nte, João Lopes, Assim, o COngresso :tbre mão desse tributo, 
Wa.ICredo Lea.l, Abdon Mlla.nez, Izidro Leite, nã.o por consi<tera.l-u inconstitucional, ma.s 
Teb.eü•a. de Sd., Ma.laquias Gonça.lve::!J·, Castro por jnlga\-o inconveniente no momento e 
Rebello, José Monjardim, Hered!a de sa, pat•a. auxiliar os Estados. 
Bulhões Marcial, Augusto de Vasconcellos, Acore9CE' que a. União nã.o será prívOMla. de 
Viria to Masca.renhl\s, Estevão Lobo, Bernar- toda. a renda. proveniente do imposto de di
da Monteiro, Astolpho Dutra, Carneiro de videndo, por isw que a emenda m anda co· 
Rezende, Adalberto Ferraz, Berna.rd.es de orar esse imposto no Districto Federal, onde 
Fa.rla., La.mouniet· Godofredo, Camillo soares teem sêde as maia importan\Gs socied~des 
Filho, CG.millo Pra.tes, Ga.lai.o ca.rvalhl, anonym&s. · 
Cosla. JUiltor, Amat•al Cesar, Leite de Souza, A um aparte, responde o ora.dor que o Dis-
Paulino Cll.rlus o Altr.ldo Vn.l'ela. . tricto Federal nio pôde, mesmo pa.ra esse 

Pas~a-se á eft'e ito, ser equiparado a.os Estados. 
Faz outras considerações e termina. decla.· 

ranuo que a. Com missão de Orçamentl! proce· 
dorá pt•utJeutemente, considerando o seu pa.
rocor contrario t. emenda. 

SEGUNDA PAnTE DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada a con tlnuaQ!o da dilouliiio 
unica. do pal'ecer n. 199 A, da 1()04, iiubru a• 
emendas ol!er.ecidas na. 2• dl~uuaaio do PI'O• 
iecto n. 100, deste anno, que orva a reoeltu. 
geral da. Republíca. pa.ra. o 8l01'cto!o de 1005. 

O Sr. Pre.sldente- Tem a pala.-
Tra o Sr, Eloy Chaves. · 

1!!1'& o quo tlobll. a dizer. (il!t~ilo bem; mui· 
co b~m. O oJ·adoJ' d cumpJ•imenlado.) 

O~·· · lllea•nardo Horta. Sr. 
PtClildente, ni\0 ~tvo ocoa1ilo,ao aprOYenta.r 
omonda. llo Orqamonto d& Rocolta., com ro~ 
teronol4 d vorbll provonlonkl do arrenda.-
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mento das areia~ monazitica.s existentes em 
terrenos naciona.e:>, de funclamental-a, por
quo. como muitos outros collegas, não julguei 
que a 2~ discussão desse orçamento fosse tão 
rapidamente encerracla. ; como tambem por
que n5.o podia, não devia faze1-o sem ter lido 
rtnteg o que a respeito dava constar do reis to
rio do Sr. Ministro da Fazenda, a.incla não 
distribui do. 

Os unioos elementos de que disponho são 
os antel"io\'BS rohdol'ios, d.os. quaas o ultimo, 
de 1903, declara tar a União mandado dis
crimina!' os terrenos de marinhas dos de pro· 
priedade dos Estados e isto especial e uni· 
oa.mcnte no Esia.do do l!lspirito Santo. 

Questões novas forâm levantadas não só 
quanto a. essa discriminação como tambem 
ao pretendido direito inconteste da União 
aos terrenos de marinhas . 

Difficil me seria fundamentar a. emenda 
sem saber a opinião do chefe desse departa
mento da. administração publica quantl) a 
questões suscitadas posteriormente ao seu 
relatorio. 

Mas, pelos pareceres do digno a illustre 
I'elator do Orçamento da Receita, ao Jll'O
jecto e â minha. emenda., V(jjo-me forçado a. 
defendei-a., baseando.me nos anteoedentíls 
sobro a questão de m 11rínhas cumo no texto 
eonsti tucional que deve actualmente estar 
em vigor. 

Antes, porém, compete-me, desde já., a.fas
\a.r do espírito lu c ido e em extremo de
licado, pa;ra o orador, do illustre r elator, a.s 
duvidas sobre o intuito da emenda. 

Apresentando-a, absolutamente não quiz 
duvida.t' da sarieda:ie com que a. União 
entregaria o que h ou ve~se arrecadado das 
sreia.s mona~ilioas, désdo que o pudor com
petente d•Jliberasse que, no totul ou om 
parte essa vorba, qu!l está ineluida. no pl'o
JOCto, do Receitll, não lh~ pertencesse. 

Não duvidei, porhnto, do Govm•uo do 
paiz. Craio mesmo que os exemplos que elle 
tem dado, quel' em relação <1 ·nooionl\es, 
quer em relação a estrangeiros, tornariam 
e ssa duvida uma. opinião inconsequente , 

0 Sa. URBANO SANTOS - · V. Ex:. dá 
licenca . para um a parte I Pareceu á Com
missão qu!l e1•a assim, porque V. Ex., 
preoccupado unicamente com o producto do 
arrenda.tnento das a.rolas mona.zWcas, n!to 
se referiu absolutamente á questão dos ter
renos do marinhas, que constam em outro 
ponto do projacto da Receita.. Isso é que deu 
ioga. r a engano sobre os intuitos de V. Ex., 
os quaes, folgo de ouvi r agora., e1•am di
versos. 

O Sa. BFJaN,~ADo HoRTA- Agradecido a 
V, Ex. Não podia. incluir na omenda, nem 
moamo a.presenbr outra. sobro fóros e lau· 

demins de marinhas, porque essa verba de 
l'eceita. consta dos orçamentos desde 1892, 
pelo Oi'çamell to votado em 1891, e SÚ esse 
tlill dil•eito que será liquidado sem duvi ila 
a;lguma pelo poder competente. Si eate de
clarar que as marinhas pertencem á Uniào, 
nada haverá a fazer; si , porém, que p er
tencem aos Estados, a União fará a r.e.>ti
tuiç1io.Nao podia, port<~.nto, a. m inha. emenda 
ser tão ampla. 

A que apresentei teve outro ponto d8 
vista, a duvida. existente p r incipalmente 
sobre as demarcações feitas. 

Esta questão é completamente nova e não 
conheço a opinião do Sr. Ministro da. Fa
zenda sobre este ponto e muito menos a do 
Supremo. Tribunal, que ainda. não foiconsul· 
tado a. este respeito. 

Para defender a idéa do deposito, vou me 
socoori'er do p:roprio Governo por ter ellc 
livremente aventado esse alvitr e. 

A União não deixará de entregar a quem 
de direito o que ti ver ma.I arrecadado, mas, 
em caso duvido;o, o Governo já. resolveu que 
as impo1•tancias ttrrecada.das ficassem em de
posito até que o poder competente resol· 
vesse. 

Tal succedeu no regímen monarchico quan· 
do o Ministro da. Fazenda, em cir cular de 20 
do agosto de L8ô3, mandou recolher aos co
fres publicas os fóros cohra1os de terrenos 
de marinhas, em deposito, 

Não é posslvel que o Governo tenha duvi· 
dado d~ si pro prio. 

Tendo essa circular deixlldo de tratar dos 
laudemios, o mesmo Ministro da. FazendB, 
que era. o m arquez de Abrantes, em addita
mento expediu outra a 2 de set~mbro do 
mesmo a.nno, ordeoando o deposi to do pro
duoto de laudemios em terrenos do m a.
rinhas. 

A.ind11 p ara def1mder a. idêa de deposito, 
recorro a um acto de governo estadual . O 
Sr. Dr. Nilo Pcçanha, digno presidente do 
~;;;tado do Rio de Janeiro, a proposito dessa 
q_ uestão de areias monazíticas det~rm!n ou 
em decreto o seguinte : 

«0 imposto a1'reea,da.do em execução 
do presentll decreto será eaol'iptuL'ado 
como deposito . » 

Recol'ro ainda a. O)ltra fonte tle impol'~ 
to.ncia e insmpeita na que~tão, â impr ensa.. 

A No!icia. de 2·J de m aio deste a.nno, de
pois de di verns considerações sobre a. p ro
priedade da.s minas e m arinhas contestada á 
Uniã.o pelos Estados ccom muitos e bons 
fundamentos:. diz tambem : 

"'A U niio deveria. consent ir na expio· 
raoão, pelos Estad06, das j az ida.s e:ti s
tentes em seu tllrritorio,ainda. que fizesoa 
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.. . 
depositar ua qu::~.ntiaa :itTeca.dada.S p3.ra. 
serem entregues a .quem. a.dna.l, foSS!l 
reeonhecido. seu ·legitimo ·dono.» 

. A emenda consigna.; pc.~ta.nto, medida 9-ue 
\em precedentes e que foi lembrada pela. llíl· 
prensa, sem int uito .algum de o.lfensa., 

. O mesmo talvez nãQ suceeda. para. o acto 
.do Sr. Ministro da. Fazenda, não e:tigindo 
deposito, mas o que paior nome dava· ter. A 
8 de maio de 11)03, o Sr. Ministl'o da Fa.zenda. 
permittiu q~e o Estado do Espírito Santo 
e:~:porta.sse até 1.60() tonelaüas brutas de 
areias, «J'esponsabllizando-5e o governo do 
Estado, mediante termo, pelo valor das ditas 
areias, easo se v aridcassll terem ella~ sidó 
extra.hidas de terreiros pertencentes á 
Uniã.o.:~> . 

Vê, portanto V. E~:. que, assim como o 
Govern<r se julgou autorizado a exigir do 
Estado do· Espil'ito Sll.nto ·termo de respon
sa.büidado, n&a é muito que eu ... 

0 Sa. UaBANO SANTOS -Tem razão de 
melindrar-se, por · isso qull realmente não 
.era. caso de semelhante eJtigencia, que sem· 
pre offende os melindres e determtna a.t
irltos. Sou contrario a. esses attrltos entre 
a. Uma.o e os Estados, que deYem viver em 
harmonia, par& a felicidade do paiz. 

0 SR. B!o:R.NAR.DO HoRTA-E' este O C38o 
do Estado do E8pir1to Santo, como hei de 
·prov ar. 

Tendo asaim expllco.ila a razã.a da. emond:t, 
tocarei em outros pontos muito ligeira
meu~. porque acreftlw que ~remos occa.· 
sl~o mais propr!a de longamente discutir a 
questão legal, historlca. e constltnclonal da 
propriedade dos terreno& de marinhas. 

N6B116 assumpto e:tistem duas corrt~ntes 
de opinião : uma que consider& os terrenos 
de ma.ri.ahas como bem nacional, conse· 
quencia. do direito real do Imper lo, não 
alterado pela Constituição da. Republica.; a. 
outra que eUea perteMem a.os Estados em 
clijos territorioa existam. 

E' eata. a.1nterprotaçã.o que aaceito e nesta 
eorron te rno incorporo, poill quo na loeisla.
~ torru e ternnos 1e confundem. Separar 
da oxprelllilio-TerrM-d3. Constituição, o. 
sua Dll.ÍUI'D.l extensão. de modo CJUe nlio possa 
abra.nger os denomioado8 Terrenos dct ma· 
riohaa, •er4 ditHcíl p~{o D.rgumento sempre 
utilizado do diapositivo cao.at1tucíonal n . 29 
do a.rt. 34 que diz ser o Congresso poder 
~mpetente pa.ra legilllar 1obre torraa e 
mina. da. União, argumenta esse contrario 
por não sereterír a Constituição a-terreno-
o nunca usar desda. e:tpressão ou t6rmo. 

0 Sa. Ue.BANO SANTOS - Mas V, EX. 
esquece que, no artigo em quo é feita. a. di· 
vi81o das rendas entre a. Untllo e os Estados, 

. . . 

existe úm qnalífiea.Úvo eni ·relação ao .sub • 
s\antívo-terras. Não se falia de terras em 
t era.l, falla.~oo om t<Jrras devolutas . 

O SR. BERNARDo HORTA.-Just:~.mente, 
Tenho pa.t·a. responder a. V. Ex. o memorial 
do advogado dos Es~ad<n~ da. Ba.hia. e EspirHo 
Santo perante o Supramc:~ Tribunal, no qual 
etle defen~e: A Pl'OPI'iedade dos tei·rcnos devo. 
lu.tos de marinhas. · 

0 SR.. URBANO SANTOS-Não sei O que seja.. 
0 Sa. BERNA!l.DO HOR.TA.-E ~ . ess:t a. 

questão. Si a. CoostHuiçio decla.rasso expres. 
sa.mcnte que os terrenos de marinhas fica
r iam pertencendo <\ União, bem; mas ella. 
não espéciflcou esse aaso e na legislaÇão na
cional terras devolutas, terras publica.a, 
terrenos de marinllas, terrenos accreseidoo, 
etc •• sempre secomprebendoram ·na expressão 
.geral-torras. 

Pos.~o lembrar, a. proposito, S~ory, o re· 
speita.do commentador da Constituição Ame
r1ciuia., que diz: 

cTodas as vezes que se t rata de deai· 
dir si um poder é canstitucional, a. pri
meir a. cousa a. saber e si eUe esta ex· 
pr63So. No caso affirm'ltivo, a. questão 
está. resolvida .» 

Sobro torraDOS de m arinhas nada. ha de 
e1pre11So, 

Ao contrario, o:tiate o § 2• do art. 65 que 
diz: 

cE' facultado a.oa Estados: em geral 
todo e qualquer poder, ou direito q111 
lhes não for negado por clausula. expressa. 
ou implicitamente contida nas cla.usula.s 
expressas da. Consti tuicão. :o 

0 SR. UP.BANO SANTOS-Aqui se trata. de 
direitos e nlta de bens . 

O SR. BERNA.&llo HoRTA.- Não desejo 
alongar-me ~robro este ponto, mas lembrat'ei 
::~. V. E:t. quo fóros e laudemios arrecadados 
dio a propriedade do domtnio dh•ecto. E' 
questão essa magistralmente resolvida. pelo 
Sr. Dr. lnglez de Souza, sustentado por a.u
toridadee na. sciencla do direito. 

E t3o importo.nte é a. questão do budo
mlos que o dis~iucto eli:-Minlstl'o da. Fazenda., 
Sr. F.· Bellzarlo, om 1885, aconselhava. em 
seu rel~torio ao ParlllJUento, que não désse 
O$ la.udemiol ás municipa.Uda.dee porque 
ella.s a.•lquirlria.rn o domínio direc ta, além 
do uti!, sobre os terrenos de rna.r lnhas . Pois 
bem, o Par lamento votou a. lei de meioa B· 
não negou os la.udemios u municipa.lldades. 
O Sr. F. Bel!za.rio cuntinua.ndo como mi
nll!tro, baixou um a.víso em dezembro de 
1887, decla.t•ando que oslandomios nito po
diam ser arrecadados pelai rnunicipaltdM!os. 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 251051201 5 14:02 . Página 19 de 28 

msxo kRf n w n a 
OSR~ lllUJANO SAN'ro.s-V. Ex~ já, leu a esse r.;speit') o trabalho do Dr. Epit:lcio 

]?es:ioa, Ministro do Supremo . Tribuaal.1 · 
o Sa. BERNARDO HoR"::A-Tenho-o . aqui· 

(moslrandô). · · · · · 

0 SR. URllANO SANTOS - Isto tudo esCá 
explicado nesse trabalho. 

o SR. BllRNA.RDo HoRTA-Este ponto 1 

0 SR. UMANO SANTOS-POiS nã.o. 
0 Sa. BERNARDO HORTA- Este ponto é 

c.:.mo estou explicando e nã.o como consta. do 
tra.ba.lho do Sr.. Dr. Epitacio Pessoa. pois, 
si . a.s~im fosse, não ·haveria. neéessidade do 
aviso de 14 de dezembro de 1887 addicio
na.ndo á .lei o que ella àaria negado ao Go
l'erno. 

O nobre Deputado teve a. bondade de di
zer-me ha. pouoo que não conhece os ter
renos devolutas de marinhas. 

.. 0 SR. URBANO SANTOS-NãO conheço ter
renos devolutas de marinhas. 

O Sa. BERXAR.Do H oRTA.- Nã.o é possivel, 
O Slt. UanANO SANTOS - Seriam aquel· 

!es que actualmente estão desoccupadolf r 
Mas não tem a.bsolutamante a signilicacão 
das terr11s devolutas de que trcüa a Const!· 
tuição. 

O Sa. l3:e&NARDO Ho:arA-Asaim, v. E:~~;. 
não está em nenhuma. das duas correnteJl 
de opiniã.o, desde que admitto terrenos de
volutas de marinhas ... 

O sa. Un.BANO SANTos-Não, senhor, estou 
enctamelüe dizendoguo ai.o sei quaes sejam. 

O Sa. Bsar>A.RDO IIoRTA.-Então vou do. 
roonstrar a exisiencia. delles. 

Consta. das instl'Uilções para. o reconhe· 
cimento, medição e dema.rca.ção dos terre. 
nos de ma.riaàa.e de 14 de novembro da 183~, 
no art . 1• gue incumbs de tal servico ao 
Inspootor de Obras Publicas, o sliguinte em 
sua parte tercell'a.: 

<Os que ainda actaalmente se ncham 
devolllioi .» · 

0 SR. URBANO SANTOS - Quer dizer 
desoceupa.dos; mas não sã.o as tet•ra• devolu. 
ta.e de que tratar&lll as nouaa 16ls. 

0 Sa. BERNAJtDO HORU- Replio que 
V. E:r.. não estâ em nenhuma das duas opi· 
niões extremu;, mas que, admi ttindo terrenos 
devolutas ou o.esoccupadoa de marinhas, os 
inclue multo naturalmente no te::r.to coDStl· 
tucioilal do art. 64, como pertencentes a.os 
Eetados ••• 

0 SR. URBANO SA.lfl'OS-Nio l anhor. 

O Sa. BERNARDO HoRTA-... porque, si o 
terreno era. nacional, não podia ser dovoluto 
ou deaoccupadg, . · .• · · . . 
. 0 tel'reno nacional ei•a. do Go'lcrno, tinll:l. um ·proprieta.rio, n.ntigamente O Jmp6l'ÍO e Ó.. 
Rei; pelo direito real, e hoje a União. · · 

0 Sil,, URBANO SANTOS - Mas, ·antão, !4 
seguir esta. argumentação, a constituiçã() · 
pregou· um conlo do 1ligario aos E~tados, por-· 
.qlle .as terras devolutas,a. subsisti!· ess!L dou.; 
trina de V. E"·· não eram terr.lS devoluta~; 
eram terr:}.S nacionaes; . · . . 

O SR. BEtiNA.RDo «oarA-Eram terras pu- · 
bllcas. v; Ex. sabe quli a lei de seternõro 
de .1850 e o decreto de janeiro de 185i defi
niram o gu.e eram ~erras devolutas, : exce· 
ptuando a.lgumas, que seÍ'ia.m de propr:c
dade do pa.iz. 

Essa exprrusão,-terra.s devolutas-foi com· 
batida por conceituados jurisconsultos, que 
a substi\niram pela. de -:terra.s publicas
muito mais oor.recta, tanto assim que, em 
a.ctos posteriores, consta por . muitas vezes 
esta ultima. designação, em logn.r da. que 
existe na lei e seu reguhment.o. .: ·: 

Todas as terras devolutas eram terras pu
blicas; mas as terras naoion :~.es não eram de· 
vollltas . 

Desde que, em 1832, foram a.dmittidos ter· 
renos devolutas em marinha, esses ?erten~ 
oem aos Estados pelo art. 64 da Constltui<;lto. 

A questã.o, Sr. Presidente, do terrenos de 
marinhas traz comsigo, implicitamente, n. 
seguinte: si tei·tenos de marinhas pertencem 
~ Unlã.o do mesmo modo, com igual funda.· 
mento, hã.o de per~ncer á. Uniã.o os terrenos 
ribeirinhos, os accre~cidos, os reservados e 
os encra.vadot, poia qlle todos elles ooastam 
da compilação de 22 de fevereiro de 1868 
eobre terrenos de m:~.rinhM submettidos :1. 
regimen especial. 

õra, por uma casuística 3Mi generis, sepa
ram-se ila compilação de 1868 os terrenos de 
marinhas, isto ê, aquelles que são buhados 
pelas a.guas do mar ou dos rios navega. vais 
que sã.o a~\ingi.dos pela. acção do tluso e r&-
lluxo das ma.rês. , 

Como separar-se do terlo do art . M esse3 
terrenos dos ribeirinhos, dos a.ccrescidos, dos 
reservados e dos encra.vadoe f Não é possível 
ta.l interpretaQão constitnciona.l. 

lllla deve 11er uma sO,nio póde ser de llUa! 
medidas. 

Sí os terreno• de mar!nb.aa pertencem aos 
Estado&, todos esses outros pertenceria; si, 
a.o contrario, pertenoem a, Uniio,todos os ou· 
tros terão o mesmo propriet&rio. 

Ainda mais, Sr. Presidente, desde que 011 
art:~. 64 e :H ll. 29 gara-ntem A União a 
p••opriedad(l das ma.rinha.s, do$ ribeirinhos, 
dos reservados, dos aecrescidos, ha. de g.,.. 
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rantir ta.mbem a propriedade para a mesma.. 
União dos terrenos diamantin!>S. . 

A questãa,como vê V. Ex.,não éexclu;;iva 
aos terrenos de ma.rínhas; é· ma.is complexa., 
abrange muito mais, e· Lanto a.s.sii:il é que, em 
qnasi todos os r"'la.torios, são ventil~da~ es
sas questões sempre e1n favor da Umao. 

A União não sa satisfaz em contestar aos 
Estados todos esses bans, va.e a.l~m. duvida 
da · propriedade das terras devolutas pelos 
a.visos de 9 de maio de ~893, do Miniaterio 
da Fazenda.; de i!2 de julho de 1896 e B de 
maio de 1899, do Ministel'io da. Viação e 
pelo Rolatorio da Fazenda de 1899. 

· Do trabalho do S1• . Dr. Epit<MJio Pessoa., 
vou destacar um periodo quo mereceu espB· 
cial nienção do Jornal do Commercio. 

D:ir.o Sr. Dr. Epitaeio Pessoa, depois da 
ftrme, cetTada e intolligente defesa da pro· 
priedade dos terrenos de marinhas para a 
União: 

« E aqui não s\lrá. fóra de proposito 
corrigir um equivoco em quB incorrem 
os AA. nas sua.s a.llegações tinaes. Os 
teJ'l'ilnos de marinha. não abrangem -
as margens de todos os rios navegaveis e 
daquel!es de qua se fazem os na.ve~avois
e mais a dos rios-que correm so dentro 
<lo tel'l'itorio do Estado -; os terrenos de 
:marinb.as comprehendem as margens de 
taes rios, sOmente at~ o 'POnto onde 
chegam as marés.~ 

0 SR, URBANO SANTos-Não leu a. expli· 
cação que deu sobre este ponto no Jorna~ 
do Commf!rcio ' 

0 SR. BERNAR.DO HORTA- VOulll.; devent[O 
antes lembrar a Varia do J onwl sobre essa 
opinião do Sr. procurador gero! da Repu· 
blica., que conclue do seguinte modo: 

« Sendo o proprio advogado d(l. União, 
na defesa dos r e-spectivos direitos, q_ue 
enuncia tal opinião, vê-se bem que esta. 
não pretende nenhum dominio sobre as 
margens de rio muito af11stadas do 
littartlJ, conforme, atiás, alguns in teres· 
sados reoeia.vam.» 

Nada. mais torminan·~e . 

O Sr. Dr. Luiz Rodolpho, director das 
Rendu Publicas, tendo eonhacimento dessa 
aftl.rmscãG em razões juridica.s, em artigo no 
mesmo orgão de imprensa. declarou : 

< Nã.o PMe ser est11., ao que nos :pa· 
reoe, a. so1ução da magna. questao quese
debate aotualmente, porquanto a le· 
gislaçã.o primitiva, como a dos ultfrnos 
día.s, não admitte semelhante conclu· 
tão, como vamos demonstrar:., 

O Sr. Epitacio Pessoa. replicou declarando 
não ter tido em vim l'ecusar ou tl3canhe· 

cer á União qualqnor direito sobra as 
terras reservadas, e que os EóltadOI! da. Bahia. 
e Espirito Santo se propunham ~ómente 
«a reivindica~ os terrenos de ma~inha.s ,1> 

Ora; no edital de 23 de ma.rçg deste a.nno, 
de ordem do Sr. Ministro da. Fazenda, fica 
d :•pendente de autoriza.çã.o sua : 

« A extra.cção ,:e areias mona.zitica.s 
em terrenos de propriedade particular 
contigua.s aos do domínio da. Uniã.o, nas 
margens do mar ou dos rios navegave1s 
e d()S que se fazem os na.vegaveis.» 

Ainda nas instrucções do Sr . Ministro da. 
Fa.enda; de 28 de feverairo de WG3, para a. 
demarcação do terrenos do dominio federal, . 
que conteem areias mon9-ziticas, determinou 
S. Ex.: 

« A co:nmissão urocederâ. á discrimi· 
no.ção, dema.rcaçtío e levant amento da 
planl;a dos terrenos de ma.rinhas,dos re· 
serva.dos lJ(I.ra, .. servidã;o publica, nas 
ma1·gens dos rius na.vega.vijiS B doa que 
se fazem os na vega.veis, a dos a.ecre.scidos 
aos precedentes. » 

E como cSilcs, muito!> outros a.ctoa, que de· 
monstram ser intuito do Governo não des
falcar a Uniã(} da. propriedade desses bens, 
que pllnsa pertencer-lhe por intar preta.Qã.o 
da Constituição. 

o s~. UaBANo SA.-iTos - ];' outra. ques· 
tão; mas da.hi não se segue que os r01ervados 
da.s margens dos rios sejam terronos do Jlla· 
rinbas; teem outra denominação . 

0 Sa. BERNARDG HORTA-Consbm , J10l'ém , 
da compilação da !868 sobre terrenos da m u.
l'inllas e sã.o oonsidel'ados com o do uominio 
nacional . 

Posso a.rgumentM' col.u o imposto de di· 
videndo que está incluido na compilaçií.o dos 
impostos de industria.s e profissões, e eomo 
ta.l é considerado . 

0 SR. URBANO SANTOS-Não comprehendo 
o alcance da referencia de V. Ex. 

0 SR. BERNAB.DO HoaTA- 0 Sr. Barbosa. 
Lima o e11:plieou aqui porfeitamcnte, dizendo 
que não podia acredita.t' ter o legislador feito 
:figurar o imposto de dividendo entre 011 de 
ind ustrias e profissões, sem que elle as ti· 
vessa nessa categoria. 

0 SR.. URBANO SANTOS - Em tod~ c aso, 
penso o e11:plico de modo diff'erente. 

0 Sa. BEitNARnoHOR'l'l>.- A compila,çã,o de 
1868 se refere a terrenos de marinhas e de 
todos os que estão sujeitos lts mesmas dis}W· 
sic,;Õilll. 

o Sa. L'II.BANO SA.torTOS - Nio t enho 
pr98C)nteJ u Jn•lrugo15cs de 1868 ; em todo 
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caso, v. Ex. não oncontl'a o;sa confusão feita. Estou demonstrando que, si a União tem 

.em um só de nossos escriptores de direüo direito á propriedade dos . terrenos de ma
administrativo. · rinhas, o tom ta.mbem, pol'íguaes motivos, 

o sa. BJ>RNAitno Hol\TA-Vou satisfazer a. aos dos reservados e accrescidos. Entrotanto, 
niio e isto o que se deprehende das ultimas 

V; Ex. decb.rações ofticiaes, pois que, quando aqui 
foi apresentado o requerimento sobre a in· 
tervenção da força. militar no Estado do Rio 
de Janeiro, o i! lustre leader, traduzindo a 
paliJ. "',ra. officia.l, declarou : 

«Dec. 4.105, de 22 de fevereiro de 
1868. Regula a. concessão de terrenos 
de marinhas,. dos reservados nas mar· 
gens dos rios o dos accrescidos natural 
ou artíficialmcnto, » 

0 SR. URBAl'!O SAi'lTOs-Eis ahi, regula. 
a concessão dos terrenos de marinhas, dos 
reserva;dos da.s margens dos rios ; e diz 
V. Ex. que ha cJnfusão. Basia-va ontão que 
dú;sesse-terrenos de marinhas. 

0 SR. BERNARDO HORTA:-Attenda.-rne Y. 
Ex.: tmTenos de marinhas sã.o aquelles que, 
como já tive Oc ·~asião de dizer, são a.ttingidos 
pela. acção do fluxo e do refluxo das marés. 
·O que entendo é q_ue,pela legislaçáQ.o mesmo 
fundamento que servir para. &tr á União a 
propriedade dos t9rrenos de marinhas ..• 

0 Sn, URBANo SANTOS-EU ni\o conheço 
outros tarronos de marinhas que não sejam 
os propriao:-ílonte ditos ; isto é, <~qnel!e& 
das margens do mar ou dos rios aió onde 
chegao a. íntluencia das mal'<'s. 

O Sa. Ba:RNARno HORTA- .. ,{JSm mesmo 
fundamento lhe dará. o direito do domtnio 
direoto nos reservados e aecl'escidos. ' ·~ • · · 

Si a. União tem dirGito aos terrenos de 
marinhru!, por q U<~ não ~orlt 1103 acct·escid.os, 
que ella. aoosideJ•a como tor•r eno> <le miL· 
rinhas W 

A compilação, do nresmo moll.o qu3 t1•ata 
dos reservados em sop:wado, o fciZ t<'mbGm 
quanto a<Js aocrescidos. Ma.s, si os torrenos 
de marinhas pertenoom á União, os ncora$
cidos e reservados, que, em hora su.jei tos ás 
mesmas disposições, ftgura.m em paragrop1ws 
diver•sos, a quem perteMem elles 7 DeBde que 
a Constituição não a:~ referiu a elloo, pcr
MS Estados. 

Mas a UnHto reclama a propl'iedade-· de 
todos e no r epertorlo da legislacã.o sobre 

. toX'renos de marinhas, publicação ofHcil\l, do 
tencem Sr. Caeta.no,J'uuiol', cocJnt:L•a.-sc: 

«Lei 1.507. Cap. Ill. Dispõe sobra as 
7 braças de te!'renos de marioha. c au
tori~a o Govemo 1\ ooncedel·os em lotes.» 

I<:ssa. disposição é a que se rere~e a.o ter
reno tese1•vado para a sel'Vidão publica o as 
margens dos rios na.vegaveis e dos que se 
fazem os navega vais, fóra dos alcance das 
ma.réB. 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, o quanto é 
eomptexa. a questão. 

«~ão se trata de ar.ela.s monaziticas 
eJ<istentlils ou oltrahidas em terrenos 
devolutas :portencentes ao .Estado do 
Rio de Janeiro, nem do a.rei~s existen· 
tes ou extr·ahiuas das margens dos rios 
onde não cheguem as marlls. ~ 

Parece ficar assim revelil.do que a. Uuião 
não tom direito ao~ resel'vados nas margens 
dos rios navegaveis ou dos que se fazem os 
navega. vais, o qne não se póde inferir nero 
da logislação, nam do despacho do Sr. Mi
nistro da Fazenda, de 3 de março deste anuo, 
citado antes por s. Elt. no edill\l de 23 do 
mesmo mez, que considera «<lo dominio da 
União as margem dos l'ios naYegaveis o dog 
que se fazem os navegaveis» e muito menos 
se podel'4. deprabender do relatorio do Sr. 
Dr. Joaqutm Murtinll.o, quando Ministro da. 
Fazenda em 18\Jg, no qual, al!lm de rec(a.mal.' 
par<~ a União todos 03 ter renos de marinhas, 
decla1·a que não reconlle~e o cliraito do Esta.· 
du da Bahia de eJportar areias moni\ziticas 
doa seus terrenos devolutos, que lhe foram, 
aliás, g;wantidos cxpl'essa mente pelo art . 64 
da Con>tituiçiio. 

O Sa. UanAI'iO S,I.N'l'O!!- V. Ex. nesse 
ponto deví;~. fazer como nós: esper<u' tran
quillamente a decisão do Poder J tldici~rio, 

O Sa. Et:Cfll~lO Tot:RlNl!o- Nllnca. houve 
oppusicão á exportação de areias em terra· 
nus d~Yolutos. 

0 SR. BERNARDO HOR.TA.- E no amtanto 
diz o rela.torio: 

« F'ü·mand,J·S~ na disposição do al't. 64 
elo P ac&o B'eder<Ll, entendeu mais o go· 
verno estadual da Bahia que ll1s as-. 
sistia o direito de :pormittir , e de facto 
permittiu, ex p1·opria au~oritate, a ex· 
tracção das ditas areias a outros pre· 
te ndentes quo se lhe apresentaram pe
dindo e ;,H concessão. 

O fundamento desse aeto consi~tiu ua. 
allegação de quo as areias da concessão 
estadual eJtis~iMn, llão em terrenos de 
ma1•inha., de pt•opdedade da. União , ma.a 
em terr<~.s d6vol(Iiag, que, Bejlundo o já. 
citado art. G4 da Constituiçao perten· 
ciam ao patrimonio do Ellta.do. 

A ligara-se-me que não procede o fun
damento allegado. 
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. . . 
. . A questão .é oomplen:· . . . .· .. : .. · . . o SR. URll,I.NO SAmoOS- v; Ex. Dili'-diga· 

· Si se trata de areia~ exi!tente.s ell:clnsi· assim-feliz ; afinal os interesses da Untão 
vnmente em tar1'enos de marinhas, é tóra .bio ·de· ser harmonizados. com ·os interesses
de duvida que a corre~ondente proprie· dos E1ltadas. Não h11.verá. feliz nem infeliz. 
dade pertence á. Uniao e quo menos O.SR. BERNARDo HoRTA- Sendo assim, o ;; . 
legitima é ·a ta.xaçio estadual sobre a elo Espírito Santo deviam marecer igual con- · 
respectiva exportação· . ·. 'd - tal 1 ced Si taes areiM demoram, não .excluai- s1 eraçao, e vou provar quo n o sue e . 

. · vamente em -terrenos de marinhas, mas VIÚamoe o l>rimeiro arrendamento das. 
em terra flrine. mesmo devoluta, .é certo areias mona.'Zibcas. No rela;torio de· 1899,. 
que, não estando ainda regulamenta.do 0 dizia o Sr. Joaquim MurUnho ': 
art . 64 da Constituição Federal invocado " Ao qtie parece, as areias amal'ellas-
alilis como fundamento ao acto da admi· tambem Bão encontradas no Estado do 
nistra.çã.o estadual da. Bahia, menos legi· Espírito Santo. • 

.tlmamente· ta.mbem BG praticou esí!ll No relatorio de 1900 garantia, díze.ndo ~ 
acto, que pare;:e · atteníatorio dos prln· " E' facto se ha\'er · descoberto em, 
cipiO$ da União, quanto ao seu direito larga. extensão do littoral do Estado do· 
dominical . ainda não declarado iosub· Espírito Sa.oto . novas jazidas dessa ri-
ais tente, convindo notar que, .mesmo na queza mineral. » 
!Jeior hypothe.>e, isto 6, mesmo quando 
])ude~st;!ser invocada. a citada disposiçíi.o Insistia em segllid~ S. E~ . por uma so· 
.constitucional, é inquestionanl que, das lução sob1-e o.assumpto por parte do Con
terras devolutas que essa. · disposiçi o gresso, e este a.utoriro11 o Governo, pelo 
ordena serem transferidas aos Estados, o. XV do art. 20 da lei n. 74! , de 26 de de·
só o seriam u de qu() a União não ca.l'e· zembro de 1900: 
cesse, e neaae numero não podiam est.~r <A arrendar a. eltplo.raç&o das areia.<J-
M em questão, pois que conte em ma teria. mona.ziiicas ou outra.~ que oonteolta.m 
preciosa, de que a União não poderia substllncia.s ou meta.es preciosos que s~ 
abrir mão em !a.vor do Egtado preopi- encontram em terrenos pertenc<mtes ao 
nante." domínio nacional,» 

Portanto, o Governo, desde 1892, não raz O Governo, como V. Ex. e a Ca.sa não lgno-
sepal'ação alguma desses terrenos, sempre os ram, adiou esse arrendamento a tê quasi a 
iem considerado da União, sempre alie- autorização ser ina.proveitada, desde que o 
gando o direito do domlnio e da eonveniencla orçamen to de 1902 nã.o a reproduzia. Um do& 
geral. motivos foram as reclamações dos Estados d;~.. 

Ainda. mais, St·.'i.>realdonto, á questão do Bahia. e do Esplrit'l Santo, as quaes foram 
marinha acompo.nlm implicito.mente a da ouvidas pelo GOYerno Federal, o.ccedendo a 
propriedade da tacha de 10 leguM em toda Bahia ás condições propostas, reluotaudo o do 
a fronteb•a. interior do pab:, ileftnida. pela Espírito S!lnio, quo se eJDpenhavn. por maior 
lei de 1a5o. porcentagem; e nada. mais natural, porque a .. 

Nessa zona 0 Governo te;~; coucessões di- Bahia já havia gosado :por muitos e.nnos da. 
ta renda de exportação, e o E.spirito Snqto só 

reo s no Rio Graodo do Sul c, por dele~ação, então ia inolnlr efsa reuda no seu orçao1ento. 
pelo p1>esl<lente da. então pl'ovincla de 
Ma.tto Grosso . 0 SR, UrBANO S.~N'l'OS-V, Ex. está fa.-

Reoentemente 0 Sr. Min\stl•o da Fazenda, zendo uma a Ilusão pouco agrada vel ao Estado· 
ert;L a. viso de 17 de março, considerou o Es- da. Bahia. 
ta.do do Pa.raua. sem dil•eito a cubrar e a. O SR. BIRXA:R.Do HoRTA-V. Ex. e o illus
tributar o imposto de expot•tação de produ- tre Deputado Sr. Bulcáo Vianna, represen
otos da. colonia milit at• de Igua.ssú pol' esta.!.• tante da BahlaÍ estio de accordo em que O· 
ell"' «na zona fronteira. ás Republicas Argen· Governo Federa. deve tratar a todas as par
tina. e do Pa.raguay,., tendo energica replica tas da. União, a. todos os Estados, com igual
do governo daquelle Estado. Pa1•ece que IJOr dade. 
aeto de poucos dias ostabeleoou-se o a.ccordo, 0 SR. UJ.BANO SA~Tos- Perfeitamente. 
tanto as.sim que foi o proprlo collector fe-
deral autorizado a. arreo&dar os impostos O Sn. BERNARDO Hon.T..,-Repito que isso 
para o Esta.d() do Pa.t·aná. .não se dá com Esptrlto Santo, e o e$wu pro· 

Oomo o Estado da. Bahia., arrecada. !nte· vando. 
gralmente as verbas de rooelt.'\ eontestada.s O SR. URBANO SAN'I'os-v. Ex. queria. 
pela. União. que a União tlzeue com o· E9pl.rito Santo o 

E' ou~ro E~tado feliz, que fez coma Bahia, isto é, que deixaase-
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o Estado percern;r a renda durante um 
eer\o \empo 1 (Trocarn·3e outros apa1·tes .entre 
os Srs-. Neiutt, Eupenio Totn;71llo e Bulcd'o 
Viantta). 

0 S R. BERI'AltOO HORTA - A pretendida 
igualdade não el!iste,poJ•tanto,para. o fupirito 
Santo. 

Atlo.a.l o meu Esta.do accedeu tarnl.Jem eis 
condlções desejada.s p!llo Governo. 

O Sr. Carlos 3cbnitzpabn na propos1a 
apresentou a seguinte cL:.usnla : 

« Oftet-ecemos 40 ó/• do preço bruto 
da venda, sendo 30 •/. para a União e 
lO •/ •. para o Estado em cuja cost~:~ ID!\t'i· 
t lma estlverl.lm as . marinhas explo
radas,:$> 

hpl1e1 o mesmo :proponente e contra
ctanto a razão de ser deJSa cln.usula. : 

~ Offerecemos uma pot·centagcm aos 
Estados e ou~ra á. União, porque as doola· 
rações offlciacs do Governo, antes da 
conourrencia, tinham assegurado que a 
demora da. publlcacão do edital fõr.~ 
motivada. pel11. necessidade de chegar -se 
primeiro a um aecordo entre o Gow r no 
da- União e os dos &tados.:. 

E adea.nte : 
• No contracto que nos apresentaram 

pllra assi~nar no Contencioso, e cuja. 
minuta nao foi discutida. por nós, ficuam 
todos o~ 40 •/. para a Umão.» 

clausulas quo julgar conv~nientes, esta· 
belecida.s as multas para os casos de in
fraCção do coritracto; ou a. eotl'ar em 
acw rdo com os Governos dos Esta.dos da 
Bahia e do Espírito Santo, afim de· 
ajustar com elles a exploraçio, em 
commum, das aroias a.marellas, exis· 
tentes em aeus terrltol·ios» . 

Essa autorização orçamenta.l.'i.l!. pôde ser
dividida. em irei: 

1•. arrendamento em concurrencia pu
blica: 

2&, revalid~o do contracto de 1901 coOL 
clausulas nov11.~ ; 

3•, accordo com os Eõta.dos da Ba.ltiJ. e· 
Espírito Santo po.r <r. a exploraçâo em. 
commum. 

Pois bem, apeza.r dos p:~.i·aceres da advo-· 
gados distinctos, taes como os Srs. Bulhõ!lS · 
carvalho, Manoel Gonzaga, candldo de O!i
voira, João Monteiro, Duarte de Azevedc. 
Bandeira de Mello, Oliveiro. Coelho, Amphi· 
lophio do Ca.l'Valho, Soarea da Silva, que· 
consideraram inovitavel a indemnizacãD 
pela rescisão do contracto; apeza.r do pa
recer do Dr. consultor geral da ltepulllica: 

- «Penso, em conclusão, que aquellil 
fll'ma Ca.rloa Schnitzpahn & Comp. tem 
o direito ua recbma.r perdas e damnos 
si Diio for mau tido ou revalidado o 
contracto de 3l dezembl'O de HIOl.»-

o Governo Federa.! :\seignou novo con· 
tt•acto a 12 de dezembro de 1903 com o SJ•. 
Ma.uriclo lsrB.Cll;on, 

,\s tra.nca.s decla.ra.ções do S1•. Schnitzpahn 
são con11rma.di!.3 pel" do insuspeito orgão 
vespertino A N oticia, a 25 de dezembro de 
1901 : UM Su.. D~PtltAIJO-·Mas ahi o K~tado não 

c P1•eci~:t.va o. Uniiio entrar em o.ccordo intorvolu 1 
com os Estados que jd. o:tplor-.t vum es!ro. O SR RKltNAR.DO HoRTA-Não cor:correu 
Jnduatria, e pelo processo planejado pcl'· porque o Governo Federal considerort como 
eebet•i!. o. União uma. parte da. t•cnda. não existentes as propostas de accordo, para 
brata do prod11cto v ondído, l!> a exploração em eommum, toitas pelos Es· 

o con\racto só toi asslgnado a 31 de de- ta.dos da. Bahia e do Espírito Santo, por t01: 
~rubro, niio teve execução e 0 pliiudicado resolvido não se ut ilizar da ioi·celra autori.-

'· -' d • zo.ção. O Estado do Espirito Sa.nto probwu 
unieo ~oi ~ E3 ...... o o Esplrito San~. contra. a. ooncurrencia e contracto, llrman· 
~CIDd!dO ene contra.cto ~elo Govern~ da. do·se no art. 64 e no§ 17 do art. 72 da 

Un1a.o, provocM.o o Coogres:o por sollc1ta- Constituição Federa.\ 
yão do Governo e por uml\ reclamação dos Devo lembrar mais outr•o ponto para co!'• 
mteressados con~rac~ntes, d~Uberou o Con· roborar 0 pouco caso com que tem sido tra
gre.í!So Nactanalmeerlr na. let n. 953, de 29. tado o Espírito Santo nesta questão. O con
de dezembro de 1 1?0~ • .orçamento da. Receita tracto de 1901 abrangia. os Estudos da B~hia 
pa.l'a 1903, o segmnte. e Espírito Sa.nto e o de 1903 consta. unica.• · 

c Art. 2. • E' o Governo autorizado: men1e da. exploraç.'io das areias DOS terrenos- 

· ·viü: ·'i.· ~i-~éit'J~;.· · méd:ia;i~ · ~ónéúr: 
rencla publica e a. quem melhoi•es vau· 
tagens otfcrecer, a. exploração das areias 
monazitleu do dominio da União ; po• 
dendo revalidar o oontracto celebrado 
a Sl de dezembro de 1901, mediante aa 
Vol. V1 

do Espírito Santo ! A Bahia ficou livre. 
IHa aparres. ) 
· Em 1900 já. o Espírito Santo havia. con
tracta.do a. exploração de areias e o governo 
municipal da. Barra de S. Matheus já. ha.via. 
ta.mbem a.fondo perpetuamente, media.nte 
o fôro a.ununl de 18:000$(100, os terre-

3S 
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nos pa.trimoniaes do municipio, zona em 
que é mais abundante o deposüo de areias 
monaziticas. Pelo protesto de !3 de outubro 
de !903 no Juizo Federal desta capital, feito 
pelos Srs. Borges & Comp., nos seguintes 
termos: 

-~ Borges & Comp., senhores do do
mini o utU doa ter:renos de marinhõJ. 
fronteiros á.s suas proptiedades situadas 
nas costM de Guarapary e Benevente, 
enke a Ponta. do Ubú e o Morro d<> 
Atala.va, no Estado do Espíl"ito Santo, 
pois ; como já. provaram judicin.l
mente e tambem por documentos que 
instruem petições pendent~.s de decisão 
do Sr. Ministro d • l~azenda, reque1•eram 
em tempo habll o aforamento <.los aliu
dido'l terrenos de ma.1•inha, t'u11rla.dos na 
p1•eferencia. que lhes ~ assegur~1da pelo 
decreto n. 4 .105, de 22 de fevereirQ de 
1868, assistiri>m a todos os termos do 
processo administrativo estabelecido em 
lei para o effeito em questlío, e assigna
ram por fim o tm•mo da. me(tição que foi 
a.ssignado pala outra parte perante a. 
Delegacia Fi~cal do Thesom•o do Estado 
do E~pirlto s~nto, faltando ap!ln:.tS agora 
a Bll:pedicão da c:,rta de aforamento, 
que, aliás, não é da sub;tancia do cou
tro.cto, pois achil.·Se este porfuito e <J.ca.
bado , o qua só pol' ahnsu e injnstifi
cavol pl'epotoncia ainda a.ttl bojo não 
!oi feito, etc.»-

Verifl.ca-se quo ~sses torronos estavttm Mo
rados e nelles B>t!io os de Guarap:~ry, do on1la 
se tem feito a. oxp!Qt·aç'io a e~po1•tação. 
Es~vam, portil.nto, arrcnuadus asses tet'· 

r.·mos de ma.rinlus do Estado do E~pirito 
Santo. 

UM SR. DEPUTAnJ- MilS po~ quem ni'i:o 
tinha compatenci ~ para f~zal-o. 

0 SR. BllRN.\.B.PO HORTA.- Foram llol'rcn
dados muito antes de OOl' leV'an tada a questão, 
c 09 da Barra de s. Matheus mui regulat'· 
mente, pois são terrenos do seu patrimonio. 

E si a Constituição vetu cercear, no en • 
tende1' de alguns, attribuições do primeiro 
elemento politico da Republictl., como é o 
município, tirando-lhe verb~a de receita. que 
a monarchía centl'aliza.dora lhes dava, isto 
podorll ser muito bonito, muito convenien~, 
mas •• , (h a 1Ja1·ios apartes que interromptm~ o 
orador) haver<<, aim, uma. oil'ensa o. dircHo 
adquirido, 

No Espírito S11nto lll'istem grandes ell:ten
slíes de terrenos de m!l.rinhas de proprieda.de 
particular, entre outras, as de Itapamirlm e 
Muribec~, de antiga$ sesma1·ias e adquiridas 
em. praça. da propria. Naciu ; ma.s a.lli a 
Vniio nada respeita., nem mesmo esse di-

reito, como o pretende fazer no E~tado uo 
Rio de Janeiro, 

Vejamos outra pha.se da questão, a da. 
discriminação de terrenos, c ainda. mais se 
evidenciará o esbulho methodizado do3 di
reitos do E8tado do Espírito Santo. 

O Govemo Federal em 1903 não se utili
zando da autorização legislativa de arr endar 
a exploração das at·êas do dominio da União, 
sinii.o das qne existissem no Espírito Santo, 
deu tal ve:c. uma <tas mais evlden tes provas 
dessa f•~Ha de deferencia. que venho ten· 
tando provar. 

Passemos á discriminação. Diz o Sr. Mi
nistro da F11zenda na ~·elatorio de I 903: 

•Para conllecm• 'le vi stt de litígios que 
se levantara.m nos ioga.rcs de ox·~racoão 
dessa.s arêas, no Estado rlo Espírito 
Santo, enviei o zelador dos Proprios Na
ciom1es. Do resultaào desse examll ori
ginou-se a necessidado de uma. com.roissão 
que, estuda.ndo a situação d;ts jazidas, 
pro~cdes3e a.o mesmo t empo (t disQrimi· 
nação das áreas, onis termina o dominio 
da. U11íã.o e começa, o do E~tado,,. 

Nas illStl'ucl;•õQs p:1.ra css11 commissão de
terminou S. Ex.: 

«Na dom•u·eaç::'io d:~ l inha de préamal' 
m~rlio de q uc tt•a t<L o ci ~ado rlooroto 
n. 4.1115, dll 22 de fo \·ereíro de 1868, se 
p:•oenl'al·>4, l'eeol•rcmJ.o á k adição do 
logat' uu a qua.os1uct• outros indicias, 
~\llproximo.l·o o mai~ posslvel da suo. 
pudft:iio cul'l'CSpunJen tc ao estado do 
llttural, qu~tndu 1\Ji posL~t orn axeonçã:o a 
I oi do 15 de novotnbro do !831, a1·t. 5!, 
ti l·L » 

A Commi.~slio B'orlcro.l dll'igilt-se a Guara
pary. O govorno do .l;:spirito Sa.nto, sen;io 
avisa1lo da nom~ação, por parte da União, 
do um<t commissão rlemarca.dora dos li
mites eu tre os terrenos de m<1l'inh<ts e os do 
Estado, nomeou outt-a commissã o apezar de 
ter·em sido organizadas >:tS instrucções unica 
e exclnsi vamente p ela União, sem sciencia, 
sem audiencia, sem conhecimento do Estado 
do Espírito Santo, quando era cer to que os 
intereoses se deviam choc11r , não d~venda 
to~ sido colliiidcrada medida. excepcion al a 
prévia confabulação dos interessados pa ra. 
que 11._s instl'UCÇÕGS de>sem provei~oso resul· 
ta do e não lesivo a uma das p11.rtes , 

As duas comrnissões, r eumdas em Guat•&
pM·y, chegaram ao soguinw accrOdo: ser o 
estudo feito em uma lu nação rlo ni ve l dos 
préo.m~~orea, paro. ser detet·minado o ponto do 
préa.mar médio naquollil. costa e que, para 
que esse trabalho se revestisse de certa im
pa.roialída.de e madmo cuidado, cada commis• 
são ~nnotaria. suas observ~ões em separ ado, 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 25/0512015 14:02+ Página 25 de 28 

SESSÃO EM 13 DE OUTUBRO DE fQM ggg 

Assim se procedeu, e, co~ej:\da.s as notas, um 
pequeno engano foi encontrado na determi
nação do ponto, sendo feita a corr~cçãa de
finitiva. Foi assim detel'minado o ponto do 
préama.r médio. 

Em seguida, a.indn. trn.balh:i.ndo separada
mente, foi niv-olu,da a linha om toda a costa, 
o que se rea.llzou sem a ma.is in8iguificante 
ditl'erença. 

Determinada. assim a. linha, c0nstituid01 
pelos pon :.os do préamar m~dio, competia il.s 
commissões a medição dos 33 metros que 
constituem os tenenos de marinhas. 

Feito o mappa, estudado o terreno, a ~~om· 
missão f~deral verificou qus ficava. a. União 
uma. pequena c insignitl.cante p:trticula. na 
Re~tinga. dos importantes dep0sitM do mona.
ziticas. 

Então não couve'u a commi~s&l• em rati· 
ficat• a faixa que vinha. de limitat' com os 
33 me\t·os desde o ponto, ou sequencia. de 
pontos, consti.tuindo a Unha. de nivel do 
préama.r méJo e dellberrm esla commissão 
proceder de outro modo, não mais à e accordo 
com a commíssll.o e;t.'J.dual. 
Reso~vcu a commissão foderal começar a 

medir os 33 metros, nao do ponto a que 
chega o préama.r méJio, mas sim do attin
gido pela onda em sua maior longi\udo 
m€smo ajudadi!. pelo vento, e dossa. linha 
traçou para o lado o te tm•ra a :tà.ixa com os 
33 metros qu(l constituiria os terrouos da 
marinhas. 

Me,mo assim, saiba-o a Gam<~.ra e o paiz, 
ainda a Uniao tl.carin pobre em aréa.s mo· 
na:z:iticas, IJertencondo u.o Esta.do volumosoq 
depositas. 

Dado o pl'itnelro pa.>SJ, não se portnrbon 
a commís~ão fedo1':1l com.csso cootl•a.t3mpo o 
crcou uma novitlarle na. 'luos~ão úo marinhas, 
consideranrlo como ac.:r(lscidos e do proprie· 
dado da. União todos os t·Jrl'enos contendo 
monazltica.s para o l<~,tlo de terra <ttúm dos 
33metros, e assim f.Jioonfoacionado o ~mppa, 
.de encampação, e não !l.e díscrinllnaçâo, 
apezar do que dispõe o § 3• do a1•t. 1 o do 
decreto de 2'2 de fevereiro de 1868 : 

« São terrenos accresciilos todos os que 
natural ou al'tifioiahne nto se tiverem for· 
mado ou formare m-se ulfim ·do ponto de
terminado nos §§ l• (prêamar mMio) e 
2• (ponto médio das· enchentes ordina.
't'ias), pB.ril. a parte do mar ou das agua.s 
dos rios. (Resoluçãú de 3 de fevereiro 
·de 1852 a a.1•t. 11, § 7•, da lei n, r .114, 
de 27 do setembro de 1860). » 

A planta. foi, porém, approvada e tanto o 
Sr. Miniatro do. Fazenda. reconheceu ficar 
o Estado com monaziticas que haixou reso
lução alterando o determinado nas instru
<llÇões e o decreto de 22 de fuvereiro de 

l8ü8. considerando como marinhas a fai:ora. 
do 33 metros, medida. de onde chegue a onda 
em sua. maior amplitude. 

Devo dizer tambem a V. Ex. que a. costa 
do Brazil está. de h~ muito em processos 
do levantamento e esse criterio do ponto 
aGtingido pela onclu a.Heraria. a verdade da 
discrimin aç~o. 

:Mas vou respondct· a V. Ex. o qu o eram 
têrrenos de marinhas 110 regimen monar
cllico. 

0 SR. UMA NO SAi'iTOS - V. Ex.· ne~Ji!El 
ponto nã.o responde a. mim ; eu só conheço o 
criterio legal pwa o saber. 

O SR. BElU\'ARDO Hrm.1'>1.- E é desse que 
ms utilizo. ND relatol'io do Sr. Zacarias de 
Gó3S, Ministto de\ Fazend:L, em 1867, ada
pta v aS. Ex. a opiniio do S1·. Dr. Coutinho, 
competente engenheiro : 

«Em ger11l, na. co~to. do Bra zil, que 
serviu do norma ao legisladol', a. dis
tancia crJt1·e os pontos da baixa e prêa.
ma.r não é ID(I.ior do 15 braças. Assim, 
pois, conh1ndo-se esta. meama amplit11de 
do ponto mêdio, temos que as marinhas 
abt•angGtn uma zon:l. de 7 l / 2 braças 
proximamente além da préanMl'.l> 

Não ha. contestar r1ue é te1'minante e que 
essa informação U.overia ter influido no legis· 
lador d13 1867 e na compilação d<} 1868. 

Eis altl com o quo se conten taxa o Pogimou 
monarchico, o do dircüo ro:1l, com rolaçiLo a 
terrono~ de marínl1as uaaionaos : ~ol,o braças 
c meia.! E, no emt•nto, ,, S l•. Ministro da 
Fazendr~. no rogimun fuderatlvo rcpubll
c~no, oxige :-13 metl'oS, isto o, 15 brac:-~s 1om· 
pletas desdo o ponto a,t~ingldo pela. ro11is al· 
te rosa. rmth~ na. mtüol' mo. ré. 

0 Bn. Bt:I,CÃO YIAN:-IA.-E ll creio quo V, Ex 
estilo eng;ma.do. 

O Srt B~ll.NARDO HokT:.-Eu fallr} tenrlo os 
documentos em defe':J. de minhas asserções. 
Vou citar o avjso n. 155, de 11 de setembro 
de 1003, do Sr. Mlnistro dtt Fazenda : 

« ..• que o fim que se tem em vista é 
~·eservar á. borda d'agna uma faiKa de 
33 mct1•os de terreno enxuto p<u'a certos 
ser\·iços ... >> 

Não ha, portanto, outra interpretação. 
Assim, vê V. EK. qne o Estado do Espirito 

Santo não tem sido tratado como u m Estado 
da. Federa.çõ.o Brazileira; par-ece que está eli· 
minado dessas attenções, dessa,s consider:J.
ções que o meu distincto collega. da Bahia. e 
o illustrs rela.tor da 1·eceita dizem que & 
União deve >er para com t odas as suas p&r· 
tes integ~a.ntes. 
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0 Sn.. B!:LCÃO VIANNA dá. um aparf.o . 
O Sn.. BEIU<An.Do Hon.TA-Mas o Estado 

da Bahia tem lef5lslação estadual, na qt•al os 
tel'reoos de ma1'mha.s ~ão considerados como 
pel'toncQndo ao Estado. Esse fa.cto não á uma 
novidade, nem é privilegio da Bahia ; t3.nto 
assim quo no Estn.do do S. Paulo, o mesmo 
se dá pelo dccroto n . 348, do 10 de março dl) 
1896 : 

«Art. 24. Consideram-se terras devo
lutas: 

' ~§·9 . ; Os w'rre'nos' de'm~rinha;, ribei: 
l'lnho~ e accrescidos, que não estiverem 
aforados,» 

Assigua e~ deereto o Sr. Bernardino dt! 
Campos. 

A Constituição teve e~>Sa. justa interpl'e
ta.ção,mesmo nos Est:ulos que não te em nrelas 
monazHicas, t:J.es como Rio GraJJde do Sul, 
Maranhão, etc. 

0 Sl\, U:rtllANo SANTOS - Em contnpo· 
si~io ds leis de qualquer Estado ha a lei que 
nós tbzemos incluindo na. ro.ada da Uni11.o 08 
fóroe e laudemios dos terrenos do marinhas. 

0 SR.. BERNARl>O HORTA-Dos quo já eram 
:t.for!ldos e mesmo nlío ê uma. ratão muito 
CO!ll'ineeuto porque então tambem não rne
recBl'la duvida a que1tã.o do imposto do dl· 
vldendos. 

0 Stt. URIIANO SANTOS -V, EX, S~bc 
que essM preion~os se conkadizew e que 
dependem de solução do Supremo Tribunal 
Federal. ' 

O Sn.. BF.RNAIIDO HoRTA - O Presidente 
tlo Estado dl) Espírito Santo em mensagem 
qui} tem &Ido erroneamente apreciada , de· 
cla.rou acceitar como doftnltlva a dollbcraçllo 
do Supremo T1•ibuna.I. 

0 SR. Ull.llt.NO SANTOS- I~o é que é 
ra.zoavei. 

O SA, BEil-'1ARDo HonTA - O Sr. Dr. Nilo 
Peçanba, o Sr. Dr. Jo8ê Ma.rcellino, pelo Rio 
de Janeiro e Bahia, tamllem fizeram a formal 
declaração, mas como legislador ma·animo a 
ter opinião contraria. 

Terá o Supr~mo Tribunal a.hribuição de 
crea.r um novo dispositivo oonstitucioonl, 
nio expreuo no texto r 

. Tot·~ o Supremo Trlbuna.l, na. nossa. orga.· 
n~zaçli.o poi1Uca. de sepat•aoão de poderes, o 
dlroito úe resolver em ilObo, ou de reaolve1' 
em c•peQ1e 1lrma.de. em dlsposiiiYo e1pre88o 
da Con1muição ou de lei conltituclon~l 1 

0 Sa, UR!IAl\0 SANTOI - Resolve em 
espeete, ma~~ a. aua jurisprudeucfa reiterada! 
é a soluQão del\nitiva. do litígio. 

0 SR. Bf:RN'ARilO Hon.:tA - Então tOdn.lJ
essas questões se hão de sueceder ~ 

0 SR. UnliANO SANTOS - Entre as 
mesmas partes, não. Si, por exem:plo, a. União 
obtiver, no caso do Espírito Santo, sen tença 
ra vora.vel, na qual se diga que os terrenos de 
marinhas pertencem â União, a questão ffca 
dofinitivamento resolvida. . 

O Sa. HER NARDO HOl\TA-Pcrmitta Y. Ex. 
Tal não succederá pela. contusão da nossa. le
gislação. No~ Estados Unid01,sendo ella. mai:; 
explícita, muitas duvidas t iveram de ser re. 
solvid&s. Assim, o Estado d& Oeorgia vendeu 
em 1795 terrenos de índios, e, feita a recla· 
mação ao Supremo Tribunal, e,te resolveu 
validar a. venda porque não 2e podia privar 
o Es1ado de vender uma. parte de terras 
existente em seu territor io . No em tant-o os 
que apresentaram titulo! de compra. dos 
proprios índios não foram reconhecidos como 
lJrllprietaTios dos terrenos. 

Ahi está o criterio do Poder .Tudiciario do.~ 
Estados Unidos e essas decislle~ são eucon· 
tradas por elttonso nas DecisDes Conslilucio· 
naes de Marshall, traduzidas pelo saudos~ 
Dr. Amerieo Lobo. 

O Sa. Unn~oNo SANTos -Depois dn. by· 
pothese quo figurei, si vier ouka. santenQ:> 
declarando que o Estado é que tem direito 
S.s marinhas, estú. claro que a Unlto tem 
do entregtll·D.I, O que quero d!zot• é qui! 
sentença j udlolo.rio. faz lei eot'l.'O as parte~. 
Porianto, si um~ .11entença Judiciarla decrc· 
ta.r 9-ue d. União compelem 08 te1•ronos dr 
marmhas eituados no Espírito Santo, ou ' 'i· 
co-versa pertencerem ao Estado do Ellpirit<l 
Santo os tenenos de marinha.& ~li situado.;, 
nii.o I! possível mata á Unlito ou o.o Estado 
litigarem nesse p(!nto. 

0 S:a. BERNARDO HOltTA-V. glt, tem 1':1.• 
zão Gm theol'ia., me, na pratica uão t! 
assim. 

you pro,·ai·O com o. accordito do Supremo 
Trtbunal, de 28 de maiO de 1892, no qual, si 
implicitamente não foi resolYida. a questão 
de marinhas, o que eu considero t el·o feito. 
pelo menos a de rios naveJaveis o llcou. 

«A autonomia de ea.dn. um doa Batadoa
só 11 limitada na direcção suprema. dos Po· 
detes Nacion.aes, pelas condições neoos
sarlas li consecução do fim social; que, 
segundo es1o aystema de nossa organi· 
za.cão politica, sómente pertllncem ~o 
domlnio nacional ou da. Unlio, em ma· 
teria. de propriedade territorial, as por
ções de terra~~ que forem indi~pensa.veL~ 
para :~. defesa das fronteiras, fortillca
ções e conatru~ões militares e estmdaa. 
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de ferro feder-aes. (Art. 6! da. Consti.
tu:ção.) 
............ ... .. ... . , ................ . . 

Que em m:J.~eria. de propl'ieda.de de 
ten'.lS mal·ginaes de rio:,;, Sl.lva.s aa re
gtl'iccões indicadas, não partencern ~ 
União, nem mesmo as q_ue forem bJJlh<t
das pelos gra.o.ie.> rios, (Linda que corram 
em mô.l.is de um Estado o que se C$tan· 
dam a. te1·ritorios estrangeiros, pois que 
é sómcnto á sua navogeçã.G ou dominlo 
sobr e as suas agWI.II que com[lcte ao Coa· 
gresro os~alHllocer r egras, preceitos e 
leis. (Art . 24 § 6• d~ Constituição.) 

A~za.r da. cla1·eza dessa. dGcisã.o, o Sr.Mi· 
nistro da. F~zenda, julgou a. União com, di· 
reito á propriedade dos terrenos marginaeij 
do Ama.zona.a, e o Sr. Silverio Nery em re
sposta. a uma ordem que recebeu •. . 

O Sn. ENêAs M.~B.TiNs-Ordem 1 

0 SR. :BER.NARDO HORTA -Actua.hncote, 
denomlna·se a.viso. Mas as ordens antigas 
eram mais d()ltca.das que os avisos de hoje. 
Oa avisos de hoje são inUrna.çõ~s; que o di· 
gamos Estados do Rio de Janeiro e out1·os. 

Vou reproduzir a. resposta do Sr. Silverio 
Nery a 17 dejunbo de 1903: 

« Os terrenos de marinh~. como os 
reaorf&do.t IL margens dos rios nave~a.· 
vels, esta.va.m sob o domloio dos mualcl· 
pio~, !101 quaes 0:1.bi& dal·os em Mora· 
m~nto no1 termo• do a.rt. 8•, n. 3, da 
loln. 3.348, do 2() da out11bro de 1887. 

«Nos moldes om 11uo rol promulgada & 
ConoUta!Qio de 24 de feveroiro do 189! , 
ae rrnnqulaa quo ll!l municipalidades go· 
&\vam niio p:>derlo.m s~r dimínuido.s, 
gendo pGnaamento do leaislador da.r·lhes 
vida. p1•opria, indep~adente o ~utooomn. . ......... , ...... , .. ...... ........ ... . . 

« • .\Jlsim peosll.ndo, ostc Gov~l'no n&o 
con~eatlrá. no aforamento, por-lJa.rte da. 
Un!ã.o, de \erNnos <1 margem de r ios 
na.vegaveis do E;ta.do do Amazoo.as, que 
o sã.o qua..~i todos, pGrque impor~~n·ia 
isso um viotacão a.o seu direito d<l sobe· 
rao!a e dominio assegttrttdos na. Consil· 
tutção o ~em os quites nem fura pos
si vel n cJtístencía pollt!ca dos Estados. '" 

O Julgado Lle28 de II1Mo de 1892 não evi
tou essa attriew t>rovoc;vlo pelo S1·. Minis
tro da Fazenda e tive r~Uilo em dizer que 
na pr:J.Uca o. tlceisio jndlcla.ria. ni!J evita. a 
Nproducç5.o do contltoto. 

Tendo sido a.visa.do pelo Sr. Pre.>idomto do 
ctua a hora está a. tlndar e desejando concluir 
estas ligeiras ohservai}Õa.il feitas em consi
de!"açl\o a. Ca.ma.r<J. e a.o digno rela to1• da 
:Receita, a. r1uem ile novo a.gradeço a. gentl-

leza. de expressões no parecer, não accei
bndo a emenda., ·pois que eu Dão ·a. h a. via. 
fundamentu.do o era livre a. interpretação do 
seu texto ••. 

o s~ . UttllANO SAN'l.'Ds- Foi apenas um 
6Q.UÍYOCO, 

O Sa. Blli~NAn.oo Hoau-Creio t e1• colU· 
I!"ido, na medida do minhas fracas forças, ar· 
gumentos e dado! que provam S6l" litigiosa 
est..'l. questã.o ••. 

O SR.. U~t!l.~No SA.NT.lS - Perfeita.men· 
te . E' oxa.ctamen te este o ponto de vista. 
em que se colloe& a. commissão: deixa a.os 
iribunaes a. decisão da. questão, não entra. no 
seu mereclmeoto. 

O Sa. BeRNARDo Hoi\TA-••. nã-o !la. vendo, 
por~a.nto, necessidade absoluta de quo essa 
renda figure como receita. delinil!va. da 
União. 

Si assim succodcr , tal vez que a.ma.nhã., 
quando eJ:gottados o~ depoaitos de n.t•eía.s mo
ua.ziticas, :t~ois qu11 no Espirito Santo só 
existem 16.000 tonela.da,g e só na Bahia. é 
que cllas são in9xgottaveis, reformam-se 
sempre • . • 

O Sa. EsTACIO Cotli(BRA - Terra. prodiga. 
é a. Bahia, a. tê de :!.reJas mona.zltiCL\8. 

0 Sa. BERNAR.l>O Holi.Tâ - ••• 6X€f.ottada. 
essa riqueza., na.tul'almente a Unl~o na.o t\l.r<f. 
questão desses terrenos de marinhas e que 
elles portenoa.m aos Estados; mas en~ão aur· 
gi1'1!. o q ne sem pro appa1•eoe nessas occa
aiõea: o temor do. !ndemoização. 

0 SR. URlJANO SANTOS - Ahi está V.E.s: •• 
dando razão á Commissão de OrQamento 
quando ficou em duvida sobre si a emenda. 
repousava. em um mão pensamento. 

0 Sa. BERN,\1Ul0 HORTA. - ESS3 temor 
não é só do Governo é nosso ta.mbern e sem· 
pPe a.llcgado em p~.ntos constltucloMes du
vidosos a. serem rewlvidos. 

0 8~. Un.nANO SANTOS-V. Ex., não pôde 
ter davíd& de que a União entrega.rá. inte
gralmente ao Ellta.do o que lhe for d~vído. 

0 Sa.BElRNAt\DO Ho&'I'A-,Ne:Se9 t01'1'900, do 
pleno accilrdo com V , Ex. 

Na propria duvidl. aobt•e imposto de divi
dendos, os que se batem· denodt\damenie pala 
1ua. e!lmioa;ção da. reeotta. fedor&!, evitam a. 
lodomalsaçio, evitando a. que1títo coastítu
alona.l e resolvida sob o t•md~mento de in· 
oonstituolona.l14a.do o digno Rolator da Re· 
eelta.j.i docllll'vll que a UnUto teria. de lndern· 
nlsar. 

O SR.. UaBANo S.\N'I'O!J - Os nossos col· 
legu ltll(l se t~m b~tido pela ollrnln~ão do 
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imposto sobre dividendos nos Estados, nunca 
propuzeram que a tê a solução do litigio a. 
llniii;o depositas,;e qualquer quantia que hou-
Tes~e recehidt>. . 

Consideram j.>to u:JliL q_ ucstíio de somenos, 
deixam q ue a Uniã:o l.lr l·eca.le a reuua c es
per::tm a uucis..'io do T!'ibunaL 

0 SR. B}atNARDO HORTA-E' muito diver
Sa a situação doo E$t:l.dos nos dous Htigb>s; 
no de dlv1,lendos uniformement-e •~m r<Mol· 
vido o Supramo Tribunal, apeza.r da cla1•;:,za. 
do t.edo constitucion><l, e no omtanto a 
União nest.c caso re~onheee a neeessidade de 
passar P.~a verl>a de re~eita em seu total 
para os Estados,sem sacriticio do Thes.)uro ... 

O S11.. UJUlANo SA:-lros - Perdão, não 
é a União que pensa M!iim. Expuz com rela
ção a esse imposto o meu modo de vis~ 
pessoal, enca.rei a questiio sob o ponto de 
vista da convenienci a. 

0 Sn. BERNARDO HonTA-A indemnização 
do producio das areias monaziticM é ioevi· 
ta.vel. 

Revelei á. Ca,ma,ra. como foi feita a. discri
minação de terrenos de ml\r1nhas no Espi· 
rito Santo. Dahi estão sendo e:~:portadM, 
como da. União, já. tendo o Estado protestado, 
salva.gua.rdando direitos futuros, areias de 
terrenos devolutas do E~tado e de parti· 
<lula.res. 

O Sn.. Euo.!:Nlo Tot.:Rl NHO - E eximm 
areias monazlticas em torrenos devolutas ~ 

0 SR.. BERN.\.R.OO HOR'l'A -V. Elt, niio 
ignora. 

O sa. EUG!l:'ito Ton:nrxno - Existirão 
mesmo? 

O SR.. BllRNAR.DO I·[Ol~TA.. - Demonstrei-o, 
quando descrevi úll tra.lmlb.os da. Commlssão 
Ii'edoral demarca.dora.. 

Além disso, mesmo par« o interior do pa!z, 
te em-se descoberto areias mo nazi ticas;e !em· 
bro a. V, Ex. que ella.s existem a.t~ no I!:S· 
tado de Minas Gera.es. E' um facto o consta. 
do Liçro do Centena,·io, na. memoria do Dr. 
Antonio Olyntho dos Santos Pires sobre a 
mineração e riquezas mineraes. 

O S:a. EUGENio Tou.rmmo- Não conll~ço 

0 SA. BERN-~RDO JiORTA-0 que, ao termi• 
na.r, tem a. dech\l'a,r o humilde rep1-esent..'\nte 
do Espírito Santo é que não alimenta. a. ospe
ranca. quo Hou Erlta.tio na. questão de areia.s 
monazU!oas &!lja. tra.ta.do com jnteresse fa.vo
ra.vel, como ha. 1uccadido com as questões de 
au~ros Ea\a.dos. 

O Sa. UnnANoSANros-V.Ex. nesse ponto 
está. deixn.ndo mal a Uniio o outros Estados. 

0 Sn. BERNARDO Hor.TA- [Ofelizmeate ~ 
uma. verdade e si do mais tempo dispuzesso, 
a.inda out rre fac tos a.presoo.taria. a l'CSpeito 
dest!l argnment.o. 

Mas de.9Jo que V. Ex. bondoso o cri tcrinso 
c:nno é (apoimlos), sendo, crrno o acredito, 
síuceram(m&c, hom·oso pa1•a lt Cilm'~ra ter 
V. E&. como rela.ío:· ua. lLc;ciia (olJuhldos) 
pela. comtmteucil\ e g t"J.U•lo senso que ~om re· 
vela.dt> om .sons parecerrs-me animo, com 
toda :.1 ft•aoqneza, a :Lp pc!lal' p1ra V. Ex. 
pa.m que o Esk1,!lo do &;pid.J :3aato mereça 
a.lguma. consido~açã.o da. União . (Muito bem; 
muito l!enh O orculor d comptimentada . ) 

Fica a dlscussã:o adiada pela hora. 

O Sr. P1•es idente -Tondo dado a 
hora., desig no pa.ra amanhã. a mesma ordem 
do dia de hoje, isto 6: 

Primeira parte (até as 3 horas ou antes): 
Contlnuaç[o da votaçio do projeeto n.292 A, 

de 1003, autoriz!indo o Governo a. conceder 
os privilegios dos estabelacimeott>s de ensino 
superior on secuodario aog congeneres fun
tlados pelos Estados e pelo Districto l?ederal, 
o eslabelece cond!çõe.s pa.1·a que estes possam 
ser reconhecido.> otncialmente (3• discussão): 

Cootiou:~.ção da discussão uoica do parecer 
n. 172, de Hl04, sobre as cmeodfls do Scmado 
1.1.0 lll'Ojllcto n. 60 B, de 1903, raforma.odo a 
reorga.niz~o juclicia.l'i:l. do Distrioto Fe
deral; 

Di:;eussã.o uuica. do parecer n. 30 D, de 
Hl04, sobre as emGudas olferecidas em 
3• di.~eussão ao pr·ojecto u, 30, deste anuo, 
que autoriza o Presidento úa Republica a en· 
comrnentla.t• á. iadus~ria., pelo Ministedo da 
Marinha, os navios que IUenciona ; 

2• discussão do Pl'ojecto n. 216, i.lc 1904, 
uutoriz;~.ndo o Poder Execu:ivo a abr ir a.o 
Minis\erio da. Fn.zGnda o credito es.traordi
nario de 554$351 para pagamento ao juiz 
federal do Espirito Santo Dr, Raul de Souza. 
Martins, em virtude de aenteuç;:t. ; 

2<> discussão do project<J n. 2 17, de 1904, 
autorizando o Poder Execut.ivo a abJ•!r ao 
Ministel'io da Justiça e Negocias rnterio1•es o 
credito extraordinario de 34:164$196 para. o 
pagu.mento devido ao alfet•es da. bPígada. po· 
lioial Ernesto Pinto Macha.do, em viriude de 
sentença ; 

2• (Uscussão do prDjMto n. 2 18 , de 1904, 
autorizando o Podel' Executivo a. abrir ao 
Mlnlaterio da Guer1•a. o credito ell:traordlna· 
rio de l :600$, pat•a. pagamento dos venci· · 
montas que competem a. Manoel Canuto do 
Nascimento, continuo a.ddido da. Secretaria 
do ~liuisterío dt> Guerra ; 
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segunda. parte (ás 3 llora.s ou antes) : 

Continua.çã.o da discussão unica (lO parecer 
n . 199 A, de 191)1, sobre as emeoóa.s offere· 
cidas na. 2• discussão do projecto o . 199 deste 
anno, que orça. a receita g3ra.l da R.epublíca., 
para. o exercício de !905 ; 

Continuaçã.o da I• dlseussiio d<> pr•)jecto 
n. 77 A, de 1904, pl"or ogando atü 3 1 !le de
:~:embro de 1gos o pr:J.ro para :. r·ealiz~ç5.o de 
exa.mes parciaes do CU1'3D propM·ator io, ex
igido pa.ra a ma.tricula nas cscol!ls d:l onsino 
superior ; col!l parece t• contl"at•io cl.:l Com
missão de lnstrucção e Sa.ude Publica ; 

2• discussão do projecto n. 2HI, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrit· ao 
Ministerio da Fazenda o ceedito extr~oi'di
na.rio necwarlo para. pagar a O. Lcopoldina 
Carolina CamiJ!io de Albuquerque Figuei
redo, viuva do capitão do exercito Igu.acio 

Francisco de Albuquerque Figueiredo, a dif 
fereoça de melo soldo a quo tem dil'eito, 
;iesde li de f evorehoo de 1887 at.é 2? de julho 
da L!J03, á razf.o do 20$ mensaes, relevada. a 
proscripçã.o em quo posS/l ter incorrido ; 

i• <liscnssã.o do projocto n . 131 A, de 1904, 
ccncedenào a p~nsó.o mensal de 5ü0$ íL viuva 
do e r-Senador Llo lmperio Dr. Gaspal' dii. Sil
ve1r.~ Mat'tius, cum parece1· e e menda da . 
Commíssão de Pensões o Conta.s ; 

2• discll!!i!â.o do proje~to n . 117, de 1893, . 
maodan.lo colloc:l.l' o 1' tenente de artilharia 
,José da Veiga Cabral e outros nos loga.res 
que lhes competirem na. escala de promo
ções, reparanuo-se, a s>im, os prPjuizos que 
su.ll'rer <\m na. promoção de 17 de março 
de 1800. 

Levanta-se a sessã.o ás 5 horas e 5 minutos . 
a t(l.rde. 

124• SESSÃO EM 14 DE OUTL'BRO DE i904 

P1·eside11cia dos S•·s. Julio de Mello (2' Více-P•·esidente) ; A~et\Cat· Go<imcwll'es (1• Sec•·e· -
!ario) e J«lio de Mello (2° Vice-Presidente) . 

Ao meio-dia. procede·se á chamada a. que ' E' lida o sem debate approvada. a acta da 
res,~.>ondem os Srs. Jnlio de ~iollo, Alencar sessão tmtecedente. 
Guimarães. Thomaz Aceioly, Jo&qulm Pires, Passa-se ao expediente. 
Aurelio Amorim, Urbano- Santos, Luiz Do 
mingues, Cunha. Machado, Dias Vieira., Fun· O Sx-. Ale ncar Gulma.1•âes 
seca o SUva, Trindade, Abdon Milancz,

1 

(f• Stci·eta1'io) procede á. leitura. do seguinte 
Bricio Filho, Elpidio Figueiredo, Rodr igues 
Doria, J:Jvinia.llo de Ca.nalho, Foll~bollo EXPEDIENTE 
Freire, Domingues Guimarães, Bulcão oro. .. 
Vianna, Priseo Para.iso, Eugenio Tóur·inho, Clo • 
Garcia Pires, satyN Dias, Vergue do Abrr.u, Do Ministorio du. Ma r inha, de 13 do 
Augusto de Freitas, Alves Barbosa, Pa.ra.· corrente, anvia,odo o requerimento em 
ohos Mootenegro, Rodrigues Saldanha., Ror- que o continuo dessa. Sccretr.ria ds Esta.
nardo Horta.. Heredia de Sâ, Corrêa Dutra., do pede que seja mantida o a.cto do Poder 
Mello Mattos, Sá, Freire, 'Silva. Ca.<>tro, La.u- Execut ivo mandando contar. :para. os effl~itos 
rindo Pitta, Pereir a Lima., Julio Santo'>, de aposentadoria o tempo em que servi u 
Mauric io de AbreLt, Cal'los Teixeira BratJdãu, na mesma repartição, na. qua!Jdade de ser · 
José Bonil'acio, Arü hero Botelho, Bueno de vente. au~iliar do arehivish , e tc. A' Com· 
Pa.iva., Nogueira, Lin~olpho Ca.e~no, Ber- missão de Fazenda. e Industrias. 
n~rdo de Campos. Fet•naodo Pre.ste.s, Fer- Fica sobre a. mesa até ulterior deliberação 
re1ra Braga, Eloy Chave$', Francisco Malta, 0 seguinte 
Candido Rodrigues, Rodolpho Miranda, Bel"
nardo Antonio, Carlos Cavalcaotl, Paula. 
Ra.mos, Abdon Baptist~. Elysau GuUherme, 
Ma.rçal Escobar, Rivado.via. Corrêa e Cas
slano do Nascimento. 

Abre-!6 a se.ssão. 

PMJllC:'l'O 

O Congresso Nacional r esolve : 
Art . 1•-Fica o Governo autor izado a con

tracw• um medico especialista. de molostia. 
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dos ollws, pa.ra o servlço do Hospital de l\<!11.· 
riaha. da. · Capital Fede1'o.l pot•cebendo os 
vencimentos correspondentes a eil;'urgião de 
5• class<l. 

Art. 2•. Revogam-se as disposiçõss em 
contrario. 

Snla. daS sessõlls, J4 de ou tubro d e 1904. 
·C.orda Dutra . 

O 81•. P:re,;;ide ute-Na. fórma do 
•Regimento, não hayendo orador inscripto na. 
'hora do expooicntc, entro. mu oioileussã.o o se· 
gli.inte requerimento do Sr. Ca.rlos Ca.va.l· 
canti;· a.present!l.do na sessão de lI do col'• 
l'ente: 

«Req_ueiro que, por inteJ•medlo da. Mesa, 
i nforme o Mlnísterio da. Jndustria, Viação e 
Obras publicas si tem conhecimento da. con· 

·eessã.o feito. pelo governe~ de Santa catha.
rina, de uma. estrada de ferl'o que, pariindo 
de Blumenau se dirige ao l'IO :-<agro, e 
quacs a.s providencias que ordenou ou prc· 
:tende ul'oenar no sent:do de annullar essa 
concessão, manifestamente incon;tituciona.l 
por invadir a. espher :t de at&ribuições d& 
União, unica competente-plra f~zel·a., uma 
vet que interessa. ~ualmante ao Estado do 
P:>ra.ná, em cujo territorio correrá. tambem.• 

Tem a palavra o Sr. E!yseu Guilherme. 

O Sr. Elyse u GuUherme
·Sr. Presidente, o nobre Deputado que com 
tanto brilho e corope\eneia representa. o 
prospero e gmnde Estado do Paraná apresEm· 
tou a. considel"J.ção da. Gama.L'a, na penul~ 
ti ma sessão dos nossos tral.lalhos, um req ue
rlmento ioterpellando o Governo acerca das 
nrovidencias que a.doptou ou pretende ad
ôpt11', com relaoão a. um aeto do governo de 
Santa. Catharin:t que S. E~. considera ille· 
ga.l e mereeeiot• de reprovo.ç.i'ío. 

Cabc·me 11 honra. de r -asponder a. S. E'l. e 
sinto não poder corneçn1• louvando a. sua. 
a.ttitude, ma.nifesta.roente injusta e cheia. de 
prevenções. 
. 0 SR, CARLOS 0 .-1. VA!..OANTI- Não o.poiado. 

O SR. E I:.YSEU GuiLHEaME- Nilo tomarei 
ta.mbem em consideração i!.~ phnnta.sias que 
S. Ex. andou engendrando e a. que den corpo 
no exordio do seu discurso. 

Deharei de parte essas idéa.s de supposto 
expausioulsmo, que não podem e:listir den
·tro do roe~mo paiz, como S. Ex. sabe per
feltameoto, e que niio tem a. mínima a.ppli· 
ca.ç!o a.o Ci!.SI). 

Voll ta•a.ta1• de (1emonstt'&r a S. E1, (tue 
n!!.o lhe !WI.Ite o meoor Tlslumbro de l'IU!lo, 
não s6 em rolaoão ás censul'lll quo tez ao 
a.cto legitimo e multo regula.r d<' gavero<\\ll!r 

.de Santo. Clltharina., como ainda na i nterpe!
lação que S. E:\. dirigiu ao Governo Federa.!, 
pedindo a sua. intervenção conhoa. esse acto. 
que a não merece. 

Irei por partes. 
!!:m pr!moit•o logar deíxa,rai ovidoncill.flo 

que o governador de Sa.nta Catharina agiu 
doutro do circulo da. sua. ~phera. de a.cç.ão, 
dclla não exorbitou, não sendo o seu acto 
pas~ivel de reparos, quanto ma.i3 de cen
suras. Em segundo legar deixa.rei provado 
ta.mbem que a insolita mtervenção que S.Ex. 
deseja., por parte do Governo Fedei>a. l, seria 
um a'b3urd\l sem nome, um err.> smn prece
dentes. 

UM SR. DEPUr.\oo-Scria inconstituciono.l. 
0 S:a . EL YilEU Gt:!LBERME - Seria i ncOD.· 

stítucional, como diz o nobre Dapntado. 
Trata-se, Sr, Presidente, da ooncessão de 

uma estt-ada. de tracção eleatrle&, feita pelo 
govel'no de Sants. Ca.thal'iua, estrada. quo 
partirá do irnporlante município de Blume· 
na.u, p:ts3a.l'á. pel& colonia Ua.nsa e irá ier
mina.r no r io Negro . 

O muaicipio de Biumeaau, Sr. Presidente, 
é um dos ma.is importantes do uosso Estudo, 
verdadeiro emporio commercia.J, agrícola. e 
industrial, de q11e nós, catha.rinense.s,nos or· 
gulhl\lllos. 

E~te m11nicipio de certo é ca.tharinense, 
e o Estado do Pa.rant n11.o o contesta.rá. 
( . .J.partes.) 

A colonla Hansa tambem tol fundada em 
te1·t·enos eonc&;tidos pelo governo de Santa 
Catila.riat~o <.t sociedade de colonização de 
HambUl'&'O: é um nucleo de população na.a· 
ceute, a. qué está. talvez reservado um dos
iino 1gunl a.o de Fllumenau. 

Essa colonia é tambem catlla.rinenie ; não 
!la contestação sobt•a estes ponto> . 

« Mas a. estrada. concedida v11e a.o rio 
Negro, e ê ahi que, mo pa1-eoc, pega o carro 
com l'ehção A pretsnçiio do Pal'aná. • 

Entreta.nto, nem o iUustre goveL•no.dor da.
quelle Esla.do, nem o digno Deput!Uio que 
aqui se fez e13ho do seu protesto, teem a 
mínimo. rallão . 

o SR. CR.UVELLO CA.VAT..CA.NT I - Essa. e8· 
trnde. 6 de utilidade mesmo para o Estado do 
Pa.ra.nil . (Ha outJ·os apu:!·tes. ) · 
• 0 SR. ELYSEU GUILHeRME - Bastava que 

SS. EEx. c(lnsidera.ssem que, por factos 
numerosos, consta.nte3, diutut•nos, S!l.ntll Ca· 
tharina tem sampro agido l!vrQmcnte, por 
si so, li.s vezes, e outrM vezes conj ulicta.
mente com o P<~rand.,na pa1•tc do territorio 
situada. ;J. maL'gem esquerda do rio Negro. 

BMtua. que se lembr8.S86m que o rio 
Nogro tom su.u n<LSiJ8ll tes na serra do 
Ct: ha.tlío, no l,;$~a.do de Santa. Ca.tharlna, c 
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flU~, rl·'Me essas naseentcs a tê a con1luoncia 
com ·J rio Pl'Cto, bnnba elle um ~:"rande 
territor io, incontcsb.velmente e:ttharinensc, 
terriwdo esse ·quo co·nsLitue a comar ca. de 
S. Bento. (Apoiados o apt:wtas .) 

Si é ioooutostavel (os nobres Deputados 
não contestam) que Santa. Catharina limita. 
com o rio Negro, é fóra do duvilh1 quo S:tnt::~ 
Ca.tb~rin~. póde Jevat• uma e.~trada. ató esse 
r io sem a:~.bh• das 1·aias dos seus limites . 

Portanto, Sr. Pr.~sidente, não ba.~tava para 
que S. Et. viesse aooima.r de ille.ga.l a. con· 
cessão feita pelo governador ca.tha.rlncnse, a 
simples determiuaçã.o do ponto t erminal da 
estrada no rio Negro; Pelo meno~, uma 
grande parte desse rio, como jâ disse, ba.nha 
certa eJttensão do tcrrHorio cathariuenso, 
~· pois, oã~ ha. nenhu!Da. ra.zão pa1•a p ro· 
:sesfos~ 

Só am gt•a.ode espírito de prevençl'io é c1ue 
podia. levar o govcr.ua.dot• do Estado vistnh.o 
e o nobre Deputado a. assumirem a a.ttitude 
que eswu. combatcado . 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Não ha. espi• 
rito ma.is tolerante e longanimo tio que o do 
humilde co !lega., 

0 SR. GRUVEU.O CAVALCANTI -Não pr o· 
vou isto. 

0 SR, GAR.LOS CAVALCANTI - V. Ex, é 
mais .realis t~~o qug o rei. 

0 SR. ELYSEU Gt:!LliERME- 0 nobre Depu
tado pelo Rio do Janeiro é jurlsta. e sabe que 
a razão e o bom direito so acham do ludo do 
governador de Santa. Cathaxiua.. 

0 Sn. CARI.OS CAVALCANTI -Faz muito 
bem o nobt•e Deputado pelo lUo do Ja· 
ne1ro, · 

O Sn. ELY9Eu GutLUEtum - Dizia. eu quo 
ba.vondo um gt•anda trecho do rio Nogro 
que pertence toaontesta.velmento a. So.nta 
C&tharina, o slm.l,llos facto da. concessão tol' 
como ponto termmal aquelle l'io não era ra
zão para. que o govern&dor do Pa.ra.ná. a.pre
sen tãsse o sou protesto o muito menos ptt.ra 
que esse protesto viesse ter écho nesta 
Casa, t-razido pela palavra. do n obre Depu
tado. 

Quero agora. demonstrar que, mosmo quan
do a. es~ra.da não se limitasse ao município 
de s. Bento, incontestavelmente em santa 
Catharina, a inda. que clla abm ngesse uma 
gra.nde e~tonsão da. margem esquerda. do rio 
Negro, ainda. assim os nobres Deputados não 
teriam razão pera. recla.mar e muito menos 
para. pedir a a.nnullação daquella concessão. 

Preciso fazer conhecidas da Casa di versas 
.leis promulgadas pelo Esta.do de Santo. ca.
tha.rina. dando concessões a.na.lo!?II.S. Preciso 

·demonstrar tambom que o Estafo de Santa. 
Vol. Vl 

Ca.tharina tem legislado at6 sobre a navega
ção do rio Negt'O o que pe lo Supremo Tribuna.l 
Federal lhe roi mantido o direito a essa na
vegnçã.o. 

Preciso fU.Zcl' ccl·to que ha. decisão defini· 
tiv;t , p!l.Solatla em julga do, reconhecendo que 
o Estado de Santa Catha.rin:\ tom ju1•lsdi~'ão 
na. margem esquerda do l'io Xegro. 

O SR.. C.inLvS CAv.u.c.~NTt-Não a,poí:tdo. 
0 S rt. ELYSEU GUILHERME-Eu demonstra

rei a V. B.t. 
O Sr<. PAULA RAMos-Ha: accordi:l:o do Su

:preroo Tribunal Fode!'al c avisos do Ministro 
da Fazenda; a.q u~Ues com l'elação á q uesiã.o 
de naveg~ção e ~tes com relação á a.r·reca
daÇão de impostos . 

0 SR. ELYSEU GnlLHER~lE - Eu começarei 
pela nvegação. Está aqui o a.rt. lO da lei 
de orçamont:~ de Santa. Gath :wína., sob n . 24, 
do a.nno de 1002, que diz o seguinte: 

<<Fica o governador autorizado a conceder 
uma. subvenção da. quan~ia. ma.xima. de 20 
contos e os mais favores permit\idos em lei 
á eómpanhia ou em preza. quo se organizar 
para fazer a navegação a vapor dos rio; 
Nearo e lgua.aso, limitr opl1es deste Estado 
com o do Para.u&,;o. 

O art. 20 d<~. lei n . 58, de 14 de setembro 
de 1892, diz : •N o caso de ser esta.hel.ecida. 
a. na.vegação no rlo Negro é o Ooveroo auto
rizado, etc., etc.• 

Ago1·a, vae ver a. Ga.sa o que occon•eu a. 
r espeito dessa. w.vega.çã.o, 

Est:l.belecida. ella. por uma companhia. ca
tharinense e quando se achava funocionan· 
do, agentes do Estado do Paraná. mandaram 
fazer approheosã.o e destruiram as embar-
cações quo t'Cali.za.vam o serviço, . 

Achava.-mo, eu, onti\o, accidentalmento á. 
test~ do governo do Estado, e, em vista. de 
tal attcn~do, tive de apresenbr reclamaQiio 
a.os poderes federa.os, pedindo que fosse man
tida a navegação do 1·io Negro á empreza 
catharineose. 

Fundava-me eu, nã.o só nas disposições 
das antigas Ordenações, como a.tnda. no 
art. 34, § a• da Constituição da Republico., 
que diz que «compete a.o Congresso legislar 
sobre a na.yegação dos rios q1<e banham mais 
de t<m Estado.» 

Foi neste artigo da Constituição que me 
fundei para reclamar aos podru-es da União 
contra o acto do governo do Para.ná. que 
ma.ndou prohibír a. navegação e destruir os 
barcos que a fazia.ro. 

O governo da. União, por si, não quiz deci. 
dir, mas submet teu o assumpto ao Supremo 
Tri buoa.l Federal, e erte decidiu que, b&nll&ll· 
do o rio Negro mais de um Es\a.do (reconhe
cendo, por tn.nto, que santa. Qatharlna. era 

99 
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eom elle limítrophe) não podia o Paranâ im· 
pedir a na vega.Çã:o ••• 

UM Sa. DEPUTADO-E' fora da questão quo 
Saut" Ca.thaTina. é limitrophe com o Pal'aná. 

0 SR. ELYSEU GUlLllE!l.ME-Ma.s ê pelo rio 
Negro : ahi é que está a quesrao ! . 

Dizia cu que os factos demonstra.v:.m que 
Santa Catharíua agiu muitas vezes conjun~ 
c ta mente com o Paraná na. zona litigiosa. 

0 Sa . ALENCAR Gum.u.:\Es-Coojuncf;a· 
mente com o Paraná 11 

0 SR, ELYSEU (rUILllER!.lE- CODjuoc\ameO· 
te coro o Paraml. ; e -v. Ex. sa bc <lo mo 7 

Quando ha.via os antigos juizes commís
sar ios, que resolviam sobre as concessões 
de terrôls publicas oa do terras possuidas. o 
Governo Jmperial determinou que o juJz 
oommi.ssario daquella zona. fcsse nomeado 
:pelo Pa.ran:!. e por Santa Catha.rina, conjun
ciamcnto, devendo reo:ahir a nomea.çã.o no 
mesmo individuo. 

Portanto, affirmo, fundado neste facto, 
nosto aoto do Goveruo, que Santa C(l.tllaria~ 
exerceu conjunctamente com o Pa.rami.juris· 
dicc;l.o na zona litigiosa, pelos seus juizes 
comroissarios. 

0 Sn.. ALENCAR GU!I[ARÃES- MaS lsto é 
um acto novo. 
o Srt. ELIIEU GmLH:IP.ME-Sr. Presidente, 

ha.e.inda o julgado do Supremo Tribunal de 
Justiça., julgado que tambem " definitivo, 
eom relaolío ao conllicto de jurisdi091!.o que 
~~~ lovantou ontt:e o juiz do direito de Slo 
Bento e o do Rio Negro, resolvido :i. favor do 
}n'imoiro. 

O Sn . .ALENCAn GumAlíÃES- Este foi pot 
eau88. de um lnvcntal'io. 

UM SR. DEPUTAbO - Ma~ que ::.bsoluta
mente não resolve a questão. 

0 SR. ELLS!lU GUILHERME- Pertloe-me 
V. Ex., não estou me reO!rindo a quostllo de 
limites de Santa C&~harina, que está. l>en· 
dente. · 

0 SR. CARl,OS CALVACANTI- Si niio está, 
niop~ce. 

O SR.. PAULA. Ruws - Que não implica 
com a. questão de limites. 

O Sn. Ewmu GU1LllER21fE-N1io estou tra
tando desta questão neste momento, porque 
ella. está a1l'ecta. ao poder competente, e não 
temos a direito de intervir .•. 

0 iR, CARLOS C.I.VA.LCANTJ-Como não, .Si 
:1oa.ba de dizer que Santa. Ca.tharlna. se Um! t11. 
eom o Parad pelo Rio Negro 1 

O Sa. Er.ISE\l GlllLUEIU4E-Abaoluta.meuto 
11ão e~~tro na questão pendente do Trl· 
'bunal. 

O S:a.. CAitLoS CAV.I.LO'ANTr- Então su~· 
damonstra<:ção é feita. sobre areia. 

0 SR. ELISXU GUILHEitME-Esta é ontra.
qucstito. 

0 Sn. PAULA RAMOS- Nós estamos UOS 
refel'índo :!. margem esquerda. do Rio Negro. 

0 SR. ALf:NC:AR GumARÃES-A decisão a 
favor do jui2: de direito de s. Bento é 
outra questão, o não póde :ngumentar com 
este facto, porque absolutamente elle não 
fornece elemento pa.I':t conclusão. E' um 
e~o de jurisdicção que nada tem qt1e ver 
com a. questão do limit()s. 

0 SR. P AULA RAliios-A conclusão ê ori~ 
g!nal. 

O SR. ELrsEC GnLHEaMl'! - Trata-se da 
jurisdicção de Sa.ni& Catharíoa. naquella 
zona. 

O Sn.. CAuLos CAVA-LCANTI-Porque o juiz 
de S(Lntu. Catha.ríoa foi o primeiro a fallar . 

0 SR, EL!SEtT GUILHEIUm-.Não foi p Ol' 
esta raz;io; a. decisão foi baseada. nos do
cumantos que demonstravam o direito do 
juiz ca.tlra.rinenae, · 

0 SR. CARLOS CA.VALCA.N'l'I-MD.S ondo estt\ 
a. nossa. g uestã.o ~ 

0 Sl.l.. ELlSJI!U GUILHERME- Vou a ella; 
a. concessão da. estre.da de !erro, em vista. 
do que tenho exposto, niio podia. levantar 
a. celeuma. enorme que aqui leV11.ntou. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Tanto DilO 
lava.n\el que dei:~ei de respondor a.os a.p~r· 
tos de v. Ex. 

0 SI~· EL!SIW GUILIIE!UU:-Ha outras mui
tas Itils e disposlç!Soa em Sa.nta Catharlnu, 
mandando realizar melhol'nmentos na.s os~ 
tradas que servon: t\quel!a. zona, c nunca. o 
Parao& reclamou. 

01'&, como é quo agol'a, quando se !az 
uma concessão muito mais restricta, a.ppa
rece esta reclamaçã.o 1 

Eis aqui uma disposi~o muito mais ampla 
que a a.c1.ual e que não provocou os protestos· 
que Bf!Ora sul'gem : · 

« F1ca. concedido a. F1•ederico von Ockel, 
por si ou companhia. que or gauiza r, privi
legio por 110 annos. pa,ra constr·ncc;ão de urna 
estrada de ferro, de bitola estreita, que . en· 
tronque na. Estada de Ferro do S. Paulo ao 
Rto Gra.nde.» 

Ainda outra : 
« Fica concedido ao cidadão Frederico A • 

W. SeiUn prtvilegio por 90 annus, J.lf'ra a 
construoção de uma estrada. do ferro, de bi· 
tola ettl'oita, quo, pa.l•tindo do munici:Pio d~ 
BlumenD.a ,vá. a.té o Rio Negro.» 
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0 SR. CARWS CAVALCANTI- V. Elt. dâ 
licença para. um aparto 1 

O Sa. Euseu Gun.tlltRMB-Pois não. 
O Sa. CARLOS C.WAt,CANTI-Esta. concessão 

entrou em execução ~ 
0 Sa. AIIDO:'< BAPl'h1'A-Mas não foi pro· 

testada pelo Paraná. 
0 SR. ELISEU GUlLTJEl;m: - Nií.o entrou . 
O S~t. CAHLos C,w.u.c.,NTI-E' quanto me 

basta. 
OS:>.. ELISJ::c Gl!tLU~>RMI!: - OutJ.oa disposl

oão: «Fica o Poder l!:~ecutívo autorizado a 
.despender pela. ve1·aa. Obra.~ Publicas a quau
tla de 15:000$ com os conool•tos e melhOl'a· 
mantos de que ca.roce a. estrada. quo segue de 
Vi lia. Campo~ No\·os pelo Sez·ro Azul atê â 
Vílla. de Santa Vícto1•ía, no Porto da União, 
margem esquerda do rio IguasstL» 

0 SR. ADDOX B.~PT!a1'A - Tambem oão 
·houve prote~to. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI- Quanta pre
teoção ! Esta concllSSã() foi cll"l~ctu1.1.da? 

0 Sn •• <\BDON BAPTISTA-Não sei. 
O Sn. ELlSEU GUILnJ::ElME- Entt•otn.nto, 

Sr. Presidente, agora é que se Ievantarn.m 
os Bllerupulos da p.-u·te dos nob res DepuÚI.dos 
do Paran:l! 

Eu comprehentlo, Sr. Presidente, que, 
na s!tuação aetua.l, SS. EEx. procurem de 
oerto modo t•csnl v ar as pretençõcs que 
tenba.m no territorlo, lncontestn.velmente 
on.the.rinoosc, ,·isto quo esti!. pendentu do 
trlbuoal, como o proprlo nobre Deputado 
disse, uma quest:io sobro olle , 

M&l, nlio fclra isso e o Paran:l não so op· 
porln. n. um melboru.mento desta oz·dem, om 
uma zon:1. qno,tanto :1. So.nta. Caiht~.r!n;J,,c()mo 
ao Pat•aol1, interessa. 

Agor11, St•, Presidente, vou _passat• 11 se· 
gundo. parte, vou domonst1'a1· guo absurda, 
erro11ea. seria. a intervenção do Governo Fe· 
dern.l contra a ooncc:,~ão de que trata. e 
:requerlmant(). 

O nobre Deputado foi o primeiro a roco· 
nhecer que acha-se pendente, ~ub judice, 
uma. questão de limites entre Santa Cutha~ 
rina. e o Paranâ; S. Ex. prendeu o facto de 
que estou \ratand() a. esta mesma. questão: 
como é, portanto, que quer que o Poder 
Executivo vá. incompetentemente inte1•vir 
om um assmnpto dest,'J, ordem ? 

0 SR. ALENCb.R Gu!MARÃES~Para IDOS· 
trar a inopportunídade da intervenção do 
Governador de Sa.n ta Ca tllarioa, neste ca.so, 
fazendo esta. oonccssã() , 

0 Sa. ELISEU GUILHEIUIE-Ora, Sr. Pre
sidente, pelo proprio facto reconhecido pol' 
S. Ex. , <rc evldoucia. que seria um· absurdo 
som nome o quo S. Ex. dooeja.. . 

Agora., encarom03 por outt•o lado esta. in
torvençã.o. 

Podia, por,•entura., o Govct·no Federal, 
eo: p1·oprio M'arte a.nnullar uma conceasã.o 
feita por um Eata.do qu.1.Iqucr, nestas con· 
dições1 

Não, Sr . Presidente, a concessão repousa. 
sobre um oontracto; encerra direi to~ bila.te
raos; po1·tan~o. só póde sor ::mnulla.do pelo 
Poder Judíciario ; é uma questilo conten
ciosa. 

O nobre Deputado ha rle l"econbecer que 
o seu rcq uerlmento não tem a. meuol' razl\o 
de ser; si a Garoara. o adoptasso co!llmetteria 
um grande orro. 

A Camara não póde, pois, n.cot>il.a.r o re
querimento, que é uma verdt\deixa. interpel
laçã.o, revivesconcia do p:z.rlamento.rismo,que 
desappa.rcceu. 

0 SR. ALENCAR GUIM,\RÃES-Oh! 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-O nobre Depu· 
tado estâ adora vel. 

0 SR. ELISEU OutLREElME-V. Ex. per
gunta o que tez o Governo ou o qut> pretende 
fazor1 

Que ê isto, Binã.o uma 1nterpeUação, 
sinã.o puro pt~rlamenta.rismo? 

Vou terminar, pedindo :i. Camaro. que não 
acceite o reqtterímento. Ainda que S . E:s:. 
nos mereç.l multo, e merooo realmente 
muito por seu talento, pelo sou caracter. 
por sua dedicação ao seniço publico, não sú 
do Estado quo ropresonta, C()IDO da Naç.ão, ê 
certo que o seu l'equerimGnto contém umil. 
insinuaçi'íG ao Governo, e o Govorno niio ne
cessita de insinuações pal'a Dumpl'il' o seu 
dever quando so torne necessa.rio . 

Tendo provado quo não tem razão de ser 
a interpellação do nobre DopuW!o, sento
me, certo de quo a Ca.mara. nã.o acceita.rá. o 
requerimento. (Muito bem; 1>u<ilo bem. O 
orc.do1· e comprimen!ado.) 

o Sr. Domingos Guimarães 
(t;ela oJ·dem)- Sr. Pre~idcnte, estando dcs· 
fu lcada a C-om missão de Redo.cçíio, por se ter 
ausentado o Sr. Deputa.do Waltredo Leal, 
peço a V. E:t. que nomeie quom o sub
stieua.. 

o Sr. P••e!lllc:leu.t.e-Nomeio o Sr . 
Deputado Medeiros e Albuquerque para, 
substituir o St•. Walfrcdo Lenl níl. Commls
sã.o de Red:tcçüo. 
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O Sr. Oarlo8 Cavalcanti~ 
Sr. Presidente, ao inicial' a brevG resposta 
c1 u~ devo o.oillust1·e 1'cpresenta.ntc de S_auta 
Cathu,rina, cump~~'lnll a.gradecer a gentlleza. 
com que S. Ex. quiz tratar o humilde colleg(l 
o. quem oppoz briillante replica . comba~ondo 
o I'equerimeoto, em debak., de Sl!Tiples rnfor
mações ao Poder Executivo, o (gml teve a 
audacia. de a.pmsentar· â considera,( f.( o da Ca· 
mara, reincidindo aliás no peccado quo já. 
teve a desdHa de commetter om tempo, 
ombora. nessa occasiã.o jâ houvesse recebido 
a llcção de sou clfei to na. Cama.ra. 

Tenho, porúm, para mim, que não é intro· 
duzir CJndemnadas praticas üo parbmenta
rismo o facto do Deputado exercm· seu di
reito de critica sobre os actas do Governo ... 

0 SR. CRU\"ELLO ÜAYALCA"Nrl - Nesse 
))Onto, a_poiad.o. 

0 SB.. CARLOS C A. V ALCANTI - - • • ussim 
como da IJedír ao mesmo Governo as explica
ções que lhe parecerem necessa.ria.s á funda
mentação dessa critica, que é uma. faculdade 
cnjo e:xercicio está funllament:,,lmente ligada 
a.o desempenho de seu illilmlato, não adstr-icto, 
absolut:tment.e, ás con veniencias mais ou 
menos subalternas que o momento possa 
creaz·. 

o lllustro representante de Santa. oatna· 
rina. qualificou com bastante severidiille a 
attitude do representante do Paranfi. : in
justa o desarrazo<l.da, disse t>. Ex ... 

0 Sa. CRUVllLLO 0AVALCA~TI -- E 
anarchíca. 

0 Sn.. CARLos' CAVALCANTI- ••• e, diz O 
illustrad•) Depu ta.do pelo Esta. do do Rio de Ja
neiro, a.n~rohiea.. 

Ao nobre Deputado por Santa C~tharina
peço licença pml. obternpert1r que S. Ex. 
mesmo se incumbiu do justificar o procedi· 
mento de seu collegn. pelo Pa.raná., flUMdo, 
no final do seu discuz•so, declilrou que com· 
prehendia perfeitJ.menGe a a~ão que elle 
exercia neste momento, procurando salvar, 
nlio, o que tem como um direito inconcui!So 
do Pa.ra.n<l., ma.s aquillo que S. Ex. 
aprouve ,~lassil'i.ca.r de interesses infundados. 

0 SR. ÜR.UYELLO CAYALCA~'l'l - J.<;otão o 
requerimenta de V. Ex. tem o ca1•aeter de 
protesto. r 

O Sa.CARLOSCAYA.LCANTl-Quanto ao nobre 
Deputado pelo Estado do Rio do Ja.ueiro, eu 
pediria a S. Ex. que levasse a sua condescen
dencia par:~. com o orador, que occupa. a 
tribuna., ao ponto de explic':~r o funda.monto 
por que julga. anal.'chico o procedimento 
de seu co !lega, q u~:~udo e~~te niLo faz ma.ia do 
que va.Ier-ae de um direito do qna.J S. Ex. 

mesmo já. se tc~·á ,-alúlo com cül'toza, ncstu. 
Casa. 

Ú Sn. CRUYELLO CAVALCANTI - Anar
chica. quo.nto ao o.sstttopto do Nquol'imento. 

0 Sn, CARl.OSCAYALCANTr-Entende então 
que rt narchizr1 de qut~lrgtCl' fórma os n ossos 
tralJ;tlhos a acçiio que ago:·a e3tou dc;~en
vol vundv d01 t1·ibuna ·~ 

0 Sa· CAVYriLLU CAYALOA~T!-Ni'ío, O as
sumpto do l'ilqm:lriznau !o pedindo a inier
veação tia União, em questão desta. ordem, é 
que reputo a.narrMco e perjgoso. 

0 Sn. CAill.OS 0A1'AI.CANTI-POis bem, de
SCja.ria que expllcasga porque ~·~puta. peri
gosa e t:~narohicn. essllo ü:ttervcnção. 

Ú SR.. ClWVEI.LO CAVAT.CANl'l- Deixo isto 
a.o talonto do V. Ex. 

O Sn. PAur.A RA~ros- E' que, no caso, 
não cabo esea interycnção. Comprchendi o 
apa.t•to n.s~im. Na. hypothcse, trotando-se de 
interesse puramente local, a. intervenção da. 
Uníã.o SDl'Ü\ a.narchica. (lla outros apa,·tes.) 

0 Stt. CAUtOS CAYALCANTI-Deili:o deres
pondo!' diroctanwute ao illu~tr~ represen· 
tante [;elo Rio do Janeiro, porqna devendo 
essa. l'Osposta. (LO digno Deputado po1· Santa 
Cathal·ina., a quem oífereoo cont estação,ella. 
aproveitará lambem ao nobre Deputado pelo 
Estado do Rio de Janeiro. (Trocam-se apar 
tes enti"O os Srs. (')•!lt'eUo oa,dcanli e ;1/S>t• 
c~~· Utti17tco•d"es, ) 

O lloxmtdo proovinaute encontrou n as pa· 
lavras qllu pronunciei aqui, na penultim<~. 
sessão, pllanta.sias que não merec iam a s 
bonrn.s do uma t•esposta, sendo como eram 
entô-o, hoje o sempre, as palavras que pro· 
nuncio, u. eJtprossão sincera e simples de 
convic~õea arraigadas e profundas. 

O Sa. AnooN B.~PTtsTA-Cl'lrta.mente sa 
referia ao p1·etooso direito do Estado do Pa.
raná á.q uell~ região. 

0 SR. ÁLBNC.\R Gur~rARÃES- P ratenso, 
não a poia.do. 

0 SR. ÜARLOS CAVALCANTI- E' natural, é 
buma.no, dizia. eu, que alguam que dosem· 
penha. o manda.to de primeiro magistl'ado em 
sua terr <:~- tenba a pretençã.o de r eal iza.r 
SlilUS melhores sonhos em proveito dessa. 
terra. e in c lua entre esses sonhos o 
de vel·a. cxpa.ndil.'-se e crescer. E' um 
desejo, é uma. ambição que se encontra, não 
sómonte entre as nações c~\ra.ngeil'a~, mas 
a.t.é entre Eseados federa.dCJs da mesma 
na.çio, 

0 SR. ELUEU Gt'!LUERME-Entre EBtadoS 
irmã.os não so dá. i3to. 
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O Sn. CAILr.os CAVALC.~NTr~Essc senti- «Porêm, o poder competente já reconheceu 
mento é tão e:<pontanea nos homens. E si o incon\esta.vel direito do meu Estado sobre 
assim fora, não oxistirlam questõGsde limites. o territorio a.quem dos rios Negro o Iguassú 

e si decidi~· afinal de outro m odo, c alar o q"e 
O SR. ABDON BAPTISTA.- Mas o senti· a concessito sup>·evalece;·a no terriloriocatha· 

mento dos homens está subordinado â. acção rinense . _ Vidal Ramos. » 
do Governo, do contrario não poderiam sub-
si~tir as sociedades organizadas. I.o;;o o Sr. Yice-governador de Santa 

Catharina. tem a. oonviccão perfoita., c:~.bal e 
ü Sa. CARLOS C,-.vALCANTr-Disse o nobre completa, do contrario do que diz o nobre 

Deputado que eu não tinha razã:o em pedir a Daputado, isto e, de que !lS$a concessaa in. 
intervenção do Governo Federal no caso ver· teressa zona de incontesta'7el jurisdicção do 
tente, porquo bl intervenção S3 lhe afigu- Paraná. 
rava insolita a iojustificavel. 

No primeiro dia em que occupei a tri· O Sa. ELYzEu GmLHER>IE- Logo não ha. 
buna. éxpuz o facto com clareza ; trata-se, limite estabelecido, 
Sr. Pl•esidonto, de uma CODCClSsãO feita pelo O Srt. CARLOS CAVALCANTI - Ora , o territO• 
gov!lrno de Sankt. C:1tharína, a. quat per- rio ele que me oecupo, embora. litigioso, conti
mitte a construcção de umn, estrali(l. de ferro núa e 93tú. sob ajurlsdiccão do Par aná,. Esta é 
qu(l interessa. • • a. verjade. (Nilo apoiados da bancaria catha-

0 Sn.. Ar,ENC,Ut GUJMATÜES- Que iute- l'Í»ense.) 
re~~a. aos dons IE~~a.dus. Os nobres Deputados querem fugir a o re-

conhecimento da verdade cla1•a. e insophis-0 Srt. ELYZE:U GUIL!IErmt: ~E' o que con: ma.vel. 
te.stamos. 

0 SJt. CARLOS C.A.VALC.~~TI-••• não SÓ O 0 SR. ADDO:<i BAPTISTA -Não ; V. Ex. 
Estado de Santa Catharina. como 0 Estado do com os seus l'Ocursos oratorios nos quer con-
Para.ná. fundir. 

0 SR. ALP.NCAlt Gum.u"tÃilS-Essa estr;vla 0 Srt. CARI.OS CAVALCANTt - Não me 
de ferro atrn,vcssa. 0 territorio que eBtá. hoje posso abso~uta.mente jactar de semelhante 
sob a.J·urisdicção do Estado do Paraná,~ poder, qno não tenho; minh ilo força. resido 

unic11.mcnte na justiç<t. da causa que defendo 
O Sa. ABDON BAPTISTA- Não sabemos; c na verdad9 dos factos. 

não conhecemos os termos da concossão. 0 SR. p AULA RAMOS _ Esta concessão é 
0 SR, CARLOS CAYALCA"NT! - Não é pre· nova ? 

ciso conhecer absolutamente os termos da 0 Sa. CARWS CAVALCA"NTI - E' . 
concessão, p<wqua.nto no telegra.mma paesa:lo 
pelo goverm\dor do San~a. Catha.rina existe 0 Sa. PAULA RA7>10S - Nii.o e: V. E1. 
a o.flll'macãc ca.tegul=icil. de q_ue do fotcto está. engan::~do ; é a revalidação de u ma con
essa concessão invade o Estado do Paraná. cessão foib em 1898: cstâ. a qui a. lei. 

Lerei a p~rte des>e t~l~gri\mma, que o Su. CARLos CA.vALcA."NTl- Já esperav<t 
mostra. caba.lmente a. V. Ex. e á. Camara. peio aparte do nobro DoputaJo, e por isso 
que o noln•e Deputado por Santa. Catha.rina. mesmo foi que disse que en nova , 
trucou de fJ.l9o, f.~o~endo como .-fez a par- 0 SR. PA.c LA. Ril.l>l<JS _E" a r epctiçã;o da 
gunta. ha.bil, porém sem effeito, para. des- outra.. 
t rair a minha argumentação, afim de que 
designasse o ponto "terminal dessa estrada. O SR. CARWS CAVALCANTI - Aí!Sim, o no· 

Não tenho necessidade de respondel·a. uma bre Deputado, ainda h'.\ pouco, q uan do tra.~ia 
vez que o citado governador, recebendo o te· todo o ac~rvo d(l. legisla )ia catharinense 
legramma.-protesto do vice-presidente do Pa- p11ra esma.gar·me com as con cessões a nte· 
ran!1, declar•Ju de modo categorico que etre·- riormente feitas ... 
ctiva.mente a concessão iuteressa o Paraná. 0 SR. Auoo:-;; BAPTISTA _Sem protestos 

0 SR. ALEN"CAit GU!MAR;(ES -Desde que do Paraná, 
n questã o de limites fosse resotvida. de modo 0 SR. ALENCAR GUIMAaii.Es- Não apoiado. 
diverso, a p~rte l'ela.tiva ao Estado do Pa - Sempre (J()ffi protes&~s do Para.n<t, quando 
raná. flcaria sem etr~i to. Foi o que disse o conhe~idas. 
govoraa.dor do Santa Cil.tharina. 

OS 0 Sa. Cii.RLOS CAVALCA!<Tl- ••• p a.ra. IDOS· 
a. Et.nl!O GUlLllEtmt?. dá. um a.parte. trará Ca.mllora. dos Deput3odos que essa fa.· 

O Sn.. CAn.t.os CAVALC.\Nri - Eis a11ui o ~uldade, cujo direito conta3tam~s a S<~onta. 
telegl'a.mma cujo final vou lar novamente: Ca.tha.rina., nun~a. h a. via sido p~otasta.lia. pelo 
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Pat'aná ; o nobre Deputado, quando se valia 
da Ieitm•a desses aetos do f:"OVerno dD Sll.nta 
Catbarína, nií.o tinh11. absolutamente razão' 
porque taes a.ctos, Bi é verdade que l'xísti · 
raro ou eldstem na legislação catbarin0ose, 
nunca foram postos em execução, atton
dendo-se a que caducaram as concessões a 
que se referiam ; c tanto é assim que agora 
foi preciso proceder a uma reva.lldaçü.o. 

0 SR. PAUL!. Rt.MOS ~Não ha revalidw 
çlíó ; ha nova concessão, foi ta nos mesmos 
termos, a. our.ro individuo. 

o SR.. PAur,A RAHos~Uma lei que foi pu
blicada, que satisfez todos os requisitos de 
qualquar acto legal, é clandestina ~ ! 

0 SR. CARLOS CAYAr,CANTI - Perdô9; eu 
não disse isso. 

O Sa. PAULA RAxrog-Sim, V . Ex . , apazar 
de uão sel' jurista, não dhse isso, 

0 Sn. CARL~S CAVALC,\:\TI-Si a concessão 
so tivesse tornado um(1 r aalidade o o Pa:. 
raná. não houvesse prote~hdo em tampo, de 
facto ... 

0 SR. ALENCAR. Gt;IMARÃES - Nova COD· 0 SR. PAULA R.uros-DC-'eUidou-se. 
cessão i ahi osti\! O Sn. CAm.os CAvALCANTI- . •. t er-se-hla 

O Sn. PAULA RAMJs - Mas nos mesmos descuidll.do; m:u nã.o se dect semelhante 
termos, quo não deram log:u• o. pro tosto o.l· co usa, poi3 que a. oonces$ão não teve ex
gum do Paraná.. eeuQã.o, não chegou a. produzir effeito a.l· 

·O Sn. CARLOS CAVALCANTI- Confes:so ao gum, u n to que caducou, confo:mo o pro
nobre Deputado que nã.o o comprehendo ; prio nobre De]mtado declarou . 
ainda h a pouco, dizia S. Ex. que ora. uma o Sn. p;,. llt..'> Rums~A's 't'ezes, a. simples 
simples revalidação... falta do cumprimento de uma clausula do 

O Sa. PAULA RA~ros-PorJão, rcpetiç.ão. contra.cto pódo dn.r loga.r á ea.ducidade. 

0 Sa. CARLoS CAVAJ,CANTI- Ouvi por· 
feitamente - l'cvaUdaç<l'o. 

O Sn. PAUL .... R.uros- Repetiçc<~. não é a 
mesma. causa. ; é nova. concessão, feita. nos 
mesmos t9rmos a outrD individuo. 

0 SR. CARLOS CAVALC!!.NTI-Sim i a.té a 
falto. da ~ssignatura. do mesmo contracto. 

Logo, a concessão era inexistente de pleno 
díroito, c assim não podia dar logar a pro
t esto algum. 

0 SR. CARLOS CAVALCANTI-- Logo, 3.0utr~ 0 SH, ALENCAR GUJMARÃES-?'Ião chegou 
<Jaducou, e po1•tanto, na realidade, ha nova o.o cop.hecLnento do govorna.doL' do Para.n§.: 
concessão . .. 0 Srt . CARLOS C AVALCANTI-Mas, como 

O S&. AI.ENC-At:. GiJJMAI\ÃEs ~ E quando ainda. ha. pouM ia. dizendo, o nobre Deputado 
esta appareceu, houve o protesto. a quem respondo atHJ•mou que não havia 

o sa. PAUL.<~. RAMOS_ Ma.s nunca h ouve razão para pedir-se a intervenção do Go-
"l'otesws sobre as outl'a•! ver no Federal, no caso, porque ella. era in~ 
.. " solita e injustificavt:l. 

O Sa. CAm,os CAVALCANTI-Por que não Ora, com rereroncia - á conces>ão da. es-
tiveram pnblicida.de, não chegaram a vias Irada de ferro em questão apenas declarei, 
de execução. pela. leitu .>a do W egramma. do vice-gover· 

o SR. ALRNGAR Gum.,RÃEs- E': sã.o coa- nador de St.nta. catha.rina., que etla interes-
õ la. d t· sava aos dous Esta.dos. E quem tinha. o 

cess os c n °9 Ina.~. direito da fazer a concessão dest:J. estrada 
0 Stt. PAl ;LA RAMOS- Tii.o elandootiaas 

qua.nto o protesto do Paraná. 
0 SR. CARLOS CAVALC!.NTl- Este é bem 

publico, O nobre Deputado não tem razão, 
e a. fraqueza. dos a.rgumento3 do que S. Ex. 
se vale é tão patente ... 

do ful'ro, um dos gove-rnos locaes, do· Pa.· 
r aná ou de Sant<~o ca~ha.l'ina, ou o Governo 
F6dar a.l 1 · 

O SR. PAULA RAllOS - Que é que V. Ex. 
chama. GoYern'J Federal ~ 

0 Sa. CAR.t.OS CAVALCANTl-PetJôe•me 
V. Ex. Quer que en diga, (rue é o Poder 
Executivo? Não ponho duvi·1a. em dízel-o. 

0 SR. PAULA RAMQS - Então, mostrar 
que a concessão j:i roi feita. diversas vezes, 
D03 mes;nos termos, sem llrotestos, é fra,. 
queza ~! . 0 SR. PAUL!. RAMoS-Si disse9se, eu afllr. 

O SR. CA.ar,os CAVALCANTI _Sem duvida. maria que estava errado. 
0? a coneess:to é nova, 011 ê antiga ; si ·é an - O SR. CARLOI CAvALCANTI-E eu tería o 
t1ga... desprazer de mostrar que quem c3M. cto 

o Sa. ALENc.<..~ GUIMARÃF.R _ •.• estava erro<!. o nobrn Deputado. 
feita clandestinamente; não era conhe· O Sa. A BDoN B..,.PTISTA-Ent~.o proponha 

c ida. um projecto nesto sentido . 
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0 SB.. CARLOS CA.VALCA.N'l'l-A quem COffi· 
petia, d ízía. eu, a concessão dgsta. ostrada. 
de ferro 1 A qualquer dos govE-rnos locaes, 
não. 

Não es~aremos dea.nte do caso capitulado 
no !U't. 13 da. Constituição Federal, que dá. 
ao Congresso a. competencia para regular 
a via.ção ferrea. e a navegação interior 1 

A!@m disso, não ha. um decl"eto que o il· 
lustm Deputado distincto engenheiro se
guramentll conhece, c3tabelecendo as regras 
p·u•a a. concessão do estl'u..da.s de ferro 1 

0 SR. PAULA. RAMOS-E' O decreto de 1890, 
<lo Governo Provísorio. 

0 SR. CARLOS CA V ALCANTl--Perfci ta.lllante, 
é o decreto n. 62!, de 6 outubro de !890. · 

0 SR. EL!ZEt: GU!LllBRME-Nà:J é este O 
caso. 

0 SR. CARLOS CAVLLCANTI-Dosculpe-me O 
nobre Deputado. Seria. o caso da. iatervenção 
do Congresso Nacional, si não edstlssem 
regras preesto.belccidas por um Governo que 
tinha. a.ttrihuições legista.IJva.s, justamente 
para regular a eonees'ão de estradas de 
ferro. 

E desde que e:tiste semelhante decreto, 
o nobt'e Deputado não me contestará. que o 
Governo da União, dentro dos limites poP 
allo traçados, pódG fa.zor es:a ospecle do 
conces~ões ; em dependencía. do COngt•esso 
Nacional, da modo que, querendo Informa
ções do Pod~r Executivo, sobre si tinha co
nhecimento da concessão feita pelo governo 
de Santa Catllarina, agi perfeita.mente como 
quem não ignora. a competencía. do Governo 
-Fsderal no caso. . 

O direito de pedir contas ao Governo de 
Santa Catb.uioa por esse acto exorbitante 
de sua autoridndo cabe ne.stas condições, ao 
Congresso Nacional ~ 

Mas, qual o meio pratico dest;J exercer 
,esse direito, qual · o acto de e1feit(l roo.l, por 
parte desse Congresso, sobre o alludido 
.governo? · 

Pois o poder que serve lie élo na.s relações 
·entre os Estados e a União, não é o E:tecutivo 
federal, p(l]as suas attribuiçõcs naturaes t 

lsto é innegavel. 

0 SJL ELYZEU GnLuEa:-rE-Não se <tpplica 
.ao caso. 

0 SR. ÜARLOS CAVA.LCA:'<TI-Sinto rcs
ta.r-me aponas d.ous rninu ios da hora do 
expediente para responder a S . Ex.; dese· 

.jaria refutal-o em todos os :pontos oe seu 
discuroo. Limitar-me-hei, pois, pa.ra.fio.a.liza.r, 
a tomar em consideração a pa.rw em que 
:S. Ex. acha in debita a intervenção federal, 
.no .ca~o dil conces:sio da estrada de ferro de 

que me occupo, por for h• direitos as3egu
ra.dos em um cantracto bilateraL 

Não compl'Bbeodo o alcance da p;·oposição. 
E appellaria agóra para o honrado Deputado 
pelo Esbdo do Rio de Janeiro, si estivesse 
presento, para. quo dissesse si ~ou nã.o ver· 
dade que, no eilso da existencia da contracto 
entre o governo d(J seu Estado e um par· 
ticubr se não dou precisamente a íntel'
vcnl}âo do Governo da União, pa,ra fazer 
cessar os efl'eitos do allndido contracto '! 

Quízera. que o nCJbrc Deputado p~lo Rio de 
Ja.neit•o viesse nanar aqui, ma.ls uma. vez, o 
caso da.9 a.reias mona.úticaa, p<~orJ. entã.o per
guntar si fui considerada anarch ica, inso
lita ou il!egitima a in tervencã.o do GO· 
ver no Federal então, C!Uil ndo p<1rcceu " este 
haver tentativa do lesãu em sua privativa. 
competencia. 

E, no caso affirmatívo, si com~te a,o Go
verno da Uniã.o, pr~cedcr do mocio a dGíxa.r 
sem etl:eíta sem~!I~<J.nte tentativa.? 

0 SR. ABOO:\' BAPTISTA-A União pro
cul'ou ma.uter o s!atu IJ IIO . 

0 SR. CARLOS CAVALCAKn--:\'o C.\SO das 
areias mooa.ziticas, li ou v e ou nã.o in terven
ção da União? Havia. ou nã.o um conh'acto 
existente entre um conacssíonario e o Go
verno do Estado, p:tra. ell;ploração dessas 
a.rcia.s ~ 

0 SR. ABDJN BAPTISTA-O c:J.BO est<l. SU· 
jeito ao Tribunal Federal. 

0 SR. CARLOS C.I.VALCA~TI-Fundamental· 
mente o cas:> me pi1!"ecc o mesmo, amboro 
Mfec&o a.os t<'ibuna.•tS; a. questão 6 do princi· 
pios. A União tem certa.s e determi;utd::Ls at
tribuições que lhes são conferidas pela.Consti· 
tuição Federal; ella não póde abrir mão de 
nenhuma dellu.s, absolutamente, em fa.vor de 
qualquer Esbdo, sob pe.na. de annullai.'·Se 
doante do respectivo Gove~no. 

O SR. . Jur.w SAN't'os-Nií.o tem applica.cão 
nenhuma; o E;tada do Rio reclamou contra 
n. intervenQão da for ça federal. 

0 SR. CARLOS ÜAVALCAl'\TI - Não llSGOU 
discutindo a questiio; tr<~to apenas do fU()to 
principal, 1la interv«;nçii.o d a. Uniã.o, até ar
mada., no caso da. exploração das a,l'eía > mo
nazíticas mediante contra.cto lav1·ado entre 
cs~to cidadão e o governo do Estado do Rio 
de Janeiro. E' ca,só ~emelhant.e, ne.>te ponto, 
a.o de que me occupo . 

O governo da Santa Catha.rina. fez um cou
tracto com certo individuo, da.ndo·lh > a. con
r.essão da uma. estra da. de fer ro; esta estr a.da 
de ferro i ntltressa a dous Estados ... 

0 Sa. ELXZEU GUILUEEI.ME-N ão apoiado. 
0 S~t, CARLOS CAVALCANTI - Já prove i 

o que atfu•mo com a. leítUl'a do telegramma 
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do vice-governador e não devo voltar ao 
assumpto. 

0 Sa,_ALEN"CAlt GUIMARÃEs-Apoiado. E' 
desnecessarlo, por ser posiliva neste sentido 
a. deela.ração-do vice-governé\dor de S:~.nta 
Catharina. 

PRIMEIR.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

O S:r. Pregiden:te- Não havendo 
numero legal, para ss procoder á votação da 
ma.teria indicada na ordem do dia, passa-se 
á materia em díscussao. 

E' annunciada a continuação da discussão 
unica do parecer n. 17-2, de 1004, ;:obre as 
emendas do Senado ao projecto n. 60 B, de· 
I 903, reformando a rcorganizaçã.o judici.aría 
do Distrieto FederaL 

OSa. CARLOS CA.VALCA.NTI---Assim, a attri
buição pa.ra fa.wr semelhan-te conceEsão não 
pertencendo a. nenhum dos Governos loca.es, 
legitima me parece a. int•lrvenção federal, 
no caso, crnbJra· exista qualq_uer contraeto. 
E para prova1•... O Sr. Presiden~e-Tero a palavra 

O Sa. EtYzEu Gu!LHERM!l-Qual é a linha. 0 Sr. Si Freire. 
de limites que a estrada inva.de para chegar 
ao Rio Negro~ 

O Sa. CARLOS CA.VALOA.NTI- ••• que agiu de 
boa fé, no caso do Rio do Janeiro, CQIDO a.cre
dito, nã.o sor<l de mais que chame agora. 
a. attenção do güverno de Santa Catharina 
Jl!lra a irregularidade de seu acto. 

Ainda ha mais. 
Si um E;tado exporta seus productos por 

certa zon:t do proprio tenitol'ÍO e cobra 
taxas que suas leis regula1·mente estabele· 
cem, o Governo da União, entendendo que 
não é liquido o direito desse Estado, imme
diatamente intervem, expede aviso pelo Mi
nlsterio da Fazenda inierpl'e!ando a Consti· 
tuição, e determina a cess:tQão dessa co
brança, não obstante 1\ incousistencia dos 
fundamentos desse aviso. 

Porque, então, ~r·ataml.o-se de caso que 
interessa ao Ministeri!l da lodus,l'ia, o Go· 
verno da União, que tam agido constante
mente cham:J.ndo a. eon\a.s os Estad<1s quando 
julga que invadem ~uas attrHmições,não tem 
igual procedimento ~ E' o que desejava. que 
3B me respondesse. 

Reconheço quo o requerimento niio poderá 
.: op6l·a.~ o mitagTe de C()nvencor toda a Ca
·: ma.ra; ma.s tir.ará constando dos Annaes que 

procedi em defesa, não de simples interesses 
l~caes, o que aliáa seria curial, mas por !agi· 
tlmo direito, não aó dfJ um Estado quo de· 
fende umajul' Ísdicção que nunca lhe foi con· 
testada, como tam·bem da propria Unil\o, que 
neste caso eu considero lesada pelo Governo 
de um Estado da Federação. 

Seja. approvado ou rejeitado o requeri· 
( mento que est<l sobro a mesa; o mou dever 
;'\está cumprido. 

O Sn. ALr:NCAR GulMAni:m;;- Apoiado. 
' V. Ex. desempenhou-se brilhanteroen"te de 

' ' seu d{Jver. (M•-•ito bem; "'"ito bem.) 
'; Ninguem ma.U! ~iudo, a. p1l.la;vra. é encer
;jrada a. discussão do 1>equerimento do Sr. Car. 
,_:los Cavalcant i e adiada a votação por falta 
:')de numero. 

.. ~ 

O @r, Sá Freire obser-va. que a a.p- · 
provação do parec~l' u. 172 so IH· e as emen
das do Senado ao projecto n. 60 B, de 1903, 
reformando a. reorga-uitação judiciaria do 
Districto Federal, ou a approvação deste 
projecto não satisfaz, nem a exigencia geral, 
nem tã.o pouco a necessidade publica. 

Dcelara que não perde t empo discut indo· 
artigo por artigo da reforma em discussão, 
apenas faz um estudo rapido sobre o parecer 
da Commjssito de Justiça., que a. reforma da. 
organização judicia.-ria não satisfaz a neees· 
sidade publica., melhor convenceremos na 
pratica da distribuição da justiçlt . 

Diz qne a opinião publica, os advogados, 
jurisconsultos, e as partes reclamam constan • 
temente, pedQm a. centralização da ju~tiça., · 
combatendo o decreto n. 1.030, de 1890, que· 
não trouxe resultado pratico. 

Nota que o su bsti tu ti vo e a reforma oreando 
restricções (L competcncia dos pretores não 
satisfaz ao interes~e publico, que o art . 12 
do substitutivo do Senado ê ipsis 1lCrbi s o do, 
art. 12 do projccto votado pelo. 0am al"c\. 
(Lê.) 

DMiara. que não comprehênda, como a 
reforma inclue entre as attribuições do> pre
to:rOO- ll. de processar e jul!íal' os despejos de 
predios urbanos, pois que, ua ndo-se essa at
tribuiçito ao pretor em determinar a alçad~t, 
q uebra-sc o systemll do projecto. 

Sonte que muitas das cmendl.lll a presentadas 
pelo illustre presidente da. Comrnisi'"ao não 
tivessem sido approvadas, e lembra. que, das 
emendas que a.pre.sentou, só quatro f<>ram 
acceitas. 

Obs<lrva; que a. reforma- encarada. pelo lado 
ecouomico não dev ia manter as q uinzo pre· 
torias, que ficam sem tt•abalbo; que é ne~es
sario uma. reforma, mas que não teaha por · 
objecto a desct>ntraliz11.çã.o da justiça, e para 
ella. seriam basta.ntes dous a r t igos, podenlio o 
Poder Legislativo fazel·os satisfazendo os 
intllresses da justi~a.. 

Faz sentir que a Córte de Appellacão não 
precisa de reforma augmentando o numero
de juizes, seria bastan1e dar coropetenaia 
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:tos juizes da Camal."J. Criminal para julgar 
as causas civis. Com uma. simples modifica
ção r esolvia.-so a mm·osidade que dão como 
Jundam cnto. Compara esse a.ugmeiito com o 
numer o dos juizes do Supremo Tl'ibunal que 
teem que Julgar todas as causas de União, 
e conclue dizendo que se lia necessidade desse 
augmento na Côrte de Appellação, amanhã 
dove se aprcsema um proJecto reformando 
o Supr emo Tribunal; dcclat·a quo a represen
tação do Di>tr ict o Feder a l deve insurgir-se 
cont ra essa organisação , porque acar reta 
muita de~peza, o é inut ll , sem yant agem 
alguma . 

Acha de ·tadn a -van1ag~.m "' emenda do 
Senado sobre a substituição do presidente d<'o 
C<lrte de A ppellação. 

Ter mim~ fazendo vêr que não podia deixar 
de fa zer estas ligeiras considerações, e que 
não iern oulro intuito sinão domonstr-ar que, 
. >e fosse permittido, substi tuiria. r adical
m ente o projecto da Camar a. e o substitutivo 
do Senado, porque nelles não está attendido 
o interesse publico, o desde que não pólo 
substttulr cousa a.lguma, <lcix;o. a. tribunu. 
convicto de ter cumprido o setx dever, princi· 
palmente como representt\ote do Distrtcto 
Federn.l. (Muito õem; nmilo llem. O m·,tclo?· 
li muito cumprimentado) . 

Comparecem m a.is os Sr >. S<l. P eixoto, 
Enéas Martins, Hosannt~.h de Oliveira , Passos 
:'dira nda, Carlos de Nova.es, Indio do Brazil, 
Jos6 Eusol-io, Christino Cruz, Raymuodo Al'· 
thu r, Anisio de Abreu, .João Ga.yoso, Bezot•t•ll 
Fon tenolle, Virgilio llrigldo, Francisco Sit, 
Frederico Bor ges, Eduar6o Estudart , Sorgio 
:Saboia, Eloy de Souza, AJTonso Costa., Celso 
de Souza, Pm·oira do Lyr11. , João Vieh•a, Bs· 
mel'a.ldino Ba.ndeit•a. Col'Oulio da ~'onseon, 
Pelt•o Pernambuco, Estaclo Coirnb1•a, Ha y· 
mundo do Miranda, Eu~oblo do Andrade, 
Oliveira. Valla.dão, Noiva, Toste\, Folil\ Gas
par, EduarJo Ramos, G!tldino Loreto, Nolsou 
de Vasconcellos, Augusto de Va.seooecllos, 
Amor ico do Albuquerque, Erico COolho, Hen
rique Borge.~. Cruvello Oa.valca!lti, Gaslli.o da 
Cunha., Francisco Volga., IUlJoh·o Junquolra , 
Calogot'•1S, Sa.bino Bar•rozo, C(l.rva.lho Bt•itto, 
Olegat•io Maciel, Valoiil de Castro, Reboucas 
de C!!.rvalbo, M·nolpho Azevedo, Amaral 
Cesal', José Lobo, Hermenegildo de Moraes, 
Joaquim Teixeira Bra.ndlio, Cost-::~. Nett o, Bo· 
nedicto de Souza, Lindolpbo Serra., Germano 
Has.slochor , Victorino Monteiro, Ja.mes Darcy, 
Vesp asiano de Albuquerque, Diogo Fortuuo. 
e Homem de Carvalho. 

Deixam de comparecer, com causa patici
pada , os Srs. Paula Guima.r:ã.es , Oliveira FI· 
gneil•edo, Wanderley de Mendonça, . Ray
mnndo Nory, Arthur Lemos, Rogerto de 
Miranda., Antonio nastos, Guedelha. Mourão, 

Vol. Vl 

Thomaz CaYalca.nti , Gonca.lo Souto. Pereira . 
Rets , Paula e Silva, 'Yal tredo Leal, Jos~ 
Ma.rcellino, Ar thar Orla ndo, Angelo Neto, 
Epaminondas Gr-a.clodo, Arro:rel las Galvão~ 
Leovigildo Filgueims, Ca.9tro Rebello, Pin to
Da.ntas,Rodr igues Lima,Tolea tino dos Santos, 
Ma.rcolino Moura, Irineu Machado, Fi· 
delis AI ves, João Uapiista.,Belisario de Sousa,. 
Beza.mat, Galvão Baptista, João Luir., Car
los Peixoto Filho, Ponido Filho, Davi<l Cam· 
pista.,l' rancisco JleJ•na.rdino, João Luiz Alves,. 
Leonel Filho , Antonio Zacarias, Henrique ·· 
Salles, Carlos Ottoni, Ma noel Fulgencio, 
Olyntho itibelro, W enceshu Braz, Rodolpho 
Paixão, P adua. Rczcodo, :Moreira da Silva , 
Jesuin.o Cardoso, Domingues de Castro,Jlran
elsco Romeiro, Alval'O de Carvalho, Azevedo. 
Marques, Ar!uino Ribeiro, Candldo do Abreu, 
Carvalho Chaves, Luiz Gua.lborto, Bar bosa 
Lima, Angolo Pinheiro o Campos Carticr . 

E sem cn.usa 0 3 SrJ. Joã.o Lopes, Alberto 
Maranhão, Izidro Loite, Teixeira de Sá, Me· 
deiros e Albuquerque, Malaquins Gonçalves, 
Mor11ira. Alves , Moreira Gomos, Jos~ Monja.r· 
dlm, Bulhões Ma rcial, Oscar Godoy, P aulino 
de Souza, Vlrla.to Mascat·onhas, Estcvam 
Lobo, Bo1'nardo Monteiro, Astolpho Dlltra,. 
Carneíro de Rozende, Adnlberto Ferraz, Ber-
na.r doo de l?a.l'ia.. La.mounier Godofredo,. · 
Cil.millo Soar es Filho, Col.millo Pra.tes, Ga.leão 
Oarvalha.l, Cost:J. Jnnior, Leite de Souza, 
Pa.ulino CD.rlos, Soares dos Santos, Juvenal· 
Miller. Domingos Mascarenhas e A!fi'Cdo. 
Varell~1 . 

O Sr. Presidente- Continua. a. 
d isc nssão unica. do p~recer n. 1 7~. de HJ04, 
sobra as emendas do Senado ao projeoto 
n. 60 B, de 1903, r oformando a reorganíz~li.o 
judiciaria. do Districto Federa.!. 

Tom a. po.lavro. o St·. Rivadavla Corrêa. 

O Sr. Rivn.dn.via. Oorr~a pede 
pcll'!nissão á. Camara pari~ fazer ligeiras 
considerações sobre o pt•ojecto que refo1•ma. 
a j ustiça. local do Distrieto Federal, o substi
tutivo do Senado e o p~recer da. Commissão 
do Justiça. 

Declara quo e3 tl\ na situação de não poder · 
apresentar emendas, porque a Cumara. está 
na contingoncia. de aeceitar o projecto da. Ca
m ar a , ou o substHuti vo do Sanado. 

Concorda com o illustl•e Deputado pelo Dis
trict.o Federa!, Sr. Sá. Fl'eire, quando diz que· 
-a. vantagem que rosulb desses projacto e · 
substitutivo esta na. exclusão da jusUca cal·· 
la c ti\• a na 1• instancta. 

Lembra que iodos os mestres do processo. 
dizem que a justiça deve ser ba.ra.\a., os pro-· 
cessos ra.pidos e espeditos, par a não S3 oter

~o 
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nizal'em,como succede a.ctua.lmente,não sendo 
osso defeito dos juizes, mas da organização. 

Faz observações sob1·e o projccto da Q(L
mara e substutivo do Senado na parte- apo
senta.doria por invalidez- c declara que não 
deve ser limitada a idade, porque temos tido 
cxemplus d.o magi~trados com iO e 80 aonos 
de idade, q11e es1ão no goso integral de suas 
,:faculdades, além de ser tal pt·ovldP,IlCia ma
nHestamente inconstitucionaL 

Pede licença. ao Sr. Deputadn Sá Freire 
para frízar a iuc~ngrueucia sobre a. al~a.da 
dos pretores no projecto e substitutivo do 
SenaJo, reconhecendo que em outro~ aute
riore.l tambem existia. 

Opina que so de;,om eliminar os ombargos 
de nullidade dttS sentenças dos juizos do di
rei~o. que teem de ser julgados pol' ellos pro
prios em tl'ibunal,a.fim de não se eternizarum 
·as questões, e tambem os embargos ínfl'in
g~nw_s da ju!ga.do. 

Elogia a providencia contiJn. no Pl'Ojccto 
do Senado em relação ao respeito n.o princi
pio da an-tiguidade. A justiça muito lner:u·li 
com a obediencia rigorosa a este pl'incipio. 

Relativamente a estn ponto, o trabalho do 
Senado é mais vantajoso do quo o da Ca.
ffil)l.'a, porquanto o p1•ojeeto desta Casa. (lo 
Congresso consi~na ta.mbom as promoções 
por me~·ecimento, o que sarâ uma porta 
aberta a influencias sempre nefusb~ no tor· 
reno da j uatiç:t, 
. Deixa. de parto o ;trt. 20, w bro o q ua.l 

•tmha algumas observações a ftlzor, o concluo 
dcclal'ando que a vanta.gom do Pl'OjoG(f) 
~Olhar .com u ju>tioa. collectlva ua. pt•imoh•a 
1nstanc1a. vale pelos defaitos quo ollo contém; 
es~a. morosida(lo que se uoto. na dlstri
bulçã:o da justioa. <l :1 ca.usa. principal do do
cnniu do fór.>. {Jft•Ho IJem i muito bem.) 

O Sr. Prc~iclente- Tom a palA· 
Y!'B. o Sr, Trindade, 

O Sx•. Trindade - Sr. Proaidontll, 
a. hora a.cha-se muito adeantada., touho a 
fazer sob1•e o sub.stitutivo em discu8$ão e o 
.parecer emittido a. respsito do seu mereci
mento pala illustrada Commissã.o de consti
tuição e LegiBI.açã.o, algumas humildes eon
sidera.ções, qua não puderoi terminar até 
ires horas da. tarde, tempo quo resta da. 
primoil•a parto ela ordem do dia,cujoperiodo 
·;parece-me ~er improroga.vel. 

0 Sa, GA.LDINO LOREl'O -Foi o que se 
.deu hjnt em ~omrnigo. O Presidente decla
rou que eu nã.o tinha um qu!l.rto de llor~ de 
<toler~ociC~.. 

yoz!ls- V. Ex. aindllo di;pt'ie de quarenta 
mmutos. 

0 SR. TRINDADE- Aindahontem, O Sr .. 
Presidente negou o quarto de hora de tole
l'ancia, ao illustre collega que occupava. a 
tl'ibunn. nes9a. occa.sião, c~ mo aca.M,mos de 
ouvir. 

0 SR.. PaESIDENl'E - V. Es::. t em um 
quarto de hora de tolerancia. 

0 SR. TRINDADE- Born, Sr. Presidente, 
Ea adapto em seu todo o substitutivo em 
discussão, olferecido pelo Senado ao pz·ojecto 
da. Cmnara de t·eorgaui~ação da just i9a. local 
desta Capital, por me pa.recet' aquelle menos 
llefeituuso e incompleto do que este, e, em 
homenagom á. illustro Commissãci de Constí
tuiçilo o Lcgis:ação, venho expor os motivos 
de assim pensar, da divergencia. em que, 
bem a meu pezar, me acho com a mesma, 
Oomrnissão nos fnndamea tos de seu illus
trado pa.1·eoor. 

Por moth·o de força. m::tior, achava-me 
ausente desta Camara nas sessõos em que 
se discutiu o proj~cto do reorganização da 
justiça. local dusta Capital; apenas tomei 
parte na 2• discussão do art. 1 o do projecto 
primitivo, iniciada já. no fim da ~cssão de 
18119 e suspensa pat•a. continuar no anno se. 
guinte, p1•ímeira sl!llsão da nova. lcgislat u1•a, 
em que se roconstituiu a Commi&Siio Espe
cial incumbida desse a.s.iumpto, a. qual otl'e· 
1•eceu novo projGcto, quo p:tssou p3los tra. 
mitu~ l'~gimeotaCJS com a l r.ntldlio que co· 
nllocamo.l, sendo dofinitiva.meu t~ v ota!lo e 
romottido p:tl'a o Senado o o.o no proximo 
pass!l.do. 

Pa•iva,lo, poi;, put' aquolle m otivo, de ma.
nlf,tsLa·.· o meu humlldo p en>!ll.menLo a r e
spoit·.J do mm•ocimonto ue divm·sas dlsposi
oõos do~so pl'ojccto, a.lg1unas das quo.e~ eli.o 
trazidas agora a. debato, ro)Sol v i fu.tigar a. 
a.ttenção das meus íUust!'a8 collogns (nl!o 
apoiados geyq;es), ncstQ momen to, p11ra jus· 
títlca.r o mcll ,-oto a.o substitn tivo do Senu.do 
c contra a modifica.ção que lhe pretende fa
zer a. illustrada. Commissão de Consti tuição 
e Leg·islaçã.o,uo sou pa.recel' emittido ~obre o 
mesmo substitutivo. 

Sr. Pl'esidcnte, a meu modo do pensar, 
aliás humilde e dcsprctencioso, quo ta nto o 
proj3cto da. Camara, como o substitutivo do 
S1mado n'io expr imem a.s necessidades d:l. 
boa. .a.dmlnistraçã.o do. justiça, a.nc ia.da. por 
cstJ. grand!l Capital. 

Amlloõ estão a.quem dos reclamos da opi
nião publica pela distribuição da justlç<l. 
igu::tl o prompta para. tolos. 

A ost~ rasp3ito penso como o illustrall.o 
Sr • Ministro da J ustica, em seu r ei:J. i Drio 
a.presenta.do ao Sr. Pre.sidentc da Rapu
blica. em março do corrente anno, 

Occupando·se da reorga.uimci'io da justiça 
local e alludindo ao substíttltivo om dis-
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cussão, S. Ex. notou neste defc•itos que espe- p~rtes, oomo pretende a. Ctlmmissã.o de Con
cillcou, em relaoão a alguns dos quaos aliá9 siitu lção em seu illustrado parecer. 
discrepo da. opinião de S. Ex., o a ssim con- E' esta a intolligoncia que, no meu hu· 
cluiu' «Fazendo justiça ás boas in:enções e milde pensar, decorr•e das disposições da Con
aos louvaveig e p'l.triotlcos esforços dos illus- stHuição da Republica, aonsagradas nos Re
trcs o comp8tentos autores do alluilldo sub· gioocntos dest:J. Camara a do Senado e na 
stitutivo, soja-me, entretttn!.:>, p~rmi&tido pr1l.tica. 
IJOudcrar que ellc nao attendo a mui tas dns A Cons~ituição d~ 24 de fevereiro dispõe : 
mais importantllil oxigenciOJ.s da rcfoi•mOJ. n « Al't. 39. O projecto de uma Caruara, 
<J!iectuar-se. I llmcndado na out1•a, votveriL ã. primeira, que , 

« Para conseguil' esse dasiclc•·atum bastaria si a.oceito.r as cmenrla.~. o enviará. roodifi
·fazor na lei n. 2.033, ele 20 de setemb1'0 ue ca.do ua conformidade della.s, ao Podet' Ex-
1871, rcqnenas a.ltel'ações, t-lcs corno, otc. ecutivo. 

A lei de 1871, alterando a.lgurnM disposi- § . I .• ~o caso contrario, volverá á Camara 
ções da Jegislaçã.o judicial'ia, foi uma. rafor- revtsora, etc. » 
ma. util, e não conhecemos nenhuma. outra. Agora, o Regimento da Camara . 
q-ue como ella sa.tistl.zesse a. tantos interesses « Art. In. A~ emendas que vierem do 
contrar ias .•• » Senado a. qualquer projecto da caroara dos 

Em verdade, Sr. Presidente, nenltuma. re- Doputu.dos. terão sómente uma discnssã.o, 
forma melhor e mais acoommodada ás oir- que corresponderá. á segunda de qualquer 
eumsta.ncias de toda a. nação ,pt\ra. a qual projecto, debatendo-se uma. por uma, sem 
fôra feita, e quo melhor satis tlzess~ <\s noces- com tudo so lhes fazermn emanda.<J. A Camara, 
sidades da boa. administração da. justtça do ;~ peJido de alguns de seus membros, poderá. 
quo essa. de 1871, f~ucto do sa.ber,da expel'ien- determinar que se faça om globo a disaussão 
cie. e do patriotismo de eminentas estadistas tlessôlS emendas. ~ 
que entã>J honraram o p 1rlamento brazi- E' do vor qtte, t ttnto o dí~posíLivo eonsti-
leiro. tucional como o regimental rofarom-sa a 

Quizera ou hmbem quee!aalci fosse reatnu- emenda.s destac:J.do.s correspondente mente tl.s 
rada. coro as modificações impostas polo re- algum ou t~.lguns at•tigos do projeato revisto 
!1men em vigor e as neces~idados l'eclamo.- o não ás ome~:~das om globo constitu io\as em 
das pelo desenvolvimento e progresso desta. um só corpo em projeeto. Tanto~ osb a, in~ 
Capital. telligencia. decol·ronte dcssa.s díSfOSiçõcs, quo 

A Camu.ra. dos Deputadog, pot•ém, etltondeu a. Jo o.r~. 172 do Regimcn~o, na. p:uta llno.I, 
em sua aa.badorio, do modo di!rercnto, a.d· pe1•mitt3 que se faç~ em globo a cliscuss<fo 
o-ptando um projocto quo não traduz a Ol'f:(a.- deJI(!S emc;;t/lu, providoncíll üHponsavol si 
n1zaçã.o judicíarla, inclispensavol á boa. admi- estas so a.cbai'Cm cnglobad<ls em projooto 
nistr~iio da.,justiça,sospirada. pola populaç!Lo substitutivo. 
desta. Capita.i. E o Senod.o aceoitou-o com al· Vê a. Cn.rna.ra qu&, 0111 face das rofe1•ída.s 
gumas alte1•açüos, quo torna.m o trabalho da. disposlçü<!S, que ~ão exprosaa.s, o sub~tltut!vo 
cama.ra. menos defoit•1oso o ina.cco\tavol, o om dí~cussli.o, ou.:- aecelto uo ~odo ou uo todo 
que, entretanto, a. illustre Commlnilo do rejolta.du, para prevalucer nesta cuao o pro
c-onstituição e Legislação entendeu na 1ua j!leto stJbs~ituidtJ. 
snbedoria ·Dão serem dignas da approva9ã.o 
da Ca.ma.ra. ,-

Sr. Presidcnt.l, oomeoo tli vorgindo do pa
recer da. illustrada. Commissio de Conilii· 
tnfçã.o e Legislação, em relação á. votação 
do snb3títutivo em discussão, por partes. 

O Senado substituiu o projeoto da Cam11ra 
por um outro mantendo a. sub.;ta.ncio. da.
quelle, qull oJnsistc na.organir.ac;ãojudiciarla, 
mas alterando-lhe a. !l)rma, supprimíndo 
umas disposições daquelle projeeto e addiclo· 
na,ndo outms, em um corpo íntoirlço. 

Ora ell3e curpo inteiriÇO constitue um11. s6 
emend<~ . abrangendo todo o projecto a que 
ost.a. se refere. 

Nesta.$ cGndições, p(lrooe-mo que o snb· 
stitutivo do Senado é indivi:l.ivel na vot&Qã.o, 
que deverá versa-r sobre a. emenda. do Senado 
'lm globo, como este a formulou e nl1o por 

0 SR. BIUCIO FrLUo-Apoia.do, 
E assim, Sl'- Presidente, se tem obsenado 

tanto no Senado como nesta Ca.m&l'll. ; nesta., 
ultimamente, em relação ao projecto do l'll · 
organlzacão do montepio do<J cmpr()ga.dOI 
publicas. fol'mulado por esta camara o 
emoudo.do polo Sona.dó por meio de substi· 
tutivo. 

Vl ndo este a os ta. Cama.ra, Côra. :rejoHado, 
sendo nm& das razões da rejeição não se po· 
der substituir disposições do substitutivo 
por outra• do pt•oJocto, entro as ~uae.~ a 
que torcn.va. obríga.torio o montopto, que 
o substitutivo do Seuado tornava. voluntario. 

Quando, po1•ém, não seja. esta. a. íntelli
geoela. decorrente da.s disposições constlíu· 
cloaal o regimental, conaa.gradat ne$ta. e na. 
outra Casa do Cougre~so, nem por isso me 
p-.treco digno de aoccita.ção o pa.rocer da. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:03+ Página 14 de 19 

316 AI\XAES DA C.\.~,L\JL~ 

Comrnissão de Constituição o Legislação juizos,as;;im se expressa. a Coromisaã.o de Con
nesta parte, -porque a pretenção desta não stituiçã.o e Legislação : 
é substituir dispo~ições do substitutivo por «Entende a Cororoissão que a emrmrla do 
outras do proj ecto da Ca.ma1·a, mas emendar S•.lQado deve ser rejei ta.da; porque a syste
ostas e introduzir est.a.~ emendo$ naquelle matica di,.t.ribuição dos feitos é de eviil entes 
substitutivo, o que significa. emendar a e grandes vantagens para o servJço da jus
emenda do Senado. tiça; cobibe prAferencias, que podem ser 

o sa. MELLO :MATToS- A CommissKo não prejudiciaes aos interesses publicas e das 
partes, e até certo ponto equipara o traba

propoz emendas, nem VM aer votado 0 pa.· lllo dos juizes, evitando que fiquem sobre· 
reoer da Commissã.o. EHa a:presentou paro- carregados uns, oroq_uo.nto que outros relati
cer sob1·e a fôrma tle m•tigo, dando urna re- va.roente oeiosos. 
da.cQão propria às conolasões quo resulta.m · · h · d t 3 
da votação dos dom projectos, mas não pro- As.~trn, poiS, o paragrap o unlco o ar . fr 

d deve ficar nos seguintes termos : 
bãe nem artigo, nem omon a, para. servo- Para;;rapbo unico. Oo juizes de direit~ do 
ado. civel, os do cornmercio, o da. pro-vodoria e 
O SR. Tnrl\'oADE-Então, que va.o ser v o- resíduos, e o dos feitos d;~. fazenda municipal 

tado ~ teem jurisdicção em todo o dist ricto e funccio-
O SR. BRICIO FIL!!O-All! Ó a~sim 1 Então Dando os do cível O do COffilll!l'Cio por distr i-

a causa mudou. buição, etoi> . 
O pensamento da. Commissão é trocar a 

O SR. MEr,Lo MATTos- Perdão, não mu- dispo~içKo do substitutivo do Senado pela d() 
dou causa. algnma. (Trocalrt•se apartes.) p·;·ojecto da. Ca.mara sobre o mesmo assum-

O Sn. TRINDADE-B~rn bom. Tres ou pto;roasadisposiçãodo §2'uoart. l"deste, 
t 't · t · ~ 1 quo corresponde t~o pa.ra.graptw unico do 

qua ro nal ~s scgum es a opponçao evan- art. s• daquellc, o5.o compt•ehende o juiz dos 
tada, pil.l'a. rc!icctir. (Riso) . Rccob~~,m meus foitos da fazenrla municipal. 
para. bens· Nestas condições, a troca prct endidl} não 

O Sa. MELLO MATTos - N'io fHli llOl'que; póde ter eiT~Ho. u :1 prevalecer a emenda. 
eu disse uma cousa., V. Rt. a.lllrma Otttl'a. oJforecidt\ pob Commi:;sKo e rle1· V<.J tu.da im-

O SR. TRIN:oA.nE _ NfuJ, senhor. v. Ex. portara. omendal' o substitut ivo ou a omonda. 
disse: votado o substit11tivo intcgr<l.l, ~i nõ.o doE~~~~f~~to, como sa rliz que 0 que v tl.mos 
for acocito, sc1•á posto em votação o pro· votar ê 0 artigo do projecto da Ca.m!lra. ..• 
jecto." O Sa. MBLLO MJ\TTOs-Do Senado, Rejet-

0 Sa. M1~ LLo MATTOS-E li l'Otiro o q.pat·to tarlo o do Sontvlo, prevalece o que está vo· 
quo doi a V. EX . .}J:.It'a cxplicvJ·o um Jiscurso. tado, qua ú o da CD.mara. 

Digo uma cou>;a., V. };~. ontendo outra. O Stt. TmND,\lli~-Si o proj 1cto JaCamn.l'a 
0 Sr~. TRINPJ\DE- Eu ouç~ pouco. (Ri· nãr> COm[>l'llhondl\ O jt\!Z d 11 f~zond~ ffillnÍ• 

aadas); posso tm·-me llCJ.ulvoca.do. 0 v. Ex. ciJ?~l. que V. Ex. enuatxou om BII a amend&. 
d I · t 1 · (ruadas), a pt•ovalecer Cij~9 projecto,llca. ex-

me o.,cu po SI porvon ura llta attri mt c!uído da. dizpo$ição 0 juiz da fazenda muni-
uma affirmaçüo dilfet•ento da que fez. cipal. 

Abstcntw-mo do contin:tal· neste u.~sumpt~ O SR. MEJ,LO MATTos-A oruenda. é de r e-
e pas~aroi a occupar-mo de outt•o. dacção da díspasiçKo . 

Sr. Pre~idGnte, não ~& t.c~ll fa~ondo um OSn. Tar~oA.nll-A quBm oJl'eraceu V.Ez: .. 
discurao,mas mot•aa considct"~çõas, aliils d~s- esta. rodacção? A' C~roara, não, porque níio 
alínhada.mento (nao apoiwlos) S Jbril o valor a. eocommnndou, A Cllrnmíse:1o do ltodacção 
e alcance do illustr ad.o parecer da Com· tambcm não, por que esta. d ira a V. Ex , : sou 
missão de Constituição c Legislação c o me- umíl Commi~~ã.o permanente como a. de Con· 
l'ocimonto do substitutivo do Sona.do, a que &(ituiçii.o c Legislação o sei redigir indopen-
esae p<irecer ~e ~~opplíca. dontcrocnte de conselho . 
De~do que o substítutiYO (lo Sonado não Sr. Presidonto,~i a questão lennta.da pelo 

póde s~r emllllua1o-de mOllo que, sí ad· mau illustro collega, dignissimo r epresen
optado, provaleoerá com todos os defogos, e, ta.nte de PDI'nambllco, que encetou o de
lli rejeit~do, subsistira Q proje3t~ da. Ca.- ba.te do substitutivo em discussã o, em rela· 
ma.ra., eivado de defoito~ maiores-será. re- çii.o rw procedimento da Mesa., submettendo 
ceita.r para. Ullfuntos di~~enr.la.t' caca recendo ao ostu!lo da Oommissã.o tlo Con~títuiçíio o Lo · 
medidas para as quaes nllo ha maiH ro- gi8lll.Q'io o substitutivo do Seoa.do sobrG as· 
medío. sumpto commettido ao ostudo de urna Cllm· 

OJcupanJo·se do aub, titlltivo do Senado, missã.o 1.1special, que formulou o projecto 
na parte rofercn~e ao fllncc ionamento rlos Sltbstituiüo, fosse resolvida., a illuswe uom-
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missão de Constítuíçiio asta.ria. fóra. de dífH
culda.dcs pa.ra. tt·oc;u· uma. ó.isposi('ã:o pJ r 
outt·il. ~em u.ltet•a.t· a. dlsp:)sição troca.da.. 

negro, E rico Cocllto, Arthuf O d ando, Vu.z J.e 
Màllo e o hurrilldo ot•a.du!', que agol'a ocenp<t 
(I a Ltencão da. Catnara. .. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa. J'á. teve OCC..'\· 
sião de resolver cst:\ q nestão e ordmn, 1'~ 
sponden,lo a ob~c.·va.çõos íden\ic<Lil feita~ 
pelo Sr. DtJpuhv:lo Bricio Fillto. 

O Sn. Tn.IC'i!IH.DE-Ou vi o. dceisfi·) da Me.~ a. 
que, com a devid'1 vonia, nã:o me P"-t·ecuu U.u 
accordo com o Regimento e a pra.tica. dest.;~ 
Ca.mara.,ao menos a que conheço, de 1894 até 
hoje. 

Displíe o Regimento: " Art. 56. As com
missões cspeciaes, tanto internas como ex· 
ternas e as mixto..s, durarão unicamente 
(vejam bem a expressão-durarão) emqtw.nto 
se tratiJ.t• do negocio do que forem encarre
gadas e que der motivo a suD. llomoaclio, 
ce55audo igualmente as ~tU\$ funcções (veja
se bem: cess:tudo as SUJ 3 Cuncções) com a. 
le;;is\a. tura. em quo tiverem sido nomeadas, 
ainda mesmo que os se~•s membros tenham 
llido eleitos pa.r:t a nova. logi8I.a.tura," 

E' de ver que as commissõcs es]lecia.es 
perm1.aecom com exlstoncla emquanto o 
negocio, que motivou o. sua crea91lo, não 
tive1• :;olução ultima , tluu.I,dofiu itiva; pa.;sam 
de uma le!!isl:ttut•a. a outra, cmqua.nio 
durur o mottvo de sua creação. A sua. fun· 
cção é quo ooasa. com :1. nova. legislatura ; 
o quo quor dizer, swpendc-se ntú quo seja 
novamouto pt•ovida de seus mornbros. 

O mestnu se d:l com as commis6oe3 )Jorma· 
nontcs . 

As ro~poctiva.s funcçõo~ suspendem·se finda 
ca.da scssã.o : o quo quor dizer as sna.s fun · 
cçõcs oos.sa.m ntú quo sojam proviúa.s rl<~ novo 
de scua membros ; mas as commi.ossõos con· 
tinnam a ter existcncia. com n. ttmnina.ção 
do cada sessão logisla.ti va. 

0!'1\ n. mataria, ou negocio, que motivott 
a crcação (]a commissào espcchü pcH'a o 
estudo do. reforma. juclicluria. ainda dui':J., 
uão tove a ooluçiio fiu~l , detiai'tivJ., ultima, 
como prova o p1•osento debato. 

P\ll'ta.nto, a. ella dovot•n. ser commMtido o 
estudo do assumpto do suiJstituUvo do ::lo· 
na.do, qus ~o mesmo nogocio qus motivou a 
sua croa.Qã.o, 

E es~u. tom sido a pro. ti ao. o bscrvadl nos ta 
'Camara. 

Itoool'do·mtJ o V. Ex. ueye tambem recor· 
dar-se da oro~ da. Commissik> Especial in
.cumbiua. do estudo do Codlgo Penal. 

Finda o. legislatura om 1803, em quo euco· 
-tou ella os IIGUS uabalbos, cessaram ostes 
com oeYa.logislatura., o !ora.m l'(Jnovados oa. 
SOi'Uiate, oro quo completou o! seus mcm
bl•os, aos numoros das q ua.es se eomp1·~lHlll• 
4e.ram os Srs. J.)cputa.dos P<>ranh,iS Mon\e· 

Em tães condições, penso que , chcg;\n:lo ~~ 
Ca.m a.J'il o 8ttbstitut ivo do pPojecto sobro 
o a.ssmnpto commcttido especialmente a. uma. 
commL~sã.o dosta Ca.maril, e que ainda du· 
rava., porque <.~lnd<l. dependín. de solução fini1l 
osso tt:~umpto, a essa commissão deYer{t stJr 
comruettido o !'cspacti vo estudo. 

Si os podc1'C:l dos seus membros ha.via.ro 
cessado com a. legislatura anterioe, fossem 
de novo nomeado,;; porque creio quo todos 
a.quellos que coropuzerom a primeira. oom· 
missão foram reoloitos, ou su b.;tltuió.os os 
quo doiura.ru de sol-o. 

Ainda ê tempo de SGr tomada. e.~ta. pt•ovi
dancia, afim <lO que não continue a occupa.r 
a. nttellçã.o da Ca.ma.ra. um p;u•occJ• umiWdo 
pot· cornmissii.o incowpcton te. 

Esposo a. opin ião do Se, Deputado Dricio 
Filho. em quem v.cho L'llz~o leva.n lando e~s..1. 
questão, que não é tão simple~ como patoece, 
pa.ra ser resolvida de improviso. (R iso .) 

0 SR. PRES!VE!'\TE - Lembro ao nobre 
Deputado que a lwra est:t finda. 

O SR. TmND.A.DE- Si ainda não entrei no 
assumpto de mfnlns humildos considel'a.
çõe.s .. . 

0 SR. PRBSIDE:-\TE - V. Ex. Í8lU 10 mi· 
nutos de tolcraacia, 

0 Sn.. TRINDADE -Agradeço (L V. Ex. OSS!Io 

pequena tolet•aneia, embora muito insu1H
cionto para o. t cr rninaçõ.o ilos assumptos de 
que pretendo occupal'-me. o~pecHlcados nas 
emendas ou t'Cda.cçõcs, offol'Qeido.s pela Com· 
missão de \Jonstituição, principalmento a. 
que di:o: rospcito á. o.posenta.dori:\ forçada dos 
magist.ra.do.~, memb!'os <la Cur to tle Apel· 
laçào. 

Lamento, S!'. Prcsillrmtc, ([UC o tncu illus
tm Cl·Jllag<t o IJrozaclo a.nligo, vcllw magis· 
tl'J.IlO, 8ub:;Cl'llYCS~e um p:u·~co1' quo se tllrigo 
11 levar a fo:·a!l DOS;sOS ilígnos collogl!S du 
regimcn pa.ss:vlo, sob fttn tlamento l'Opu
gnaotc á ConsLituiçlio da ltcpublica. 

0 Sa, B RlCIO FILHO - Sam duYida. 
O Sn. PAnANnos MoNTilKEGtW- roto vem 

do regimen da moaarchh. O juiz com 75 a.n
oos era aposentado. 
· O Sa. T lllNDADE - A Constituição mono.r· 
cltie& não con,ínbo. a. disposição terminante 
d:t condição 1h~ inva.lidez, que é nxpressa. no 
urt. 75 ún. ConstHuiçio da Republiaa. De· 
pois, a i,lado ílxa.da na lei mona.r<lbica. paro. 
a aposantutlo:·ia. rvrca.d;t do magistrado era. 
75 a.nnos, e a Commissiio de Constitui(\ão o 
LegiSlação t•edu~ Cl~sa.IJ.u.de a. 70 annos: 
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V. Ex. tom m:~.is de 70 annoa o ~.abcmos 
com que acti vidade o lu c i dez de ospiri to 
desempenha os encargos quo lhe sã:o oon
ftados, Tem a robustez e a Integridade de 
intelligencia de um moço. 

o Sn.. PAn.A!'\HOS Mol'(TENEon.o- Qaando 
eu tinha 5! anaos, entendi que não podia ser 
mais juiz. 

0 SR. TRIND,\DE- POI'IlUC quiz, lUi.IS não 
porque lho fall.aSlle o vigor pbyslco e intel· 
lectual p:~.ra. continuar no b0m desempenho 
de sna nobre funcçlio. O Sr. Teixeira de Sá, 
t.ambem signatario do parecer da Comtnissito 
de Constituição, me parece ser ma.is velho 
do que V. E1. (t>partcs e •·iso); entretanto, 
somos testemunbas do seu vigor physico e 
da. :~.dmiravellucidez de seu espírito. 

O SR. LUiz DmnNouES -Si nã.o sou in
discreto : qual c a ida1lo de V. Ex. ? 

O SR. TRINDADE - Não posso interromper 
agora o tio de minhas con~rdernções; quando 
as terminar, responderei a v. Ex. (Ris~ c 
apartes, Soam os tympanos ,) 

O Sa. Lurz Doli!!Naurs-Queria dal-o como 
mais um e:~:ompio. 

O Sn. TRINDADE- Mas eu não faço pa.l'te 
da. Commil!sã.o de Constituição e Leglslação. 

O SR. Luz DoMINGUES- l a. apresentai-o 
contra a Commissão corno mais um exemplo 
de va.lidez perfeita. 

O Sn. TRINDADE- NãD, nõ.o sou valido . 

0 Sn. LUIZ DoMINGUES- Já. ti 1"6 a bOOl'O. 
de eer collega. do paB de V. Ex. 

O Sa. TatNIM.DE- Exacta.men te, V. Ex. 
~ do tempo de meu pai, (Ri~os c apat·tes. 
Soan1 01 tympanos.) 

Passar'Ci, Sr. Preaiden te, ao pal•ocer da 
Commissão de Constituição c Legiala.çií.o. 

Fundamentando a.e suas omendas, ou .•• 
nem sei que nomo hei de dar-lhes .. , 
· O SR. Mlli.LO MATTos - Dô o nome que 
quizer. 

O Sa. TRINDADE - Preciso dar o nome á 
cousa 11.fim de fazt;Jl-a conhecida, quando a. 
ella houver de referir-me, visto como V . .l<à. 
me declarou, a principio, que as oft'ereccu 
para. col'l'igir o substitutivo, não e ram 
emendas. 

0 Sn., MELLO MATTOil-Bap!ize 11 ron~aclo. 
O Sn.. TJUNDADE - Cono(lrto, poderei 

assim b~ptiza.l'. Ma~ supponha-se quo so 
chama emendas ; ~ uma llypothese par·a 
facilitar a. 1Useuseão. 

O primeiro rep~l'o que mereceu da Com. 
I.OisSiio llc. Conotituiçã.o e Legisla.cão o substi-

tutivo do Senado refel'e-se ao fur:c<liona
monto dos juizes á livre escolha das partes,. 
quando devera manter a disposição do peo
jecto da Cama.ra que e'Cigo a distribuição dos 
feitos entre os mC<lmos. 

O pa.ragl"(l.pho uníoo do art. 3" do ~ubsti
tutivo do ~enudo niio expressa que os juized 
de primeira instancia com j m·isdicçlio cumu
lativa fuocciooem a livre escolha da, p:~rtes, 
como po1• equivoco a>ffirma ~· Commis;;i\o de 
Legislação om seu pa1•ecer ; mas deve,s'.l 
assim entender <:s'a disposição, dosde que 
supprimiu a locução-por dístribuioii.o - coa
tida no pro}~cto da C[unar<\, ma.utendo 
assim o regimBn anterior e posterior á lei 
do 187I,da livra escolha pelos lili~ant.P.s dos 
juizes de a.Uribuições cumulativas, som que 
dosse rogimen r~sulta..<Se á boa. adminis
tração da ju~tíça. os males ou inconvcniante.'l 
que o pr.Jjecto da Ca.mara. procura. remediaJ.· 
pela. distribuição dos feitos. 

0 Sn. GALDINO LO:aETJ - 0 Senado re~ 
staooleceu o cargo de distribuidor. 

O Sn. TRINDADE - R.estabeloceu o offlcio 
de d1stribuídol', que e:tistiu no rogimen d:~. 
le~i.~Ia.ção anterior; ma.s qua.es eram as at· 
tr1buições desse officio1 Consistiam na distri
buição dos feitos e serviços pelos escrivães & 
to.belliiies, e não pelos juizes, porque seria re• 
pugnante que o o!llcial do juiz lhes designa.~se 
se1·viço, quanto importa distri!JUil' feitos ou 
papeis ao juiz, seu superior. (Apoiados.) 

0 Sn. MELLO MATTOS-V. Ex .. está re
futo.ndo arl!umentos do Sr. Galdioo Loreto, 
q llltn to a thstribuirlor. 

0 SR. TRINDADE - E:ta.cta.mentc ; neste 
ponto divirjo do meu digno collega Sr. Gal· 
dino Loroto, e o faço_ com p czar. 

O Sa. Luiz: DoMINGUES - v. Ex. oã.o estio 
notando a satisfação dos membros da Oom· 
m18eão ? 

0 SR. TRINDADE -Já. VOU l!l.. P Ol' ora. 
estou comb&tcndo o Sr. Ga.ldino Loreto, de
pois voltar ei aos membros da Commissão. 

. 0 SR. LUlZ DOMINGUllS - Deus O tenha 
por lc\. 

0 SR. PRESIDENTE (fazendo som· os tym
pat10! ) . Lombro ao nobt·o Deputado que fal
la.rn apenas dous minutos para. terminar a. 
horo.. 

0 SR. TRINDADE - Então VOU sentar·me. 
Dizia. eu, que o Sonado não crcou logar 

novo do distribuidor, restabeleceu esae o!D.· 
elo de distribuído!.' isto ê, o officio cuja. attri· 
buição era distribuir os feitos entre os osori· 
vilas da. rnosma. wrvcntia o os tabel!fães ; e 
o l'Cstabeleoett para complemonto da provi-
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denci:J. adoptada no projccto substitutivo, at'
tigos 6 e 53 ••• 

O Sa. PRESIDENTE- Previno ao nobre 
Deputado que a hora está finda. 

O SR. TtUND"\DE -Agora V. Ex. deixe-rue 
completar o peosamonto que não devo ftcar 
no ar. ( Wso.) 

0 Sa. PRESIDE:'!TB- V. Ex. f-Ói0 ficar 
inscri:pto para faltar amanhã. P''la segund<1 
vez. 

O SR., Tanm.\nE- NiLo qucto desobede
cer a v. Ex. Aguardo para amanhií. cccupar
me do assumpto com mais liberdade, e peço 
avs illusti·es collegas que me honraram com 
sua att!lnção todas as desculpas por tel-as 
fatigado. (Não apoiados geraes. JiHito · uem ; 
muito bem. o Ql"ador e comp>·ime>ltllclo.) 

Fica a discussão ad'mh pela lF·ra. 

l'a~s;>.-se á 

SEGUNDA PARTE DA Ol{DEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da discussão 
l:llliaa do parecer n. 199 A, de !904, sobre as 
emendas oft'erecidas na 2' discussão do pro
jacto n. 199, deste anno, que orça a receita 
geral dn. Republica para o exercicio de 1905; 

o Sr. PJ.•e:sideute - Tem a paln.
yra o Sr. Neiva.. 

O !!~.r. Neiva-Si tivesse ha.vido nu
mero para as votações, por o ocasião de se 
entrar na primllira. parte da ordem do dia, o 
orador, que systcmaticamente p!'de aos cal
lega~ para se retirar em quando vae occnpar 
a. "tribuna, teria. requel'ído a inversão dos 
trabalhos, porqu.o desejava que seu discurso, 
e El a. primeira voz que assim classifica snas 
palestras orato1·ias, fosse ouvido por todos 
aquelles que ainda Ee intere~sam pelas ques
tões orqarn antarias, em que, co IDo se sa. b~. 
toma part~ mais immediata a omnipotente 
Commissão de Orçamento, fazGndo sentir os 
seus ardores goTcrnamcntaes. 

Desejava que a Camara ouvisse as suas 
ponderações, não por julga.r que lho pl{dcsse 
levar c1uaesquer couvicções, mas :para lhe 
fazer senti r o seu modo de entender no as
sumpto, principalmente sobre o ponto do 
vista de indemnizaçõe~ . 

Ditas estas palavras, f (Irá. cô ro nos onco
mios justamente Pendidos ao discurso do H
lustre collega, membro daquella COmmissão 
e relato!' do parecer, que mais uma vez, 
nesse documen1o, revelou os seus talcn to3 o 
prof'rmdo saber n!l especialidade. 

Nã.o pretende fazer n ano.lyse dil. questão, 
sob seLt a~ecto consMtucional, brillwnte-

mente estudada pelo digno represe o tante do 
Maranhão, porque não tem eompetencia pal.'a. 
isso. ( N<Io apoiados.) Esta tarefa será desem
penhadil, com o talento o a profici~acio. que 
todos lhe rcconheeem, pelo seu illusLre ool
lega de banc<Wa, o Sr. Bulcão Vianna. 

Apenas desoja. fazer uma apreciação ra .. 
pida, com u sua incom:petencia (não apoiados, 
con!es/uçiles do 8,-. Urb"no Sa11tos),do discul'~O · 
proferi,Jo pelo illust1·c relator, e publicado 
em resumo no .Torna! do ComJlterci~ _ 

Começ"rá pel<~ segunda questão exami
nad<~. p~r S. El. E' a (lUO WI'!la sobre si o 
impos·to uc uividentlo é dr. especie- imposto 
S·Jbro industrh\~ e profissões, ou da espe~ie
imposto sobre renda. 

O illustre relator, estn~bndo esta questão, 
começou citando ç conhecido cscr iptor Pa.
ricu; e de accordo com esta ;:~.utodda.de con
cluiu que com paciencia « •e podem fa2o11 
catas discrimina.çíir.s» ; «fazendo ver quão 
C11>lm·anhadtt 6 a rêde dos impostos:». 

Passando depois 11. analysll' as disposições 
legislativas que regulam c. assumpto na In
glaterra, na Prussia, na ltalia. e na F1•ança, 
chegou emllm ao B1•azil, citando em apoio 
do suas opiniõcs varios e illustres pubH~ 
cistas. 

O orado1• poderiEJ. oppor ás autoridades ci
tadas por S. Ex. um Acha.rd, u01 L~on Sa.y,. 
c. Philippe, Boncard, Jezét e outros, que 
defendem uma doutrina justamente contra
ria da que sustenta S. Ex. 

Com as opiniões destes escriptores est ran
geiros e de outros citados pe lo sa u doso con
selheiro Amphi!opllio de Cal'Valho, a lém das 
o1Jiniõas dos Srs. Viveiros de cas tro a 
Veiga, que o oradot• cita, quer demonstrar 
que o im.poato sobre dividendo est!i compre
hendido no imposto sobre industrias e pro· 
Jlssões, e que a sua decreta çã o pela União é, 
portanto, ineonsti tucional. 

Faz sentir que aquellos paizes são monar· 
chias, a França., republlca. unionista , e o 
Brazil, repu blica federo.ti vu., accl'escendo que 
aqui, então, se trat;.tva de discriminar as 
l'cndas. 

Quanto á. Inglaterr a, o proprio rel;;,tor é 
quem muito lealme nte reconhece a. confusão 
que ha alli, quando disse: na cedula cha
mada D deste imposto se acham confundido~ 
os dous impostos em questão- o de indu.stl'ias 
e profissões e o de dividendos; e de igual opi· 
nião é o illustre jornali>ta M. A. que na su<:~o 
apreciada Ordem do 1Jia, trata ndo desses 
impostos inglczes, diz: ~cuja clar eza deixa, 
muito a desejar. » 

Quanto á PrUl!sia., o proprio ill ustr e r e
lator l'econhece a duplicldade do imposto, no 
qual, cao lado do sobre o rendimento p essoal 
se vê o imposto s~bre dividendos das compa
nhhij» c a.Ueganuo-ae casa duplicída<le di-t 
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S. Ex.: o Jegisl:1dor prussiano passou por 
cima. dcstr~. considemçã.o, aUâs verdad~ira, 
.accrescenta S. Ex. o alJalisado relator. · 

Refel'e-~o então ú. denominação do im
lJ08to sobre indnstl'ias, no caso do poder 
oonferiúó pslo art. O•, n. 4 da Constituição 
Fe.ieral, vei·da.ile proclamitda, como dizia. o 
inolvitiavel Ampllllophio, pelos princi?ios 
economicos, praticamerrte confirmn.da pelos 
diversos syatemil.S p~•.ra a tl-ibuta.ção de ren
das, velo systema. income . tax, nll Ingla· 
terra, pBlo hlassenstetw t<»d hlassefezies!e 
inkommem!etlr, na Prussia., já pelo imposta 
sui . rcdrlí!i della ricchezzrt mobile , na Italia, 
}!elo ·i,npôt "''" le l'eVBntl des va~wrs mob~· 
lieres, na Fr:1nça; o pela cont•·ióuiçll"O ·indus
tria~ em Portugal. 

E cita ainda. Leroy-Baulieu, Gl'Oziaae, 
Fred. FLora, e o afamado V. Orlando, a.ctual 
Ministro da. .Jusliça, na. Ita,lia. 

Aconipanh:t o relatar no historico que rez 
da.s tenta.tivas pat•a o estabelecimento do 
imposto sob1·e a renda, e mostra que foram 
todas ellas infructifel'as, o que parece 
pro vat• que não queriam a incidencia dos 
impostos; e accresconta que o eminente con
selheiro Aft'onso Celso, em 1879, o o uot11vel 
jurisconsulto conselheit•o Lafayette, em 1883, 
ouviram as opiniõe~ malll abalisadas sobre 
finanças, taes como J oã.o José de Rosario, 
José Julio Dreys, João Affonso de Carv.llho, 
Honorio Ribeiro, Antonio Justiniano Ro
drigues, todos aoom•des em se oppor :!. inci
denoía do il'npOilto, isto ó, om reaonlleaer o 
incunveniente da. duplic:J.ta do pagamento de 
impostos. , 

Most1•a quo ess.1s propostas govornamen
hes não oe converte~·am em ler, e refere-se 
ao capitulomagistl·alque em tB91 o eminente 
const>lheiro Ruy Barbosa incluiu sobre o as
sumpto no seu not~welrelatol'io, o a. propo
Bito do genial braziloiro leva. o 1·ela to r a de· 
cla.m.t• que não hunvu nmllcla. de sua parte 
na reforencía. q ne fez ao nome do illustre 
bahiauo, que nlio ínc!diu om falta do cohe· 
rencia, 

Sem o a.uxilio do escriptol'CS, pelo que 
ouviu e assistiu desde !894 como Deputado, 
quo tem sido constantemente, natTa o que 
se passou sobre as tentatív3s do impostos 
-sobre rendas e sobre dividendo~, aquella 
por parte do illustre Dr, Montanegro, ao 
qual õlcompanhou oessa. questão; e sob1•e di· 
videcdos, quando o opero~o 8r, Serzedcllo 
·Cort•eia propoz que se estendesse, ás om-

·
prezas e b~ncos estrangeiros com sede ou 
ftliaes aqUi no Dis tricto Federal, a ta.xa 
-de 2 l/2 sobro di videndc s, a. extensão dessa 
-taxa. aos Estados, idéa. q_ ue subrepticia.-
·meote tentou-se oncll.r~ar no orçamento 
-de 189õ, e qne afinal em lS97 vingou, para 
mal dos Estados a de suas industrtas I I 

Occupil. se tn.mbonnh pat•te do discurso do 
nobre relator• da t•cceita. em quo faz menção 
dos acc~t·dãos do Suprem<> .Tribunal Federal 
ref~ rentes ao caso. · 

Na ocoa:;iã.o em que S. Ex. fa lla.va, dis:;e
!h<l en~ aparte que um accordiio e mbargado 
aJnl~, se não pode contar como caso juigo,do. 

Pensa b .mhern c1uc o nobre Doputado n ão 
tem mzao para. affirmar de anteinãoqul! aju
risprudencia daq uelle tr ibuao.l_ se !lnuur J. pela 
constitucionalidade do imposto. Sl é verda· 
de que dos pa1•tidarios da insconsLitucionali
dade jii morreu o nota.vel e inesq uecível 
Americo Lobo, tambem ê verdade que 
se ignora qual seja a opinião dos novos mi· 
nistros daq uella Tl'ibunal. 

O orador não tem receio das indemnizD,çÕeE 
tão temidas pelo nob1•e r elato!', porque os 
signatarios da emenda ddclararão na hora 
da votação, por sua V<lZ, que scr <l. fr ancil.
mente apoiada, que o imposto eleve desap
p::~reccr pol' inconveniente, em a ttenção uos 
Estados que ppecisam desse auxilio. 

Rclembra, com sa.tlsfação, o aparte do 
illust.rA Dr. Ca.ndirlo Rodrigues, aftlrtnando 
que esse imposto de dividendo,pa,ssa.ndo para 
os Estados, sel'á o succedaneo do imposto de 
exportação. 

Quanto ao Districto Federal.já soifl·eu este 
imposto sem p1•otestar, além de IJ.UO o nobre 
Deputado por S.Paulo,o 81• . Eloy Ch aves, já 
hontem provou IJ.Ue o Distr icto Federal não 
póde ser comparado a um Estado, e o orador 
aaliontou om aparto ft>isanto quo . basta at
tendol'·se 1\ que o Chefe do Poder Executivo 
Municipal Cl de nomeação do Gover no ! 

O nobre Deputado pelo Maranhão, e com 
el!e congratula-se o oradot•,uepois de aftlrma.r 
que os Estados estão mais aquiahoa.dos com 
os impostos que podem auferir, concorda 
logicamente que sa o deve deixar aos ditos 
Estados. 

O orador, contente pm• essa valiosa opi• 
nião, f<1Z uma. syntllese do final do discurso 
do nobi'B ne-eutado, em quo S. Ex. afllrma 
aquella. opimã.o, dizendo ser conveniente que 
a União ceda o.os Estados o imposto sobr e 
dividendos, em troc!!> do de expo rtação qne 
tanto mal tem feito no paíz, e termina pe · 
dia do (1 uo S. Ex. concor ra com as suas 
luzes e o seu N'ostígio para a ímmediata sa· 
gra.ção dessa luminosa. idéa., 

Niuguem acrudíta rnai! quo hlljll parígo de 
indemnizaçã.o, O que a Camara f1UOl' votal' I! 
a. incon venianaia do f mposto. 

Tambem não lla., como pel1Si4 o lllulitre 
l eader, desequilibrio orçamGnta!•lo, aom 
grande prejuízo para o Thesouro. A qWl.utiu. 
é minima, é de 0,485 •f, da, receit" da, Unilo 
pa.ra o futuro ex.e1•eiaío, que sstá. ol'Çada. om 
368,702:636$368. 
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Ad ve>·ttdo pelo S!'. PNsiden te de q uc es· 
tavu. finla a hora, o orador se reserva para 
continulr amanhã, depois d·~ te1• fallldo o 
Sr. Bulcão Vianna.. 

Todo o discurso do ora.dor tem por obje
-divo render uma. ~incera homenagem ao 
nobre Deputado S\'- Urlntno S(l.nt.os, pelo 
seu mngnitlw discurso. Qne S. Ex. lhe 
pe,·dõe <~s heresias c1ue lho tem ouvido e 
as r::ue encontrar am(Lnhi na continuação. 
'(Jfut"to bem, ·muico õem. o m·ador e campri. 
mcntwlo e ttb,·açc.do pelos colle[fOS p>·esentes.) 

Fica a discussão adiad-. pela hora. 

o Sr. P••esideute-Tendo dado a 
-a hora, designo para. amanhã a seguinte 
ordem do dia: -

Primeira parte-até ás 3 horas ou antes 
Continuação da votação do projecto o. 292 

A, de 1903, autol'izando o Governo a conce-
dGl' os prí vilegio s dos estabelecimentos de 
tJDsino superior ou secundaria aos congen&
res fundados pelo.s Estados e pelo Districto 
Federal, e estabelece condições para. que es· 
tes possam se[' reconhecidos officialmente 
(3a discussão}; 

Continua?ão da discussão unica do parecer 
n, 172, de 1904, sobre as emendas do Sena.do 
ao projeato n, 60 B, de ]003, reformando a 
reorganização judiciaria do Districto Fe· 
deral; 

2• discussão do projecto n . 233, de 1904, 
autorizando o Presidente da Republica a 
abrir ao Ministerra das Relações Exteriores 
o c['edito extraordinario de 500:000$, papel, 
para aMarrar ás despezas com a execmoã.o do 
accordo proYísm•ío entra os Governos do 
B1•azil e do Perú; . 

Discussão unica, do parece1• n, 30 D, d<l 
1904, sobre a'! emendas oJforecidas em s• di8· 
cussão a.a projecto o, 30, deste ao no, que 
.autoriza o Presidente da Republlco. a eacom
mendar a lndustria, pelo Ministeri.o da Ma.· 
rinha , os navios que menciona; 

2• discussão do projecto n. 232, de 1904, 
autoriza.ndo o Poder Elleoutivo a abrir ao 
Ministeri() da Marinha. o · c r c d i t o de 
1.304:133$004, supplementar ás rubricas 
14•, 15•, !9•, 2õ•, 26• e '27• do art. 7• da. 
-lei n. 1.145, de 31 de de~embro de 1903 ; 

2• discussão do _projecto n. 216, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a. abril· a.o 
Mlnlsterlo da Fazenda o credito exwaordi
narto de 554$351 para pagamento ao juiz 
tade1·a.1 do Espiríto Santo, Dr. Raul do Souza. 
Ma.rtins, em virtude de sentença ; 

2• dlacuuã.o do projec to n. 217, de 1904, 
autorlzaDdo o Poder E.tecutil"' a abrir ao 

Ministedo d~ Justlç~ e Ne;>:ocios I oter i;,r es o 
credito cldra.ordinario de 34:164$196 para. 
pagilmento devido ao alf,;res d<~. brigarh. po· 
llcial Ernes lo, P in ío M~c h a do, em vir tudG de 
sentença ; 

2• discussão do projecto u . 218, de 1904, 
autorlzo.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nisterio da Guen·a. o cr edito extra.ordina.rio 
de I :600$, para P<L~amento tlos vencimaritos 
que r.ompetcm <~ Manoel Ü(Ll'Juto do Nasci
mento, cont.inuü addido da secretari<l. do Mí· 
nisterl o da. Guerra ; 

S;g-unda parta (á> 3 hor as ou antes) 

Continuação da üiscussii.o unico. !lo parecer 
n. J9!} A, de W04, sobre as emendas o!IeJ-e
cülas na 2> discussão do projecto n. 199, 
deste anuo, que orça a r eceit a. geral da Re·• 
publica. para o exercício de 1905; 

Discussão unlca do parece1· n . 2')4 A, de 
l904,sobre as smendi\8 offerecillas na 2• di~
cuaBão do projeatJ n. 2Ü4, deste anuo, quo 
fixa a des:peza do Mimsterlo da Justiça e Ne
gocias Interiores pari1 1 905 ; 

Continuacã.o da 1• 1lis~ussão do projeL)to 
n. 77 A, de 1904, p:rorogando a té 31 de de
zembro de l908 o prazo paro. a realização 
de ella.mes pa.rciaes do curso preparatorio, 
exigido para a m:ttricula n as escolas de en· 
sino supe1•ior ; ~om parecer contt•ario da 
Commlssã.o do lns~rucção e Sauda Publica ; 

2• discussão do projacto n. 219, de 1904, 
autorizando o Poder Execu tivo a abrir a.o 
Ministerio da. Fazvnda o credito extra.ordi· 
nal'io necessario para pagar a. D. Laopoldina 
Carolina. Camisão ue Albuquerque Figu<lil'e· 
do, viuva. do capitii.o do exercito Ignacio 
FL•ancísco do Albuquerque Fig uei redo, a. dlf· 
fet·enca. de melo soldo a. que tem dir ego, 
desde 11 de feveroiro de 1887 até 22 de j ulho 
dCJ !903, á. ra~ão de 20,~ mensaes, relevada 
a prescrípçã.o em quo possa. tor incorrido ; 

1" discussão do projecto n. 131 A, de 1904, 
concedendo a pensão men sal de 500$ á vi uva. 
do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da. 
Silvein Mt\rtins, com parecer e emenda da. 
Commissã.o de Pensões e Contas ; 

2.' discussão do projecto n. 117, de 1893. 
mandando collocar o 1° tenente de artí lhat•la. 
J o só da vei ga Cabral e outros -nos lagares 
que lhes coropotirem na escala de promo· 
çõos, repa.rando·se, assim, os prejuizos que 
soJfrel'a.m na. promoçã o de 17 de março de 
1890. 

Levao ta.-se a sessão ás 5 horas e 5 m inu
tos da tarde. 

;.L 
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Presidet•cia dos .S.-s. J~.<Zin de M•llo (2°· Vicc-Prasidente), 'Alencar Guinra.·aes (1° Secre-· 
tario ) .e Ju lio de :JJfello (2• V.ice·Presidente) 

Ao meio-dia. proceU.e-se á obamada., a que 
. l'I)S,Pondem os Srs. Julio de Mello, Alencar 

Omma.rães, Thomaz Accíoly, Joaquim Plres, 
Elpidlo Figueiredo·, Sá. Peixoto, Eaéas Mar· 
i ins, ·Luiz 0 Jmingues, Dias Vieira, Eduil.rdo 
Stu uart, Gonçalo SOuto, Pereira R.eis, Trin· 
dade, Abdun Mílanez, Izidro Leite, ·Briclo 
Filho. João Vieil•a., Co:roelio·da Fonseca, Pe-

·. dro Per ,a,mbuco, Euzoblo de Andrade, .Ro
drigues Doria., Joviniano de Carvalho, Fe
llsbello Freire, Domingos Guimarães, Buicão 
VIanna., Prisco Para.izo, Felix Gaspar,· Garcia 
Pires, ~atyro Dias, Augusto de Freita.s, A~ves 
Bat•booa., Rodrigues Lima., Para.ohos.Monte
negro. ~odrlguea Saldanha, Bernardo Ror~, 
:lltorei ,·a Gomes, Hm•edla. de Sá, Corrêa Dutra., 
João B;1ptista, Silva Castro; Lll.urindo PHta, 
Pereit•a Lima, Julio Santos, Cruvello Ca.va.l. 
canti, Mauricio de A breu, Carlos Teixeira 
Brandão. Francisco Veiga, JoSI! Boolfaaio, 
Gastito da Cunha, Bueno de Paiva., Carvalho 
Brit.tll. Llndolpho Ca.etu.no, Rebouças de Car
valho, At·oolpho Azevedo, Fernando Prestes, 
Ca.ndido Rodrigues, Rodolpho Miranda , He''· 
menegil<io de Morae~. Joaquim Teixoira 
Brandã.o, Costa. Notto, Car los CavalcanLi, 
Paula. Ramos, Abllon Baptisttt, Soared dos 
Santos, Bu.t·bosa. I.tma., Germano Hasslochor, 
Jamea Du.,·cy, Cassiano do N&scimonto, Ves· 
paaiano .e Albuquerque, Diogo· Fortuna e 
Homtm do Carvalho . 

Abre·se a sessão. 

E' lid,. e posta em disouasà.o a act<l . 

O Sr. GastAo da. O unha- Sr. 
Presidente, o honrado Deputado por ::'>finas 
eerae~. meu amlgo e companheiro de d!s
tr1cto, o S1•. João Lulz de Campos, ve·SI.l for· 
ça.do a. falt.a.l' .ás Belli!ões por motivo do mo
leatie. S. 1!:%. lncumblu;me de irazar o fao$o 
ao co • heci menta da C amara., jnsiiftcando por 
esta fót•1na a. sua a.userrcb , pot• to111po quo 
elle não póde prever e que ·aoa, acerescento 
e o, -fazemos votos par & que ~a ·breve. 

O till", Pl"e•ldente- A Mesa. t.ca 
inteirada., 

E' em 18:-{uldll é a.pprovada. a. o.ota.da sullo 
an~ente. 

Pasaa.-se ao e~ente, 

O .S%", "-len.ca.r G nhna.rà.eti!l 
(f• se~l·etario) pr odcco á leitura do se
guinte 

EX.PEDlflNTE 

Ofllcio do 'Mlnisterio da . Guer ra , de 14 
do corrente, enviando os papeis ern que o 
soldado Manoel Francisco de Souza, incluído 
no· Asylo· tlos In validos da Pat:ria, pede que 
lhe seja concedida uma pensão . - A' Com
missi'io da Pensões e Contas. 

Rflquarlmento . dos escripturarios da. De· 
legacia fiscal do Mbesouro I!'ederal no Estado 
de Pernambuco, pedindo augmento de vea· 
cimentos.-A' Commissão do Orça.JMnto. 

O Sr. Caee;~lano d-o Na•ci
Inento vem desobl'íga.r·>e do compromisso 
em q uc se encontra. de responder ao discurso 
do se u hon rado a migo, S1•. Augusto de 
Freitas, a. proposito do p1•oje~to n. 292 A. 

Não teve a fortuna de ouv il-o; leu-o, 
porêm, com interesse, no Diario do Con
g>·esso. Não r eplicou hontom mesmo, porque 
quando chegou ao recinto j<l. ustava em de· 
bate o rcqut:t'imeo.to da bancada. do Pa.ran:t 
e não lhil era. licito a.l terar a ordem dos 
trabalhos da. Ga.muru.. 

Sobre o incitlont6 dos collegi:os equipara
dos após o encerrnmen:t<J da discussi\o do·pro
jecto já. alludido-•pela. ordem• e sob o tun· 
da.mento de 4enco.mlnhal' 11 votação~-diver
sos oollegaa so occupara.m do a.ssumpto, o 
que for?Qu ·o honrado Deputado pela. Bahia. 
a vir a.pplaudiL' da. "tribum• o e.cto do hon
rado Ministro do lnterÍOl', que continuava , 
em observa.noia. á lo!, a aonceder o. equipa
ração solicitada. por divet'!lvl!l institut os de 
ensino secundaria, a provol tando o nobre 
Deputado u. opjlortunida.de para:estra.nha.r o 
pt·ocOO.imonto do mesmf) Ministro q unnlo á. 
Mu~p!!óllão dos conc ursos, nos ostabeleclmon· 
Wll do OOdino superior, em v.w\ude da lui
ciatlva do ·eongrSIBO para a. reorga.Dizi1Ç!o 
do e nsino superior, 

Os casos nil.o lll.olnteiramente idenUoos. 
No pri,neiro, no que tra.~a. da.s equipa.ra.ções, 
não se pOde nl!'gar, Jlreencbtda.s a.s formali· 
dad.es lega.es, o fa.vor pedido; o indeferi· 
·mento Importaria na. crea.ção de um regi·· 
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men de· ·exce~Jio para. os oollegios i' equi-
parados.: .. · ·. · . . . · 

Figure-se n bypothese de existirem em iio
termina.da. localidade dous coHegi0s; um 
já equipara.do e ·outro. que procura ·satisfa'Zer 
os requisitos da lei p •ra obtençií.o do3 .. me:s· 
mos ·ravores. Admittindo a hypotheso ·que o 
Ministro, .findo o prazo da lei, indeferisse, p()r 
motlvt~ de um projecto de reforma de ensino, 
em . dlsoussã.o no Congresso, a equipa.racã.o 
legalmente requerida, peusa. o orador .que 
S. Ex. teria lesado um direito amparado na. 
legislação em. vig.or. 

No caso, porém, do adiamento dos coo
cursos, não ha lesão do direito. 

Prelimtnarmente .. lembra. â Camar.11. que 
desde o regimen imperial, o Governo tem, 
em cireiimstn.ncía.s excepeionllle9, a."'iado con· 
cursos . No re.latorio de 1883 do ministerio 
do imperio, se lê que desde 1881 tinha o 
Governo suspendido os concupsos para pro· 
vimento dos lagares va.gos no corpa docente, 
crê, da Eicola. Polytecllnica. d~ capi ta.l. 

No 1'ilgimen republicano, a 6 de fevereiro 
de 1891, poucos dias antes da votação da 
Constituição, o Govel'DO do Marechal Deodo· 
ro, em acto rcfe1•endado pelo Minish·o do in· 
terior Dr. João Ba.t•ba.lllO, M;uHlmente rnl· 
nistro do Supremo Tribunal Fodoral, resol
veu, att enta. a confusã.o produ1.ida pela. 
regulamentaçã.o do ensino dessa época, adiat' 
o concut't!O pa.ra pt•ov1mento de cadeü·as do 
maglsterio superior. 

Em oil•culat• de 29 de agosto do 1900 o St•. 
.Ministro Epit..'\cio Pessoa, hojo pt•ocm·adQr 
geral da Republica junto ao Supremo Tribo· 
nal, e naqnelle tompo Ministro do Interior, 
tomou ideut ica providencio~o, ordenando 11.1.<! 
a suspomfio do concttr80s <lm andamento. 

Replicará, porem, o nobré. Deputado pela. 
Babia., .que, em cumprimentO d• lei, o Mi· 
ilistro dt!lvia tiesde logo mawlar abrir o con
curso e preencher as ~ eoxilltentes. 

Ora., já deixoa ditO que o act.o do . Ministro 
tem precedentes, e • . quando mesmo ·não os 
tivesse, acredita qnc S. Ex. teria. bem agido 
tendo em vista a reforma geral ·do ensino 
que cuida. fazer. Preenchida.~ as vagas exis
tentes, crea.r·se-hiio nma.s .tantas rela.çõe3 
de direiw entre os cidadãos ·provldos nestes 
lagares . e o Estado; c dado o facto ·.do não · 
serem, poeteriormeot.e, a.pt·ovcitados na. re
fGrma. cogitada, ftc<J.riam em ill.sponibilidade 
onerando o era rio publico. · 

Perguntou ainrla o nobl'e Deputado au 
leade~ qual a oauea da desorganização do 
ensino no paiz. Poderia. pedir a S.Ex.-a.u
torida.de res:peltada. no assumpto-que res. 
.pendesse & SI mesmo. 

As ca.usas dessa. desorganiza.ção sã.Q .mulc 
tiplos. O nobre Deputado ouTiu, na.tura.l
mcnte, a grita que levantou a. promrilg<!.Ção 
do Codigo do Ensino, ao teiUpo do illllStro 
&. Epita.cío Pessoa . 

Dizem uns que o mal está no regimen de 
equiparações de callegios, onde se fa.z franca 
mercancia -de attesbdos de exa.mes ; ou~ros 
a,Uega.m a falta. de nniCorroida.de do O!lBi.Do 
superiGr. 

Que a remod\3lação do ensino se impõe 
pro v 11m os esfol'ços de vD.l'ias bancadas no in· 
tuilo de se fazer alguma cousa. pela instruc
ção 11u hlica. do paiz, em vi si vel docl!.dencia ; 
t!alli surgirem os yarios projectos procurando 
tlm· r emedlo ao ma.! que todos sentem. 

Si tivesse autoridade pa.ra aconselhar :i. 
Ca.ma.ra., di r!;\ que, em vis\0. d~ exlguidade de 
totnpo- o Cougresso j :l. funcoiona em sessão 
de prorogaçiio-p;tra o r.sludo das leis orça. 

O honrado St·. Ministro .lo Interiur, agl!ldo mont:1.ria.s em andamonto e de outra.s que 
oomo agiu, estribou portanto o seu a.cto ern não podem sur rct:\rdadas porque attendema 
precedentes acceitaveis. ius•a.ntGS necessidades do paiz, como a re-

Disse, e rapete, que no acto do Govet•no forma. judicla.ria, a. lei eleitoral-em cuja 
suspendendo os concursos, por f<irça. de uma. efficacia., diz de passagem, não acreciita 
.reforma iniciado. pelo pode!' compe\eote, porque nã.o acredita na. offica.cta. de nenhum 
não hn. los.'i.o de direito . Antes de iniciado regimon eleitoral, quando os seus executores 
o acto do concurso, etrec\uadas as provas, não se dispoitha.m a. nao fra.utlal-o-e outros 
classUica.dos os pretendentes, escolhido um projectos •• • 
delles pelo Govorno, não ha. direito consti· A um a.parte do Sr. Estacfo Coimbra di· 
tuido para este. ou a.quelle cidadão. zendo que sl o projecto da lei eleitoral pas-

Asslm ê quo, vaga.nclo algum logar no• sar se ha de sentir os atreitos, o orador re
ma.g\stel·io superior, lmmoàia;amenta por spoude que será o caso de bom dmer dos seus 
força de lei, o Ministro preenche o !ogar, autores e felicitar o paiz. Em todo C&So, 
{Uoodo puStr um substituto á e.fl'ectivid<4de embo1·a deailludldo de am sadio regJmen 
de oo.thoot•atico. eleitoral, DiO negará. o aeu esforço, quer 

O acto do Governo suspendendo o provi· como homem }1\ll.llico em evidencia, quer .no 
.manto dos logaret de IIUbatituto não otrende o retJ•a.him!mto de suu occllpaQÕGfl proftssio· 
o direito de quem quer que seja,porquequal· na.es, no aentldod& verdade eleitoral. 
quer cidadlo, reunldos oa requisitos legaes, Si ti-rasse &•Jili.llde pa.ra. a.conselha.r :l 
·~~6\ie opportunn.men\e pretender QSSGi lo- Camara, repete, pediria, .am prlmelro logar, 
sares·. a. rejeiçi.o do projecto lln 192 1.,, e dçoí.i, 
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suggeriri~ talvez uma situação de transigen
oia. entre o syseema.dos. exames pareellados 
e dos seriados .·ou .ma.durez~~o para. conciliar 
a.s duas correntes em que se di vide a "Ca.-

. ·mara. e adhtria. o assumpto da. reforma geral 
do ensino pa1•a o começo da. sessão rutnra. 
Assumoto de tanta magnitude, ele tanta. gra
vidade-não póde ser collvenient~mente cui
dodo ao a:rmga.r das l 11zes rle uma. sessã~ le
ri~lativa. e em retalhos e detalhes. 

Adoptado este alvitre poderá a. Cama.rn.,.
que; sem receio de contestação, ousa. dizer 
gue .se tem · recommendado no conceito pu
blico pelo brilho e elevação dos aeus deba
tes-poderá. a .Camara fazer, no seu con
juncto, obra. digna de si e da. Republica. 
(Muito bem; 11iuito bem.) 

O Sr. C~eJl•Jnano Hassloeher 
pede á. Mesa quo releve pedir noticia, neste 
momento, de um assuropto que já. teve neste 
recinto uma. bo1•a ruidosa, e foi relegado ao 
esquecimento por circumsta.ncia.s impl•evis
tas . Refere-se ao requerimon~o do gene1·al 
Bernardino Bormann, pedindo licenÇa. á Ca.
ma.ra. pa.raprocessar, por crime de calumnia., 
o Deputado Alfredo Varela. 

Conhecem os collega.s oincidenie entre esse 
Dep11tado e um menor que com uma bala 
desa.1fron tou a. honra. de seu pae, offendida. 
profundamente pelo Sr. Alfredo Va.rela.. 

Não quiz a Cama.ra, está certo, dul'ante a. 
cnfermidado do Deputado Varela. occupa.r-se 
Oilm e.ate assumpto que lhe diz 1'4\Speito. 
Hoje, porém, quo o Sr. Va.rela. está. resta, 
bolecido dos incommodo~ que, durante mais 
de 30 dias, o prostramm lio lei to, é na tul'a.lque 
a Ca.mara deixe de lado esta eoruplacencia., 
que até certo ponto o.ífecta o intcre5so sacra.
tissimo, oowo o da reputação de um brioso 
offi.ci~l do exercito, à' l'ecomeca o ttabalho no 
sentido de sabm• definitivamente si o Sr. ge· 
neral Barmann deve ou não processar o 
Depumdo Va.rela, chamando·o a. conta~ pelos 
cr11eia ultrages que soliNra.. 

Não sabe ai é fundada a oot!cia. que COl'l'e 
de uma proxima. viagem do Sr. Vareta IL Eu· 
ropa.. Esta. vlagem vem creat• grande ditft· 
cuidada para. o bravo milito.r, que de certo 
não póde corl'Elt' a.;raz do dellnquente, que 
foge a. responsa.bilida.•le do sou delioto, 

Espera. que a. Mosa., com ~· a.utoridtlde q11o 
lhe dd. o Regimento, fa.QII, qua.nto antes, en· 
trar na ordem do dia este al\llumpto. 

E' obrigado a intet•vir neste sc.mtido, pol'iJ.Ue 
s~~obe a. Ca.ma.ra que o orador tem necessidade 
de um ajuote de contas de!lnit!vo com o 
Deputado va.rela., que, depois de haver assu
mido, neste r ecinto, o compromisso de liqui
dar peraute um h·lbuna.l de honra., esJas 
coatae relativas 6. a.ccu:sa.çã.o que lhe havJa 

dirigido, .. procurou toi:J. sorte de evasivas 
para. fugir ao c[)mprornisso tomado. · 

.A um aparta do Sr. Briclo Filho, dizendo 
que o Sr. Altredo Varela procurou r eunir va
rios collegas pa.i'a.. esse tribunal e que , ape
nas um a.cceitá.ra., responde o orador que a 
Sr. Yarela. usou de a.rtificio fraudulento para. 
fugir ao compromisgo tomado .. Si, por ven
tnl'n., da sua parte houvess.J desejo lnal e 
sincero de liquidar o a.ssumpto, não.faltaria.m, 
na occa.síão necessa.rb., elewentos para. isto ; 
mas o qu~ des3ja.va era. s1hil.• daqui, deixando 
o orador como que na penumbl'a que imagi
nava., o que se nã.o. deu, porque destruiu-lhe 
a$ accusações, pondo-se a. gosto para. e vi tar 
discussão sobre a sua monstruosa. vida IJrí
va.da.. Agora que se acha restabelecido dos 
ferimentof.l que recebeu, procura. illudir a 
situação, fugindo pa.ra a Eur opa., ima.gina.ndo 
deixar de pé as a.ccusações feitas. 

Espera que se lhe depare a occasiã.o em 
que se deve tratar da que>t;;o Borma.im, por
que não póde encontrar outr~ para. esse en
contro defini ti v o com o Sr, Va.rela, uma. ve20 
que S. Ex. nã:o a.cceitou o unico ter r eno digno 
em que, sem esca.ndalo, poderia a.ttlngir-se a 
uma. solução fina.!. 

Ahi fica. o seu pedido, e estâ. certo de que 
a Mesa, eom espirito de justi9a., o deferirá.. 

o 8r. Pre&ideote -O pedido do 
na bre Deputa.dg ser<t opportunament<l a tten
dido. 

O Sr. CandJdo Rodrigues-f•) 
Sr. Presidente, pedi a palavra para trazer 
ao conhecimento da Camara. um projecto ten
den ta a re~onhecor, para todos os atreitos 
lcga.Gs, os diplomas confarídes pela Escola 
de Pharmacia do Estado de S. Paulo e pa.ra. 
validar, perante os esta.beleoimBntos de en
sino B11perior da. Republica, os exames das 
matarias a.lli professa<hs. 

Não pretendo, Sr. P~·eaideute, fazor um 
discurso, demonst1•ando a proaedencia. desse 
pro jeoto e a. necossidad!l da. sua a.dopçã.o pela 
Oa.ma.ra; entretanto, níio são de mais llgo1ras 
notas a resp elto, por isso que a.ssumptos 
dessa natureza. de,·em n atura.lmente inte
ressar os leglsla.doreH , 

A Escola. de Pl!.arroac!a do Estado de 
S . Paul->, que a. 12 deste moz completou o 
SGll 6• a.nno de e~istenela, foi fund:ada por 
inioiat.iva. partlc ula.r de muitos pl!.a.rma.ceu
Mcos e de divel·sos cid~i.os que se reuniram 
com o m:üor desinteresse o pa.trlotismo, para. 
levar a. vante esta proveitosa. ldeia . De tal 
modo e com ta.n \a dooicn.çlto agi ram que 
muito rapidamente t\ E~eola. de Phal·ma.ei a 

· (-) E~'~O t:h:curso Ilao f'td reyisto pelo ort.4or:;: 
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do Estado de S. Paulo .chamou sobt•e sl a 
attenção geral, de . mOdo que; · de diversos 
Estados da · Republlca., fol'anl cidadãos p ro
curarem-na pa.ta; a.lU Síl mat ricularem. 

o 8r. Pre•idente-Vou dar a pa.Ia;; 
vra a.ô sr; Deputado BuiJosa Ltma~ · 

Devo; porém. a.dvertir a S. Ex. que só res· 
tam .IO minutos da• hot•a do .expediente, ··de 
modo que, b lvez S. F.l. ·prefira · usar di!. pa-
lavra na sessão seguinte . · 

O Sa. B AÍUlGSA LIMA-Sim; senhor. 

Os poderes publicas do Estado, sempre 
prompí os em auxiliar as ideias e commotti 
mentos utois que, felizmente, brotam em 
minlla terra, occorreram a beneficiat•; a pro· 
teger, a. a.mpa.rar o inst!~uto, que e llOje PRIMEllU PARTE DA ORDEM DO DIA 
fortemente subvencionado pelo & tado, o 
qual sobre elle exerce a mais severa. e vigi· O ~r. P.1•e 11iden.te- Não ha.vendo 
Ia.nte llsca.lização. De tal modo o estabeleci- numero a inda pil.ro se Jll'Oooder :1. votação da. 
mento se imp<~z ao conceito publico, ta.l maiel'ia ·Indicada na ordem do dia., passa-se 
prestigio adquiriu, já pela. severidade jus.h · á matcriiL em discussão. 
ceira dos examinadores, já pela sllriedade de E' aonunciada a contiuuaçã.o unica do pa.· 
sua direcção, já, finalmente, pelo seu pro- recer o. 172. de 1904, sobre as emendas do 
gramroa desenvolvido de estudos . . de tal Sooa.do ao projecto n. 60 B, de !903, refür· 
modo ~;e recomroendou li. opinião pub!Lca., mando a. rcorga.nização judiciaria do Dis
que con t& hoje perto de 200 aluxnnos roa.trl- ·tricto Federal. 
·cuJados, entro os qua.es, como.disse, alguns 
de outros Elltados . 

Sr. Presidente,dado o regimen actual, em 
que, infellzrnen te,a.inda ó nece~sario o roconhe· 
cimento otncial pat•a o amplo exercício das 
protlssõeg, não s~ desenvolvendo, como, em 
meu conceito, se devia desonvolver a disp<Jsi
ção respecli va da CollJti tuição Federal, dado 
esto roglmen, o já que é precisJ o reoonheei
mento officia.l para que os diplomadoa pelos 
institutos da um Estado p<>~~sam exerce1• aua. 
actividade em todo o territoriod~ RepubHca., 
venho trazer á coo.sideraçlo da Caso. o pro
jacto que j6. tive a honra de enviar 11 Me1a, 
e para o qual peoo :1. atteoc!o da Camara e 
da illustre Comminão de Instruoçio Publica; 
perante esta aerio fornecidos os mais amploe 
esclareoimeotos, as mn.is completas informa
ções para demonstrar a jnstoza o a necellí· 
dade do projecto que tenho a. honra de apre· 
Bento.r . (Muito bem; m~Ailo /!em,) 

Fica sobre a mesi\,o.M ult<lrior deliberação, 
o seguinte 

Pli.OJECTo 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art l. o Sã.o reconhecido• como de c ar ao ter 
officiM, om todo o territorio da. União, para. 
todos elfeitos loga.e11, os diplomas conferidos 
pela Escola de Pharmaola ae s. Paulo, sendo 
validos, nos estabelecimentos federnet de en
s ino superior, os exames nella prestados. 

k rt. 2.• Revogam-•e a.s disposições em 
contrario. 

Saln das Se&!lões, UI de outubro de 1904.
CIIndido Rodrigues.-Valoil de Cartro.-Ilo· 
dolplto Miranda.-Rebouças de Oaroalho.
ll'etotl4ndo Priiiii.-Afflo,pho Aze1!edo,-Fer. 
r1lra JJraga,-E#oy Cha'IISI . 

6 Sr. Pres idente-Tem a. pal~vra. 
o Sr. Trinda.de. 

O 81.•. Barbosa Lima.._ Peço a. 
p~la.vm pela. ot•dem. 

oS&. P!tESIDENTe-Tem a. pa lavra o nobre 
Deputado. 

O Sr. Da.t·boi!la Lima (pela ordem) 
(')-Sr. Presidente, eu quiz dirigir a V. Ex. 
um11. peL'gunta na. oocasião que me parecia 
mais opportuna., na. discussão da. acta. Pouao 
sabedor 1lo Regimento, em rela~ãu ao qual 
não S!.li ainda o qlla é quo d<lflnitiva.mente 
prevaleceu, della!-mo fl.cal' para, o mais 
rapidamente que me ror posalvel, fo1•mula.r 
e&!IO pedido neat 1 momentO. Nós estamos em 
prorogaçlles ; a nos:m tarer•~ prloolpe.l, pelos 
antecedentes du. Ca.ia, pela pl·axe flrme.da 
pel11. Mesa, !l a. dlsouasao doa or~~~om.ente~1 ; 
llgur& na ordem do dia o mais imporlanto 
dos o1•ça.mantos da Rcpublioa , o da Reooita.. 

Quizeru. pergunta.r a. V. Ex. si não era. 
caso do, por inicia.tiva. da. propria Mesa., in· 
verter-se a ordem do dia par a. que o orça
mento tenha. o ra.pído e etnca.z andamento 
que é de dcseji\r-se . . 

Mais que inverter-se a. o1•dem do dia. mes
mo ou ousaria propor a V. Ex., lembran
do, com a. devida venía, o alvitre constan 
temente seguido nel!ta. Casa., do nã.o se di
vidir a ordem do dia; na d111CU8SãO dos or• 
çamenk>s, sinio pa.ra, oolloeando na. pri• 
meira pll.l' te um delles, e na. segund& outro, 
de modo que, havendo orça.men,o, a. nossa. 
ta.ref~ principal, sejo. eJ:elusiva.mente dis
cussão da lei a.nnaa, digo eu, ousaria propor 
um alvitre desta ordem• 

(•) Este dh:eurro 1: íio foi t 3vi.do [H~lo ora4ol'• 
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Im~Jr~a. hnto rn!lii e;h mt~l'!a; ~n'la · 
ração, sr. Presidente, quanto e11 não te
nho elementos pa.ra crer que o projeero de 
vaccina~ão judicia.ría. tenha no m.oman-to 
uma. urgencia tamanha como aquelleque, 
em.boa hora, agglutinado aqui no momento, 
teve de passar com a. maio~ r[l.pidez corno 
medida prophylatica. imposta pola actuah-
dade. ..· 

Aia da não se .tendo on tra.rlo na. 3• discussão 
do orca.lllento da receita; hora ea:. que 
emsnda ultimamente adoptada nos prD])or
ciona ensejo da o· emendai' com mais segu· 
rança., todavia tal qual está este projecto de 
lei, e ainda mais, tendo-so em vista u pa
recer elabo,·ado pelo honrado Deputado pelo 
Maranhão, ha um grande numero de. q u~~.tões 
U.a maio L' rale vancia que fõra. de de~eJar se 
discutissem oro &ssemblêa plena.. 

V. Ex. tem ~ido testemunha ds que 
questões da maior delicadeza, como a que. se 
ententiecorn o imposto de dividendo, e aom 
muitas outras, que serã-o opportnnamente 
Iev&nta.das, teem sido aqui explanadas com a 
maior eompetancia c com o maior · brilha.n
tissimo infelizmente nas horas mol'tn.s das 
nossas seeoões, quando apenas 10 ou 1)1, mem
bros dosta Casa podem acompanhar este uti
líssimo debate. 

Sem pretender pot' fó1•ma. alguma levar 
nenhum ensinamento á Mesa, eu quizera 
todavia propor1~io.aar a V. E~. a provoc:teão 
de que me fiz orgão no sentido d~ tliseutit•-se 
orçamento e sO Ol'camen t•J, q u1mio orça
mente existir pi\ra J"azer 11arte da ordem 

do dia.. 

0 SA. PRBSIDENTE-V'. Ex. requer a in
versão da. ordem do dia ~ 

0 SR. BARBOSA LlM'A-Sl a. Mesa não leva 
a' mul, eu requeiro a inversão da ordern do 
dia.. 

0 SR. PRESIDENTE-Não h l\ ainda nutnero 
para se votar. 

o Sr. Presi<le:nt.e- A Meea. man
teve o projecto de reforma judiciaria em pri
meiro logal' na primeira parte da ordem do 
dia, :porque trata-se do continuaçil.o de dis-

1 cussáo e o Sr. Deputado Trindade foi hon"tmn 
i interrompido pela hora e precisava concluir 

hoje o seu discurso. 
Par&. a d!scnssão das emendas apreBentu,

t a.das ao orçamento da. receita,ha.apenas dons 
oradores inscriptos, sendo de pre.~umir que 
hoje se encerre a. dioou~aão. 

Si o nobre Deputado req uet' a inversã.o da. 
ordem do dia, considero prejudicad11 o seu 
requerimento por nã.o haver ainda. nutnel'O 
para. as: votaç&s. 

Tem o. palavra o Sr. Trindade. 

o Sr. Trindade....::St•. Presirl-ente 
vo.u. c<?n·t inuar as conside1'8tÇÕes que honteni 
~DICler sobre o a.ssumpto do su-bstitutivo em 
diSCll;S[o, 

Procuramí ser o mais br ava pÔs si vel no 
seu desenvo;)tvímento, co;r:respondeucro a ssim 
ao empenho pa.1·a que esta diseus.sã.o se en-
cerre hoje. · · · 

Abster-me-hei de argumen\os de ordem 
tllea.rica e philosophica, .d 8 eoncettos de 
publlei.sta.s e da pru.tioa de 011tras- nações. em 
~pol(} de minha. humilde opinrãa sobre o me
~ec1mento dos fnnda,mentoa do parecer da 
1Hustrada Commiss:ã.o de Constituição. eLe
gislação, emittidti a. res~eito do mesmo sub
sti~utivo; pm·qne, como v. Ex. e a ca. 
mal'.:\ sabem, em materia de nrga.nização 
judiciaria deve-se desconfiai" de t odas as 
opiniões e o,doptar a que mais se conforme 
com os costumes, a experiencia. ·e· a pratica 
da naçao pat·a. a, qua.l ella. tiver de ser le
gislada. 

Com w princípios introduzidos em nossos 
cwtumes, com.· a. experiencia. e .a. praticiL da 
administração da justiça no noEISv i'ogimen 
judiciario é que pretendo argumentar, si 
bem qu~ succintameute, em apoio das di.spl)
sições do substitutivo do Senado impugnada.s 
no pa.reeer da illustro.da Commlssão de Con
stituiçii.() e Legislação !lesta. Co.ma.ra, 

St·. Presid!l!lte, hontern, depois de mani
fdstar a minha uespretenciosa opinião ern 
contrario á pretençíio d& Commissã.o de 
Con•tituiçi~o e Logisl.ação, no sentido de I'e· 
t&lha.t• em emendas distinctas, afim de Se· 
rem distinctamente votadas, o projecto sub
stitutivo do Seo.a.do, peç<l. inteiriça. consti· 
tuindo uJDa só emenda ao projecto d·.~ Cama
ra.,p:tl'a por c>te a.t·~ltl.cio substituir algumas 
disposições daquelle po1' outr~\S deste, con
tra o preceito regimental desta e da ouh·a. 
casel do Congt•esso e contra. a pratica. iuva.
rif.wehu3nte seguida por uma e outra Ca · 
mara, fiz sentir que o substitutivo do Se· 
nado em vez de ser, como fóra. subl!lClttido 
ao osturlo da Commissão do Constituição e 
Legislaçã o devera sel~o a.o da Commissão 
Espec ia l instituiria püa o estudo deste as
sumpto, a t•espeito do IJUill otferecem ess~ 
Gomrnissão o projecto substituído pelo Se
nado ; por ma pat•ec(l·r ser semelha nte dali· 
beração da Mesa contraria. ao Regimento 
da. outra Ca.ma.ra e os preceoontea seguidos 
no mesmo, 
Nes~a occasiã.o invoquei o precedllnte do 

projeato do Codigo P enal. 

0 SR. PRESIDENTE - A .Meta. declarou que 
V, Ex. nã.o tem razã;o, A Gammis~ã.o espe
aial desa.ppa.receu com a legisla.tura. na. 
fórma. e:~pres.sa. do Regimento. 
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0 SR. TRINDAPE- Creio que Y. Ex, é que 
·.não tem Nzi:ío. AGommissã.o não· desappa· 
receu ; perma.ne~Jerá · omquanto o assumpto 
nã.o tiver solução final, como ainda não teve,. 
O que o &"!lgimento dispõe· é que as. suas. 
funcções e. exe~cicio suspendem·se · com 

·a IJova legislatura, corno as permanentes•;. 
deixo, porém, os te incidente para não pro
longar a discussão o ser assim ag:radavel a: 
v. Ex. s aos illustres co !legas que anceiam• 
pelo seu encerramento e passarei a occu
par-me das emenJa$, ou o que.melhot• nome· 
teiJbam, das. correcções feitas ao substitutivo 
em discussão no parecer a.ssiin emittido 
pela Co:nmissão de Constituiçã.o e Legislação. 

Voltarei, Sr. Presidente, a occupar-me da 
:primeira emend:t. -

Esta emenda. refere-se il. distribuição dos 
feitos entre os juizes de attribuições cumul{l
tivas dé primeira instancia. 

A proposição da Camara. dispõe no art. l" 
§ 2 n. 1; que os juizes de di~ e i to .e de com· 
me rei o f•w•ccionaJ•ão por distribuirão·; o. sub· 
stitutivo do Sena.do, porém, supprimiu :L lo
cução, por distribuição, o que Que!' dizer 
que esses juizes flmccionarão á; livre escolha 
das partes. 

A Commissã.o de Constituição o Legislação 
entendeu na sua sabedoria, que semelhante 
suppressão não é merecedora. da approvação 
da Camwa, (1ue deve ma.ntel' a. provillencia 
da distribuição dos fuitos, pela razão de que: 
a distl'ibuição dos feilos cohibe p,.efercl>cias, 
que podem se1· p•·ejudidaes c;o intm·esse ptf• 
bUco e das parles, c, até çel·to ponto, equl· 
para o trctbulha das juizes, evil·ando gtre fi
quem sob>·ecar1·egados uns, emg><anto oui>'G$ 
relali~amente ociogos. 

Parece· mo, Senl10r cs, !J.U~ semelh~~;nta fun· 
darneato não se j11Stiflca perante a exporl
encia e a pratica, nn. vigencia, do t'<lgimen da. 
escolh>\ livre de juizes pelos litigan~es . 

Tanto no regünen da, legislação judicia.rin. 
anterior á lei da. orga.nização judicíaria. de 
1871, como no doa ta. lei ás partes Bl'a. fac ui· 
ta.da a oscolba livre dos seus juizes. entre os 
das mesmas attribuições no fôro do litígio, 
sem que dessa faculdade resulta.sse inconve
niente a lgum ao intereS.Ile publico nem 
prejuízo ás parte8. 

Aos poderes publicas jamais foN feita. re· 
clama.ção alguma pat>a a suppressão desaa. 
f~cu!dade e nem litigante a.!gum, ao que 
m e consta, julgou· ~e prejudicado pela mil. 
dlstribuicão da justiça motivada pela livro 
escolh~ do respectivo juiz feita. pela part.e 
eontrari&; m as, a.o contra.rio, era ella bem 
a.oolhida., por que colloca v.a. o juiz. mais á. 
porta. dG litigante ou da seu advogado,. e ao 
abrigo de suspeitas de amizade, ou qualquer 
outro motivo da. parte do jui7l diifel'llnt.a em 
.rel.a.çlo á pa.rte·oonira.rill. ou seu• advogado. 

Não. tendo, pois, . esse regimen provocado 
q ueixa.s, dos litigantes pela ma administração 
da justiQa que . houvesse cllc occasionado, 
não constando que produzisse algum incon· 
veniente publico, não carece. do reme· 
dio que o. projecto da Cama.ra, . defendido 
pela illustrada. Commissão de Constituição, 
oft'areca ao novo regimen judiciario que 
institue. · · · 

Depois, propondo a distribuiçãfJ dos feitos 
palas juizes úe primeira instancia, o projecto 
não c.leterreinou o distribuidor . • 

0 SR. GALDINO LORETÜ- Na turalmente o 
distribuidor. 

. o SR. TRINDADE - Natura lmente quem 
distribue chama-se distribuidor ; mas quem 
d~ve ser o do juiz? O distr ibuidor do ,}uizo 
nw, porque o officio deste é distribui r os 
feitos pelos escrivães e tabelliães; como hon
tem disse, e não pelos juizes. P ara este fim 
seria. indispeilsavcl ampHar M a&tr>ibuições 
do offi~io de distribuidor aos juizes, o que 
quer dizer o official do juiz designando-lhe 
determinando-lhe o serviço. Pa.rece.me isso 
otrensivo do. ordem jerarchíca. das attr ibui
çi)es judidaes. (Apoiados. ) · · 

0 S~t. PARANHOS MDNTllNEGR0-0 Senado 
approvou uma lei no>SJ sentido. 

O Sa. TR.INDA.DE-Ora, o Senado approvou 
uma. lei nesse seu &ido ! A Commis.são de Con
s~ituiQã.o e Legisla~ão acceitou um projocto 
da lai nesse sentido, a Cama.ra o adoptou 
.sem exame, e o Senado ta.mbl'm som maior 
e~a.me o IJCl'ftlhou, como tem perlllbo.do 
outros em rela.Qão ao Supremo Tribunal do 
,TustiQa, p1u•a. o qua l su t em legislado, como 
sa !egísh1 para. o Corpo de Bombeiros e pa1·a 
a lntendoncla MunicipuJ. 

Ora se determina o numero de juizes para. 
sentenciar certos feitos; ora se instituem 
embargos de toda. natureza, de modo que a.s 
deci~ões do Supremo Tribuna l Federal, q«a 
é o orgã o do Poder Judieiario , a chave d,e 
todo organismo político pela attribuição sobe· 
mua de sal vaguu.rdar a unidade do direito, 
nil.o constituem o caso soberanamente julgado, 
de que depende o soe ego publico e a t r11on • 
q uillidatle. da~ famílias. 

As decisões do Supremo Tribnnal, depen· 
dentes do embuJ•go~ de nullidade, infrin· 
gente~ e até de acçã.o rescísor ia, estão á 
mercê da chicana pllora constituirem caso 
julgado. . 

E, note a Cé!.mara, ainda isto não se julga 
sutllciente. Anda pela. Commissão de CoD.Jtí· 
tuíQã.o. um novo projecto dividindo o Supremo 
Tribuna.l em secç,ões e m ais nii.o sei o qu.e. 

Cã o espera.rel. 
Disse o meu illustrado ooUeg,, digniBSimíl 

pre.sidente da Commissão de Constí~uição e 
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Legiala.cão, que o Senado a.'ppro~~u uma lei 
nesso sentido, isto é , instHulndo a distri.o 
bu!ção entre os juizes da secção dest a. ca-
pital e çreando o otlicio .de dlstri]Juldor. . 
·. o sa·. · PARA~HOS 1!oN1't;NEORo-0 Senado 
perfilhou .~ 'idéa . · 

o· Sa. TR!NDADI; - Vi a pertl.lhaçã.o dessa 
: idéa. · 

0 Sa. P AR ANllOS M ONTENEORO - Fui o 
autor. · 

0 Sn. TRINDAm: -Foi o pao,. pois sinto 
que. nessa idade . . . (ritos; soam o! ty·mpanas) 
o com a compotencia que tom V. Ex. , pro
duziese um fructo, a meu v::n•, tão Imper
feito •. ·. 

E Ófl'ccti v:vrilon to v'lrá n. Cama r a como 
pasáa.m aqui .e o Soo"do parlilh11. certos pro-
jectos. · 

· ·· O Pl'Ojecto de -que o meu iUustre coUega, 
di~u;> prcsld~nte _do. Comrilissio do Consti
tutoao e LegiSIM,ao, ac.<ba de tlealarat• t ur 
sido 9 a utot• e c1ue iõra p<Jrlilh!l.do ~Jelo Se
nado, sendo eonver , ldo em lol, crea uo Dis
t l'icto Federal mais uma secç<To da justiça 
federa~ , que te1·á a denominaçao d~ 2•. 

São estes os termos cio art. I• desta l ei: 
crea mais uma s~cTo, que terá a denomínaçcro 
de 2•. 

Ora, as S<Jcções da. justiça federal se con
stituem pelas clrcumscrípções terrltoriaes 
em quo se divido a N&.çã.o-Estados e Dtstrtcto 
Federal ; são designarias pelos no:nes dessas 
cir.:lumscripçõ<J3 e nao por numeras . 

Nestas condições, nil.o tendo dividido em 
d u!IS a circulllllCI'ipçiio terrltol'ial tio Dis
tTicto Federal, que constitua a. secção da. 
j ustiça federa.!, a lei não ci'eou mais uma 
secção nesga cü•cumscripção, mas sim mais 
uma vara de juiz do. sc<Jção do mesmo Dis
trJcto, confundindo =iru secção com vara 
de j uiz, o que é erro no legislador. 

E ta.n1o contundiu sBP.ção com vara, que a 
mesma lei dhlpõe qu~ o juiz da chamada. 
2• secção 1i rlla flOr distribuicao com o da 
cba.mada. I • sooção, e set•ia ab3urdo e. dis
tribuiçfu:l entro juizes da secções di:tl'erentes. 

Em outr o 11rtigo dl~põe essa. mesma. lei, 
O?ea.ndo o o11\cio de dist1•i buidor, que BSte 
otftcio S8t'â protmlo pelo jui:r federaS, mas 
níio. diz qual dos dous é o competente para 
else provime nto, si o da appel/idada 1• se
cO[o, si o da. 2• . 

E o Senado não reparou nada. disso : deixou 
paasar o _projec~o ou perfilhou-o, como dilse 
o seu illuatre autor, e eom easea defeitos 
está oonTertldo em lei,que não sei como tem 
sido e:aeaut&rle. peloe juízes; si estes se con
sideram tle l• e 2> secçôe.!, como os deno· 
mina · a citada. lei, ou si da. 1• e 2• vo.ra. 

da secQãO do D.tst rlcto Federa l; como devem 
ae.r .. denominados • . ( Apa1·1es . ) 
· Deixarei. esse · ·. incldcnto· .para proseguir 

·nas. minhas . conslder3ções sobre a. primeira.· 
emenda da Commlssão de constituição_ e 
v.oltar a · occupa.r·me da. distribul~Ao dos 
feitos. . · 
· Além das razões que .calam em me u es 

plrito em apoio da livre <J3colha dós · juizes 
pelos !Higantes, accresce qu<J a. distribuição 
será inutll, porque os litl~antes illudirão 
a loi, aguardando a v ez do JUiz da . sua con· 
fiança, a quem devera tocar a dis~r!buição 
para. a a.presenia-ção da. sua petição de' pro
positur(l. da accão, como acontece . nos t rir 
t.nnaes collectivos, e m que aguardam a vez 
da turma. d<J sua.éon Ma.n~a. para prepar arem 
o~ Jeitos e serem estes distr ibuídos na me 
dida de seus des~os, sem que dttlli . tenh<~. 
·surgido reclamaÇao alguma por prejuízo pu
blico o a boa administração da justiça. 

Demais, niio é-crivai que do tros juizes,em· 
uma circumscr1pçã.o de oi ~ocenta.s mil al· 
roas, algum se ache desoccupado pela p re
fOl"Bncia dada a outros: si o juiz da I" vara 
ag1·ada. a dez, os da 2• e 3• agradarão a 
outros tantos, e a.ssiln o t t•nbalho dividir
se·ha. convenientemente. E', portanto, uma 
providencia. inutll essa quo t.~nto encat•oc~ 
a Hlustr<J Commissão. 

Si o juiz,por ignorante ou desídioso, niio i a
spirar con fiança. ao litigante, este encon· 
tra r i1 a. devida l'<Jpa.ra.ção no Tribuntll Stt
per íor . 

Passarei agora a occupar-mc •la SOJíund(\ 
emenda , que se r efeN i1 org(\nizaçno da 
Cõrte de Appollaçlio . 

A propc>slçã.o da. Ca.ma.re. eleva a. 15 o nu· 
mero dos juizes desembargadores compone n· 
tes da. Cõr te de Appellação, mas o Scno:.do. 
reduziu a. 12 o numero desses juizes . 

A illustra.da Coromissão de Constituição e 
Ll!gislação dtscorda dessa. providencia do 
Senado, e pugna em seu illustrado parecer. 
pela manutençlio dos 15 desemhargadores 
filados pe la Camara., para constituírem esse 
tribunal; om sustentação de seu parecer,. 
invoca. as novas attribnições dadas á corte 
de Appellação, cujos t r abalhos augmentam 
com as concessões de habeas- corpus, a.s de
cisões de recursos commet t ída.s &os juizes 
singulares de primeira instancia, as dos j uí
zes dos Feito!t da. Fo.zenda Municipal e as do 
juizo da Saude Publica. 

O Sa. Bruoto FILno - v . Ex. diz que esta 
Capi~l está cheia de tr• ba.lho no tôl'o f 
Pensei qne fosse dizer que ea~a.va cheia de· 
candidato~ ... e catá mesmo .. . (H a. out1·o1 
apartes.) 

0 Sa. TRINDADE- Quem diz é a Com
mieeão, cujas palavras estou reproduzindo-



Câ'nara dos Depl.tados- lmj:resso em 2510512015 14:04- Página a de 36 

· bESSÃO Elll .15 0!3 OUTUBnO DB 1904 . §2§ . 

Alada, a Commissão de Constituição 'pugna. Rio de Janeiro e 'Espírito Santo e do Muni- · · 
tambem pela. manutenção dos tres presl- cipio neutro. Jma:gine n.· Cama.ra a imroemi- ' 
dentes, lnsiituiçã.o do projecio da. CMIDU"J., _da1e do appellri.Qiles cíveis: e commerciaea. · 
na Côrte dli Appollação, .sob o fundamento os aggravos só da Côrtc, as appellações e · 
de que, «deante da existencia de duas ea-: recursos crimes, e ·as do a.liseamento·elcito
maras e um conselho com as funcçõe8 que ra.l que subiriam llquell& tribúria l por incl11. .. 
lhe são attribuidas pelas emond~ do Seiiaúo, são e exclus.'io do pho•pho,·os daqui, que 
e . manifesta. a necessidade desses tres pre· semp1•a fora o ninho da fraude eleitoral. 
sidentcs.»-

Quanto aos tres presidontcs no mosmo tri· O Sa. H&REniA DE S1 dá. um a.parte. 
bunal, penso quó o procedimento do Senado, O Sn. Tn.T!\n .... nt: - 'V. Ex. não p6de rile ·• 
reduzindo-os . o. um só, merece ser acolhido contestar. As provas alü estão nos arcbi vos 
pela Caroara.; além do a.bsürdo da. existencia desta Camara. o do Senado e qu em mt~ls :u1 
de uin cot·po com tres cabeças· e quatro bt-a.· tem procbmado são os proprlos candidatos 
çoi (•·iso), creação do projccto da Camara., desta.C>l pita.l e a. sua. imprenJa om ge1•al. 
(digo quatro braços, porque o projecto da o Sa. HEREDIA n& SA' _Na. CapHa.l. Fe
Camara dividiu a. carto de Appellaçã.o em dera! ba muitas irl·egularidades, muitas . 
duas .sccçõe~. e subdividiu cada umn. destas fraudes, e ou mesmo tenho denunciado da. 
em outt•a.s duas, ficando assim quatro secções tribuna da Cama.ra OS3as irregularidaJ.9l! ; 
em um tribuna.! de 12 ou mesmo 15 jui~es, de mas, ainda assim. b mais verdade elei toral 
modo que a mu.tori.a de dous votos coosti· t d ( ) 
tuiria. o julgado do tribunal .de 15 ou mesmo do que om odos os J.:sb os. Apa-rtes. 
12juixcs. (Ffa muitos apal'tes.) aecrescc a o SR.. TRIND~DE- Póde ser, mas espero 

· a.na.rchia o tribuoa.l dirigido por tres chefes. V. Ex. mais adeante, si aqui no~ acharmos, 
Consideremos mesmo a e:x:is1encia do dnas para atllrmar o contrario disso. (Riso.) . 

secções no tribunal ·dc 12juizes, como dispõe Por tan to, a antiga Relaçã.o da Côrte tinha 
o substitutivo do Sonado, ainda. assim, dous antão a seu ca1·go maiol', sinlio dllpllcado . 
votos consti tuirão muitas vezes maioria. c trabalho do que o que vae ser commet~ido á · 
fat•ão o julga.dD, desde qoo compareçam Côrte de Appell.aQã.o; o a 'iodo esse trabalho 
cinco .iuizes,mD.ioria da secção,e tt·es d!vet'gi· dava aquG! :e reapeitavcl tribunal vasão com 
l'Cm de opiniões ; por oxemplo, um pronun· pro volto 11 prompt a. administraçiio da. jus· 
cia·se o vota polu. nullidado <:o p1·ocesso, tiça, como attest,'l.m as es~ll.tisticu do movi· 
outro pClla. reforma. da sentença em parto e meuto judicluio daqmllle. época . 
outro em todas assuas partos e dous pela Desn.pparoce, pois, a. I'azão invocadtl pel& 
cont!rmaçiio plona. do. sentença. Estes se1•ã.o illustre Commis3ao dtJ Constituição, Legisla.· 
os votos apu1•ado3, que formarão o julgado. ção o Justiça, da. convonienoia da prompt.a. 

Os illus·~l'Oi membros da Commi~sã.o do administração d:~. justiça, para justificar o 
Coosettuição e Logislaciío não podet•d.o con- a.ugmento uo numet•o dos desemb:u•gadore~ 
test:1r o que venho de affirmar. da. Côl'te de Appcllação. 

Eu mesmo dou testcmuttllo pessoal da lm· 
l:~1 Sn. DEPUTADO- Mas V· Ex. está. os· prooedenoia. do motivo do que so prevalooo a. 

queoendo : o tribunal é de 15. illustrada Com missão de CoMlituição, Legis· 
O Sn. Tn.JNDADE - Refiro-me a. 12 laçl\o e Justiça., para justificar o a.ugmento de 

juizes, numero par, a.liás inapplicavel aos juizes da Cõrte de AppellaQ[o. 
tribuuaes collec~ivos, que sempre se cónsti·· Fui membro da cxtincta Relação do Pará .• 
tuem com numero imp:.tr para. evitar em· oujo disti•ioCo comprehendia o Estado do 
pates nas decisões. Amazonas, e pouo atllrma.r que os feito~ 

{) Senado, naturalmente, desprezou esta desses dous Estados ~ram julgados com pt•om
conslderacão de v:l.lot·, porque, dividindo ptidão. 
o_ t ribunal em duas sessões, uma presi- Essa. Relação se compunha. de sete mem. 
d1da pelo presidente e outra pelo vice- bros; os feitos de toda. na.tureza, appella
presidente, o numero impar traria a. des· ções civeis, commorciaes, criminaes, recar
igualda.de de numero em Ulll?.. dessas secções. sos erimes, !'ggra.vos, l1all~as-corpus e a tê 

Asora a a.ecumulaçã,o de serviço no trihlt· rocuraos de divorcias desses casamentos in. 
nal,Invoca.c!n, pela lllustre Commlrsão de Con· terinos (ris~>), r.ra.m importados de ioda.s a.s 
ttitulcio. comarcas e termos de996s dous Estados e 

Sr. PI'Osidente, ~odos nó• sabemoil que a de!IPachados com a. promptidão reoommen. 
antiga. Relação da Cõ1•te, hoje capital Fe· dada na. lei. 
dera.l, se compunha de l7 desembargadores, N1io colhe, pois, a ruão de que se preva, 
incluSive o pt•ocurador da corOa.; deues 17 lece a. iUustre Commilll!iiO de C011slitutção e 
juiZO!! lDOtlmuia o despacha de todos os Ceitos Legislação pa.ra justiftoar o a.ugmento do 
oivcJs, cl'lmes e eleitorae• da.s províncias do desembargadores da Côrte de Appellação • . 

N.n d 
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Esse augmento não· trará nenhuma vania- No seu pensar, «esse cargo devera ser 
gem pu_blica., aliáS· poderá es,imular a.· va~ provido pelo: governo, a. · exemplo do tegi-

. di ação doSi juizes-. PM':l. o juiz eetndioso. e men judiciario do Imperio, em ·ra.zãó de que 
i.:ra.balhador; o· numarG dê 12, fixado no sub· a. Côrto, <te Appellação ·tem t:lmbem·.attri

. stitutivo J!8.1'll. compor a Cõrte de Appellacão, buiçõesa.dminis·tra.tivila, . dependenLes do go· 
é roals que sutllcieote pua dal' n~ão O:ppo~· vnrno.» · · · · 
tona a todos os teitos que forem ·SUbmettulos . Semelhante razao não me parece acceit:l· 
ao seu estudo e julgamento. Angmentar esse vel. No Imporia, a justiça não . constí tuia um 

.numoro · será. i:at isfazer interesses . indivi· pode~ independente, pois que os seu~ ju1281l 
· duacs com sacrificio do Tliesouro. e tribunaes or am . c1·éaturas do legislador 

Sr. Presidente, ·a · illustrada. Commissão ordinario, que' lhes definia a11 a.ttribniçõe3 e 
de Cons li tu içiio·o Lagidação, em. seu parecer; o ·modo do exorcel-as. . · : ·. . 
opina pela manutenção da .proposição da No actua.l reglmen , porém, a justiça ·é um 
.Cama.ra. om r elação á íocomp'l.tibilldade da. poder como qualquer outro, crea.turn do po· 
reele iceo, dentro·do período presidencial do dez- constit uinte, quo lhes de'filliú as attl'i· 
Tribunal, do respectivo p1·esid~nêe ; o,· pa.rólo buiçõcs c dotcrminoa o modo do oxercol·as. 
isto, se fu nda. em que ~ o revezamento no Entro estas a.ttl"ibuições, está. a fa.euldade dos 
cal'go ·ue pre.;iclenta torna. mais liVI'O a es· tribunacs e scolher em liYremento de seu. seio 
colha-, evitando que, por um .seotimentode -os seus presidentes . .- .. 
consideração ao desembargador eleito, os Esta these constitucional deve appllcar-se 
seus coUegas lhe.rcno.veril constantemente o timbem a,o tribunal da.justlça loca.l, si bem 
mand.:lto, embora · cst~>.jam. convencidos da. que esta. não se consider e um poder, por ser 
necessidade de fa.zel·O snb!l~itilil'J>. creatura do leglshtdor ordinario,como decor-

Parece-me, senhores, que semelhante fun· ren~e do mgimen da libe!'da.de dos·tribuna.es 
damento não justltica a coo.cção do. libcl'Jade na escolha de seus presi~eutes, se•n r estri· 
dos mambt·os uo trlbunal na esaolha.-daquelle oção de tempo.- E assim i9em proced•do ostri· . 
quo, )leia. sua idade, critet•io, pratica de ser- buna.es de justiça dos Estados, em oblldiencia 
viço abrílha.ntada pela. cult.ura juridica, lhe, á.quella. \beso consagnda nas respectivas 
parecer · mais digno de dirigir os trabalhos do Constituições e leis . 
mesmo tribunal, com proveito da justiça. Nestas condições, a disp osição do ar t. 4" 
Impor limite a essa. libm'dade é S!Lcrificar a do substitutivo do Senado, supp1•imindo a in· 
eonsei(Jnota. do jui~ na escolha. tle collega. me· compatihilidacle da reelt>ição llo presidente 
nos C11mpotente pt\ 1'<\ esse elevado cargo, da. Côrte de Ai>P<lll!l.Clio, c reMa no § 3•, 
com Pl'l1ui~o do andilmento reg:1la1' dos tra.- :trt. l• do projecto da Cam;u·a, é digna. de 
hlhos -..t" justiç.'t, que L'CQner umn. direcçã.o &el' mantida. pela C:omara, po1•que obedece 
prudonto, intelllgente e pl'at.icn ; é, sobl>e· á. these constitucional consagro.dn. po!as Con
tudo, ostimulal' a c111Jala no t r ibunal, divi· stituiçõea o lei~ ostadunea, com Vl'lllta.gans á 
dindo·o em vencidos o venc{>dores, om da;nno rogu tal' admi11 lstração da. justi~ ; respolta 
da b nrmonla., qae alli devo l'cinar · afim a liborJade dos juiz~s. na 1'ellSClolh:lo d~quelle 
de quo-a justie<~ seja bem administrada, e, que, pelo seu cl'i tel'io, ]ll'atica. do scx•viço do. 
:fl.na.lmen te,arriscara. escolha de mcnosliigno, justi~.a . dodica.cão o amor ao tm.balho, com· 
compromettl>ndu a. boa. ordam no tribunal e petenciu. o honest idade se revelou digno de 
a. regularidade dos seus t1oaba.lhos. ser mant ido nesse elevado pn.,to; evita. des· 

Não ha, pois, motivo ju>iiftca.tivo de seme· go>tuB e previno o tritnllpbo da. c:~. bala do 
lhante limitação a. um direito de quo se menes digno, com desv~atagelil ao funccio· 
a.c_llam de ·posso todos os tribunaes d~ Repu· na manto regular do Tribunal e da adminis· 
bboa., desde !\· sua instituição, sem que tração da justiça. 
~enhum mot.ivo de ordem publica, nenhuma 
~~eonveniencia. á boa admioillt ra.çã.o da jus· VoZEs-Multo bem. 

·t1ça. a aconselhe. O SR·- TRINDADE - Sr . P1•esidente, outr a 
No propr io rugirnen imperial, em que os di1po5ição do substitutivo do Senado nli.o 

Presidentes dos t l'lbunaes eram da livre mereceu a a.pprovação da illustrada Com· 
escolha. do · governo, este reeonduzia nos misrsão de Constituição e Legislação incum
seus lagares os respectivos presidentes, em• bld& de seu estndo. 
bora de polít ica op!lOSia. ao mesmo governo , Refere-se ella. a. nova. attribuição commet.
e!Dr&zãodo prestigiO e força moral quo exer· tlda pelo projecto da Camara. a os esc :·ivães 
ed1a.m entre seus pares, pelo seu criterio, mo· das protoria.s suburbanas para. accumularem 

er11.ção, comP.atencla e pra.tico. na. boa dil'e· as a.ttribuiçõea .· de tabelliã.es, 
ceio do servioo da. justiça. _ Parece a. lllustra.da. Commiesão que deve 

O Sr. Mínis\ro dil. JuatiQa. diverge da ser mantida- a. dlsposlçlo• do projecto da Ca· 
- escolb~ do,presidonte:do il.libunal pelou eUJ mara, porque aiteoda· aos inter&683 dOIJ 
_.paree; moradores deeaas pretorias, que para,. recor~ 
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rerem• aos tabeHiães no centro da cidade · , . Sr. l?residen te, ·vou . oceupar•ru:e agora do 
wr~o de soltrer incommodos, gastar tempo assumpw · rnai8 i;uportante do subsUtut!l'o 
e fazer despezas exagerada.s em rc:luçito n.o do Senado, c que pa.i·eee ter contrariado . 
valor . do~ actos legaes . que precl~am do.s multo a illustl·e Commissão de Constituição, 
ditos sorventuarios da. jostica. •. In-vocá ella a em .vista do gr::i.nde desenvolvimento que_. 
disposição da Ord.; lino. l, titulo 7s·e a. <la ella. dá. aos fundamentos de sut\ opposição. 
lei de 30 de outubro do 1830, em ' !•e~a.çãó Ll,etlro·m(l á aposentadoria forçada dos 
aos antigos juizes de paz, que a.ccumula;vam rnernbros da Côrto de Appella.ção c1ue coa
essas a.ttribuições. -·· · · tll l'em 70 aonos de idade. Neste asllnmpto; · 

Senhores, o otficio do ta.bellião requer habl-' t9q uai h ontem. pela rama; vou, po~Gm,.-. dar 
Iítação espeeial provada. em concur&>, .- pro- maior desenvolvimento ao meu h.umilde 
bidade .· reconhecida e outros · preilic11.dos péos:l.llJento em apoio da. f~liz conduot.ado 
indíspeosaveis a inspirar a coolill.Ilça publica:,- Seuado sufprimindo es~a providencia incon
para. a; pratica. de feitos que entendem com stí\uciona do projecto da cama.r:Ji, ·oii.o ob· 
os aotos m:Jiis importantes do estado · d:ts stame a urgeocia que tenho . de concluir 
peSIJ9as. . · · · · estas minhas dc.>aliaba.ào.s ••• (muitos nlto 

& tes predicados faltar5.o a.os Cilel'ivãea "l>oiados) •• • considerações . · 
das protoríns suburbaau.s; .de l!abililações Senhores, a. Com missão de Constituição e 
restricta~ ao officio queservem. Commet- Legi~laçiio par ece ter-se contrariado muito 
ter attríbuições tão · importantes a csse3 es- com a. providencia muito acor\ad:~. aliil.s, 
cri'vã.es importará. d iminuir o .-alar do in· do Senado excluindo do E<iU substitutivo o 
strumento publico, que a lei confiou a com· n . 3 Elo § 5 do a.rt. 2<> do projccto da Ca.ma.ra, 
peteoci!l. especial, baratear a fé que ib.e que pl'opõe a. aposent'l.dol'ia forçada ilús ma
d;!. · autlleutici{lade, e · expor . as pessoas a. gistra.dos que corripletarem u idad ~ de 70 
damnos re.sultauies. da impct•icia o até da a nn.os; e, assim, pareee .pelo desenvolvi· 
ignórancia desses cscriviie.;, importarâ, além m onto dado em ~on Cl'udiio parecer em 
disto, o angmento do numero de tal>elliães tlc(c~:J. de•sa violenta.· mediti:J. e cvntru. o 
deste diatricto sem vaohgem llnl>lica, e com O.CI)rtado proce:limeuto do S•m:J.tlu el imi· 
desvan\agens aos actuaes ~ot•venluarios pri- Dando-a. 
ve.tivos deste offle:io. E' assim que invocou em sou apoio as le-

::clsluçõe3 da. !.'rança, H~lgic11, Hosp:1nl1a, C[Ue 
dc~aretum c8tG cMo de <tposeotaàorilt; tlabi 
vem ao Bra.zil Imporio o acaba. no B1·azil Re
publica . 

Nem a. Ord. do Reino o a ltJl do 1830, 
em cujas disposições li. illustre Commisião 
de Constítuioã.o flli procm•ar apolo ao s~u 
noht.vel p"rJoer, tcom applicação as condi· 
oõoa dosta. Capital. Fora.m cllas P'l'omul

.gr~tl~ts orn <lpoca remota, P 'll'lt o p;d~ 
inteiro. quando os distrJ.ctoP do paz se dl;
ta.nclavam das sédo.~ dos l'•tspcc;ivos termos 
vinte, \1•inta. o mais loguas. de élomoratla 
oommttnicação com essM sédo~. pela di!Jicul
da.do de transpot·tc. 

Mas, ~~nhores, aquell!ls paizes, emboro. 
cumproltcntliJos nu•l mal~ civilisados <lo. Eu· 
z·op.1, tCJcm os llO$So~ lu1-l>itl)sf As suas Consti
tu.Qiíe'l conteflm di&posic'flo idcntica. c~ nossa, 
nCOlic pnrticnlaz· ?- Esta~ ch'Curnst~ nci:ts 6 
<J uo t~ illust!'e co tnmissão devera in v oca~ e 
pJ•ovar. Di>parcs motes dispCtl'ia c,:htd ia IC• 
2"'"'~.~,.,. é um pl'<lcoit.o que tom intoira ap

Est.'\s cireumst<lnc\as iníluü•a.m () não ]>O· pl\ca.ç1io ao caso. 
diam dei:mr de influir no allPirito.- dos le· :\aqucllcs paiz~. os habito~ úa vitln. não 
gis)adores portuguoz o brazileiro para são os nossos, e as snas Constituiçõoo não 
adopla.rem aquella providencia no in'bero:;se con,oom a thcso da Coflstitnição republica.nll. 
dos bo.bita.ntes do.> districtos d~ pa.z. afim de bt'll.ziloira , que, no art. 75, exige p:wa. a o.po
evitar quo ;w;os importaates da suu. vida. so:ltadvria dos ftmcciona.rios pnbllcos a. con~ 
nã.a podassem ser e:x:eroidos por falta de dição da. invalidez. 
o!flcio.l publico que lhes désse authenticidade, A legislação elo imperio ta.mliem não fa.. 

como tesia.mento, legitimação de filhos· e vorecc t-. opinião do. íllustrada. Commissão, 
outros, em ocoasião em que não h ouvese ·Não fôru a lei elo 1886 e sim a. do 1888 que 

tempo de recorrer ao notaria privativo decrutou tt a posentat•ía forQada dos magls
na séde e termo. trM.os, n.l~m de que a idade q_ue importava. 

Neste districto, por~m. semelhante mo- a deerotação dessa aposontadoJ'ia era a. de 
tivo não se poderá reallzar, As -preto1•ia.s i5 annos; accresco qtHl a CQnstituição do 
suburbanas são á porta da. olJado, paro. onde . Imp~t·io n&o a decretava por essa. só oircum· 
o tra.nsporte ~ bamto e facílimo.. ·st111nuia.; sentlo quo não me recordo do que 

O fundamento do parecer da illustrada algum ma-gistradQ hou'f'es>e·sol!\1ido a.a.ppli
Cbmmiesã.o de Constituição não mo pa:.-oce, cação dessa disposição do legislador- do lm· 
poh, eer merecedor da.. approva.Qão ila· Ca.- p13rio na.a vespera.a da queda. deste, (Apar· 
mara. (-Apar'e'') -u•.) 
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Na Rapublicn, nenhuma lei a mitorit;t.,que~ lda.de .do 75 anrios; mas aquelles qú~, por 
da União, quer dos Estados, ao menos não a enfernüdade provada. em exame de samda.de, 
conheço. - · .. · · · · se mostrare in inba.bilitados para o servlco d;t 

Antee da lei de 1888, a lei da . reforma Ju; judicat~ra. A lei-estab~lr.ce t.res eondiçl\P.~: 
diciari::t (\e 1871 autorizava. a: aposentadoria l', qüe o juiz tenha mais de i5 anno~; . 
forç~da do ~aglstrado •. não pala idado; mas 2•, que sotfrilo enfermidade provad~ em 
pol' mçapac1dade moral... exame d~ sanidade; 

o SR. PARANuos MoNTS~Eano-Para esses, 3•, que e~sa. enfot'midade o inhaliillte para 
nã.o era necessaria a. ida.<le de 75 anuos. . o serviço da judicatura. 

. O SR:~ TarNDA.DE-De aecol'<lo ; e essa. apo· Est3. di3posição constitue a consagra.çâo.do 
senta.doria, pa.l'a ter e1feito, dependia de for· 1>ro~eito constitucional expresso no a rt.' 75, 

.. malld<tdes expressas garantidoras da indo· nestes termos: 
pondencia do juiz, da sua. vitaliciedade no 
cargo, peomettida.s pela Constituição. 

· i:>ema!s; ·. o l~islador do 1mperio podia es· 
tabelecer Semelhante restr-icção á vilalicie· 

_- dade do cargo, porque a. respectivo. Gonsti
~uição _ não exigia. p-~ra a aposenta do ria; a 

. ·condição da. invalidez, quo a Gonsr,t tuiQU.o d3. 
. Republica no art.· 75 esla.beleee de modo 
imperat ivo: a aposentadtwia 'd pode1·d ser 
dc.da., ;etc. 

Agor:J., a lei dn. Ropublica., a quo ·se aoooor
re a illustrado. Commls>ã~J de Coastltuiçio 
no sou erudito parecer. 

Allega a illuatt·ada Commiaalo., .«o a loi 
federal n.221, do 20 ele novombt•o do IS94, uo 
art. 2\llettra O n. '· ounroro ao Supramo 
Trlbunu.\ FodGralll. ll.ttrlbul~llo lie Pl'Opor 11.0 
ProBlden to da Ropublloa quo Hojo.rn ~~poaBn· 
to.do1 os juizes fGLlol•aos quo oxo~dot•em 11 
id&do llo 75 annos, noa tot•mo• d~ doct•oto 
n, 3,309, do 181!6•. 

O n. do. loUro. C do olt11do art • .1!2 da lei o. 
:li! não a 4,mas sim 15; o o dOOI'O~O legl!lllltivo 
n. 3.:;09, nlioele li!Sü o sim d() 18B8, e nem u. 
dlsPQiicã.o do.qklelle n, 5 lettra c se exprcs· 
n nos tormoa em que a illuatre Commissão 
de consmuíção e:a:põe em seu referido po.· 
recer. 

A disposição textual eontida no n. 5, Ieltra 
c do a.rt. 22 da. lei n. 221, do 1894, é a. se· 
guio.w: 

cMa.ude.r prooeder ea:·officio (refcre·se ao 
Supremo Tribunal), ou a. roquerimento do 
ln'OCUradol' gera.l da. Republica., a exa.me de 
.sanidade d os juizes fe;lera.es, que, por enfer
midade, se mostrarem inha.bilita.dos para o 
serviço da. judicatura. e propor ao Pr esi· 
dente da. Republica que sojam aposentados 
oi que excederem de 75 anno1, • 

Yê a Ca.ma.ra: o texto da. lei é dlfterente da 
1ua cHa.ção, ao parecer da iUustradll. Com· 
m\as!o de Constl~uição, A lei n§.o autoriza. 
o Supremo Tribuna.! de Justiça. a. propor ao 
Presidente da. Republica que sejam api)aen
iados oa juizes federa.ea que ex:ccde::em a 

<A aposentadoria só poderá ser dada. aos 
funccionarios publicos no c'l.So de invalidez 
no serviço da Na.ção; ~ 

Eu tretanto, não se liml'..ou a illuatrada. 
Commissão de Constituição :iquella alteraoão 
do texto da lei pa;ra, por semelllante artiftcio, 
descui_pem-mo os illustres· collegas o emprego 
desta exprOssão, C!Jnquistar a r ejeição do 
substitutivo do Senado ; foi rn11is longe· o seu 
artificio: omittiu o ultimo periodo da t>efe· 
ri da disposição, que é concelJida. nos seguintes 
termos, como o eilto da mesma.: 

«A incapacidade do juiz: ou limite da idade 
sorl.o em todo o caso julgados por sentença 
do SuprJmo Trlbttnal com citt~ção do inter· 
osso.uo o a udíoncia. do procurador gera. I d3 
R.opu blica.) 

Veja a O'a.mara. d~ qua.n~ gttrllc,i:~ ao 
ma.glstrado contrôl. a violencia elo governo 
se ~ella revestilla. :1. autoriza.ção commet~ida 
a.o Supremo T1•ibuna.L no art. 22, lettra G, 
o. 5 ela lei de 1894, eom a. qual se pt•ooura 
apaclriolla.r, invertendo um de seus termos e 
aupprlmiodo outL'OS, a illustra.da. Com missão ! 
(Ha diue1·ros apartes.) · 

Eltiste, porl!m, p3.ra o CllllD, disposição de 
lei posterior ma.ill a.pplicavel, porque diz re· 
spelto cspeoialmente ~• membros da Côrte 
de Appellação. 

Essa lei é a de n. 372, de 1896, que dispõe 
assim: 

«Al't. 1.• As aposentadorias dos membros 
da. Côrte de A ppellação do Distrieto Federal 
116rão reguladas pelas leis referente3 ás da. 
magistratura. federa.[, respeitando-se, tanto 
nal[uellas como nestas, a condiçúo cl~ itwa~ · 
Zide11,t 

Ha na.da. mala e:r.presso, ma\1 terminante 
pa.NL destruir o apoio nas leis da RePIIbllctl 
de que se v&le a. illustrada. Commlssõ.o de 
Constituição em sou nota.val parece~ ~ 

Ainda quando nlo usasse ella do arti.ftcio 
de a.dUlter&l.' o. disposição d:J. lei de 1894 e 
omlttir·llle o perlodo ftna.I, complementar da. 
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mesma, a lei posteriot• que acabo de repr·o· 
duzir desf<J.ria. por completo os seus intuitos. 

O SR. PR.EBIDE~TE - Peço a. Y •. Kx. stt3· 
pender o seu discurso pu,t•a. se proceder· ás 
vot;~ções. 

O Sn.. TRI~DAD~ - Sim, senhor; s~nto-me. 
{:lf<<iln bun; m·«itq be1ia.) 

Comparecem mais os Srs.Aurelio Amol'Ím, 
Hosanna!t de Oliveira, Carlos de Nomes, 
Rogerio de Mit•anda, lndio do B1·a~il, Jo;é 
Euzebio, Urb::no Santos, Cht•is;ino Cruz, 
Anizio de Abreu, llczcrril Fontenell(l, Fre· 
àcrico Borges, Francisco Sâ.,. João. Lopes, 
Sergio Saboya.. El9y de . Souza., Alberto Ma· 
ranhão, Fonseca e Silva, Teixeira de Sã., 
Atl'onso Costa., Medeiros e Albuquerque, Celso 
de Souza., José Marcellino; Pereira. de Lyl'a. 
Esmeraldino Ban,leira, Mo1·eil'a Alves, E.s· 
. ta.clo Coitubra, Oliveira Yalladã.o, Neiva, 
Tosta, Eugenio Tom·iaho, Eduardo Ramo 1, 
Galdíno Lorota, Mello M:\ttos, Oscar Godoy, 
Erico Coelho, Henrique Borges, Paulino de 
Souza, IUbeiM Junqueira, Anthero Botelho, 
Sabino Barroso, Nogueira, Olegario Maciel, 
Ferreira Braga, Elay Chaves, Bernardo An
wnio, Lindolpho Serra, Benedicto da Sou~a, 
EJí~eu Guilherme, Ma.rçml Escobar e Rivada via 
Corrêa. 

Deixam de comparecer com cau$11 parti
cipada. os Srs. Paula Guimarães, Oliveira 
Figueiredo, Wanderley de Mendonça, Ray
mundo Nery, P:L&sos Miranda, J\rthur Lemos, 
Antonio Bastos, Guedelha Mourão, Thoma~ 
Cavalcl\nti, Paula e Silva, Wa.lt'redo Leal, 
Arthur Orlando, Ang(llo Neto, Epn.minondas 
Gracíndo, Al't'Oxo!las Galviío, Leovo:;rll<lo Fil· 
gueiras, Custro Rcbello, Vergue d<t Ab1•eu, 
Pinto DM1t11s, Tolontino d"os santas, Marco
Uno Mout•n, trinea Ma.d111.ilo, Xelson de Vai
collcellos. Fidelis AlvM, ttll.lvã.o lla.pti~ta, 
Belisario de Souza, Be~e.mn.t, Jo[o Luiz, Ca~
los Pm~oto 'Filho, Penido Filho, David Cam· 
pista., F t•e.ncis?o Bc;rnal:dino, ~oão Lu!Z 
Alves, Leonel Fllho,Antomo Z9.ear1as; Hem·•
que Salles, Carlos Ottoni, Manoel Ftllgencio, 
Olyn!o Ribeiro, Wencesláo Bre~z, I~odolpho 
Pai:tn.o, Pa.dua. Rezende, Moretra. da SILva, Je· 
suíno Ca1•doso, Domingues de Castro, Francis
co Ro meiro, Valois de Castro, Alva r o de car
"Valho, Azev-edo Marques, Aquioo Ribeiro, 
Ca.ndido de Abren, Ca-rvalho Cha.Yes, Luiz 
·GualbsJ•to, Angelo Pinheiro, Vi~torino Moll· 
teiro c Campos Car tier. 

E som ca\L~a O> S1·~. Cunha ~!Mh~\J-}, Ra,r· 
mundo Arthm•, João Gayo>o, Virgílio Bri· 
gido, MalwtuiM t::onç~lvos, RE-ymundo de 
Miranda, Joa~ NIO!lJardun, Bulhoes )1-!ar(llal, 
Augusto de Va.sc1ncellos,SI!. Freire, Americo 
de AHmquerque, Yil' ln.to Mascarsnhas, Es· 
tevam Lobo, Bernardo Monteiro, .'\stolpho 

Dutra, Gameiro de Razeizde, Ada!bert~ 
Ferraz, BernM'des de Faria, Lamounier Oo· 
ilofreúo, G<tmmo Soares FHho, Calogom~, 
C~,millo Pl•u.tell, Galeão Cat'VU.llml, BPrnardo 
de Campos, Cost.a Junior, Anial·a.l Cesar , 
José Lobo, Leite .de Souza, P aulinoCarlos, 
Francisco Malt<i, Juvena.l Millor, Domingos 
Masnar·cnhas e Alfr•edo Va.rda,·. 

o Sr. Presidente- A lista da. 
poda accusa u, preson~a de 118 Srs. Depu
t~~dos . 

Vac se proceder :i "Votoção tla. ma terht in· 
dica1a ntt ordem do dia. e du.~ qus se a.cbam 
sobre a Mesa. 

Em seguida é s&m debat~ approvada a 
redacção final do projocto n . 156 D, de 1904. 
fixando fl despeza do Ministerio d a Guel'ra 
par-a !905 o qual é onviad.o ao Seot~do . 

E' i~ualmente sem debate <tpprova,da a 
redacç.ao de va.l'ia.s disposições ai terando o 
Regimento da C<tm<~l'<t tlo8 Deputados e con
stantes do pa.recer u. 39 A, de 1904. 

O Sr. D.-iefo Filho (pela ordem) 
requer Yeridcaeão da. votação. 

Procedendo· se á verítlcação, reoanheoe-se, 
terem votado a favor 83 Srs. UQputa.dos e 
contrn. lO ; ~otal, 93. 

O 81•. P:reeicle:nte- Não ha. nu
moro. 

Vaa-se proccclor á cha.mad11. 
Prooodendo-se á cha.mn.da., vorlfica-se te

ram-re a.urootado vs S1·s. S1t Peixoto, Enéas 
Mn·tic,J, A,m~llo Amorlm, Hosa.nnab do 01!· 
voira., Indio do Brazil, BczerrlL Fontenell(l, 
Fonseoo. o Silva, Pareit•n. Ltot~, A bdon Mila.
nez, ~lcuBi~oa e Albuquerque, Esmeraldino 
Bandeira, Tostu., Folix Gaspat•, Garoí•~ Píro<J, 
Rodrigues Limt\, l~odrigues Sa.hl.a.nha., Mo
reiri\ Gomos, Julio Bliptista, Silva Castro, 
Cru'Vello Ca-v-alcil.nti, Paulino de Souza, Ga~
tão da Cunha, Bueno de Paíva, Rebouças de 
Carvalho, Eloy Chaves, Herme negildo de 
Moraes , Cosb No~to , C:wlos cn.valca.nti e 
Germano Has>locher. 

O Sr. Presidente- R ospondot•am 
á. chamada 86 Srs. Deputados. 

Não h:.t rmmc ro para. se prosegulr nas vo
\a.ções. 

Passn.-se á mo. teria. em dísoussõ:o. 
Continua a diseusaii.o unica. do p~reear 

n. li2, de 1904, sobre as cmGadas do Sena.do 
ao prajaoto n. 60 l3, de !903, rofo rma.odo ~ 
reorga.nize.ção judioia.rrl\ do Dlstr!oto Fe· 
dera.l. 
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· <OS•·· Pr-ldaol;e - Continu~ ·com dignos t~agi~t~ados ~a.iores de setenta a.nnos. 
a ~la;v,ra ·o Sr.~ Trind~do. · como o eminente Sl•. :cons.elhe'iro Aq.uino e 

castro, euj'l. robu.s~. phy.sica, · lucidez de es-
0 1!!ir . Tr~dade (con li m.iando)- _Sr. piri1o e a mor a o trabalho são }lor.iodoi; Te-

·· Presidente, a Co.maM ouvw ·_ a ~ita.ção ,por couhecidos., . .··. . . · · . 
mim.feita., ou antes, à. i'eproducção que fiz ·.da · Kesta mos in a Camrera .: qua ntos de idade j i 
disposição tlo nrt I• d11. lei ri. 3i2, de 1896. avançtl.d&. nã o são o a t tcst o.do vivo Gani ra as 
regnla.uJ.o a aposenta.tloria d~s mem!Jros da ffi - d · 'd d 1 · l d · , ·t 
Côr.te de Appellação ·do . Dtstricto Federal; a rmaçoes · 0 mcapact a e pé a 1. a e ,et a s 

pela. illustt•e Cornmissão :d u ·Constit uição o 
:·viu .que esses dignos ma.gist1·ados só· poderão Le"isliu;ã.o : ~ 
ser aposentados ·nos mesmos casos da. ma- " 
gistt·aturJ. federal ; isto é, por. enfermidade Ubt Sa. DEPUTADO - E V. ·Ex. 6 uma 
q uo os m ostre inbabilikldos para o serviço pl'O'('a. 
da. judicatura., e os · que cxcGúerem ~ idado 0 SR. TRllWADE ..;.. Pare~e-me, Sr . Pr&
de.75 a nncis que so acharem invalides, ·sendo sidente, que a á.cceit[lçao·.peloSena.do da. me
tanto a ineapacldade como o limite da idade dida ::.doptada no p· rojecto da ·Camal 'a, com
r econhecidos pelo Supt·o.mo Tf.•ihu. na l Fe· pulsando . 0s mil.gistrados que a.ttingissem a 
dera.l. · · · idade de 70 aonos, impor taria. um golpe á 

Não ba.sta. que o limite da idade o o. i nva.- Constiiuição da. -Republíca, que só Hmita. a. 
· li dez sejam provados por docuínanto, ma.s é plena ge.J•antía. da vibli.!iedadede magistrado 

lndli!.pepsa.vel- que esse uocnm<into tenha o no seu cargo -no cas9 de invalidez que o 
vc.loJ• de prova capaz do p1•iva1' o mtlgistrado inhabilite p ara o serviço da. judicatura. 
do ~~eu lo!ar, por sentença. do tribunal, com F6ra deste . caso a npo.qentadorin. dada ao 
ci~acão o intEressado o a tldicncia do pro- magistrado constituirá. uma violoncia inere
cura.dot: g<wal da Republíca. · codora d.e prompta reparacão. (ApDi!ldos 0 

Quem que!' isto' ~ a lei 1'egutam<inta.r · da !>partes.) 
disposição do art . 75 da Con~tituição da R J· Pa...<Sarei, Sr. Pl'ils.ülente, á.s emendas do. 
publica , que prescre ve a existencia do lo vali· digna Co1nmissão do ·cons;iLuição e Legis· 
dez como condir,ão da ~~;posentadoria dos !ação á.s dispo~içõas proc~uallS do projeoto 
funceionarios publicas; ~ o art. 74 dn m esma em d iscussão. 
Constituição, segundo o qull.l « as patentes, Sr. Prlll!iden te, o projecto da Cv.mare. no 
OS postos B OS cargo> iuamoviveis sii.o gl1.· art. 8• perrnitte ÚS pa1' tCS DO acto d o julga. 
rantidos em toda a sua plenitude». mcn1o dos recm'!los c rimloaos, dos aggre.vos 

Nesta.s conuições, Jl6rlo ter accoita.çãv 0 e u.ppella.çõOil, dos despachos e sent enças dOil 
dispo.llt ivo do projeclo du. Cu.mar.a dofoodirlo juizes de direito, o debat e ot•a l, em prazo 
com tanto ardor pela iUustuda Commiss\o •1ue sará. determinado em t•cgulamento. 
dB Constitu ição e Legl~laçã.o, sogundu o qual O Seoa.do, porém, suppr lmiu oasa pe!'mis· 
E! caso de a.poseotauorlu. fvrç-.da do magis- são. Com esta supp1•essao 11/io sa conformo. B 
tl·ado o ft~cto de haver este ('lttiugido a. id!ldo tllnstrndn Commissão tle ConsliLuição o Legir· 
de 70 annos 1 lação, que opina. pelo: tlisposicão da. Camilr&, 

Adaptado p elo CoogJ•esso este inconstitu- sob o fundamento do que «ostlt oonstitue uma 
olonal dispositivo, pode sol' pri va.do do importn.nt9 garantia para. o direito dos li ti· 
dh-eito de vitaliciedade 0 magistrado que 0 gantes e pa ra. o descobrimento da verdade; 
n.dquidu á sombra da Constitui•io 0 leis que porquanto ê frequen te na.s lldes forenses, de· 

v pois de o.-rrM:oad.os os a.utos para julgamen to 
a. teem ·r egulado, sem precedt~r v. prova de c antes quo este se r ealize, terem os pro
sua. invalidez proclil.mo.da. por sentença 1 curadores das partes nocesstdade de levar 
(Apll?'lea.) ao conbec!mento dos julze3 factos e argu

. Senhores, a idade de setenta e. mais annos- mentos q.uo lbe occorrer•am c podem intlniJ.• 
.não constitue por si só requisito de ·inca.pa· na, ·deelsão, etc.» 
cidade para. o ex:erciclo da profissão. O tra- .P~n•o, Slln hor9s, que .não .ha nenhuma. das· 
ba.lào dã. vigor ao corpo e ao espírito, a ' va.n.tage.m publica nem prej11izo aos direitoS· 
OCiOIIlda.de ê que o til'a : na!ura humllna dos lit igantes em manter a ]I"Ca.íics. dos julga
olf4 factualur • mentos no Tribnna.J, que o tempo intr oduziu 

E u. pro-r& dilto a tlvomo• no regi meu do om nossos costumes, sem que ·dabl. ienha re· 
Imperio, dura.D~ o ,1ual tervira.m oom P.ro- 111lto.do inconveniente a.l~rum 11. boa. e regular 
Yei\o' boa adminiatru.v&o publica. o ela jlle· adrntnl&tra.Qão da. juatiQ&. 
i106 v-elbot t11nooione.rio1 o magbtrtwloa de A providencia. instituida. pelo projecto da. 
idAde &lê d& oiteni& anooe ; iemol·o• alada Cam&ra. eoastliue remedlo a mal que Dlo 
no actual regimen, em que conhecemoa em~ e do q11e nioguem t.inda. ae queixou. 
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A illustre Commiasão imagina·e~e mal ; 
entretanto, .o mal .pod.erll. surgir .de ,seme· 
.Jhante medida, quo·Y.irá retardar .os julga
mentos e sobt·etudo perturbar a s~renidade 
quG·deve·presidir no espirito dos jui-zes, euja 
opinião sobre o merecimento. do litígio em 
julgamento se fvrma. pelo estudo calmo e re
flectído dos autos omga.binete, pelo oxa.me das 
a.\legaçõe.> das partes e a. consta t1ção destas 
com as prilvas oíferecidas. Essas provas é 
que decidirão o voto J.o juiz ·e não a rh~to
rie<h dos ~dvogados no acto ,do julgamento, 
porque si as razões ou allegaçõeiJ de.tas não 
se corllor·marem cam o provado no prucesso, 
não influirão na decisão, e si estiverem de 
accordo com o provado serlío desnecesoarios. 

0 SR. JULIO SANTOS - Neste .ponto, não· 
apoiado; o debate oral ha. de .illustrar por 
força a questão, mesmo que o magistrado 
tenllt\ estudado. Não póde prejudicar, 

0 SR. TRINDADE - Prejudica a marche~ 
dos julgamentos, retardando-os pela inter 
rupção da confceencia entre os julgarlore3 da 
eaus'1, n'1 occasião desse debate oral, que, 
~onda inutil, como díss~. tera. om seu espírito 
o va.lor que o. juiz Richard'FBiippednva ao en· 
'thusíasmo dos allvo~ad~s dizendo a.os jut•atlos: 
((Não vos ·leixei$ illudir pelo en1husíasmo 
dos ad •rogados na defeza dos réos, po ,·que, si 
elloi :oecelJorem dinheiro do autor p'1ril 
accusa!-os, o f"rão com o mesmo onthn
siasmo, .,. 

ElfoctiYamente, Sr. Prcsidcnto, o advoga.do 
ú a cc;usa que elle patl•oeina, e, como disse 
Cicero, aoeommod'1 as suas convicções(~~ ne· 
cessirlado.; da causa c :1~ c~nveniencias llo seu 
constituinte. 

Nesta;; eontlições, a~ suas palavras, si om 
relaçiio a alguns agra.dttm e di~:Lrauom os 
juizes pelo brilho, om rúlo.çlio ;t outros s:i.o 
verdadeiras cacetadas (~isaclas) que os juizes 
são forçados a soffrer om prejmzo do anda.
m~nto dos trabalhos do--tribunal. 

0 S:a. Bawro FILHO - Então V. Ex. não 
comprohende quo o advogado posst~ vel" n~s 
autos um ponto que o juiz n ão pódc ver 1 

O B:a. .TltiNT>AnE - Pórle succeJ.er , ,mas 
difilcilmentc; porque não ó um só juiz que 
examina os autos, .tres :pelo,manos os es
tudam e os demais tambem o3 p~derão ex· 
aminar, si quiZOl'em, -confonme a exposição 
do ·r eb\ tor e a. discui!São en•tro este e os , re
visores-e mah~·membros do tribunal. 

Si o advoga.do descobrir um ponto de que 
não tratou nas·suas.ra.zões, ·póde esclarecel-o 
ao relator por meio de uma .petiQão, que 
ser<!. examinara. o constatada na calm~ 
do gabinete, o que não sa poderá. fazer no 
e.ctG do·julga.ment.o, ·em que G ir.ibuua.l po-

de.!:'á ser victima do ardil, aí, sem ex'1~c •. 
gma.r-se pelo "anta ·da sereia . O dobate,·.pols, 
nãa-oo-cln6aerá o tribunal. O q_ue esclarece 
é o que está.-escripto .e.prU.va.do nos .autos. 

OS& .. B!liClO Fu,úo ~Bsclarece com a }):1.' 
lavra, do mesmo modo que V .E:.:. estú. escla.
~occndo este debate. 

0 SR. TRINDADE-Penso, port~nto, Sr. Pl'C· 
sülente, que deve set• mantida a pt•ovidencia · 
do Scna.do fechando a. porta dos j ulgamentos 
a. esses q_ue só servirão pilra · rat<l.rda.r o an
damento dos m'esmos, q_ue podendo r e alizar · 
em numero do quatro ou ciuco na. ses~ão~ 
se realizará. Ltm ou dous, com o tempo con
sumido no debate, ·tempo que não p oderá 
ser fixado com prccisã.o, porque dependo da 
natureza e importfuwia do assumpto e do 
numel'O, pelo menos do dou3, dos a.dvogl\dos 
que nelle llmiverein do intervir ; porque é 
natmal que cada p:1rte tenh a sou advogado 
nesse de 011 tu ; 11e<:L:eõcendo 11 to1m·a no ia que 
o presidente do tribunal poder â.couceJ.er-lhes 
no fim do tempo do debato niio termin:ldo, 
como sncceú.e nesta. C[J,mara. 

Parecem-me, .poi.~. destituídas do valor a.> 
1·azões expendi.das pdn. íllustrr.da Coromidsã.o 
p:.tl'U iutrorluzir-~e no prucess~ tios j nlg~uneu 
tos do.; feitos no tribunal essa. novidarle pel'
turballora da calma quo dt.ve reina!' no mes. 
mo tribunal, no momento mais importante 
de sua,; de: i l.JeL•açõe:l. 

Pall.;aret á ultima emenda. dv. íllustl'a.da 
Cummissii.o. 

Essa omenda. ref01•o-sc ao art . Hl do pl'O
jecto lia C:n.mat·a, qnB dispõll: « Nos a,ggra~·os 
o aggea.vado t'Jl'á vista dus autos por 24 horr.s 
pa1•a. con tr.,minuta". Os desem ba rgo.dol'eS 
terão o prazo de duas a uU.iencius p<H'.'l, 
examinu.r os a.utos, sendo no aeto do julga.
mcuto do a.ggravo sorwado o rola. tor. » 

O Senado supprimiu esta dispoaicã.o. 
A ' illustt·ada Co.mmissão de Constituição e 

Legislação não agradou csda suppt·essiiú e a. 
t•ar.<i.o em que fundamenta. o seu tlesa.g r·auo é 
que "a inte:r veoção da aggra.v~do contra
minutando o recurso muito concorro1'á par a 
esclarecer a questão, que em grande numero 
rle casos é completamente descuidada polo 
juiz a qua na sustentação de seu despacho e 
sem duvida o exito do r ecurso·mais tnteressa 
ao aggravado. » 

O ex~~ome dos a.utos.por .tados os desembar
gadores do. respectiva Camo.ra é do evidente 
proveito. . 

·Senhorea-, tod.os ndaaabemos 9-ue· as·®.usas 
de aggravos versam ~obre a mfra.eçãu -ou 
omi<lSão do dispos.ição de lei pr ocessual, que 
o juiz deve eonheeer . 
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:Basta. que a parte a allegue na sua. minuta, 
a pt•ove com o despacho quo em ll9U eotender 

1llo ca,usou a.ggravo e indique a. disposição de 
lei que o; soccot•re pa.ra.ha.bílitlr os ju!zes _a 

. dceidil-o, independentemente de ~ud1enc~a. 
do a.ggt•ava.do quo ent !lua contra.mmuta nao 
poderá no~ar o despacho e nem a lei inCrin· 

. gida. Si a. mo.tcria. tiver a maior rulonncia, 
poça v i~ ta do llrocosso e offereç:J. o que lhe 
-occorrer pa.1·a esclo.rec~r os juizes. 

:Não descubro, pois, razlio a:cceítavel para 
.retard(tr-sa com esses prazos ao a ggra. vado e 
a.os juizc s para. o conhccim eu to o decisào de 
simples incidente o prJcesso, que pelo ro
i111t'io de novos casos desse recurso insti
tuídos no projecto da. Cama.ra. e acceitos . pelo 
Senado só aproveitarão a chicana para re
tardar os feitos com pl'6juizo da prompta. 
adrnínístração da justiça e da bolsa dos li ti· 
.gautes. 

Fui juiz da 2• instancia. e tenho a expe
Tiencia. e a. pratica desses feitos. 

Apresentado o a.ggravo, o presidente do 
tribunal, quo pola. lei de então era o relat(lr 

·-na.t.o, examinava o processo, na. audiencia. se
guiut& sorteava os adjunt<Jif, expunha-lhes o 
caso, lia a minuta., a contt•a.minuta. do juiz, 
instrui das d8.'1 poças essenciaes, e,a83im habi· 
litados os adjunctoa, julgava-se o feito, e 
'1lUtros tantos qu11.ntos fossem apreeenta.dos 
em mesa pelo relator, 

0 SR. JULIO SANTOS-Por ÍSSO mesmo que 
apparecem sentenoa.s coutradictorlas. 

O S:a. TalNDADE-Em materia de aggra.vo, 
'!lel'iio raras, porque assenta nos casos e~peci· 
tlcar1os na JeJ. E' preciso provar que a lei é. 
aquellc. que effectivo.mente existe c foi vio
lada e que essa violação fez agg1•a v o '! 

lncompetencia do juiz por exempio. A pro
va ê a lei quo lhe define as a.1tribuiçõcs e o 
despacho que mostt·a que ello as excedeu, 
inva.dindt~ as do Qutro juiz. 

O SR. JuLIO MELLo dâ um aparte. 
0 SR. T!tiNDADE .,.- Todos os mais C11SOS 

são mais ou meuos dess::t naturoza : in~ 
fracção de fo1•malida.dcs legaes. 

Demais, Sr. Presidente, considerallo um 
fôro de pouco movimento,poder-se-hia adrnit
tir es.~ alteração nt1. pra. t ica do processo dos 
aggl'avos em favor da chicana e desfavor a 
promptidão da. justiça, Mas num fõro como 
o desta. Capital, cujo movimento deve ser 
"avultado, o processo dos aggravos que pre
tende instituir o projecto da. Camara. ser& um 
ma.t>tyrio para. oa julze~. obrigados a exami· 
oal·o~ em prazo curto para passal-os logo 
.o. outro cO\l\\ga., ll~ndo })ara. este fi.m forçados 
a •e1· á sua disposição e de promptídão um 

e mais criados, porque não vivem eUes 
em collogío .·.e o · prazo é restPicto para 
o desempenho desse dever ; ímpot•tarâ tudo 
isto em ~olloMt' em prisã.o, permitta-se-mo 
a.expressã.o, a causa p:·incípal, cujo anda
mento depende da solução desses inciden te~. 
que surgirão um apósoutro. 

Imagine a Camara a. apresentação no tri
bun::tl de cinco,seis a dez aggra.vos no mesmo 
dia para os juizes, que set'iío seis em cada. 
Camara,os exa.mino.remem48 hot'JS, cabeudo 
a. cada um, para os examinar, oito horas, 
reduzida.s á matado, porque os juizes devem 
dormir e se alimonmr ; antes de" findo esse 
pra.zo, cbegar-lhes-ha nov~ remessa. talvez 
maior de processos dess~ recurso, apresen
tados na seguinte a.adiencia. ; e~tá. v isto que 
lhes faltará. tem:zm para o estUflo elA outt•os 
processos commettidos ao seu exame e em 
prazo fixado tambem na lei; nestas cond.icões, 
o exame daquelles serâ. tão ligeiro que uão 
lnes formará no espil'ito a impressão indis
peusa. vel a proferir voto cons~iencioso e nem 
mesmo ao relator sorteado no aeto de jul· 
gamento, como preteade o projecto da. Ca-
ma.ra, a. expor com a precisão indispensa.vel 
o caso e amittir com segurança a. sua opi
nião sob1•e o merecimento do assuropto. 

Nã:o é uma hypothege gratuita que tlgnro, 
Sr. Presidente, em vista dos novos casos de 
aggravo instituidos no pro,iE>ciio da Camara 
e a.cccitos pelo Senado, que vil•ão duplicar os 
muitos que jil. existem e de que as partes não 
deixarão de lançar mão no intuito de ganhar 
tem:po e vencer peto cansa.co o dnspozas o 
litigante adverso.Sera o dominlo da cl:iicana, 
a maior praga do fô<·o, que alei anterior, re· 
firo-me 11. de 15 de março de 1842, pro· 
curou tolhe1· reduzindo os .aggravos a poucos 
c~so s e impondo penas aos advogados que o 
intel.'puzessam fóra deases casos; será. pl'Ocl'aS· 
tinar o cut•so da. causa. principal com sa.orí· 
ficio da administril.Çii.o da. just iça, quo deve 
ser prompta,get•ando a de~illueii.o e dDaospero 
no espirito de q uom a pl'OCUl'a. nos t ribunaes, 
mal que a lei da l'ofo~·ma judiciaria. de 1871 
procuroil prevenü·, commettendo o rela tol'io 
doa aggrav os ao presidente do tribunal ,como 
o juiz menos ocilupado, ém razào de não se 
comprehender nas t11rmas dos collegas in· 
cumbídos-do exame e estudo das c;:wsa.s a.fi'e· 
cta.d ao ~ribunal, e q ue por !li5Se motivo po
derá desempenhar-se iiesse dever w ru ro.a·i8 
proveito á. administração da justiça do que 
o relator sorteado no acto dojulgamento,que 
poderá. Eer o que nenhum estudo t enha. fe1to 
dos autos, por falta. de tempo, que não lhe 
deixou o accumulo de processos sujeitos ao 
seu eume. (Apoiados.} 

Nest11s oiroumsta.nclllS, Sr,Prosldonto, não 
descubro motivo e.cceita.vcl pa.í•o, altel•a.r·SB 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 251051201 5 14:04 - Pêgina 16 ae 36 

sBSSlo BM i S Di 88 I BJkb Di IEO& di 

ó rogiine~ vigente do ~egui~men~ dos ag· occ~slão de exter~ar o meu modo de 'Y'er, dé · 
gra.vos, parecendo-me conveniente á · boa ad- exprimir o meu pensamento em relação &.Cl . 
ministração· da. justiça. a:· sua. manutenção, assumpto. • · · · · 
contida no suMtitutivó do senado. Appla,udi siocera.mcnte a substituiçãO da 
: Si erros se ooem. dado DOS julgamentos,_ no· justlç;,. cóllectiva. em primeh•a instancla. · 
a.otoal regimen, a sua. a.ítora.ção nio os pi'e- pela ju~ticu. singular•; unica. vantagem do 
venirá, mas ao contrario poderá occasionli.r ·ProJecto em debate e comha.t.i vigol·osa
maiores, pelos motivos que venho de expor. mente o modo da investidura nos cargos de 

senhores, a. a.dministril.ção da j~stiça não protor e de juizes de direlto. . 
deve ser exposta a formalidades accldentae!, No correr desta, discussão, m3.\s so ar~ai-' 
ine:tituidas a livre arbitrio do legislador, sob· go.ram no meu espírito as ratões, o~ mo~ 
. pretextoJ~pparente de iuteres.se publico, quo \ivos para combater o &ystema. que o pro· 
tudo jmtifica. Della depondo a garantia de j0cto de então estabelecia o o actuat ma.n

. dh·eitos sagrados e dessa garantia. a ·pn.tiçn. tem-a nomea.~ã.o pelo Governo. 
e a experiencia . ê gue podet•ão precisar as Sr. Presidente, a organização de uma. 

· formalidades do tornai-a e.treetiva. Nenhuma forte magistra.tiira,que possa cumprir digna
razão de valor aconEelha a substi.tuição das mente os seus deveres, repousa sobre duas 
formalidade~ dos jul~mentos dos aggravoa bases-a tdoneidade intellectual e moral·do 
estabelecidos no aciua.l regimen. magis~rado e a sua perfeita in.lepcudenci;J. 

Parece-me que bem a.ndou o Senado man- pessoal. · 
teodo·a.s no seu substitutivo, que sinto não p te 11 'd 
corrigi.sBe · todos os erros e falw que se ons~ quo 0 sys nm pre orJ 0 pelo pro-
conteem no projecto da camara, entre os jacto nao assegura essas duas condtções ·que 
qua.es noto p_rincipalmente a instituiçã.o de re~uto indispensaveis á. uma. boa. organização 
duas justiças, ilm:i. do pobre, commettida ju iciaria. · · 
na. primeiraiJlsta.rlcia ao juiz SÍllgula.r tem- PenS'o que o melhor dos systemaa para 
porario, e na segunda ao juiz vitallcio tam- a.sse~urar taes cond.lções é o concurso, de· 
·~em singular, e outra do rico, commeU!da fendtdo vigorosamente pelo velho Na.buco, 
na.quella, ao juiz singular vitalicio e nesta em 187L o 1876 e pelo conse lheiro Olegarto, 
ao tribun&l conectivo constituido de juizes no seu parecer de 1883. 
provectos, tornando a. administração da. jus- Uma outra disposição do projecto, Sr . Pre-
tiça medida. de valor, quando 11. unidade da !d t é d t 3 
j ust!na exige a unld!W:e de sua appUca~io. s en e, a. 0 ar ' •, que consagra as jn-

y y r isdioões pri va.ti vo.s, (Apoiados e apa~!es,) 

Tenho concluído e dado os motivos do Diz 0 art. 3•: 
meu voto contra o.s emeoda.s da lllustrada «Os juizos do diroito exorcom sou cargo 
Commissão de Constituição. (M14ila bem ; com ju~isdloão prive.tiva o singular, sendo 
tn14ilo bem. O orador d comprinwnlado.) tl'GS âo ci vel, tres do commol>clo, dous de 

orphãca e ausentes, um da pt•ovedorí~ e r e• 
slduos, um dos feitos da. fazenda. municipll.l 
o olnoo do crime.» 

Os .... • Joaê Bonlro.clo-sr.Presl
dente, eu não voollo crear embua.ços li. mar· 
oba. que o projeoto deve ter neste ramo do 
Poder LegiSlativo. Apenas, atl.endendo ti. lm
portancia. do a.ssumpto e a.o desejo que ionho 
de cóncorrer para que a. Capital da Ropu
blica. seja. dowu de uma boa orgauizaçã.o 
judiciaria, é que resolvi fazer &lguma.s consl
deraçõi!S sobre o projecto. 

Com o r espeito quo me met'eCe a. illustra.da 
Commissã.a dA Legislação e Justiça, a cujos 
membros eu rendo a sincera. homenagem do 
m eo a.JTectuoso apl'eço, devo dizer quo o pro· 
jacto contem grandes senões, seosi v eis lacu
nas que o tornam incompleto e inacceitavel. 

Debatendo por occasião do seu ioioio 
nesta C amara, q oa.ndo pol' elle esforçada
monte se intel·essavam dis tin~tis~ímos col
legas, memb1•os da commissão especial en
cal'rega.da. da. reforma. judiciaria. eu tive 

Vol, VI 

Sou coni.ra.rio a essas competeocias OBpe· 
ciaos. Elias se prcs~m, no meu 2eotir, n. 
toda a sorte de dltllculdades para as partes. 
As questões de competencia, os conllictos 
de jurisdição e outroa tantos motivo~ pua. 
delongas e protellações das causas em juizo, 
b!wta.m para condemnll.l" essal! jurisdições 
pt•iva tiva.s . 

No importante dobats que, na Camara do 
Imperio, se travou em 1870, a proposito do 
assumpto, va.mos encontrar subsídios va· 
Jiosos que condemnam de modo completo as 
jur isdições pri m ti v as. 

O marquez de s. Vicente, um dos estadis
tas mt~is eminentes, dizia: 

" E' sempre preferível que a lei estabele
ça. e mantonlu. só um juizo ou um fôro geral 

~3 
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nã.o só para. todas as pessoas,omo para todas Sr. Presidente, dessjo resumi!.' o mais 
as causa.s, porque além da. inteira igualdade possível aa minhas considerações, para não 
evita zolos pessoar~ e questões de eompeten- mo desvia~ do proposito , que já declarei no 
cia que são sempro projudíciaos.» principio do meu dis,~uno, d~ n1to orear 

O .Sr. Duarte de Azevedo, aUtoridade no emba.ra.ç.os 1 marcha. do proj~cto. 
assumpto e provccio parl:lmenta.l', dizia nos- Sou Hm;~do a combater a. disposição que 
se mesmo ~.nno: estabekce r. aposentadoria. forçada, compu!-

« Demais, senhores, pa1·a quem tem trato soría, disposição já. bt•lllJantemente a tacada 
<lo fóro e eonhoee o mecltaoismo da no~su, or- nesta. Casa, llisposição cuja in ronst ituciona-

d !idade e:;tá., ];lóde,se m~smo d izer. na. con-
ganízação judlci:J.rb, niLo é li<1ui 0 quJ estC~ sciench de ctt.da, um dos St~S- Deputados, o 
diversidade de oompetencias e tríbunaes de que. entrota.nto, será. talvel!< v otada neato 
I & e 2a iostancias servem apenas para en-
redai' e illndir o direito das partes? » projecto, como ol!e se acha.· 

o Sr. Andrade Figueira disse em apade : Basia ler o art. 75 da. Consti tuição, pa.m 
d · d 1 E' · 1 azar l'BSal t:w dl:l modo cla.l'O e completo a 

«Som . uvl a a guma. pura e stmp ee- inconstitucionalidade da disposição a nue 
mente um recurso par~ a chicana.~ "" 

No cv.~o do projccto, oste inconveniente me refiro. 
augmenta porqtw o tribunal superíor devo O pr o.ieeto aposGntrt forçtvlamento, com
ser formt1do dentm os juizes inforíores, ele pulsüríMnento, o ma.gistrado que n.ttinge a. 

.modo que u juü leva p:.wa esto tribuun.l um idade do 70 annos, qaando a Constituiçã,o 
preparo em determinado ramo de ilireito decl>.u•,t que a apos JU tadoria só se conceae ao 
quando terá., no exercício de suas non.~ funcllional'iD cuja. invalidez Mtá :provada. 
funccões, de conhecer de causa-s que enten- Ora, o ma~~istrado, apezar do sua idade de 
dem ~um todos ys ramos de direito· · 70 annos, pó de te~· o es pirito são, pó de julgar 

Assim, o maglstrado CJ,U9 oxerc!'JU durante pct•Coitl1mento qu:.~.csqucr ca.usas que lbe se 
longo. tempo o car!l'o de JUlZ do cri mo, levadu .i<tJU alfcctas, pódo ostar valido ; o, uma vez 
ao trlbu~al.wperJnr, ter!L d~ conhecer da~ que so não demonstra a. sua invalidez de 
causa~ CIVelS, das commet•cme~, de toda. a ,modo claro e incuncusso, n:W tl pasJivel apo
especle de causaB. sentai-o som cviclento infra.coao do art. 75 

0 SR. PARANIIOS !l"lONTJ::~H:Gil.O- Pelo pro- da Constituição, (Apoiados, ) 
joeto, não é assim' o individuo pas~a de juiz o nobre e illustt·e relato1·, sustentando a 
do cl"imo part1. juí?, do cível, dahi para juiz aposentll.tloria. oompulsorin,, invocou em seu 
do ol>mlnorcio, pa.ra tl.opois chegar !L Rolll.çã:o parncor o oxomplo da Frauca e o e"l(ernplo 

0 SR. JosE BON!FACIO -lia, então, o l'o• da Belgica, 
vcsamonto 1 Eu dovo dizot• que o~ exemplos invocado! 

O Sa. PARANnos l\Ioi'(l'Jl!'\r.:oao - Se~n du• polo illu9tr'o rclo.tot', nã o toam, p :wu. o. hypo· 
vida., t hcse debatida, muita a.uto1•it!ade. 

0 SR. Josf: BON!FM!O- A' \'ista do l\pal•te 
do me u re~pait~vol n dignis,imo oollega., 
devo di~er quo o t•cresamento a, pol' sua 
vez, inconveni!lnlo. 

De facto , uma. par1ie qualquel' inicia sua. 
caus11. pe1·ante o juiz d 'cível, por oxomplo ; 
a causa. corre ssus diversos termos, faz-se a 
prov a, o juiz sempre acompanb.ando toda a 
forma~,ão do processo, que é dem~>rado, 
assistindo â inquirição de te~temunhas, ao 
prepa l'o, emfim1 para depois proferir o seu 
"lleredUum. 

Da.-se de pois o reves11mento e vem outro 
juiz conheoor desta. causa., que foi preparada 
perante juiz di-verso, 

Eis ahi o inconveniente para as. p<n·tes, a 
demora. no julgamento e na 1\preciação do 
seu direi to ; de modo que pela. disposição do 
projeoto não estil corri~1do o defeiro que 
acabei de a.ponta.r. ~ 

A Cumo.ra vae vêr. , 
ltocuomos, sanhores, até 1852, época om 

que o ministro Al!atucci , quo ser via a Luiz 
Na,poleão, no d.epartamento da, .Tustiça, justi
llCDLl mse docl•oto , r ecuemos a essa época, , 
e prrscrutemos o p~osamento que in9pirou o 
decl·eto de 1852, a q ue se r efere o parecel' : 

O parecer diz: 
«A con.veniencia. » 
Senhol'e~. em Franca, os governos que sa 

suocederam depois de 1814 com oxcepção 
da moaarchia. de jnlho, precis avam desem
baraçar -se dG índividualldadGs incommodas, 
e a.ta.ca.va.m, por isso, mais ou menos pro
fundamente o principio da. irrevog:~hilidade 
da. magistt·atura., do mandato judiciario. 

Mais quo qualquer outro tliz um escriptor 
illustre: 

<0 prin<~ipe que oa aoonteolmento1 de da• 
11:embrode 1851 levaram ao poder, J6Jltla.·it 
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mal com & magistratura inamovível, O poo- Na Belglca exige esta disposiçii.o, é certo. 
eamento era desviar os magistradOil muito pelailei de 1867. · 
ligados ao antigo regimell .~ · · · . J.'!.fa s quem coul1ece a historia desta dispo· 

Assim, mous sonhoros, o Ministro Ahatucc1 S1çao, !Ia de ve:<-tficar as grandes difficul-
di:~:: d.a.des que o Governo conseguiu supemr para 

« Desde 1824 um grande namero de tl'i" obtel-a d~s Camaras·. 
buntws ,;o1Irera.m a presença inutíl (!e ma.gis· O Sn. ANBlo DB Ann!lu ~Foi uma con-
trados quo 1.1 ida.de ou cnfermiJ.ade tol'no.ro,m ctuista da. opinião. 
iln))rOJ)l'ios ).>ara. a.~ suas runcções. » 0 sn. Josll BONIF..I.CIO ~ Em !842 0 Go· 

E Flourons :pergunta: e g_uel~mcdio prvpoz verno pediu ú. C"mn.ra q_uc votass~ a. apo-
Abatucci 1 sentadot•ía compu!soria dos magíst ra.dos. O 

Estabelecer a idade fatal om que 0 juiz relator da Commissão do Justiça. combateu 
fos~e arrancado do seu cargo pebpresumpção a presumpção da inca.pacirlade e dizia; 
da incapacidade. « hasta lançar os olhos para. varias dos 

nossos tl'ibun11.cs parn. a.dquirir a. convicção de 
Propoz então a reforma. que a. os 70 a.nnos nulis rle um magistrado pre-
Mas essa reforma., diz Flourens : « era i.ão enche convenientemente suas funcções. » 

urgente quo, "Pl1-l'a impol-a, OOl'ii1 nece~s~rio E foi repelliclü o pedido pelo Gover·no. 
aproveitar a suspensão das garantin.s con~t.i. 
tucionaes? Si o intere:>sc dos cidadãos, a di- Em 1848, a c1ucstão foi novamente susci
gnidadc da. ma.gistratura.. o l'espcito á tada no pal'lanwnto c <Linda rope!lid~. Ent1í.o 
velhíee f•Jram os unicos guias d:ts rnso dhio.-se. no p~\recm· tl<L Cam·1rn. : «A inde
lucõea do Governo, porque subtrahlr os pro· pendencia. dos ma.!-(l>ol'ados para ser com
jilctos aos debates da.s Camaras, porque tirar pio ta. devo esti1r tão boro ao abr igo das 
á magistratura que vao ser feriL!a a garantia maiorias p:wlamonta.r cs como do a.rb!trio 
1lc um examo prolimina1• 1 )) do ·Poda1·. At1mittir o estabelecimento de 

prcsumpçõos legae~ de incup:;cidade para. o 
O pensamento do Governo de !852 fui um magistr:v[o ê cntt•eg:w ao ca.pricho da.~ 

p~nsamento de reacção, um pensamento de mr.í~l'Ü\S P'"l'bmentt~rc~ 0 pl'incipív da. !na
ataque :í. rnagistratm•a, á sua inamovibili- movi!Jillduda, poe11ue~ a• !ll(l.ioriii.B podem ox
daJ.e; o o demonstrl1-Ln este c outros actos do. tontlor a.munltã. o que límltt~.l'am. hantllm, e 
historia judiciaria iless.1 p[l,i~: podiim num intal'esso politico ou do partido 

« Ao passo qne a restauracã.o a Pl'iocipio, mudal' a m"ioria no solo do:> cor•pos judi· 
depois o Gove1·no de julho, tinha chog:tdo cilHlo~.>> 
gl'adunlmente a conferir a.o jury o rocouho· o sn. PRE>H•llN'rr;- P13ço ao nobl'fl Dopu
cimonto do<J delictos do imprensa, dos m·imns ta.do ,1uo roSlllll~t ~~~ Slta,s ol!set•vaçõos visto 
policos, etc., ttCastaod.o assrm, pouco n pouoo, a. hortt osbw a tlnda.P, 
o·Poclor Judici;wiodas lnetas pol\ticll.ij, l\.lzontlo 
dcllo um instrumento de justlç:t o nil\l um O SR, Josr: !3oXH'Acro- V. Ex. do61;u•ou 
instl'umento do combate, o regilnon dll ·f8ól que e11 ~iuhn os 15 ou :<0 minutos de tolm•an· 
adaptou nm progra.JO.Ina. opposto, pro•·Ul'antio cia.; qum•o y c,· si dontt•o 1losso la pso de 
faZCl' (lo Poder Judir.ial'io uma das sua.s tempo mnhot'~\ cm·to, podl:lrci concluir as ml· 
aJ.'ma~, um meio Je repressão c iggressií.o. • nhas consi~Cl'~tçõos. 

Eu pel'gunto, poi~, ú Cttmo.r~~,, como I' pos· Em !867, o) Govern o fez uma nova e mais 
sívol invocar este exemplo, invoca.r a a.uto- feliz tent:c1,iVa: recla mou a.inda do Pa.rl.a· 
"t'idadc de Al:J~ttnoci, em uma apoca em que menta qtle Yotasse ~ retirada. fot·ça.da dos 
foi expnd.ido o decreto da. retirada fo:·çaua. mt1t,oi.St1·ados aos 10 a.nnos d.o iilade , As l'e· 
dos magistrados, em uma. época de sus- sistencia~ op postas foram cnergicas ; mas o 
pensão das g11.rantias constituciona.as, fugin- Governo :dl.na.l triumphou. 
do-se á discussão desta disposição do Pa.rla· H a via uma grande ditnculdade. A com ti
mento e afastando-se o decreto do voto do tuição da Btllgica dispunha que os mo.gistra.
Poder Legislativo 1 dos eram vltalicíos e 11erderíam os seus 

Quarrto t. Bclgic:J., :1 g_ue se r efere o p<.~re- cargos em vir tudo de sentença.. 
cer, wmpre notar que a disposição consti- o que fez o legislador~ Sophlsma.ndo o 
tucionac não ó a mes...rn ·. qua se GD(loutr~ no dreceito constiiuaional disse: os magistra
paeto fundamental de 24 de fevereiro. dos só perderão os seus ea.rgos em virtude de 

Nenhum desses. paize$ exlgB llo in.vaJidez sentença. 
para o Cu.nccionarw que deseja. a sua. aposen- O legislador ordina.rlo, pol'ém, disse: mas 
ta.doria.. esaa. ~entença se da1•á. em <Ious casos: qttaJldo 
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houver nma enfermid<\de permanente o ir-. 
remediavel ou quando os mag:istra.dos tive
rem a.ttingido a.cs i O annos de idade. 

Flril. reo.lmente um sophisma de que li!.o
çua.m mão os legisladores belgas para al
tera.!.' o pens11mento eonstituciona.I. 

A esse me.~mo pensamento recorreram os 
defen~oreg da refot•ma compulo30ria. A inter
:Pl'etaçã.o é clara. A interpreta.ção que se 
pode dn.r, é que o magistt·ado só pôde ser 
aposentado desde que esteja constlta.da e 
provada. a sua. invalidez. 

0 SR. GALil1XO LORETO -Mas o.bi n(b fa.z 
uepender de julgamento I 

0 SR. JOSÉ BONIFACIO-Não j é SÓ da. prova 
do idade. 

A Commis~ã.o conseguirá., de certo, a co
tação dess~ a.posentadoria. wmpulsoria, que 

·é f.ranca e claramente inconsticueional ; mas 
a. Commi$são precisa ser logioa. e deve tomar 
a. iniciativa. de um projecto que consigna. a 
mesma disposição :para. os magistrados fe
deraoa. 

0 SR, ANIZIO :O E A:SR.EU -Nesta. lei não Se 
cogita disso. 

0 SR. Jos~ BONlFAClO--E' por não se CO• 
gita.r disso que eu digo que~ Commissão devo 
toma.r a iniciativa desse projecto, porque 
não se coroprahenda eesa presumpçiio legal 
de incapacidade aos sessenta. a.nnos para. os 
ma.gistl'8.dos locaeg e uma a.posen tadoria. aos 
sewn\a e cinco aunos pan os magistrados 
federaes e issG mesmo depéndente do um 
julgamento do Sup1·emo Tril>unal. 

A Com missão precisa ser logica.. Si do· 
tende GSse principio, deve a.pplica!·o em re
lação aos magistrados feJm•aes , 

0 Sn.. ANlZ!O Dll A Bil.EU-Y, Ell. plltll. ser 
logico deva propor a. eliminar;ão dessa dis
posição rela.ttva. o.os juh:es federaes. 

O Sa. Josi:: BoNIF.ACio - Sou contrario a 
ella; mas o que digo ê que, si a Commissão 
propoz o que c,onsta. do projecto e vae tri· 
umpha.r na Ca.mara, conseguindo esta. a.po
sentadot•ia compulsoria. e inconstitucional 
deve ser logica, trazendo um projecto que 
conslgne a minha. disposição para os magis
trados federaes . 

0 S&. ANISIO DE ABREu-Esta medida ve;:a 
do projecto que tivo a honra. de aprosentllr á 
CB.rnll.l'a. e nã.o tenllo tluvid.a alguma em es
tendel-a. a toctos os magiStrados. 

O Sn.. JosÉ BO!'lll,.,\Clo-Sr. Presidente , o 
art. 4° do projecto a.ugmenta o numel'O dos 
membros ~a Côrte de A:ppellt~çâo . O Senado 
andou JUUtto bem sup:prim!udo essa disposi· 

ção no seu substitutivo. Nao conheço,. não 
des®bro motivo de interesse publico que 
justifique esse augmento do numero de des
embargadores. 

No largo debate que sobre osta rerormll. 
a.qui se travou, o nosso iUustrado c distincto 
colloga, o Sr. Esmeraldino Bandeira. demons
trou, de modo inconstesta. vel, a desnecessi · 
dade desse augmento do numero dos mem
bms da. Côrte de Appellação. S. E:f. r e · 
quereu então que fosse ou vido esse tribunal 
sobre o projectado augmento . E, senhores. 
que pessoas mais competentes p :1.ra. dize rem 
sobre isso do que os membros da Cõrte dfl. 
Appellação1 

Si elles julgassem nocosgario o a.ugmento, 
si elles julgassem que não poderiam dar 
conta de todo o trabalho que lhe~ é a.trecto, 
de todas a.~ ea.US(I.S que lhes são submottida.s 
por melo de a.ppellação, de a.ggravo ou qual
quer' recu1·so reclama.da.m o augmento. 

Entretanto, que declarou este tribunal 
no parecer cornmettido a tres de seus illus
treB membros 1 Declarou ca.tcgo6ca.mente 
que, ~ vista da. estatistlca judlciarla., annexa 
ao relato rio do Ministro da Justiça, á vista 
dos feitos que elle tem opportunidade de 
julgar, é perfeitamente dispensavel o au
gmento de desemba,rgadores. 

O art. 16 do projeoto diz o seguiu te : 
«Compete aos juizes de direito, de orphãos 

e ausentes •• n. 3 : proceder á arreca.dacão 
dos bens de ausentes e vagos e provei' a 
r espeito da apuracão e admiuistra.ção delle.s 
na. fórroa das leis e regulament os.» 

Accl'escenta in fine : 
<tSão i ncluidos nestil. disposicão os espolias 

estrangeiros, salvo llavendo convenções e 
tratados.• 

De modo que a Commissão do Justiça dá 110 
juiz loca.l a competencia para conhecer dos 
espolios estrangeiros quando não ha conven
ção ou tratado. 

Poderemos, pois, conaluir que, no c3so d<> 
haver convenção ou trata.do. essa. competen
cia, na opinião da Commissii.o de Justiça . 
co.be ao juiz federal. · 

Tive occ&sião de apresenta,r á consül,era.
ção da Camara umprojecto de lei, que dav<l. 
ao magistrado federal a competencia. p ara . 
arreca~a.r esses espolios estrangeh•os . 

A Comrolssão de Justiça nunca se pronun
ciou sobre. o meu projecto. ~fa.t a mparado, 
mal a.plldrmh~do nesta Cam<n'a,(não apoiado) 
est e trabalho !oi t er as mãos da. Commis~ão 
de Justiça. e lá ficou . 

A disposição do projccto equimle a. um 
pa.1·ecer fa.vora.vel e lamento que, mais cedo, 
nã.o ti vesso vindo o ass•tmpto para o deb .... te· 
da Cn.mar a. 
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U~r Sa, DBPt:TADo-E' ccntra a opinião do 
Supremo Tribuna.!. 

o Sn. Ias!'; BoNlli:ACIO ~ Por isso e que 
·estou me referindo a. este ponto, provo
.ca.ndo mais vivamente o debate do Par· 
lamento. E' questão de certa relevancia, 
svbrc a qual a Ca.mara. precisa se pronunciar 
de modo o mais compleõo. 

Eu me referi no discul'So com que apre· 
sentei esse projMto aos grandes inconveni
·entes, ás lfra.ndes hesitações e vacillacões 
que havia ua parte dos juizes em conhecer 
do assumpto. 

Uns julgavam que era competente a justiça 
federa.\, out,•os que er11 a justiça egtadua.1, 
outros11. justiça. federal no caso de haver tra
tado e a justiça laeal, no caso de não ha. ver 
tratado. . 

Não tom havido decisões uniformes, não 
se tem ;;JOdiJ.o formar jurisprudeneia na es
. 1>1ccie. Vascillam os juizos na applicação da 
ei e divergem os tribunaes no modo de re

solver a questão. 
O a.visJ do 17 de outubro de 1892, do Mi

·nistel'io dlJ. Justiça., recommenda aos ,iuizes 
locaes a fiel observancia. do processo de ar
rccadaçii:o,esta.be1ecido no regulamento n.855, 
de 8 du novembro de 1851, afim de e-vitar as 
reclamações que constantemente são feitas 
pelos agentes dip1omat\cos estrangeiros so
bre o a Iludido processo. 

O aviso de I de novembro do mesmo anuo 
declara. que t'l.es arrecadações compeõem ás 
auto1·idn.des estadnaes, de accordo com o de· 
ereto n, 855, de 1851, e a ellas cabe prose~ 
guh• nos uHeriot•es termoa, a tê julgamento 
tlna1; bem assim que a just,iça federal, quor 
pola. lei do sua organização, quel' pela Con
stituição, só pOde intervir nesse objecto 
quando haja recurso voluntario para o Su
premo Tribunal, no8 termos do art. 6!, n. 2, 
da Cons1.ituiQão. 

Ess:1 divergidade de interpretação reclama. 
um pronunciamento pol' parte da. Camara. e 
.actuou no meu e~pü·ito para órganizar I) 
prajecta quo trago a.o conhecimento dos .no
bres DeputadoH. 

Do exame que fiz da assumpto, conclui 
que as diversas opiniões podem se resumir 
nos tres seguintes : 

a) o fôro compete o te para. a. arrecadação 
do e:lpolio de estl-aogeiro é sempre o da jus
tiça estadual ; havendo tratado ou conven
ção, o processa f!.nda nesse juizo e, no caso 
contrario, ha o recurso voluntario pa.ra. o 
Supremo Tl•ibunal. 

O art. 61, n. 2 da. Constituição diz: · 
« As decisões dos jui~es ou triblmaes dos 

Estarlos, nu ma:terlas de sua competencia, 
porã:o termo aos processos e às questõea, 
.i;llol v o quando. • • a o:~:polio dQ estrnngeifo, 

qua.n11o a ~B}Jecie não esti \•m' pre"Vista em 
con-venção ou tr&ta.du. Em taes casos, lw.verá. 
recurso vo!untario pa.ra. o Supremo Tribunal 
Federal,, 

DiL1lí concluem os que sustentam a pri
meira opinião que, na hypothes~ de haver 
tr<1.ta.do, as sentenças dos jaizes fsiadua.es 
põem termo aos processos e, pois, não ha
verli recurso algum -a. competencia será. 
sempYe do juiza estadual. 

Ess~ modo de ver não me parece p r oce
dente, nem será possivel admitt ir-se que$d 
no caso do não haver trz.tado deverá. ss dar 
o recurso voluntario. 

Não podia estar, nem esteve na. mente 
do l~gislador consti~uinto noga.r o recurso 
para o ca:<o da existench de trwtado, sem 
duvida a!gr1ma o mai9 importante, porque 
envolvo disiJosicõea c~pocit~es tu:ceitas pelas 
nações, cujos intm•csso.~ a. convenção :J.ffi
para . 

E' inCundado, ô i!log ico, nillgura.-se·me 
ahsurdo dizer quo a~ qU<l~tõ~s. dada a c:xis
tencia. do tra.t11do, tormin:1m no fôr a esta
dual. 

Poço licença. pi.t.t'n !cr ;L Cnm:u·a a. consi
deração bern pmHleradn de um eminente 
minisko do supremo Tt•ilmnnl, no voto ven
cido que profm·iu a respeito do assumpto: 
«a doutrina firmada. pelo accor dã.o (compe
tencia dojuizo estadual no caso ll3 convenção) 
dá fata.lmente lagar á. ~cg11inte con~lusão a.b
BUl'da: n:1s questões da espolio de esuangei
ros, nã.o h;wendo tr11ta.do ou convençã;o, pa.l·a 
as injustiças, porventura., pr aticada.s pelos 
tribunaes dos Estados, n<w erã o romedio no 
art. 61, n. 2, tia. Constituição; no caso, 
p orém, de haver tr:1tado ou eonvencao, não 
haverá. remedio de osp ~cie alguma. par-a ta es 
injustiç11s; no emta.n to, o segundo caso fí 
justamente o mn.is Importante , po:rquo nelle 
se acllil ou volvida a autoridade soberana da 
União.» 

Hn, porém, 81·. Pra.idente, quem sustente 
uma outra opinião-a que considera compe
tente o fôrCI da justtoa estadual, havendo, 
na hypothese do não c:ti8til• tratado ou con
venção , o recurso voluniario, nos termos do 
art. 61, n. 2, e no Cll.!O da exístenci:\ de 
tratado, o recurso do art. 5,9 § 1 •, let t r a a . 
Para esto dá·Se a intervenção da justiça 
federal, nas duas hyp Jtheses sómente em· 
gráo de l'CO!Il'SO, 

Esse modo de pensar i am bem não me pa
rece fundado nos preceitos canst itwcionaes, 
porque o recurso do a1•t . 59, § l', lettra a 
é muito restricto, é o r ecurso extraordi
nario, não póde ser interposto no caso de 
qualquer injustiça. ou lezão que a pa.rte 
jtllgue solfrer no seu direito; delle só se 
pOde usar quaudo hol!ver duvid~~o sobre 11o 

valitlade 011 appllca.çl<l U.e um tratado. 
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O art. 50, n. 2 , lott.ra. a, d1z qui} cdas son- vocando o debato sobre este ponto , a.cho 
tenças das justiças dos Eséo.dos em ultima conveniente que a Cama.ra. se pronuncie, en· 
1nsta.ncia haverá recurso para. o su,n·emo ~>arunda·o mais Mtenta e cuidadosamente, 
Tribunal: a) quando se quesúonal' sobre a porqueha. opiniões muito autorlza.das e res
va.lida.de ou a.pplica.ção de tratados e leis peitaveis que impugnam a opinião do pro· 
federaes, •• ~ jeeto. (Apartes). 

Ssm discutir a Yalidade ou app,lica.ção de o Sr. Lucio de Mendonça, ministro elo Sn
um . tratado,. a . parte póde est~r lezada e premo Tribunal, impugna. est a. doutrina, quo 
se~t1r-~~ P7~~~dtc.a..da ~m s.eus mteresses .e aliás defendo a quA roi acceita. no parecer e 
~u.u. recla.~ll<J:~au. set ue ~~~ oHlet~ que .motne I no projeeto da. Com missão. 
ulll<l. ques_.tao lllterna~?LUnu.l. Eatret<J.~to, 0 Embora em clesa.ccordo com os illustres 
rscurso nao póile ser 1~te1·~osto por nao se membros do Supremo Tribunal, refiro-me il 
dar a.~ypothese do a.rttgp cttado! a conse- sua. opinião que 6 respeita.vel e valio"issima 
quenc1a será a. mesma, Inconventente e ab- ' ' t • , • 

surda ela primeira opinião. O SR. ERICO CoEr,no - A)loiadissimo. 
A terceil•a, a dos quo pensam que o fõro 

competente é o do juizo seccional, qua.ndo a 
especie estiver prevista em convenção Oll 
tra.ta.do, sendo no caso contrario, o do juizo 
estadual, nos tormos do art. 61, n. 2, da 
Constituição, é a que, no meu conceito in· 
terpreta. fielmente o texto constitucional. 

A successiio dos subditos da nações es
trangeiras, arreoo.dação, inventario e po.r
tilha. de seus bens são matarias que pertencem 
á. esphera do direito iaternn.ciona.l privado ; 
regem-se pelo estatuto pessoa/., isto é, pelas 
leis do paiz a que pertence o individuo, e 
as nações podem convencionar n.s regras, de 
accordo com as q uaes se deve proceder, 
sempre que se d<t o fallecimento de um ele 
seus subditos. 

Sondo assumpto do direito internacional 
privado, é claro que, em regra, á. ;iusti<;a 
federal compete intervir ex-vi do art. GO, 
lottra h, da Constituição que disp&l: 

«Compete aos juizes Ot\ tribunae~ t'edaraes 
procOl!sar e julgar as íUestõas do diroito cri
minal ouofvil internacio1wl». 

0 SR. JoSé: BONIFACI O - No in:tuito de 
cha.mar a atenção da Camara para este 
ponto, no intuito de que o. Cil.m!J,ra liquide 
por completo essa sit u!J,ção, evitando assim 
ta.n tll hesitação ... 

0 Sn;. Jur,ro Dos SANTOS- A Camllra. não 
pôde liquiJar ; o Suprt}ma Tl'ibfJ.aal conti· 
nuará a decidir. 

0 SI{. J0~Í: BoNIFAClO-POlS, s i O S upnllllO 
Tl·ibclllal t,,m coos~rado douteina diversa, 
como 6 que a Commi~são vem incluir, no 
projecto de reforma. judicia.ria, uma disposi· 
ção que prúvbmente sG sabe cgw não será 
cumprida pelo Supremo Tribunal Federal ? 
(Soam os tympano~.) 

O SR. PrtESIDBNTll-Lembro ao nobre 
DJputado que a horo. est<.t ter•miu ;~da e que 
temos orçamento~ na ordem do di<~. 

O Su. Jos~ lloNlf'A.Cio-Consulto a V. Ex. 
gi ha ínconreniente em conservar-me a :Pr1-
layra pai'<t concluir as minhas o]Jservações 
na se>são do ama.nll:i. Assim, todu. a causa em que se agitam inte-

l'esses de es·.r~ngeiros, em que se tratt} de O Sn.. P n..:ston~Tll-V. Ex.. púdc fa llar 
arrecadar iaventarioo e partilhas, ou seus pelw segunda vez, amo:~nllã: 
bens, devem tur principio e na conformidade 

: da disposição citada, no juizo seccional. 
·, Si a especie estiver prevista em conve nção 
:: ou tratado, com maioria de razão, porque ha 
: uma lei especial para as duas altas pa1·tes 
· comractante~; são duas soberanias r egulando 
'um caso e es.~e a.cto ele liuas entldalies poli~ 
~ tiros soberanas só póde tet' e;,:ecw;:lo peran te 
) o poder nacionaL 
; A regra ahi estâ no art. 60, lettra h, mas a 
' Constituição esta beleeeu uma oxcepção, t al'-

0 SR. JosB BoNIFACio-Então, soli~ito da 
Me~a a gentileza de iusel'CYlH'-me . 

Tenho concluido. (Muito bem; Htt<ita bem. 
O o J•arloJ• ci vivam~rl!'o ( elicito.do pelos seus 
coUegas.) 

Fico. a discusdio adiada pela hora . 

Passa·so 

SEGUNDA PARTE D .~ ORDEM DO DlA 
nando com)letente a justiça estadual para il.S 

, questões sobre espolio de eotrangeiros, não E' annunciada a continuação d:\ discus~ão 
' estando a especie previs&a. em convencão ou unica do parecer o. 199 A, ele 1904, sobre as 
· tratado; é a limitação do aPt, 61 n. 21 que, emendas ofl'erecldas na 2• discussã o do pro· 
. si deu a faculdade ae juizo estadual, restrin- jflato n. 199, des;e anno, que orçl a receita 

': giu-a logo, com o recurso voluntario para. o geral da Republica par a o Clmrcicio de l !l05; 
·' Supremt> Tribunal Federal. · 
'; Entreta_nto, este projecto não tava pa.re~er O Sr. p re~~Ltdeu.t:.e-Tem a. pala. vr a. 
•· . da. Commrssão de LegWação e Justiça, e pro· o Sr. Bulcli.o Vianna. 
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O Mr. Dulcão Via nna-Sr. Pre· 
sidente, occupn.ndo nova.mento esta tribau.a 
pl)ra. ~rabr do imposto sobre os dividendos 
distl'ibuidos pelos bancos, companhias e SO· 
ciedade~ anonymas, peÇo á C<~ma.ra. que não 
vejam~ minha. a.ttitude umu. inrpertín~ncia., e 
muito menos que ohedeça. a outros Intuitos, 
a outra.~ considerações que não sejam os õ:a. 
defesa dos intore,>ses dos Est:~dos , contra. a 
corrent!l cminenterne nt!; centro.lizauom q_uc 
de dia a. dia se va.e acc0ntuando. 

A coosideração q_ue merece-me o illustre 
relator da receita , a. quem sou extl.'I}llla
mentc grato pola.s Lisonguiras cxpre,sões re
ferentes á minha pessoa .• • 

O Sn. URBANO SAN'l'os- Homenagcm pre· 
stadtt. ao valor c ú. competoncb ue V. Ex. 

0 Sn . 8ULC:Í.O VIA:-!XA- . • . :J.iol.\a me 
impõe o devor uc o.dt[nzir noYas considc
ra.çõos , em defesa da~ iiléas t1no aqui emitti. 

Entro, porém, dosa.lontado no tleb:tto. lm
pol''au ~o orgão d:~ pnblicidaúe, í!UG tão bem 
info1·mado so mo8t.ra. do que Sil pallllt> na.~ 
altas regiões otllcia.cs, logo no dio. sulJSc
quento (~ 2• discussão do orçamentO lla re· 
ceita., anntwciou qnc a omDnda ;~pt·esentadu, 
pelo roeu illust•·e collozn. c distinctiS<>imó 
amigo o Sr. N,;iva., o a. quo tí\·o a. llonra. de 
pr•est.ar minha ;t~signatur,t iJ commigo cinco
e nt.1. disti~1ctoo repro;entaut~sda. Na\'ã.o, seria 
rejeitada. pela Cr~.mara, ttccrcscoutando ainda 
a. circurudtancia de quemuii.os dos signatarioo 
recuo,tr iam seu voto no momen\o opportuno. 

O SR. NErv,~- Circmnst.a.ncia. pouco hon
l'OS!~. 

0 Sa. Buw1o VIANN'A.- A lllus tJ•ada Culll· 
míssã.o de ol'Q•anento, cuja opinião é sempre 
acatada. e re.spcitad\\ ncs\a Camara., j~ ma.ni· 
testou, em t.urn!Os laconicus mns inci~ivos, o 
seu 11eredict <<>tt , j<~ p[•oreriu o seu ,um po>
sHm1fs. 

Bem vê a Cama1'a que é hem t riste a si
t.uaÇJlo U.e um ot·ador, que, além tle p :8ci~ar 
v encer as resistcncias d;~. su:t incumpt!lcnci a, 
tem tle trat:tr de ..s.~umpto sobre o q_nlll ji 
ho. j uizo a.uteciJ>:Id.amen In formutlo, om sen· 
tidu cont••ari() a sua opiuli\O. . 

Ain(.(a m:tis at~gmentam o meu dcsa!r:nLo, 
a.nniquilando todas as n1lnhas esperança,; n :1 
rcivinoJicação destes ditcitos, tt.S palavra.> !!o 
nolH'G ~inistro da Fazenda. na i nh•odUC<.~i.o do 
import:wte rela.tm•io su IJrc os nngocios con
ftad!.IS á sua cireeção. 
Qu~ndo pr ocurei di~cutit• esta qnestão, não 

enca.r ei-a simplesmcntt' pelo lado const itu
cional,anca.rei·a. tambem polo lado economieo, 
m ostrando que, já tendo a União iniciado o 
regimen dos impostos cnmulativos, com as 
tia.llM do consumo, e tendo sido decretadas do 
modo tão ezr.aggerado a não p ermittir a. 

w;ã.o pa.ratlela dos Estados, soría da mais 
alta inconveniencia e bastante lesivo a os i.n· 
tercsscs destes que :~. União ?retcnde~e tam
bem estender sua acçãu t?íbuta.ria sobl"e a 
ronda, t'oa te quo mo pa.reoia a mais proprla 
pal'tt. os Estados r ecorrerom , em subsmutçã.o 
aos e~mlem.oados impostos do cxpol'taçi\o . 

Em l <>uga.s consid0rações, procurei coro
bateL' a. fal;a idéa, a erronea pl'e>Utnpcão de 
que tiohilo luwido d<JSigua\ll.a.<lo na. divisão da.s 
rendas contra a Uniã.o, demon>tra.ndo ao 
con~ra.rlo. qu<J largos furam os rccttrsos com 
quo ella. ficou habilitada. para o dc~empcnbo 
de suas respuo~abilida:le.>. 

I:;, como carecesse de :~.utoridadB paro 
secundar csto; conceitos, invoquei a pala.vra 
C<Jmpctunte do nobm Minisiro tla Fazcnd~, 
tr:t<lu~ida. eiOlJUGnte:nente crn úous .nota.veis 
discUl'.;o~. l'Cpassados do tanto critcrio e vor· 
dade (lUC m orce:;r&m a. lronra do ter muito> 
de ~cus to picos tran.•c1'iptos em Importante 
trabalho rle íllustl'o pttbUcista lH•:uileiro. 

Ncst.!s discurso>, o nobre Ministt•o <la. L~a
zenda niío se limi.t:LYa. <t accentua.t' que n~o 
l:touvo tal inferioridade p:tra a União. 

S. l!:x. ia (tlo!m, de<uonstrt~ndo que eram 
l:u·gos os recur :o:; dea&a c q no, sl cU a não 
tinh:1 podido nt~.el}(!ot• i~ suas nocegsida.des, si 
havia lutarlo com em baraços, era de \'ido á. 
L:u~ prodigalidade a que se cntregM·a.. 
Entre L~1nt<J, ê u lJobre Ministro que hoje 

nos vem affir mM' n:~. iutt·oducção ao seu re · 
latorio que os Estados, não contentes <lom o. 
Jar;:ct\ partilha que lhe' coube na rn~ssa tri
butal'l <l. do paiz, ain,b preCcntlem investir 
contra. as mudas da. União. 

Pois bem, SP. Pru"idc>n to, cr uando eu con· 
t:wa com o nob1•e Ministro di\ Fa.zend", pa.l'a 
:t.p;ult•inhar as minhas desvaliosas considera
ções, S . Ex. abandona-me, deixa-me entre· 
gue ás minhas pt·oprias l'mquozas. isolado, a 
Ltt~.t· com a irumensa on<l(l. do cent ralização 
que ca.th voz ma.ís se :tvolum;L, 

Nã o ct•eio, pm•tím, q ne fttctos viessem for
necez· M nobre ll1 ini.>t:·u da FMenlla novos 
clemoutos de convicção, p~wo. S. Kt. modí
lk~r de morlu 'c:ío twii•·t' l tiS ~UilS opiniões . 

E o. pL'ov;l é qne, ho. ponr.os dias, em impol'
t:Lnto bn.ncp1~t.e qm1 mel'~cid;\ment~; Ll.le fui 
oJiorecitlo, justa home,;a.gem tt. seus relev<J.n
tcs se1•vlço.> e alio:; t.llcnt.s, S. Ex . nos dizi.<> 
quo a. sauaçilo <h Uni&.> era rclt~tiva.mente 
lulgada, ;J.o pas.;o 11ue o~ Esta dos j a.zi:tm na 
mais extrema penuría.. 

Act'cdito, antes, que tão f orte é o sonti
mcnto do deve•• em S. E:r:., tio grande é o 
~eu de1ro ~11. 1lle r1to aos negocias da pasta sob sua 
g:~stã.o, que não d.tt\- idasa.cl'ifica.r suas convic· 
çõos pa.ra a.t ~cmtler a os iatcrres.ieS da. U nião. 

E' a.inda. obedecet1do a. e3ta. corrente de 
sentimentos que o illustre ti.tular da F:u:enda 
não se llmtta. ~ótu<m te ~ Sll~tenta.r em su<\ 
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------~----~-----------------~~~_.-------------------~ 
introducção o direito da. Uuiíio, cumula.th·a· 
m~Jrite coro o doa Estados, so b1·e o imposto de 
dividendos; S. E11. vae além, S. Ex. pensa 
que c11.be á. Ui:Jiã.o tribut<~r a transmiBSli.o de 
embarcações, e ma.is ainda, de propriedades 
situadas em terrenos de roa.l'inho. e em zonas 
de fronteira.. 

E, para. justificativa. de seus conceitos, par,\ 
apoio de suas id~as, S. Ex. adopta. como 
eriter1o das tributações a, autoridade ou so
berania da União, criterio que nã.o teve, e 
nem podia ter o legislador constituinte, por
que impot'tada no ab~urdo de ficarem os Es
tados pl'i vados de lanç11.1· um só imposto 
desde que a autoridade, ou soberania da 
União, se exercita em todo o territorio na· 
cional, de norte a sul do p:üz. (Apoiados.) 

Assim, por mais respeitavois que sejam 
os sentimentos do nobre Ministro da Fazen
da, por mais louvavois que possam ser os 
seus intuitos, pauso que a Cam:~.ra não deve 
prestar a sua approva.~.ão a est.as tentativas 
de esbulho das rendas dos Estados. 

Esta é a cau~a principal, Sr. Presidente, 
que ainda me faz; abusar da benevolencia. 
dos meus illustres collega~. 

Qnatro, Sr. Presidente, s1io os argumentos 
que apresenta o nobre Ministro da. Fazenda 
em sua introducção para sustentar os di
reitos da União, cumulativamente com o 
dos Estados, sobre o impo~to de dividendos, 
sendo que alguns desses argumentos foram 
reproduzidos pelo illustr~do r elator da. re
ceita, e de:senYulvidos com muito bl'ilhan
tismo, pelo que, L'espondendo ao nobre Mi 
nistro da. Fazenda., terei respondido ao Ulu; 
tre relato r da recei til, 

!• argumento : o que o legislador Cúnsti
tuinte concedeu aas Estl\dos foi cel'to e de
t et'lDin!ldo imposto, já. conbecido no Imperio, 
)Jela. denominação de imposto de indu~trias e 
profissõe~, e creado pela lei de 1867. 

Responde entretanto o illustre relator da 
receita que no proprio regulamento se evi
deneia a distincç1io. 

Peço licença. a s. Ex. :para. ler as sua.s pa
lavras a. respeito eru um resumo publicado 
no Jorna.t do Comm~rcio: «Entretanto esse 
proprlo regulamento, no proprlo paragrapho 
citado está demonstrando que na. iutençãodo 
legislador os dous impostos não se confun
diam, visto como accresenta;va o lcgis!adol' 
que na falta de divid~ndos as companhiil.s 
fossem su bmettidas ás taxas correspondentes 
ás industrias que exercessem. ~ 

Nã.percebo, Sr. Presidente, a distincção e, 
por ma.i~ que laia. o regula mento, não com
Jn•ehendo que ella pos~a ser sustentada., tal 
a. clareza. dos termos-

No art . !• o legislador csta.bclcco que o im
posto de ind ustriMl o profissões é deYido por 
todos que exercerem industrias e profis;,ões, 
artes e officios, ioclusi v e as sociedade.'! aoo
nytna.s. 

E' o principio gera.!. 
No § l • deste a.rtigo determina. o cri

teJ•io, a base par<~o taxação das suciedu.ilu; a no· 
nymas, que é de L 1( 2 •( • • 

Om., Sr. Presidente, si oão ha outr o artigo 
no regulamento, em virtude da qua l seja m ta
xadas a.s socieda.des a nonyma.s pe lo exercício 
da. industria., é força convir que o imposto 
ú o de l 1/2 °/o sobre os dividendos, segundo 
o § l •, a menos que se queir a. admitth· o a b 
$Urdo do legislador firmar em um artigo o 
princípio de que as sociedades anonymas se· 
riam sujoitas ao imposto de indust1•ia e pro
fissões, e não estabelecer o er iterio, a 
base para taxacã.o. Mas, ta.nto não é assim 
que o legiEia.dor a.té preveniu a bypothese 
della.s não distribuil-em dividendos, sujei
hnd.o-as á.s taxa.~ correspondentes ~\a das in· 
dustrias que exercessem. 

Demais, si o legislador não considerasse o 
imposto o mesmo, não iria. subor dinal-o á 
epigra.phe de indusbb.s e profissões e muito 
menos capitulai-o em paragra pho que é 
Mnstituido por m a terla subordinada ao ar· 
tigo _ (Apoi ados . ) 

Semelhante argumento induz it negação 
da. capacidade do legislador até para capí
tula.l' as ma terias de uma lei. 

Quando procurai interpretar o dispositivo 
do ar~. 9> da Constituição, sustentei apoiado 
por opiniões das mais autorizadas, que o pen
samento do legisladol' constituinte foi re
servar aos Estados a materia contribuinte, 
sobre a qual elles teriam d.e exercer sua. fa. · 
cuidada fiscal, e não certo e detm·minado 
imposto ji\ conheaido pela denominação de 
imposto de industriaa e pwfissõBs. 

Mas, admittindo, como 11ensam o nobre 
Ministro e o digno relator da. receita, que 
fôra certo e determinado imposto que con
stituíra o objectivo do legislador eonstítuillte, 
ainda assim o argumento é conira:(lro:lucen· 
t~, porque no impoato de inilustria.s e profts
soes, que a Republica encontrou regido pelo 
regulamento de 1888, que Xlão é mais de que 
a reproducçã.o de leis antel'iores desde a de 
1867, já se a.cha.Ya. contemplado o imposto de 
dividendo. 

Não ha pois distinc:Qão de impo$tos, é ape
nas uma questão de bas6 para a t r ibut ação 
que é muito varia vel nesta. especie de im
postos. 

A pr oposito, permitta -me a. C&ma.ra que eu 
venha faügat• a sua. a.ttenção (não apoiados ) 
lendo. as palavras de illustre éscriptor, exa.
radaa em um pequeno trabalho ma.!s desti
nado á.s escolas, de onde se -veriftca. quanto é 
vario o criierio pt~ora. a. trib11tação dos im~ 
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_postos de iodustrin,s e pl'ofissões. Diz cossa. 
em sua. obra-La science des finances, a pa.gs. 
142 e !43: 

"" Les Jll'Ínoipa.ux de ces cri &ares sont: 
la. na1ure de l'industrie, la. valem• loca· 
tive des atéliers, le capital fixo et cir· 
culant,le nombre des ouvriers, etc., etc., 
pour Jes industr!es purement locales, 
égalemen t !e chiffre de la popula.tion. 

Pris isolement, ces criteres ont peu 
de valeur; mais ce1•ta.ines legisla.t!on: 
ont sm les cornbiner de façun à. obtenir 
des resulta~:;; suftlsatnent sa.tisfaisa.nts . 

AYec ce syst.õmo, qui n'cst pa.s applí· 
cable aux gl'"J.nds établi.sseroeo~s. on 
eviie l'arbilr~~oire c les vcxations peroo
nelles, presque inevita.bles avoo la deter
minMion dlrecte, mala on nc tient pas 
aSBez compre dos varaiioos du rcvenu et 
on surcharge, par l' <>xpedieot toujours 
imparfa.it de la. classi-fica.tion, les con
tribua.les \es Inoins fortunés. 

Pout• oví~er ces inconvenients, ccr· 
tains proposcnt la. détermina.tion dit•ecte 
du Yeven" rêel, qul semblo plus confm•
me a.u príncipe de justicc, ~mrcc qu'il 
suit les oscil la, ions ue la rtchesse in· 
dustrielle; dans aes a:pplica.tlons avn
crête.> (eva.htations offiowllos ot lléclaro· 
tions >él•ifiées), clle presente cependa.nl 
do graves difficultés e des dangcrs trop 
évidenos. 

Aussi a.-t-on en reoours, dans de 
nombretlSOS législ&tiom, t~ des systémos 
éclectiques, da.ng lesquels on oherche iL 
combinClr , do f<Lçon variée,l~~o d6tennina.
~íon indireote et la. détermioa.tion di
ri::cte du. revenu. &. 

Ainda podia invocar outras opiniões, mas 
C!'elo que o illustro relator da rcct>ita niio 
conwsta rá. que o imposto do indus~l'ia. c pro· 
fissões tem passado por muitas vicissitudes 
variando o criterio da. ~ributa.ção. A razã.o 
pola qual as industriu.s e prollssõo~ em geral 
silo sujeitas a. duas taxae, ao passo que as 
sociedaues anonymns · a.pGnas a uma, nõ.o é 
pot'<1Ue o imposto seja dlJrerente, mas sim 
por consider&ções valiosas que passo a e~:por. 

Como sabe a Caroa.ra., é muito difficil pre· 
oisar·se exacta.mente os x•cndimentos das 
lndustrias e profissões em geral. Psra isso 
seriam neeessa1·ias rigorosas a.vel'iguações, 
ven.tivas investigações que sempre deaper
·tam a ma.is viva. reslstencia. Por esws 
incon-venientes tem-se adoptado o criterio dto 
renda presumida., que ê determinada por 
signa.es exteriores. Mas como pelos artH\cios 
do cont~ibuinte pôde a renda. ser illudid11. e 
conseguiuiemente dímbiUid~ a par'e que 
mira. o legislador, aoa.utela·se es~e com a. 
duplícidade das taxa.. O mesmo, porém, não 

Vol. Vl 

acontece com as sociedades anonyinas que 
pela. pu blicide.de dos seus ao t os offcreceOJ 
dados seguros parP. conhecorem·se realmente 
os seus rendimentos. 

Eoi.ret..1nto nem "todas as legislações assim 
procedem com relação a estas lodus$ria.s; 
Olttras ao contrario admittem a dupllcidade 
de ta..~a.s. Nestas condições so acha a legis
lação russa ; e invocando-a. teral mais uma 
vez demonstrado que o imposto de di vldendos 
é o mesmo d.e iudusttia e profi~SSões. · 

Est<l. aqui a legislação russa eíto.da peloU
lustl'e escriptor t>ierr e Cha.r~on em seu notas 
vcl trabalho «La Reforme Flscale en Fra.nce 
et :~ l' ét.ranger.• Esta obra , Sr. Presid•mw, 
não a ~ncontrei casual meu te em uma li VI'"<\· 
ria., com o muitas vezes acontece; mandei 
buscai-a pol' vel·a. muito elogiada no Jm-nal 
elos Ecorwmistas,como i r a.balho do alto valor. 

Diz este escrípto!' á. pa.gioa. 308, 

« Loi sur ln. taxatíon du Cor.lm erce 
o do 1' industrie en Russie. La legislativo 
dos patentes vient d' é tre moditlée en 
Russie iL partir d:J prémior ja.nvrier 
H!OO . Aup:1.ra.vant los societés p:n• acttons 
payaien~ ilnnueHement: 1• uoe patente 
fixe de 1.200 roubles; 2• une tnxe de 5 •; . 
su1• lenrs benofices uels q uelq uc fli t te ca
pital. D' n.pt·ês la nouvollo logislation, 
la p:~otento variera suiva.nt l'lmpol'Í:J.Dee 
Jes sociclés o formera 8 ca.tégories. 
Qua.ot a 1' hnpôt sur los bencftcos ne·ts 
i I sor<t reroplaeo pa.t· les 3 t al\es sui 
vnntc: \' Un impôts tixc do ll / i2rouble 
p:~.r 1.000 roubles do ca.pi\al. n ostn. 
omarquet• que le nronlant de la patente 

saYa dofvlfJue de cetle t<•~»e (volr ci dessus 
page 276). 2• Uo impô' de ~ •;. sur la 
p.u·t rese1·voo a.ux a.dministratours. cel· 
le -ci ne pouvant õtro au ma~ímum que 
de 3 •(.du capitaL S•wn lmpõt varia.blo 
ct prog~essive sur les bonellces au delá 
tio ~ •/.- los beneflces u'a.ttolgua.nt pa.s 
ce ta.ux et:tnt exemptés. Cet hnpôt ost 
tl~a.bll d' a.p~·es l' llcllOile autvant, etc .» 

Eis um ra.cto que vem demoos~rar que o 
imposto dll dividllndos é o mesmo quo o im
posto do industr ia. c prof\(!Sõea . 

Diz ainda. o illustrado relator da r eoeit& 
quo no lmperio soropre se coosidcra.vrt.m 
dlattnctcs essei dous Impostos. Eu j :1 tinha. 
tido occa.siao de declarar o contrar io. 

Para. corroborar a sua opinião, o illustre 
rela.tor retere-se ao trabalho da Commissão 
nomeada em 1883, ereio que pelo minis1erio 
La.t'ayette pat·a estudar a refoJ•ma dos nossos 
impostos. 

Pois será. eom o trsbalho da Comrnillsão de 
1883 que demonstrarei ao nobro Deputa.do 
que naquella. époea. já. o im posto de divl~ .. 
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dendo er11. considerado imposto de industrias 
e profi:!Bões. 

Eis a s conclusões deste trabalho : 

«Art. 4.• !!:' creado no Imperio o 
impústo geral sobre a. renda, fundado 
nus seguintes bil.ses, podendo nsta.bele· 
cor-se diverso.s classe S(l subdivisão de 
taxas: 

§§ I•, 2•, 3°, etc. Proventos ou 
lucl'OS industt·iaes. commerciaes ou de 
otltl'a natureza 011 pt'Oveniencia, juros de 
lot tr;:;s, do dopositns em C1J.ixas e;-.ono
mic:i~, sommas dadas por emprcstimos 
a particnlarcs, nccõos de compr~nllias 
(dispensadas e>tas de 1 1/~ do imposto de 
útrlu.~t.-ias) toclos os salario~ ou gaaho~ 
ou toJ:J.;; a> perccpç-õ:!s passo.·w~ , •~ tit.ulo 
d3 tt•a.bll.lho, pt•ofi:iSio ou intiustl'ia. (no 
m a.ximo) 2 • j • . ,. 

Bem vê a Camu.l':.~ q t.le a dispMSJ., do im
•.•oto i!~ i nd.uS~l'ias c profissões de l ' fz é o 
r·ccon hceimcnto da Identidade d« t.ribilta.ção 

Jil. a Commissilo de Orçamento d!l 1879, de 
que foi rcbwr o conse1hrJiro Buarctue do 
Uaced,, e cujo trabalho ti v e r;ccasião de 
citar , recoull'·~ ia. que o impos 'o de iud u~tria 
e proli~sões e o mesmo de renda, t!Ua.ndo 
a.tt!nge :ws proventos tias mesmas . 

Assim propunha a. Onmmissiiu: «<X. Colmw
so-Mo 5 "/o sobre a renJa dos contl'ibuinGes; 
que não pa.gat·em o imposto de snbsi1Uo, r],, 
venclrn<Jntos ou de i:tclustl·itts e fH'oll ssões. 
A arrec:l<l:1çiio desto impnstu t erá p~r lla~e 
dool:~.t•a~ão da. roncta., (cita pelo proppt•i•> 

aeont;-ibninte, etc. • 
O s~gunJo argum•moo ap1·<Jsontt11lo p~lo 

nobre Minist1•o d:~ Fazenda a r cproduzidu 
pelo i!lustra.do relutor d11 l'Cccita. é a !'ojui 
Ção. d11 emenda. ~. prea<Jnta.d•~ :1 As~umblé a. 
Constituinte pelo Doputu.~o Mnniz Freire, po;· 
oicca.siiio dct discus:;itr> dn a.:;sumpto. A prin· 
cpio imp•·~ssionou·'' le o ae;tun31l to , H<as 
estudando a. omouola. pcn~u tJ ue a.ndotl o.ccr· 
ta.du a. a.ssembl<!a.. rojeita.ndo-a. 

Eis a. omomla ( il.ar.aas, p~t:~ . 32.2) : 
« Srlbro a. renda. do c:;pita. l e soure as 

rcnd.<J.s pessos.es ou im!uetriaes, cxc.eptu
ando quanto o. capit~l os títulos da dí
vida. federal ou da ins titui~.õe.s ma.11\idas 
p ula União e quallt'l á renda ]>ll3 ·oal. u.s 
pensões e vencnncntos pagos pelo.~ coft•us 
desta.. » 

Ni\u sendo do pensamento •lo legislador 
ved;~.t• <\ Unili.o de frlbuta.r a renrJ11. que não 
proviesse do cxorcicio das inilustrias o pro
fissões e nlio podendo sor deata.ca.da.s nt~. vo-

' taçã.o as diversas pa.rtes q_uo constttuiarn a 
' emenda. oom as diatincções que se impunham 
: Bl'llo JW.tural q 11e a. emeud"' !oíllle reJeitada. ; 

mas, concluir desta. rejeição, que o legisia • 
dor aceentuaS<Je que os impostos não são os 
mesmos, não corresponde á v erdade dos fa
ctos. 

Menos feliz fui o honr<\do Ministro invo
C1l.ndo a opinião do cou:;eJh.,iro Ros11 o Silva. 

Qnando, Sr. PresiJ.cute, este illuslJ:e par
l<~mento.r, em r~spcsta. ao notavel brasileiro 
R.uy B:.\l'bosa, que lembrava aos Estados o 
recurso do imposto de t'Gnda., d\z\a que este 
imposto 1.\r:.~ cumula.tívo, a lém de reforh··se 
de um modo gera.!, não tloba sitlo a.ppro
vad:l. a cmon1la IJU 3 d~termlna.va a compe
tench pri va.tivll dos Estados para o imposto 
de industria.s e profissõe>. 

Essa emeoda. foi approvo.da. Ol\ sessão de 
23 de rlezembro e o discurso dG illnstre esta~ 
dist~ pcrno.mbucaoo é da sc.ssão de 17. 

Port.::.nto, a optni:i.oin voc :.tda do conselheiro 
Rosa e Silva. na. Constituinte não póde SOI'Vir 
de fondamonto para se su;;tentar que o im
po>lo do J'enda. sobre Oi:' p roventos indus
tl·he~ ou profls,iouaes é cumula.tlvo da. 
Unilío ~ dos gstados. Não se i si S. Ex. 
punsa. :l.S.>im, pMe pen>ar de modo diíl'eremte, 
mas o quo prciendo a.cccntnaP ~ q tta pelo 
seu didCUl'So, pt•ofe;-ido na. assem blé<t cvnstl· 
tuln~- , ni'ío se pótlc concluir qu~ o eminente 
pa.ri:~omeu ta.t• ti v esse ~usw•lt:~·lo q_ uc o im
prn! to de l'enda.. a. ~ tingin1lo aos rendimentos 
d:t~ industri:ld o pt•ofi5oões ~ da a.ttt•ibtliçlio 
cunwhti v 11. rle :unb<19 as on t. idados. 

U;,r Sa. D~~utAno-Pet•fuitamQn·•e, 

O Si\. Bur,cXo Vr,\Ni':A-0 <tnr.n•to a.t•gu· 
mentlt •lo rtvhi·e Ministt•o d:1 F:~.zonda. tl quo 
h~ mauife;~çõlls do Snpt•omo Tribunal sobre 
o assnmpto c l\ iliu:S:.ra.da. Cummis;ã.o do Or· 
çam~ntu lirniwu·sc a a.pt·o~uut:..w o.;t<J.~J cfJ nsi· 
dm'açúll:l lJII t'a fotn..l~rucmtQ da. l' l1jcir;1io da. 
O!O'!il<l:t. 

Sr. P;•c.3iJ<lnlu, si ca.bo ao í'orlor Ju.licia
l'io t1ecidít· l.llll tuu:.t. ultitrta i ttS l:.t.nd ;.t. ~obre a 
cuHs;.Hucional idaut: dt~s luis, não ficam pol' 
OS>X.~I'azào hlhibitlvs o.; poJet·as LegiHiativo o 
o Bx:~clt '.i i'O tlo iutcrpl'i}ti.t.l'OID 0r Cunstitu t ~fío. 

Cnrro-lhes irnp.tl'i<mtmon to esse dovet•, 
mC';mo p<Wn. nii.o Gxporcm a Unii'in a e~sas 
intlcmJJiz;.~oçõo :~ quo to.uto tecm flagellarlo uo 
Th~som•o. ~om so <lig<\ quo no ca.st> occur· 
reuk j:l ln julga.<los dofi rllti.vos; as questÕJS 
ogtão aind~~o pot;clent~s do docisil:o do Tribunal 
o moamo um simples julgado ou dous nã.·• con
sli~uom a.t•c.;to e croio quo tom sido esta. a 
opinião da Cama.ra. a respe,to. 

Quanto :1 razão a.pJ•osentatla. de que a op
Jll'ovação da omondn. traz co111o conseq uen· 
c ia at•ra.sts.r a União a in~ emnizações pelos 
ímpo3tos cobt·adaa no Distl'ioto Federal, não 
encontro proceJencia. e a.cho Mé bastante Pll· 
rigoso leva.ntal-a. Isto podor ia. oxpô1• 0r União 
a. grandes indemoizações, porquanto de 1891 
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a. 1$97 só so cobrou o imposto sobre tliv;deo· 
!los nesta Cv..Pi tal. 

0 SR. URBANO SANTOS-N3.0 COl'l'O riSCO 
porque está prescrípio. 

0 SR. B ULCÃo VIA!'\:'\' A-Mas t elll·se cobra· 
do e continuv,·sc ~ cobrar os impostos de in
dustr i.as e profissões e t1•ansmisslio de.'\ pt•oprie· 
dadc '!lórnente no Distr-icto Federal, paio c1ue 
st _se admittir que a dis]losição do § 1<• do 
a.rt. 7• da Constituição 8Q refere a todo o 
terdtorio nacion~.l. .• 

0 SR. URBANO SANTOS-Isto é outra ·C)UC9" 
t ã.o. 

0 SR. BuLc:\.o VIANNA-... podel'lt a União, 
ser coodemoada a. r estituiÇÕes. 

P r.nso, Sr.Presideute, de modointeiromen· 
t e diverso; acho que o Districto Federnl não 
está na. mesma ·situação dos Esto.dos. Bem 
claros são oa termos da Constituição em dí· 
versos a.r tigol!, e do seu estudo e coa for to 
se evidencia. que o legh>lodOJr não tovo o poo· 
sarnento de colloca.r o Distr icto Federa.! no 
mesmo pl:>.no que os Esta.<los. 

E' :>.õ.;inl q uc detct•onin a. o § 2• do 
a.rt. i ": (us impostos docJ•ot a.dos pela 
Uni~o devem ser uniformes pnt'J. tvdos 
o,:; Estu.Uos,:. 

0 S!~.URllAõõú SANTOS-A Coo~tituição A mo· 
r ic..-;n'l diz: •pa1•a to'los os Estado:> Uo iú os.» 

0 Sn. llULCÃO VIANNA-Isto é, p:.r;~ todO. 
a. N'<t~.ão. 

Esto. rostt•icç:ão, poi>, c~tabolociúo. pelo lo· 
;tislador OJOltituinto impüo :1 couvicçíí.o que 
c seu iutui toniío foi collocttt' o I'eforido uls· 
tJ•icto no mesmo CilSO dos J>sta.dos. 

Poi' outra~ dl>posiçõos rl<> no.>sa Constitui · 
ção ruai.' 8<1 rovigut•a. a níinha convlcoão tlo 
qu o u h•gishdol' })l'ocur ou esta.!mloccr a di$· 
tiucçii.o ~ nt1•o o Vistricto Fedol\11 o os liMa· 
tlos, 

Si ollo llcnsa.sse tlc modo üi iT~l'Oll ~t) n!ío 
pt•a.ti~d.\ :1 t•odundaneht de pronund:~r-sc 
a.ssinltJo uumm•o 5• do a.r~. <l4: o: Rcgul;u• o 
commorcio intorn~cioual, bom como o dos 
Estados ontro si o com o Distl'icto Fedo· 
ra.l, otc.» 

Da mesma. fórma se mn.nifcrla. no n . 10 
do 1-eferido v.t•tigo q uaudu Ject•oh: « !teso I vor 
detlnitlva.mooto soiJre os limites dos l!:stados 
e.nke si, os do Districtol<'edet'al, etc.~ . e a.s· 
s1m em ou ~ros actigo~ da, Con::i iloui~ão. 

lato uomonstra. que o nos.~o legisladot' niio 
teve o pensamento de collocu.r ua. mesJUl li· 
nlla, c Districto l"odoral e os Estados, 
· O Sa. U~BANO SANTOS- Perfelt11meoto. 

O SR. l3ur..c:to VIANNA-Mais ainda. o n u · 
mero 30 do art. 34 esta.baleco ,.-1egisla.r Bobr e 
a orga.oizaçã.o muo!clpal do Di.strlcto F e· 
der"l, etc. 

Ora. si não ha. disposições que confit-o.m ao 
Districto Federal fuocções de Estado, elle 
não é mais que ·um municipio e como t al 
não póde t er compet1lncia pr iva.tiva. P<tra. 
cortas impostos, como os Estadus. 

Acho, pcis, que essa dout rina n?i:o tem 
fundamento constitucional-; que a Uniii.o póde 
com a. maior liberdade decretar impo~Los para 
o Districto Federal, uma vez que não os 
t enll't reservado para. o mnn\cipi.o. ·por u m 
acto volunt:l.rio seu, mas não em virtud!1 dil 
determinação constituciona.l,do mesmo modo 
que póde decretar pJ.l'<l. o torritol'io .:.o Acre 
impostos de exportação o outros . 

Si, porém, a uniformidade dcterrnin:J.da 
pela cúnstitttü;:ã.o t ivCt' o sen tiü•> ;\bsolu&ottuc 
so quer dar ficará a União t.1mb.:m privu.da 
de Cl'OlH' cct·tos impostos pa.t·a o~ tcrritorio 
que tem a.dquiríll o. 

O Sn . l:RBANo SAN:'r"s-'f cr ei occ,!.iião de 
fa.zot• ver a. V. Ex. que ahi :m tt•;,t,~ iltl dua.~ 
questões <listincta.q. 

0 Sa, Bli!.CÃO VIA.NNA.- !.; ou torci o p :·:v 
zer úe ouvil• a V. Ex. cotn tcolb at~o::n•)i.v, 
oomo mm·ooom úS :;ous talentos. 

0 Sa . URBANO S.1.NTOS- Muito olJri;~aclo . 

O Sn. Bur.cÃo YL\N;>;A-gcn apoio dc;;tes 
conceitos <L'-te vcn h o de tt•:J.duzü· te~ h o :>. in
vocar a opioilio magistral !lo cmlnoncc bL'<~Zi· 
loiro Ruy Ba.rhosa,cuja. a.utoriil<tdll ~ llc maior 
valor, m~nifosta.tla em seu ilupol'taute l'C!O.· 
todo, q u;uJ.úo Miníôtl'o !.In. l' a.zcnua tlo Go· 
voruo Provi8ot•lo . 

O SR-. UttDANO S,L'i''t•os-Parc.loc que neste 
assump~o esta mos couCHnclindo 1lu:~.s qtwstiics 
diversn,s. 

0 Srt. 1\vr.c:i. <J VIA:\ NA- Diz o ll:n:nt):l\0 
bt·azilciro ú. plginn. :.l07: 

« :.\ftl·J no tm•r itorio north•a cn ;ro os 
.g~ ta.•lo.~. no tur!'itor io da motrop JIC til· 
tlural, c.;t:.L iallibi•la igualmunto a União 
do laoça.t· cs;;o~ impo::;w~ P<Lrecc-mo que ~ 
não . Nü.o, por•tno •chl nã.o so () ocon 'r a, 
pat•a. l ho oppÕI' o seu pt·ivilogio coa~ti
rucional, o fisco dos Eshdos. O contra,rio 
.seria. cro:~•• pat•J. a popul<J.c;ií.o da Cllpita.L 
!i'edl!ral a1Jsarda.3 lmmunida.do.s Uso aos . 
F'ol'~l nonÜ'oJ.I'io ll. iguahllld tJ d u. união 
rcpublicar.111. e contt•:tl' io ao propl'io sonso 
commuru bani!', em principio, om a l>so· 
luto, do centro do. população mais optl• 
lenta.. ma.i~ civilizada, mai~ prospet·a. da 
Republic:>. impostos como o t llrritoría.l , 
como o de tran~ruissão do propriodade, 
sotemnomo n to a.tltorizados em rela.çã.o ás 
outras ps.rtes do torritorio na.ciona.l.«Ta.l 
exccntrlcida.de não podi~ conceber o le · 
gislM.or coll.8tituíoto.~ 
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Creio pois, Sr .. Presidente, que nenhuma. 
duvíd$ deve subsistir sob:re este ponto; ~la 

·-evidencia dos textos constitucíOl!1les. Mas si a 
União, como sB diz, se acha collocada. entre 
dons fogos, de um lado a obrigação de resti-

·.tuir o producto dos impostos sobre dividendos 
indevidamente cobrados nos Estados e de 
<>utro lado a ameaça de restituir os cobrados 
-exclusivamente no Districto Federal, parece
mo que é mais uma razão para que evite 
·esta.s situações àu·:idosas que lhe podem acar
,retar serios prejuízos. 

Devemos, pois, ter o maior cuidado na de
. cretação das leis, ostud;J.ndo devidamente os 
.dispositivos oonsti tucionaos paro. não e:lpor
mos o Tlwsouro Federa.! a surpreza.s la.ruen
ta.veis, JXJÍS si hoje pel~~o circumsta.neio. de 
uma. mD,iaria accidcntul temos com relação 

-á questão vertente uma decisão do Tribunal, 
assim mesmo 11enú.ente de recurso, nin~uem 
podet'â afl1rmar que seja esta a. doutrina 
<l.eante dos julgamentos desencontrados que 

. tem havido no Tribunal e a isto me retiro, 
'se1n a. menor quebra. do respeito que tl'ibuto 
.ao:inais elevado tribunal de meu p1iz. 

0 Sa, Ua.BANO SANTOS - De certo ; não 
lm paiz nenhum do munJ.o quo não se rosint11 

- destas fl'IH]nezas da natuPoza humana. 
o Sa. 13uLcXo VJANNA-Prcsumo, sr.Prc

cflidcnto tar respondido a.oa quatro a.rgumon
tos formuladoo pelo nobre Ministro da. Fa.· 
:zenda. e qu.e foram brilha.ntemcllte dciroavol· 
vidas plJIO honrado rela.tor du. receita. 

Vou ros pocdo1• o. outros pontos da nota val 
·-dlseurso proferido polo•lllustro Deputado, .• 

0 Sa. URB.\NO SAN'l'úB- Obrigado. 
0 SR. BULCÃO VIANNA, •• o pormitta.·mO a 

· Camara. qull ou tambom olforeça algumas 
considoracl!es a illustl'O oscrlptor quo diri· 
.giu va.rlo.s cartas ao Jornat do Commarcio, a$ 
quaos revelando alta.o~udlçiio n!o traduzem, 
·entretanto, a vcrdado dos factos c, lnconse
.quontes oro muitos conceitos, não offorooem 
argumentos solldos em que so possam fun· 
·dar os pretendidos direitos da. União. 

E mosmo transpirando de$sas misaivas !n· 
sinua.cões aos que sustentam a inconstitucio
nalidade do imposto, mais que nunca. se me 
impõe o dever de adduzir novas con~idera

. ções em demonstração das idéos qu.o omltti 
para. afflrma.r ainda uma vez a pureza. e 
sillcerida.de de minhas convicções. 

o SR. UaBAl'ilo SANTos -Não se deixe 
levar por .iJ!to, neste pa.iz não se p6de susien 
tar opinião alguma que não Be a.ttribult logo 
-o movel euba.l terno. 

0 SI\ , BULCÃO VIANNA~ ·E respondendo ao 
illuatra e.scriptor, que austenta que os im~ 

' pos:os sito dlstincws irei ~espondendo tam-

bem ao illustra.do relator da receita. que 
enuncia os mesmos conceito5. 

Estudando o i!lustre oscriptor os di versos 
projectos de reforma fiscal na França. para 
a.dopção do ímp<~sto de rendimentos ou de 
renda, como queiram chamar, assigna lantlo 
que em uns, a.o lado do imposto de rendi· 
mentos, se encontra o de patentes (que cor
responde ao nosso de industrias e profissões) 
e, noutros, exclusivamente o de rendimentos, 
assim se manfesta: 

« E' licito, pois, concluir â v ista. do 
exposto que o imposto de industria.s e 
profissõos nã.o é con siderado p or homens 
de notoriedade da Franç..'\, pat•b,men
ta.t•es, ministros e est~distas, um imposto 
sobre "' renda., sobra os rendimentos.» E 
mais adeante accrescenta: x Não será per 
mittido assevera••, sem embargo das 
opiniões em eontrario dos notaveis pa.t•
lamenta.res e dos conhecidos advogados 
das compa.nllias e sociedades anouymas 
que em França não se confunde, como se 
esfúl·çam por fazer .acedi ta r aos hospedes 
nestos assumptos ou aos simploríos, o 
imposto de patentas, industrí as e pro
fissões como Imposto sobre os rendi
montas ; são dous impostos distinctos.~> 

Eu poderia desde logo, Sr. Presidente, re
sponder o.o illustro escriptor,rclembt•u.ndo·!he 
as palavras de Girardin, que S, Ex. citou 
em um dos seus esariptos, e são as seguintes: 
«Singular ~y:~tema. é esto complexo ú.e rodas, 
osto mecanismo, em qua nem a obse rvação, 
11em a sciencia toma1·am parte, em que o 
empirismo e a. necessidade fizeram tudo. E' 
um Ja.byrintho de cantradiç,ães,da injustiças e· 
de desigua.lJ.a.des.~ (l,e socialisme et l'imp6t.) 

01'11, si a Legislação fiscal da Franca é um 
labyrlntho da coutt•adições a desigualdo.des ó 
porque nii.o obedece ttoS principias eco
nomieos, não constitua um systoma, o assim 
~endo como invocal·a. para. tlemonsb•a.1' que 
neste po.iz se apura. a distincQão dos im· 
postos f 

Não é uma verdade que na. França. os 
p1•odios soffi'eJU ao mesmo tempo tr es im· 
postos: o predial, o de portas e janellas e a 
contribuição movel 1 

0 SR. URUA~O SANTOS-Estas considera
ções e iocrepaçõas, tenha v . E:a:.. paciencia, 
se raz a todos os regimens tributa.r10s do 
mundo, com mais ou menos nzii.o. 

0 SR. BULCÃO VIANNA-Vou demonst~a.r 
que na opinião oorrente dos eaonomi!ltas e 
homens nota. vais em França o imposto do · 
industrias e profissões se confunde com o de 
rendimentos quando a esta11 a.ttinge; e eomo 
o illW!tre cscriptor parece preferh· Bou.oll.rd 
e Jêse, os quMs c1tou pol.' duas vezes oDJ. 
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apoio d~ outras considcra.ç:ões, será por estes 
oscriptores que começarei. Sei qlte ~ão bas
tante fatigantes as citações.,. 

O SR.. UJtRANo SAN:Tos -V. Ex. acredite 
que é ouvido com muito prazer. 

0 SR. BULCÃO VIANNA.-.,. mas SOU obri
gado a fazel-as desde que tenho de constatar 
factos e in v oca r opiniões, 

Assim se manifestam estes autores, á 
pag. 302 de sua. obra., Eiements de la Science 
des C'inances : 

« Un systhéme d'impô& sur toug les ra· 
-..-enus sa~s oxception doit attendre los M· 
nMccsiudustrielsetcommerciaux et ceux 
des profe.ssions liberales. C'cst ee quo l'on 
fai t dans tons les pa;vs et tel est l'o bjet, en 
Franco, de la contrilw.!ion de~ patentes.~ 

Mah adeantc á pag, 304 dizem: 
"La pa.tante devant attendreen prín

cipe, les bénefices commerciaux, in!lus
triels et ceux des professions liberales, 
il faut donc tout d'abord deterrniner Ie 
montant de ces Mnéftces. C'est un des 
problemea les plus ardus de la science 
des .llnances, et, oomme on l'a dit ~la 
recherche de Ia complete justiee encotte 
mu tiêre ressemMe au pro blcme de la. 
quadratura du cer()le». 

Dans un questionnaire a.dressé en a vril 
1894, le ministre du Commerce de
l'ilandait a.ux Cha.mhres de Commerce et 
aux Chambros consulbti vos des Arts ot 
Manufactures auc1ue1 des troissysthcmes 
sulvants il convenait de s'arrêter: I• 
deelaration du l'evenu commeroial ou 
industriel pa.r le pa.tel)té ; 2• ClVahntian 
du r11venn d'aprcs l~ olülfre deSII.ll'<l.!rcs, 
c'est-il·dire, importance dcs ventes 
~nnuellea do clu1.que ooatrlbm.1.blo ; 3• 
~valua.ttan d'apras âol! signo~ cxterieiLrs. 

C'cst ce del'lliGr systhciDo qui a t•ounl 
l'lmanlmitê des sult'ra.gos.~ . 

Do exposto bom vl! a Cama.ro que nã:o é só 
a opinião destes c~~l·iptorQs quo nos demon· 
stra ser o imposto do industrü~ e profissões 
o mesmo de rendirnantos, mas tambem a do 
ministro do commorclo do França de 1894 e da 
commissã;o nomead<~. pariL responder o.o ques
tionaria. 

Desta enunciação ainda. se evidencia. quan
to é varlavel o criterio do.s impostos de in· 
dustl'ia.s e profissões e quo esta variabilitlade 
não altera a. sua quaUdade. 

E' o easo de dizer como Vauban, citado por 
Piel're Charton e Josa Garnier ctirnr dous 
proveitos de uma mesma oousa». 

Nn. primeim. vez que tive a,. honra. do oe
cupa.l' esta. tribuna., para. justificar a emenda., 
invoquei a opinião do notaveis economistas, 
mosh~ndo quo não ha. esta. dil!tincçã.o nos 

referidos impostos, permitta-me a Carnal'& 
que eu ainda accresceute outt-as opiniõe~ quo 
tradu2:om este pensamonto. Como sabe " H
lustre rela.tol' da. receita, nomeou·se em 1895, 
na Franca., uma. coromissão extra.-pnrla.mcn· 
tar, constituida, petas maiores competencias, 
para estudar a questão do imposto de r endi
mentos. 

Referindo-se ao t1·a.buJho de~tn. commissão; 
assim se p!•onuneia. Pierre Charton, ~ pagina 
275 d(} sua obr<~o jâ. citada: 

"A' la. commission extraparlamenta.iro 
de l'impôt sur revenus, M. Ad. Coste 
a.vait proposé, avec mison, d'imposer 
les sociétês par aotions u'apri.!S Ie revonu 
constaté, comme cola se passe d'a.illeurs 
110 Anglotol're; m<tis il n':>. pas dissimulé 
non plus que sa proposition tendait à. 
s~pprimer la. patente pour los dites so
eiêtés, comme faisan t dottbLe emploi a,ec 
la tao;e sur l"e~enu. n montraít que la 
deelaratíon du rovenu des socíctés, eoa
trolée par la. production des éeri ;ures, 
n'oft'l'irait aucun inconvonient puisquo 
qu'elles y sont dejã astreintes p ar la. 
taxe sur lcs valeurs mobílicro'! ct que, 
do plus, aucune dissimulation no pou
vait être commise pa.r los compagnies 
puisqu'elle8 dlstribuen~ toujours M G ou 
tard 1ours bênéftces. L' objcction la plus 
séricuse qu'on a fn.it va.loit· contm ce 
systMmo est l'inégallté qui r!Íl;ulterait 
au détrlmont des eotrepri~os partieu!i{l
t•es do la. diircronco du J•agimo fiscal, 
putsque cod derniin-es contlnu!lrll.i~ot a. 

· payo1· l:\ pahmto pendn.nt 101! mnuvaisos 
anntles, ta11dís quo ias soclétéa p:.1r acti
ons, uo distrilma.nt 11as de dividendes, no 
lapayot·a!ent pas. Quoi qu'il en solt, la 
supc1·posmon d'impôt par 1"'" soclétés est 
inoontostr.blo. Il aomblo quo v6rit11ble 
solut.ion aa eté t1·onvée para M. Dola.
tour, dh·eccour généJ'al do l i\ Gaisso dcs 
Dép6ts ot Consignations, qui a propoSé 
que ~es sociétes presentent la q11ittance de 
leur patente en deduct,on de /(' taJ;e de 
4•/. sur le >'e1le>1u de leurs tit ,·es.De cetto 
m<tniere lll. pa.tento sor ai t toujours acqui
tée et le3 Mnél!ces industriels n o sera
ient pas taxés deux fo is. On obtiendra.}t 
aínsi l'a.-vantage de l'éga.lité deva.nt l'im
pôt.» 

Dea.nte destas manifostações de autorida
des incontestaveis, é bem ev!donte que o im
posto do pa.ten tos (industría ou profisslío) é o. 
mesmo que o d!l rendimentos. 

o s~. UaiJANo S.I.N'l'OS- Eu tira.ri:J. urna 
conc!UBào di verau,, 

O SR.. BULCXo VI.I.'NNA.-E~l nõ.o posso per-
ceber outra. V, Ex, ha de permittir qu!l cu 
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continue a ci4~ o illustre escriptor, que que cla:ramente estabeleceu uma. linha. divi· 
ainda mais accentúil. il. dupla ta:~~:ação dos im-. soría entre as. rendas privativas dos Estados 
postos de rendimentos com o de pa.tentes e· e da t'nHio. (Apoid.dos.) 
ou t1·os. Sei <:ttte é aborrecido, mas não tenho I E' para. este ponto que o illustrado relator 
outro remedio. .. i da receita deve voltar a. sua preciosa, at. 

0 SR. URBA~O SANTOS-Não, senhor; estou i tençã.o. 
·a ouvil·o com muito prazer. I Ainda ma.is,em l887,quandonoPnrlamento 

- , . . , ! Fraucez, M. Rouviel' condemna.va os impostos 
O ~.a. ~ULC~\~ VI.I.NNA-Dlz Pleue Char- i indirectos c lc>m'oriJ,va o imp o~to de renditnen-

ton, '' pa~ · 3;)5. i tos ou dH renda, respondia-lhe o nota:vel eco-
« DoHblcs emp1ois. Si la justioo exige' nomista Léon Sil.y, então miniatrodas Fin:J.n

la. taxation de ·tons les revenus, elle ; ~as, com as seguintes perguntas qil.e bem cor
veut également que ceux-ci ne soient: robora.m os principias que tenho sustentado: 
;pas atteints d?ux fois, c'est-à-dire_. que i « L'impôt foncíer e:xiste-t'il en ADgle-
la. même somce do. revenu ne scnt pas , te!'rH comme enFrance~ Lela .. d-taa: a-t'íl 
r epr1se l'ar l'nnpot sous une auGrc I 6té racheté dans de t cllcs condi tions que 

ÍOl'Jne
1
; ,· . , . ( l'irnpôt actusl r essemble en rien ;, notre 

• U ~ r1ve souvent,. eu_ effct, qu? des i impôt foncier 1 L'impôt des patentes 
tnyéls, a.ct!ons o~ ?hltgat~o~s ncgomabtes: est·il pel'ÇU en Angleterre comme chez 
lJ.Hl suppm teot 1 tmpôt sm l~s valeurs! nons, e des liceuccs angbi~es peuvent 
mobtllere> _ne sont au,tre chose que la: elle" se eotnpn.t•er à. nos yatentes malgré 
:•e_p~~sentatw~ de ca1nr.a.~~ ;eel~.~:te~·res, i une• ap:parente similitude ita ~oms 1 Si 
m..~oons. fon1, de 01!mmmc~), deJtt. ta3:és vaus deman(\e~ aux industriels français 
pa.I les Irnpõ .. s. foMters ot _des patentes. un impôt su!· le ·e,enH pouvez vaus lonr 
M. Goste soutwnt aveo rmson qu' tl y a d . 

1 ~ t' 1 · t 
do ble empl · dans les ca.s suí iJ, ts (Voir deman er en m,me omps e pMemen 

u · • m , v o 11 de leurs patentes 7» (L6on Say, Les 
RappOl'• G~uural, pa;,. L047): l Ent~e la Fi1tcmces dela France voL 2- pag 174 ) 
taxe sur revenu des act~ons des soc1etés, ' ' ' 
commel'cialos et la patente que paycnt i Est~ ministro, porém!.. apeza10 das cireúm
d'o.tutl'e po.rt ccs sociétllS ponl' l' el(er(liee; s\anc_1as_ do mom<Jnto, nao sacrtficou as .suas 
dG leur commer~e ou de lour industl'ie. 1 conv1cçoes para. attender sómente aos m t e· 
2" Entra h ta~e sur le t•ovenu dos actions i r esses do thesouro francez. 
et oblígations des suciétés l)ropriotairos i ~ a situação da F1·a.nça era. bem pl'ecar ia, 
d'immeubles et les conkibutions fon·! poJs ella necessitava de grandes recur sos 
ciiJre~ que ces sociétés payem d'autro i pa.t'a satisfazer as r esponsabilidades decot•· 
part sur Ieurs propl'iétés baties et non I rent9/l do desastre de 1870. 
batie~ •. 3° Entro la hxo SLlr le revonu • Do me~mo modo pensa José Ga.ruier, bas
des a.ctions ot obligatious ae.,; socitltés do !. tante conhecido desta. Camara, qun.ndo, a 
crédít et la. tuxc sur le l'OVeJlU des mo-: pa.g, 115 de sua. ünp<Jrtanto obra (Tr(l.w.do das 
bilíer~ payont ou dcs m·éllnce~ bypo- 1 l~inançM~ diz; 
tb.:c~Lre~ ot autre.s q.uc ccH me~cs : « Mais jusqu'à. J.ll'éseilt l 'ilnpõ~ sut• lo 
soc1d~.~ ,ont. o~ ]101 1?_-lon!lle ot stn los rcvonu n'o. êtó qu'unB taxe additionnellc 
quollo.~ elleo payent l trnpot.» l aux divat·~:ls taxes existantoe, dont la 

. Por ahí se vê que homens do maior no~o-. plupart sont analogttes, ll.tt<li~nent los 
r1edatl.e em Fraoça. demons>ram a confusa),' mê mes t•evenus, aous des noms dLffet•ents 

O Sa. URBANO SANTOS - :N!l\~ o legislador ' o par d'o.uü·es pt•océds 1bco.ux ; i! n'ac-
nunca se importou oom a superpo;;ição . i querra sot? verit11ble cll.ract~re (lU'en 
_o sa. BULclo VIANNA._ Si h a. superposl-i se gé~é~·allr.an, t et en se su bstttua.nt aux 

çao é porqueo.imposto é o mesmo, e por cou. , autres tmpôt,,.» . . ,. . 
seguinte escapa á competencia fedsral. i .(Nota -.ll e u est ~ms~ d~ J tmp~~ de 

Bem sei, Sr. Presidente, que em regra, na 1 B /o. éhbh, par_l~ lot du ~9 J~u n.l ~7~, et 
decretação dos impostos, só se procura. a.tten· i o.>t~tgnant 1es. dt;:tdentles et ~ ~~erets des 
der M necessidades do Estado, procura-se i actlons et obhgatJOns des soc1etés etc.) 
pot· todas as fórma.s obter do contribuinte as! Si alguns dos projecto~, Sr. Presidont.c, de 
rend~s d!l que necessita o Estado. 1' r eforma fiscal iia. F1•auça e a sua legísla.~ão 

Mas, si a Franca, a Prussla, a Inglaterra e . e de ou,ros paizes admittem ao lado do ím· 
muitos outl.'..ls p<:~i~tJs, onde llÍÍO existe a dis·, posLo de patentes e 011kos o imposto do rou · 
criminaçãtJ da.s rendas pot' diaposioão oonsti· j dímentos não é porque não haja. dupla ta.xa
tuciona1, podem a.doptar a. dupla. ta.xa.ção,~ çã.o, ou duplo emprego, como chamam os 
apeza.r dos seus inconvenientes, o mesmo não franceze.9, mas sim porque, tendo de estabe· 
podemos fll.zer deante da. nossa Constitlliçio, lecer o imposto de renda, que sempre pro· 
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v oca resisteucias, não seria. dG bom a vi~ o que 
o pa.jz_ se despojasse desde logo de rendas 
cerbs, resultantes de impQgtos j<L acclilna
dos, além de que o imposto do rend<~ so é 
aconselhado como complemontaJ·. I•'oi o c111e 
se deu na. Austrlo., onde, além do irnpos•o 
geral da industriil., existe o pessoal da rcnd~. 

A J!l'Oposit.o diz PierrG Cllarton, quando 
aprec1a a r:eforma. austríaca. do 1RD6 á p~gina 
670 tle sua. o hra já citada; 

« iL a lieu lle notcr avant toui; que la 
reforme autrichienoo prépan~ lo passa"e 
de l'imposition objllctive SUl' lo pr•>fit

0 
á 

l'imposi&ion subjecti"l;e sm· le reve~n de 
l'_irnposüion scparee sur Ie.~ profits ~on
Slderés isolemont l"impôt uulqua et "'Ú
néral su1• le revenu. Elle preJ>are"'ce 
pa.s,-age sans 1' effectuer ilume•!i(1.tOJUent 
pa~ s'exposer au et elle f ,j[; hicn,rüteudu 
que l'E't<~t ne doit l'iSctuu d.e vvil' dimi
nuer los revenus á h1 so.tisfactioil ucs 
besoins coUectifs o qu'H düit toniJ: CüiU
pte de l'csp:·it con>:er·vo.tcur de !" rm•jo
nté des con~ribuo.hles.» 

Ma8 si ~ du_pl<:t taxação se dá no;,; te paiz j 
com rela.çao as mdustrw.s om ;;·oral pela. dif
ficulda.rte d~ sel' constatado. a sua. renrla real, I 
o mesmo nao se dá a respeito das sociod<ttles I 
a.nonymas (onde se pódc prccisil.l'exact-rmente I 
o~ seus reJ:!diment.os) que eão sujeit_u' simplc:.;-~ 
mente ao anposto r-h amado indnstt'ial. qnt.: 
reca.he ~obre '" renda liquida. 

Ao contral'io do q,ue se diz, algUJms rcfor-j 
m~s fbcaes de diversos po:~izcs procul'am 
ev1tar a dupla. taxaçã.o. 
. Comecemos J?(J]a !la Prussia, i.a:nbem 

Clte.du. pelo illustrado relato~· da receita. 
Antes da rc.fo~ma de t8Dl,a.o lado du imposto 
de renda. extstm,rn o do p"tenks, 'eJ•:>itorial, 
predml de outros. . 

Promovendo a reforma, que t1mbem 
obedeceu ao pensamento de fazer a dbcl'i . 
minaçil.o das ~·e a das c a trc a Pi'liSSiil e <M 
COD;Jmunas, :\L ~diquel csta,b(J]eccu pn,ra estas 
os 1mpns &os reaes c para aq uelht os 11ossuaes, 
passando pela lei de 18\13 pare~ as com
muna,~ os impostos pi'edia.l, tel'l'itorial, 
patentes, sobre mina~. et c. 

E para compensar o desfalqu13 da pasngem 
de.stc~ impostos para as oommunas CJ'O!.lu- so 
o lmpo8to complementar da fortuna que é 
um imposto de Mpital. ' 

0 SR. UREM•IO SANTOS-O impo•to (\aS 
communaa é o imposto sobre o Ci1pita.l. 

0 Sa. BULCÃO YIA:-INA-São e~tes im· 
postos que venho de apontar. 

O SI\. U:aBA.No SANTos- Posso tra.zer a 
a prova em original. 

.0 SR. BULCÃO VB.NNA-Estão aqui as 
l~lS, commentadas por Plerre Cha.l'ton, cuja. 
o vra pass<1,rer a V_ Ex. com pr•azer. 

0 SR. URJJM\0 SANTOS dá um :tpa.rte. 
0 SR. BULCÃO VUJ'<NA-Mas, perguntarã 

o meu honrado .colloga, IJomo SG g1•avam na. 
PruS.ilc~ os rcnd1mcntos das sociedades a no
uymas! Ahi é que es':1 a habilidade do le
gislador· Pl'ussia.no. 

0 SR. l:r. nANO SANTOs-E i~ 1•cforma 6 Olll 
du l\S lds diV(lc'sa.~. 

O SR. BuLa,io VJANNA-J.;ntf;;o, Sl' . Presi
dente, pa1·~l nn~carar o imposto e tlar um 
eiLru.cter subjectlv., on pessoa.!, que é o Ycr
d.ccdcü·o do imposto de r:enda, c atastr>t' o ci1-
ntekr• roa! dos impos l.os sobr•e os ren<limcn
tos, :.~.lloptuu o lcgisllviur um systema, um 
ta,nto complicado, que, melhor do <(\lO eu, 
po~.'<~ expltc"e, ra.z o e~cr·iptor citado á pagi
ntt 6'23 tle sua ohrll, que p a,so li l er: 

« D':opt·ês le di t a 1·t icl e sont cvmptés 
llD.l'ml les revc•nus imposables los excé
dent.~ de recettes repartis comme inte
l'êtsou divirtend<ls et de plus los sommes 
de~tlnt!es :1u remboursement de> dettes 
ou du ee.pitt~l socinl, à. l'extension des 
a1l'aü•es et à la t'ot'matiJn de re~er ves 
(excepté Ice rese!'Ve m;~tl!mm~tique des 
compa.gnies d'a~surances) . Eniin un t> dis
posLtion importante à sígnaler e~t la. 
de .uctlon d\l 3 1/ 2 uu cC~.pit ~l ve1·sé p:J.~' 
les actiouaires, 

Grace ;, ccttJ doduction, l' impôt sur 
le revenn reste blcn un impôt pcrsoa;wl, 
s'applicant D. une per sonnc fict ive et ne 
prelevant dans !e r evenu do celle-c i que 
!e benefico r csuJt [.n t Jo l'associa.t ion Jes 
ca pi t, ~ ux e lccissa n t de co tê la. par tie du 
bonofice que cltaq1to aotloua i l'O aur•t~.it 
g11ignet· s(,pa,r<lnwn t on dohors da t o llt Cl 
miso cn comruun dcs cavitanx formant 
la socíéM. 

Lo:> 3 l /2 du c:tpit.a.l e·xempt~s d'i mpôt 
rcprc.'lcntent ce~te pa1·tie .» 

l'oi c~te o pt'"crlsso a daptado por !.Iiquel 
p ll'·\ da1• ao imposto ~oln•e a~ sociedades 
•monymas o cn,racter subjBctivo, obe•.\ect~ndo 
:;;,sim aos intuitos <lt~ J'efOl'I l111 que ot·<un dar 
ao estado pru~siuno vs impo~tos p esson.es e 
ás communa·; os reaes. 

Para evitar a dupla ta1Cação, diz ainda o 
esol'i,ptor citr>:.lo á pag. 021: 

« Pour o vi ter La doulJ!o ta~ation, l'impôt 
no frappe pas lo revonu pr ovenao t dos 
pl'opriet~s foacieros benofices commcr· 
c i u ux, trai l.omcn ts et poo slons pc rçus d11.ns 
d'autres Gtats n.ll<lmand.s, ainsi que colui 
dos Mraoger·s pour lo$ r e venus des mômes 
vources provena.nt de l'ctraager; certalu 
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traitementa milita.irca . ot oertains por- Referindo-se ao inconie-tax da. Inglaterra, 
tlons de traitements defonctionaires im- disse o illustre relator que em uma das 
periaux: ou royam: (art. 6). » oedula.s havia. o imposto de imduskias e pl'O-

Apresenta, Sr. Presidente, 0 illustre autor fissões e em outra o de dividendos, dondil 
das cartas do Jornal do Commercio, a legis- concluia. que lá havia a. dupla. taxaç1o. 
lação do alguns estados allemães para de- O SR. URBANo SA.NTO.S - Não ; na 
monstrar q u13 os impostos são d\atinc1os; en- ceil.uh. D existem cir:1co sub-classes ; nã o pude 
tretanto, dos prop1•íos dados edübido.~ so per· absolutamente encontrar onde é que estava 
cabe a confusão. o imposto do patentes c ondü o de dividendo& 

Por exemplo, com relação ao Ducado do ou imposto sobt•e valores moveis ; ma.s en
Baden, diz o escriptor c Patentes: Impostos contrai que o imposto dll licenças na Ingla.
sobre e. renda..~> terro é, em gra.nde parte, o imposto de pa. • 

. Vê·se, ]!Ois, que o imposto de renda. em tentes de F1·ança; este é o nosm de indus· 
Baden é consiil.erado de patent<l3. trias e protlsEões. Foi. o argumento qtle Uõei 

O Sa. UaBANO SANTos -Não; são consi- sobre a Inghterra. 
dei'ail.as duas especies dilfereutos. O Sn.. Bur.ciJ Vu.l'<NA-Nio vi esta confu-

O sa. BuLoÃo VrA.Nr-IA-Estou argumen- são no income-tax, quer em Leroy Bea.ulieu, 
ta.ndo com 09 dados publio~dos. Ta.mbem queremPierre Oha.r•ton, q uer em Amar•o ca.
qua.nto a Wurtemberg lê·se: «Patentes ••. » va.lea.nte o outros autot•es aos qua.es consultei. 
dou:s pontos, isto é o genero, é esta a. signi- O Szt. URBANO SaNTos - Não digo que o 
ftca.ção que posso dar, do contra.l'io nã.o sei systema da Inglater ra seja confuso ; o qno 
o que querem dizer os dons pontos; espccies digo é que na c;dula D existem cinco sub
«imposto sobre os rendimentos dos capitaes classes, que citei aqui e que V. Ex. não me 
e rendas. Imposto sobre os diversos rendi· diz a que sa referem. 
mentos~. Por conseguinte, até pelos proprios o Sa. BuLCÃo VIANNA-Lendo. a obra da 
elementos fornecidos pelo autor das cartas Pierre Charton, a pag . 692 vejo na cedu1a 
nio se verifica a disünç'ão. D 0 seguinte: 

O SR. URBANo SA.NTOS - Por o~casião da « Rovenus des indusGríels, commer-
reforma da. legisla.çiio tri1mta.ria da Pruasia, çants et al'tisu.ns, compl•ena.nt l'imposi-
até se allegou para a admissão da. dupla tion des prollts annuels, gains, prove, 
taxação do duplo emprego que nos outros nantd'un commerce, em ploi, profession· 
e~tadoa allemães havia. esse duplo emprego. metieL' e de tous interets n on com~ris 

O Sa. BuLcA.o VIA]i!NA - Ma.s a reforma, d~s les ced11les precedentes.» O dtvi· 
como já. demonstrei, teve por o bjectivo evitai' dendo tlas sociedades unonymas está 
a. dupla. taxa(lão, além de discriminar os im- oomprehendido nos rendimentos dos in. 
postos do Estado d:t Prnssia dos das com- dust1•ia.es. 
munas. Si a Mdnlll C falta. em dívídnndoe, bem 

O Sa. URBANO SANTOS - Nõ.o, senhor; sabe o illustre relator que se refere a.os ren• 
não se importou absolutamente com isso dímentos de titulos puofioos, da oa.txa.8 eco· 
Miquel, no dísc!lrso pelo qual justificou o nomicas e out~·as instituições garantidas pele 
projecto e qu.a tivo ocoa~iii.o de citar, disso Est11.do, que são tambem assim chamados, 
que era cousa. a que o legislador não devia como da. sua leitura se ovidoncla. 
absolutamente ater·sc, asse duplo emprego· 0 sn. URD>~.t'\o S.'o.NTos _ A cedula oon-

0 Sa. BuLcÃo VIANNA-Foi o que colligi t.ém cinco sub·clll.ESilS quo citei e nuneil. pude 
nesta e outras obras qu~ consttlteí. A Hol- comprehendor a que matoi'ia se refere. E 
landa., 1•eformando seus impostos directoa, V. Ex. tambem, tonlla pactencia, a não ser 
pela lei de 2 de outubro de 1893, na donomi- esclarecido por alguem, não poderá. u.tinar . 
nar;ão de «impostos sobre as rendas pro- o Sa. BuLcÃo VIANNA-As ~ull·classes ~e 
fissíonaes e outras rendas» abrange as indus- constituirão de detalhes que não podem alto
trias e profissões, mas aboliu os de patente. ra.r a mã.teria da. oedula. e nella. claramente Síl 

E' a. reforma de M. Píerson. acham os beneftclos índustria,es e commer
Na AustrJa, como já tive o~caslão de dizer, claes, nã:a se encontrando em outras oe

não .se ~boliu o imposto pessoal de renda dulas. 
para u índustrias e profissões em geral, 0 Sa. UrtBANO SANTos _ Pois bem, 
mas as soaiedades anonymas só são sujeitas mas 0 ·q· ue di"'O é que ella t em cin co sub-
a.o im,Posto c:ha.ma.do industrial. "' 

Asslm, bem vê a ca.mara que algumas le· classes, as quaes citei aqui. 
glsla.Qões tcem procuradiJ ovitar a dupla ta- O Sa. BuLoÃo VIANNA-Na Italía. tambem 
Rç!o. uã.o encoutrei ooufu.llío. 
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SESSÃO EM. 15 DE OUTUBRO DE 19M. 

0 SR. UnJJA.NO SANTOS dti. um apute. 
0 SR. BULCÃO VIANNA-Lendo a obra ci· 

<to.da, :l pag. 702 ve,jo o s~guiuto: 
~ces rovenus sont divisés cn codules 

u'a.pri)S Lmt· origine: la cedulo "l com
prond Jes rovenus pro1·enant du capital. 
L<1 cedulc 11 comprend los revenuB indus
wic!s ct commerci,.uK produits par Je 
cuncours simuliané dtt capital ot du tra
V;J.il. La cedute C camprend les revenus 
i Jrovcnant du tro. vail seu!, tels <tu e ceux 
d'un art, d'un metier ou d'uoc prufcssíon, 
;\insi que lcJ pensions. r(lntes víagêr(ls. 
La cJdulo D comproud les traitements 
ou p~nsions p3.y&> par l'Etat, les provin· 
ces et los communes. » 

Bem vê a Cam:J.r& que a distincção é facil .. 
0 SR. URBANO SANTOS - Na lett1•a. D 

e~tão GS dividendos de comp1nhias, ao lado 
de rendimentos do pensões, de apolices e de 
outros ti tulos de renda.. 

0 SR. BULCÃD VIANNA- Siio estes OS dados 
fornecidos pelo illust1·e escriptor quo venho 
de citar ... 

0 SR. URBANO SANTOS- l~u li exa.cta.
mente o texto da lei italiana, que tinha 
tirado da collecção. 

0 SR. BULCÃO VIANNA-... 13 ao lado destes 
impostos não me consta que existam os de 
patentes. Por consoguinte, Sr . Presidente, 
as legislações tiscaes de di versos paizes toem 
procurado fazer desa.ppal'ecer esta. duplici
dade de impostos e notaveis-escriptores ac
centuam que os impostos de rendimentos, 
quando attingom ás industrías e p1•odssões, 
não sã.o mais do que o .me~mo imposto de 
patentes, que corresponde ao nosso de in
uustrlas e profissões. 

Não pretendo contestar que muitos paizea 
a.uopta.m a. dupla taxação; em nada. importa 
pa1•a a minha argumentação que todos o 
façam; mesmo não censuro c legisladol' de 
buscar, por uma nova fórma., renda.s de 
impostos de. mesma nutureza; mas nó5 é 
que não podemos absolutamente fazor doa.nte 
da clareza dos textos constitucionaes. (Apoia
dos.) 

0 SR. URBANO SANTOS- Ahi é que DÓS di
vergimos, 

0 Su. Bn,cXo VIANNA-Ainda, Sr. Pre~i· 
dente, o honl.'ado relator da raceita. npresen
tou dous argumentos pa.ra. demonstrar que o~ 
imposto$ sito distioctos: 

l• «O imposto sobre tlhiúondo inchlo 
directa.mento e qua.sl que excludvamente 
no individuo que empregou ca.pita.es na.~ 
socielades anonymas, ao passo que o de 
induitrias e prodssões vem a recahir por 
flm no consumidor,» 
Yol, VI 

A reporcussão de qualquer imposh , Sr. 
Presidente, é uma questio conirovePtida e 
muito difficil. como reconhece o pl'oprio 
relator d 'l. receita, de ~cr• claramente deter
minada. 

O uito attribuido a Fr:mklin de que o nego· 
ciante Otl industl'ial carr•ega sempre na fa. 
ctura to .las as dcspoza~, inclusive os impos
tos, bem sabe o iHnstre escr•iptor que na 
pratlcJ. muitas vezes náo se verifica, dea.nte 
da concurrencia. que faz com que o nego
eiaute ou industrial se veja no. con tingencia. 
de entregai' os seus produetos por preços in
feriores ao que calcula pa1•a, os seus lucros 
o até com prejuízos. 

Já ulzia e com muita. r azão o Duquo do 
Broglie ~~ a mais vã, a mais iuutil Je todas 
as :pesquizas a. quo se cntrcg:~. á. economia 
polltimu. 

11-fas, admittindo que seja um facto indiscu
tível a r0porcussão; que scmpra soja o com
sumidor quem evidentemente p ague todas as 
despezas da mel'cadOJ•ía, pergunto agora ao 
Hustre relatol' (lo, rec:eita: si o individuo 
quo Cli:Ol'CC a induiltr ia p6de carregar na 
mc1·ca.doria todas as despez'JS, inclnsi ve os 
impostos, por •1ue razõ:o n ilo poderiio fazer as 
soeiedades aoonym..1s, ou aq ue lles que asso
ciam os seus capitaes pa.ra. a exploração de 
oorta. e determinada industria ~ 

0 SR. URBANO SA.NTOS-Mas O imposto só 
~cobrado quando a renda. está l iquüfa. 

0 SR. BULCÃO VIANNA-Q ue importa~ E' 
questão mera.men te de previsão. O negociante 
em regra é previdente e ínJllliz daquelle que 
não o for. 

O outro argumento, Sr. Presidente, não é 
menos improcedente. 

Diz o nobre rol:~.tor : 
c Ainda outra distincção: o imposto de 

industrias e prollssões não recalle ~ó sobe 
a renda real do individuo, mas ta.mbem 
sob1·e a renda presumivel, pois que uma 
parte é ftxa e a. outra. é proporcional a. 
el!Sa renda provavel, presumível. » 

Ao contrario disso o imposto sobro o divi-
dendo reeaho sobro a renda r eo.l do indi
viduo. 

Pouco importa, Sr . Presidente, que a 
renda seja pxeeumid11. ou real ; o qull ê certo 
é que é sempre renda. e desde quo os referidos 
imposioa toom o mesmo objoctivo é indís
cu,lvel a. Identidade ,» 

0 SI\ , UaiiMIO SANTOS d;1 um apal'tO, 
O SI\ , Bur.o:\o VJANNA-JII. tive oacasilio 

de ax.,llo11.r ~ 1'41.1\11 do 10 pmrerir o critorio 
da. renda. pro•umld& para •~ lndu1triu e pro-
11111!01 em aaroLlJ a.o ooRlrarlo da.1 1oolod&da11 
anonyrnu,que -.o irlb!ttallal pala renda r011.1. 

~~ 
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e tarnbero ns du~3 taxu.s p::~.ra. aquellas, mos
trando. outrosim quo a Russitt admítte as 
duas para estas. 

Vou demons~ra.r com Yn.l'ioo projectos de 
reforma em F1•ança e na rtalia que não se 
admitte pal'<'l. o imposto da renda. ou de ren
climentos sómente a renda rea!, ma.s tambe!n 
a, presumid<J., quo ~ dcte1·minada po_r signaes 
axtel'iores. E ass1m fazondo vcra. a Ca
marn que o CJ•lterío da renda presnmída. não 
6 urna característica. do imposto ele indtistri.1S 
e profissõe~ ; uo mesmo modo qu11 a rcncía 
real e liquid:1 nã.o é a. d•3 imposto de renda. 
ou de rendimentos. 

0 SR. URBANO SAXTúS- E O de divi~ 
dendo~ 

0 SR. BuLCÃO VIANNA-Sobre O dividcmd.O, 
que ~ o mesmo de rendimemos, tem o legis· 
Iador a facilidade de retirar a quota que 
deseja. 

0 SR, URBANO SANTOS dá um aparte. 
o SR. •. ButcÃo VrAcNNA-Pois então quem 

tem a segurança da renda certa vae se íll'· 
mar na presum1da 1 

v. Ex. acha que é por gosto quo o. legis
lador toma por base a renda presumida ~ 

Procura-se attingil' a renda por signaes 
exteriores, pela repugnancia que manifesta. o 
contribuinte á verificação de sua renda reó\l, 
ou pelos artL!lcios que empregn. pn.1•a illudil' 
o fisco. 

Em diversos projectos de imposto de randa 
al~runs estadistas ou economistas deixam o 
c~Herio da renda ceda c liquida pil.ra adapta
rem o da renda' prasumida, estab8locondo 
di1ferentcs [lrocessos. 

Para. que a. Oamara a.valie a conft:síi.~ que 
ha. entre estes impostos, quc.nto aao tden
ticos basta estnün.r os di versos projeatos de 
refo1:ma na França c na Italia, quo toma1n 
por base para o impost•1 d!l. rond<1 o Víl.~Ol' 
locativo quo cí a me~ma do 1m posto de 1n~ 
industri~s e p••ofissões, creado pela lei de 
1867. 

Em França,, o proiecto de M. Burd~a.u (or· 
çamsnto de !895), estabelecia uma contri
bui<;iã.O de habit~cão, que se compunl!a de 
duas taxas', uma sohl'o o,q a!ugueis e outra 
sobre os domesttcos. O segundo pt•oj_ecto de 
M. Ribot a.dmittia.~o mesm~ c~1teno _com 
algumas modHicaçoes. O pr11nen•o pl.'DJ~cto 
de M. Cochery, de 1896, roodelt~dv. pelo ln
come-te.JC, na cadula. D comprehendta un~ca
monte o impGsta de patente>, t o,l como extste 
ntJsse Jlaiz, que tem por base_ o valor loca.
ti vo o pela cedula l!: os rendrmen tos ele tra
balhos não especiftcado3 om ouWaij e:edu!~$ 
oram attíngídoa por uma tax~ de habHaçao. 
O 8egutdo projecto de fever ílll:o de 1897 sub
Btitnio, n. contt'ii:Jtliçã.o pessoo.l movel p:>l' uma 

tan de habitação. O segundo projecto de 1!. 
Peitra.l admU\ia. os imPJs~os sobre os rendi
mentos, exclusivamento baseaJlos nos signa98 
eJCécdorcs da renda, d<l que o pr:ucip:J.l e o 
valor loca,tivo da habitação. O projecto de 
M. CaiUau:t, :wresonta.clo em l9DO, abran
gendo toilas as ren•las, a.ioph como cri
teria para. as propr·iedades nã.'J e ilificadas, 
com ralação aos proprietaríos, o valor 
locativo do immovel uu o preço raal dos· 
a.I'l'end,uueutos. Na. Italía, c px·ok c to de M. 
Somnino tomava. por base o valor loc~tivo. 
Poderi't, Sr. Presidente, invocar outros 
exemplos, mas julgo escusado, dea.ntc de tão 
eloquentes mr.nifestações. Bem vê o illu >tl'e 
rela.tor da. recoíta. que o argumento de que o 
imposto do renda ou de rendimentos só tem 
por ba.se a .re.ntla. certa. e liquida, solfrG não 
peq uena.s restriccõcs, não sendo, ]lGl' conse · 
&uinte, este criter-io a. sua. característica.. 

0 SR. URBANO SA~TOS - Não disse come 
imposto de renda., mas como de dividen
dos. 

0 SR. BuLoÃo V rANNA-MM o imposto de 
dividendos ê o mesmo de rendimentos . 

0 SR. URBANO SA.NTOS - Ao contrario, 
demonstrei que hn. di versas classes da im
posto de rendimentos. 

0 SR. BULCÃO VIANNA - Sr. President e, 
vou re.mmil· as minha.g obs~rvaçõcs, por-que 
a hora está aàeanta.da.. Tonho demonst L•a.do 
q11e o imposto de r endimentos, em cujo nu 
mero está incluido o da dividendo.;,attingindo 
aos pl'oveJltos das i ndus &r las o proflssõ0s é 
o mo;mo de industrias e profts>ões, que 
tem igut1l obje~tivo. 1~ assim sendo, é evi
dente a inoonstituciooali(lade do iwposto so
bre os dividendos distribuídos pebs sociedades 
anonymas dos Estados. Como j il. disse, não li
mitei·me a.estudal' o assumpto sómente pelo 
lado constitucional, assignalei tambem a sua 
ineonvenieMia, que ~ get•alrn~ute susten
tada. Mas, si ainda no espírito do. Oama.ra. 
restam duvidas SObi'O a sua. ineonstitnciona.· 
lídade, pódc, entre tant o, a Casa rajeir.al-o 
pelos fundamentos da inconveniencia,o assim 
ficarão resa.lvados os princípios constitucio
na.es, som que da rejeição possa se tira.r ar
gumentos para. indemnizações. 

Pa.sso atrat11.r agora , Sr . Pre3ídont~. de 
outro ponto d.o orçamento em díseuasão. 
E' a inda. obedecendo ao pensamento do de
fender os direitos dos Bstados qn~ vcnlw 
prestar o meu desvalioso apoio á emenda 
apresentada polo illustre Deputado o Sr . Me
deiros e Albuquerque para. iseoç'ã.o de im
postos do material importo.d.o polos EstadoS'. 

C01uo sabe esta illustrada. Camara., toda.>' 
as vez os que os Est<l.dos necessitam de im
pt>rtar materia.l ptJ.ra os sem1 diversos ser-
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viços teem de solicita\' do :'.línistro dil. Fa· 
zend<\ dispensa dos impostos, Jespenrleado 
tempo e tam lmm d11nilo logar a üelongas ll 
não pequenas cont1·oversias pam obterem 
a. isençã.o, E qurndo esta. se verifica, o que 
não acontece em todos os casos,· considera.-~c 
umtt ·concessão, nm favor o n:io um dkeito 
dos Estados. 

Penso, porém, que de.1.nte da clarez~ do 
:wt. lO a isenção é ttm dil'Oilo (1 ue <J.S5iste MS 
Estados c niio um f:J.vor que lhes concede a 
União. 

0 SR, UnnANO SANTOS- Noto a V. Ex. 
que nesse ponto a Commissão limitou-se a 
afastar a questão do tcrl'eoo constitucional 
e a. co)local-ll no terreno das conYeniencia.s. 

O Sn.. BuLCÃO VrAN!-iA-Mas a Commissão 
com a sub-emenda não attende ao preceito 
constitucional. 

Dizoart. lO: 
«E' prohibido aos Estados tributar bons e 

rendas recleraes ou se1•viços a cargo da Uni~o 
e reciprocamente.» 

Na. generalidade da palavm, bens não dis
tingue o legislador si moveis ou immoyeis, e 
parece que não estava em seus intuitos se
melhante distincção, pol'gnanto esta provi
dencia. obedece a ·considel•ações elevadas de 
ordem política. Si asSim é, o material que 
os Estados im po~ tam para os seus serviços é 
um bem que elles adquiril'am; por conse
guinte, pela disposiçiio creada não devo ostal' 
sujeito aos impostos de import~LÇão. 

Admittindo, porém, que a. palavra bens só 
oompreilende os immoueis, ainda assim penso 
que o material importado pelos Egta.dos 
não est:L obrigado Q,as impostos adtmnairos 
em virtude do. mesma disposição que pro
hibe tambem ii União. tributttl' serviços ost<t· 
duae~. 

0 SR.. URBANa SANTOS - Já tlvo ocea
sião de dizer qne não estava. muito longe de 
pensar com V. Ex. 

O SR.. Bu~;clo VIANNA.- Folgl,lei de ouvir 
esta de ela raçã.o ; mas Iamonto que Y. Ex. 
tivesse apresentado a sub-omondll que, além 
de mais J'estrictiv-!t do pansamento do legis · 
lado r, aind:.1 traduz a idóa de concessão ou 
fa.vo:r. 

0 SR, UaB.U(O SAI'\TOS - Simplesmente 
porque a Com missão julgou quo ora impro· 
prio do uma loi do ot•çu.monto proaur:w 
Jlltarpl'Otar a Constltuiçã.u uu dcaidtr detini
tivamonttl fi qnostão, 

O SR. Bu!,c1í.o V!ANN A. - Pot• l'ste fllníta
roento era proforivel qtte V, Ex. rojoit:Lsse a 
emenda. 

0 SR.. URBA.l'\0 SANTOS - Pôde·~ll D.l)re· 
sentar um p~o.i c c to. 

0 Sa. BTJI.CÃO VIANNA-Como sabe V •. E:t., 
os serviços dos Est<tdos não se compõem só
monte do pessoal, mas tambem do material 
indispcnsavel. Tomemos por exemplo o ser
viço de hy~iene. Sem o material necess:trio 
não pollera o pessoil.l Jl c•eenclHll' as suo.~ 
funcções, pelo que creio que nenhuma duvida. 
deve mdstir do que d() serviço não partici Pll 
o material. 

No mesmo caso se acham os outros ser
viços dos m;ta.dos, como seju.m as estrada~ 
de feno, etc. 

:--Tão era natural que o legislador consti· 
tuinte, interessado em estroitar os laços da 
federação, em ma.nter a unidade nacional 
tivesse a infeliz id6a. de estabelooe1• ba.n•ei
ra.s entre a União c os Esta.dos, como si 
fossem entidades estranha.s. ( Apoiado$.) 

Dcmllis, sl o& Estados não pMom tú butar 
as mercadorias exportadas pela União, pol' 
si ou seus concessionario>, como pensa esta. 
com rela.çiio ás areia-s monazíticas, pela. 
usurpação que pretende fn.zer dos terrenos de 
marinha., quando os impostos de exportação 
são privativos dos Esta.dos, ea;-vi do nrt. 9•, 
pela mesma razão nflo pôde a União invocar 
o art. 7o que lhe confere prlvativamoa;e os 
impostos de importt~.çiio, para tributar a.s 
mercadorias importa das pelos Estados. Tanto 
con~tituem mel'cadorias as a reias monazíti
cas exportadas :pela. União como o material 
que os Estado~ impor tam para. os seus 
serviços. 

o illustre publicls ta Amaro Cavalcante , 
em S<:lU importante trabalho R cgim er< (ed.e
rativo, colllmentando o dispositiYo do lll't. 10 
as;ím se pronuncia : 

« Na Constituição Amoricana. não se 
encontra. disposiQão oxpreSsi\ de igua.I 
teor : mas esta. omissã.o nada. inílue para 
que naquolla Republica nii:o se observem 
restricçãos de cat•acter seroellt:tnte sobre 
a mate1·ia..» « O poder de tributar, diz 
Cooley, aeja dos Estados Unidos, deve ser 
cnten1Hdo nest (l pen!!l\m(lnto e limitado 
pelo facto-quo os Est ados e a União s~o 
mseparn veis e QUe a Constituição con
templ~ a manutençã o :perpetua de 11.mbos, 
com os seus poderes com t i tucionaes, 
jã.ma.is embaraçados ou i n habilitados por 
qualqucl' acção de uns contra. ou tros.>!> 
« Accorde com estes prlncipios, a Su
prema. Gôrte Americo.na, desde muito 
cedo, firmou a. jurisprudanoi;~.: quo os 
muios c lnstrumentoa (means ema in8t!'ll• 
menjs) empregado~ pelos governos da. 
Unlão o dos Estados não podiam ser re· 
ciprocamoc&o tributados, porque D poder 
de tribut:J.r envolviJndo o do 1mpeU.ir ou 
mesmo o de destt·uir, as iuncções dos re
fet•idos gover nos flc rJ,riam incertas ou 
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inca.paies do SCU Ohjecto O ftrls desde qu& como um romedJo .de . OCMSiii:.o, p.or ser mais. 
o s meios,· instrumentos e agentes gover· a~plo o ·pensamento do . legislador consti· 
namentaes estivessem sujeitos i ttihu- tmnte; ·· . · 
iação. ~ · De.vo, pOrém, dizer á Ca.lllara. que nãó era. 

Si, pois, pela doutrina americana. são isen· J.lre~lt!O :>._ ome~da. ; ·ba.st3.va o a.rttgo constl
to~ os meios e o3 Instrumentos de que ca.recom tuc~ooal Pa:ra. Impor ao Governo essa abri· 
os Estados Pl1ra os seus serviços, o matedal gaçao, osststmd~·lhe, pol'ém, o ulreitc de 
lmportado·pelos Estai.los deve ter franca en· exorcor a mais r1goro~a tl..;calização.para evi
trada.porque é um mofo ou instrumento par<i. t:Lr os abusos q~e, á sombra. da medida·, pu-
realização dos oous serviços. (Apoiados.) dessem ser prot1cado3. 

En1 seu parecet·, Sl·. Prcsidcn te, diz a Eiltretanto, pa.rece não pensar usim 0 
Goronüssã.o que a. propriedade do li:stado Governo .. Po1· cs~as considerações presto 0 
sobre o m:l.tel'ial impot-tado só se verificA mcn apoto á emenda do illustre lXlpresen
(iUaildo se dá a. incorpora.ção ao seu patri· tanta de _!'e1·nambuc~, de prorerencia á da 
monio-pela entrada no ilito Esta.tlo. · ~ommtSS<Io, que .é a tn4a. mais re~tt·ictlva, 

O Sa. UrtBANO SANTOS- Nesse ponto o hmita.ndo.se quas1 aos serviços de bygíene. 
p:~recer :traz argumentos que .foram apresen· O Sa. URBANO SANTos - A emeriila da 
tados em Coromi~, mas nlio representam Commlssão refere-se a muitos outros. · 
o peu~aroento do relator. O SR. BuLcÃo VUNNA - E' ~uito .limi~ 

O Sa. BuLcÃo V1A.NNA - Semelhante dou· tada; o maiarial pa.ra. estradas de ferro por 
: trjila. é um absurdo. Figuremos uma hypo- exemplo, não é isento: Acho, porta:nto 
.these: o roeu Estado desejando possuir um que a Commissão devia t er acceitado ~ 
·bom mà.te:ial para o serviço de hygi~ne emenda ou eoião ropollil-a, u'ests caso fir
manda. á Europa um agente de sua confiança ~~do, no .pareeer, a doutrina. que pela Cons
pa_ra a.dquiril-o. Em desempenho desta. in· t~tmção o Ministro utve isental' todo o roa.te
cumb.enol& o agente compra o . material á. l'lallmportado pelos Estados para. os seus di·· 
vista o o embarca para a Bahia. Mas, rc- versos serviços. 
eejando qualquer sinistr~, segut•a. o mataria- o SR. URBANO SANTos - II!Bo ,entendeu 
B!Jl impo_-rta.ntA! compa.n}l!_ll- da seguros. Re_al & commi~o que era melhor fazer em lei 
hzam·se as suas prev1soes: dá-se o sints· ordinaria.. 
tro e perde·se todo o matA!ri~l em um nau
fragio. Segundo a theoria da. Commissão não 
estando ainda esse material incorporado ao 
patrimoil.io do Estado, pela. en\rada no mes· 
mo, não tem o Estado a. pt•opriedade do ma.· 
teriv.l, pelo qu,e estaria. privado de receber a. 
importancia. dó seguro. A quem, pois, per· 
tenee n. importancia. do seguro 7 Ao vende
dor não, 'porque roce'oeu o custo da merca.
dorin. e fez a sua tradfeção. 

Bem so vê que a. theor ia da Comrnlssã.o 
ilnporta. na neg~o de princlpios correntes 
de direito. 

E' de admil•;u, SJ', PresiJente, que os Es
i,ados àsta'oeleçam serviços q uc Interessam 
cons!deravelment~ ao des3nvolvimento eco
nomtco do paiz, aos qun.ElS ta.m bem está 
obrigada a. União, e que esta, além de fugir 
ao ·cumprimento destes deveres, ainda pro· 
cure no . m:~.te1•lal ôestinado a tae& ser· 
vtcos ta.zet· füntcs de l'cnda. Ainda. mo· 
11or: a. União declina a.os Estu.doa o serviço 
àe hygicne do~ pot•tos, a. que é obrigada 
pela lei de hygiene, o me.swo é um asswn· 
pto da. sua. eompetencta. po1·quo joga. com 
interesses lnternacionaes, e no entanto pre· 
tende tributo.l' o malel·lal indiS.POII!aVel ao 
servico. 

Ora, isto e um a.bsm•do. Confio, pols, quo a. 
Camara. votara a emenda rio nobre Deputado 
por Perna.mbuco, emenda. q11e sO accoito 

O S!l.. BuLch.o VIANNA- Bem, mas não ha 
tempo e para. o a.nno tntvoz os Esbdo3 não 
possam importar outros ma.teriaes. Sr. Pre
sidente, foi em attençã.o aos intereases dos 
Eatados que occupei por duas vezes esta. tri
buna, a.bnsa.ndo da. benevolencia do~ meas 
Jllustres ool.legaa. ( Ntto apoiados.) 

Com essas tendencia.s centra.lizadoras que 
SR .vão ma.nifestando fra.nca.monte, l'eceio 

multo que os Estados venham a. ficar em 
pei~r sii•Jação de; que as antigas provtacl.u.s. 
Então, sob o regtmen centrallz&dor, alias ao 
menos tinham o direito do reclamar as pro· 
vidcnclas de que necessitavam, mas hoje 
quando os Estados sollcit..un medidas at.é de 
caracter faderal, brada·se~lhes logo com a. 
federa.~ã.o, com a. divisão da.s rendas com a. 
discriminação do servicos e oulros a.rgumen
tos para. contrariar as suas legitima$ p1•eten· 
ções. (Apoiados; muito bem..) · 

Nes'as condições ficam os Estados, por 
um lado, prlvo.dos do suas rendas, pelo outro 
se llloa recusa atê o direito do solicitarem. 

Não foi esta, Sr. Pl'<!Sidente, 11 federaçlo 
que a. Constituição estabeleceu. Si !ederaçlo 
não quer dizor Estados isolados om seu 
egolsmo, som attonder aos interesses na· 
ctonaes, tambem nlo quer dizer Uniiio, ab
sorvendo todas as rend1111 e divorciada doa 
lnteroases das unidades que a constituem ou 
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qua.udo mui lo limihn·ÍI~ os s~us beuedcios a ~a~am~nto de\·ido ao alfe~~s ela. brigad~ po
cerla_ c d~~rminada. zon~~o do paiz ; (.3I .. uo l!cta.l Ernesto Pinto Machado, Qm vi~iude de 
b•m, ?""''o bem. O ·o.-(ldOl' é uivamenle sentença; · · 
c-wmpnmel'lta.fo e aln·u.ç<tdoo) · 2• diseusiã.o do projecto ri. 218, de 190., 

autorizando o Potler Executivo a. •\brlt' aó 
Minlsterio da. Guerra o ct•edito ex~J:aordin3..:. · 
t•io de l:GOO$ pn.ra pagamento dos vencimcr:~ . 
tos que cornpdem a. Manoel C<l.mito d•> _Nas- · 
cimento, continuo addi~lo da Secret•t-ri:o. :.\o 
Min isterio da Guerrõl. 

~Sr. Pre@idente-Fica a dis~uS31io 
adHl.da. e es•and~ adoa.nlada. a hoi·a, deõigno 
para sogunh·fmJ·a. 17 do cor1·cnte a eegutnte 
ol'dom do dia: 

Primeira :parte (até á.s 3 hora.s ou antes)· 
Continuação da. vota.ção do project~ 

n. 2t12 A, de 1903, uuto1·iz~nclo o Governo a 
conce~er os pct:v-Hegios dos esta.belec!mento~ 
de ens1no superior ou secundaria aos conge
oeres fundados pelos Es\ados e pelo Districto 
Federal, e estabelece condições pa.ra quo estes 
poss~m ser reconhecidos otncialmeote (3• dls· 
eussa.o); 

Continuação da. disctl5São unica do p:u-ecer 
n,. 199 A, de !OOt, sobre as emendas o!fero· 
ctdas na 2" di.õeuosão do projecto n. 199, 
de:& te an.no, que orça a receita geral da Repu
blum para. o exo1ocicio de 1905 · 
Discu~são unica do parecor n. 2o4 A,de 1904 

sobre ~~ emendas offereeidas na 2• discussãÓ 
do pro,~ecto n. 204, deste anoo que fixa. a. 
despe_za. do Miniilterio d;~, Justiça' o NegÓcios 
lntel'rores para 1905 · 

2• ~isenssãu do projecto o . ~33, do 1004, 
a.uto~I:r:ando. o Presidente da Repnblica. a. abrir 
a~ Mmtsteno da.s Relações Exteriores o cre· 
d1to de extraordina.rio de 500:000.'i, papel, 
pa.ra. occorrer ás desiJezas eom a exeeuçíio do 
a.ooo1:do pro-visorio entre os Governos do 
Brazll e do Perú · 

Discussão unica.do P<>recer n. 3,1 D,do lOOi, 
sobre as emendas oJ!ereci.Jas em 3• discussão 
ao p~ojecto n. 30, deste aono, que autoriz!l o 
?reside~te da Republlea. a. ancommendar á 
mduslr1a.; pelo Mlnisterlo d~ Mtl.l'inha os 
navios que moncioaa. · ' 

2• d_iseussão do projooto n. 232, de 1904, 
au~o~r~do. o Pode1• Executivo a abrir 
a.o M1ntsler1o da. Ma.rioha. ó credito de 
1.30~ : 133$094, snpplomentar ás rubrlras w 
15•, 19•, 2&, .2&- e f!7~ do art. 7• d~ lei 
n. 1.145, de 31 de dr.Jzembro de 1003 · 

2• ~isoussão do pl'<>jooto n . 216, de 1904, 
a.l!~rlUlldo o Poder Executivo a abrlr ao 
~!Dlster!o ~a. Fazenda. o credito extraordiua.
rlo de 554$351, par& pagamento a.o juiz te· 
dera.! no Espirito Santo D1•. Raul de Sou:ro 
Ma.rttaa, em virtude do eentcoca. • 

2- dl.ioussiio do projacto o, 2i7 de lg()4 
a.~~rhando o Poder E1aauU"o a. 'abrir aÓ 
M101~terio da Jnatlço. e Negocios Interiores o 
ored1to extraordlnnrto ife 34:164$ 100, par~ o 

Segunda parte (ás 3 hot•as on ante!) ; · · ·. 
Continuação da discnssã.o unic:J. do pa-r.:cer 

n, 172, de 1004, sobra a.s emendas do Sena;lo 
ao projecto o . 60 B, de !903, rerormando a. 
reorga.uiw.ção j udichtria do Dis\ricto Fe
deral ; 

Continuação da. t• discuSl!iio do pt'Ojecw 
n. 77 A, de 190,1, prol'oga.ndo a\é 31 de de
zomb:·o de 1008, o pra.zo pa.ra. a realização d6 
exa.me~p:lrciaes do cursoprapa.ra.torio,eúgido 
pa.I'll. a matricula. nas escoi:JS de ensino supe
l'ior; com parecer contrario da Commiss1lo 
de Iastt•ucção e Saude Publica ; 

e• discussã.o do projec!o n. 2!9, de 100~ . 
autorizando o Poúet Executivo a abrir• ao 
Min~t<Jrio da. Fa~eno:h o orelito extra.ordina.· 
r io neces$il.rio para pagar a D. Lcopóldina. . 
Cnrolin:J,Can:lisão de Albuquerque Fgiueirodo, 
vluva. do ca.pitão do e1orcito lgnaelo Fr .. n
cisco de Albuquer'q_U·J Figueiredo, a. di!fo· 
rança de meio soldo a qua tem dh•eito desde 
l l da fev-er·eiro de 1887 até 22 de julho de 
Hi03, (i. razão de 20$ mensaes, relevada a. 
pl'csal'ipção Glll que possa ter incorrido ; 

1• discuss~o do p1·ojecto n. 131 A, de 1904, 
~oncedendo a p3neão mensal do 500$ á vluva 
do C:t•Senadol' do lmperío Dt•. Go.spo.r do. 
Silveira. Martins, com pa1·ecer o emt~ndl da 
Comm:s$3.0 de Pensões e Contas ; 

2• dilcllssão do proiocto n. ll7, de 189l, 
mandt\ndo eollocar o 1• tenento de artilha. • 
ria. José da Veiga Cabral e outros nos logo.· 
1•es quo lhes competirem l)U. cs~la. d~ ~t·o· 
moções, repa.ra.ndo·so, a531m, os pr8JtltZOS 
quo soll'reram Ul\ promoçã.o do 17 de março 
do 1800 ; 

2' discussão do projt.>cto n . 186, de !904, 
dispondo que a estrada. de ferro de que trata 
a. lei n. 748, da 29 de dezembro i:le i900, 
terá seu ponto de 1~rtid.o. na. Villa de Ríbei· 
rã.ozillho, o poderá. transpor o rio Paraná. 
ondo melhor convenha entre o porto de Ta· 
boado e foz do Tiett!, e d:\ndo outras provi· 
doncias. 

LeYanta.-se a ses~ão ás •! horas e 5CI mlnu~ 
tos d:t tu•do. 
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P••esi_:lencia dos ·srs. Julio de Mello (2• Yicc-P·;·esidente) A&encar GL~ima;·c7es (f• Secretario), 

"\o meio dia. precede-se á. chamada., a que Resolução, já. sanccionada, do Congresso Na
respóndemosSrs . Julio de Mello, Alencar .cional,quo autorizao Governo a concedm• seis 
Guimarães, Thom11z Acoioly, Joaquim Pires, mezes da licença, com ot•denado, ao ajudante 
Elpidio Figueredo , Cunba Machado , Dias do fiel da thesouraria da Estrada de Fel'l'O 
Vieirà.; Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Fon- CGntJ•al do Brazil Julio Mendes Pereira.
seca e Silva., Izidro Leite, Teixeira de Sá , Inteil'ada e archive·se o autographo. 
Brlclo FHbo, EusebiD de Andrade , Ar oxellas d d " 

.. Galvão, Rodrigues Daria, Joviniano ·de Car· Do mesmo senl10r, e igual a.a, transmit-
• valllo,Felísbello Freire,Domingos Guimarães, tlndo dons autJgrapllos das Resoluções, j!l. 

Prisco Pàroizo,Garcia Pires,Rodrigues Lima, ~ancciona.das, do Congresso Nacional. auto" 
.. Pa:ranhos Montenegro, Cor reia Dutra, Mello riza.ndo a abertw•a. do credito extraordinarlo 

Mattos, João Baptista, Silva. Cas1ro, Pereira de 3:795$695, para pagar ao engenheiro 
Liroa;CruvellO cavalca.nti,Mauricio de Abreu, Nuno Alves Duarte Silva a. gratifica ção que 
Francisco Vel~a, .rosé Bonifacio, Ga.stão lhe compete, e, Jll'Orogando, por um anno, a 
da Cunha, Dand campista, Adalberto Fcr : licença. concedida ao conductor de trem da 
.raz, . Ca.rva.lho Brito, Nogueira, Lindol- Estrada. <lo FEÚ'ro Centr al do Brazil, Manoel 
pbo Caetano, Olegarlo Maciel, Rodolpho dos Santos Machado. -lnteira.da.. Archi
Pa.ixiio, Moreir a .da.Silva., Rebouças da Car- vem·se os autogra.phos. 
va lho, Ferreira Braga., Francisco }[alta., Do Minístel'io da Guerr:J., de 15 do 
Hermenegildo de Moraes, Bernardo Antonio, corrente, enviando os papeis em que o 
Costa. Neto, Lindolpbo Serra., Carlos Cavai- alf~res do 20• bat alhão de infantaria João de 
canti, Paula Ramos, Juvenal Miller, Mar çal Carvalho Borges Sobrinho pede que se lhe 
E1cobar, Germano Hasslocher, Jaroes Darcy, mandcc ontar, pa.ra todos os effeltcs, a.ttentos 
Casalano do Nascimento, Diogo Fortuna e os motivos que a.lloga, o tempo decorrido de 
Homem de Carvalho. 30 de julho a. 26 de dezembro de 1895, em que 

b - a contra-gost o esteve fOr a. das ftleiras do 
A re-se a sessao, Exerllito. - A' Commis~ão de Mat·inha. o 
E' lida e posta. em discussão a a.cta da Guerra.. 

selldo anteoe~ento. Do secl'Ota.rio do Supremo Tribunal Fe· 
O I!Jr.Oa•slano do l'Waeclmen· doro.l, de 15 do corrente, saüsfuzenJo a. re

tc. (sobre a acla)-Sr. Presidente, pedi a pa- guisiçã.o doatn ca.roa.ra,a. res~íto das cartas
lav rn, sobro a actn, para levar ao conheci- precatarias expedidas pelos Juizos federaes do 
mento de v. Ex., e da Ctl.mnra quo 0 00980 Estado da. Parallyba e fi o Distl'icto Federal 
dlatincto collega, 0 sr.Urbano Santos, por se para pagamento a. Paiva. Valente & Comp. , 

ha " d · Lem os, Moreira e Monie o Santos Gomes 
ao r enlermo, ei:z:a de comparecer á. .sessão & Comp.e ao Dr.Hila.rio de Gonvêa.-A quem 
deE~~-:a o meu illustre collega on~ontrar-se fez a. requisiçã.o. (A' Commi'Sillio do OJ:Qa.· 
restabelecido amanhã, de m odo a. vir desem· mento, 
penba.r o seu cargo com o brilho com que Telegrammas: 
costuma. fa.zel·o. Do Dr. Viconte Ma.oha.do, communica.ndo 

O ... p 'd t 11 · ter reassumido, em 16 do corrente, o governo 
terad":~' 1•ee1. en e -A Mesa ca. ln· do Estado do Paraná, desistindo do resto da. 

Em seguida. é approvada, a. acta, llconça em cujo goso se achava, para trata
mento de sa.ude, e apresentando as saas 114U· 

08r. Alencar G ufma.riies(t• daçõe~. -Jntei:rada.e agradeça-se. 
Secr~lad<>) procede á leit ura. do seguinte Da congregação do Gymnasio Amazonense, 

reprllsentando Mntra-projecto que proroga. o 
EXPEDIENTE s ystema. de exames pa.rcella.dos.-InteiradA. 

Oftlcios: Requerimento do Dr. Julio Sergio Palma. 
Do Sr . 1• Secreta.rio do Senado, de 15 do preparador da. Fll.Culda.de de Medicina da.· 

corrente, transmittindo um a.utographo da Ba.liia, pedindo que soja. considerado lente 
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·subs\iluto d:J.. me~ma. Fa culdade, li. vis~ do. AquellllS que atacam a. disposição orça,. 
quB e:s:põl). -A' ComJnissão de lnstrucção e .menta.riil. vao :~.inda. além. · · 
Sande Pnblica.. · · . . · , · Não -satisfei tos de a.ppellm• para: o ar t. 9• 

da. constituição, appallam ta.mbem para o 
O !!!h.• ; 'l"residentc-Tem a palavra art. 12, onde esttl. exarada a eompeeencia. . 

o Sr. Barbosa Lima. (Pausa.) · cumulaliva d.a União e dos Estados. ··. : . 
Não está p re.sente. , . A IJ.Ueseão póde sar· dividida. ~m duas par -
Não !la. oradores inscriptos; si não ·ho. tes: 1~. o imposto sabre dividenlios de Mm· 

quem queira usn.t· da palavra., passo tt ol'dem parihias anonymas não póde figurar no · Or· 
do dia. (Pausa .) . · ça.mento da Receita da Uni(to porque é um 

imposto de-industrbs c profissões qullllrivatl" . 
PRlliiE:IU.A PARTffi "DA oRDffiMDO DIA vam·3nte pertence aos Estados; 2•, ·ainda .· 

tn~is ; a. compcteacia dos Estados· é incon-
Não havonclo numero .pa.ra. a. votaoão das testa;vel sobre olles, Pm vista da compe· 

.mater las, pass;1.- soá roa.teria; ·em disouss3.o. tencia a.ccumulativa, lnstittlid:J. no art. 12_ • . 
Continua a discussão unicil. do pa.recer nu- Vou estudar 03sa.s dtia.s questões sob · 

·mero 199 A, ele 1904, sobre as emendas o!fe- tt-es Ih>ntos de vista. ; hlstorico, ll.seal e con· 
recidas em 2• discussão ao projecto n . 199; stitucional. 
deste anno, ClM orça. a. l'ecelta geral da. A Jlrimoira questii~ quo .vou estudar ê si. o 

.Republica para. o exercício de 1905. impos'lo do divrdoodos se póde confundir com 
o imposto de illdnstrias e pl'ofissões po1-que, 

O Sr. Felilllb e llo F reil•e(·)-· coar ... rme a conclusão a quo chegar, nega-se 
O debate que sa agitl\ em -torno da dispo- ou affirma.se a. inconst ituciooa.Hda.do ou 
sição do orçamen to 1la. rnceita, tl'ibutando os constitucionalidnAe da. União em t t·lbatar 
dhi dendoll das companhias ou sociedades esses impostos. 
anony~S, Wm uma. impor ta.ncin. tal, que 0 iro~sto de indu:rtrlas G prol'iSl!ÕeS per
me obrJga. n. vir ~ospreteaciosamento justi- teacia., Do tompo do Impor lo, á. compctenoia . 
fk 1r o meu voto a favor da disposição or- do Poder Legislativo geral. Jamai~. :om 
camentn.ria . face do um fn.cto legal, ollo {oi cooceil!do :l.s 

Essa polemica, Sr. P!·es\deute, a;ffecta. os provlnciaa. Realmente, ella~. em virtude da 
situação prece. ria ue su.a.s finanças, em vir· 

principias ess~nciaos do actua1 regimen po· tude do Ul'rocho,<l.a centt'alizEL~ão il. cfluo o.Im· litico, v 
Nao se pen~a que a discussão que so a"'it~ , perio levou a. administ1·acã.o e a. po 1t\oa, ti-

" "' veram muitas vazas necnssldado de recorrer.. 
no. qual eu vejo duas correntes de opinião, se do imposto de industrias e protissGes nos 
n'ãose pensa, dizia eu, quo se.la. uma. dls- i cossão secunda!•ia., de ordem Inferior, 0 sim seus Ol'çamentos, como l'ecotrP,ram n.o m· 
uma disposição que va.e affecta.r os priuci· posto de importação; m!LS,ja.ma.is houve acto 
pios baslcos, ossencia.es, do regímen federa· legal quo permittisso ás prJvinci:~,s la.nQn.rem 
tivo. impostoo de industrias o profissões. 

Desde q11o se contesta a. competcncía. da A inclusão que olla.s faziam desse Imposto 
Unilo, para tributar os dividendos das com· om seus orcamentos não pa.ssava. de um 
panhias e soaiedades a.nonymas, seodo ossos abuso, do uma usurpação, de uma violeneia. 
in3titutos de oara.ote1• o ;·ognladils por lcl.i! A prova do que assim el'a está no fllcto de 
fedel':WS, para. se dar a.os Esta.dos e.\Sa. com. Wr a. província do P0raa.mbuoo, dosdo 1870, 
petencía exclusiva, claro ast1 que se noga á lançado, inserip~ J, em seu ·orçamento o im
Uniiio um direito de soberania, ClU~l seja. o de posto de iatlustt•ias o profisSões o, aftect:l. a. 
tributar um facto de ca.t•acter geral e de questão n.o COnselho de Estado, osto concluiu 

-caracter federal , como ó a. ronda. pela. incompeteocia. leglsla.tiva provincia.l 
A discussão que se toro agitado nos ult!mog para tributar imposto.~ de industrias e profis· 

dia.s divide a. Ca.ma.ra. em dous oa.mpos. Do uro sõcJ~il commissão, nomead:~o pelo governo 
Ia.dose diz que o imposto sobre dividendos d 
tributado pela. União é inconstJtuctone.l por- imperial, om 1874, para e.s~u ar os impostos 
quo, confundindo·se imposto de dividendos e Casor a. divisão iributn.r ia. emro o gQverno 
.ov:m i:mposio do industrias e profissões,esendo geral e os governos provinciaes, opinou, 

como mostrarei em pouco, que os impostos 
o imposto de industria.a e pro1lasões da. compe· de industrias e I> to fissões passassem á com· 
tenoia privativo. dos Estados, se conclue pela. petcncia. tributaria das províncias . Isto 
inconstltuoioca.lidado da dlapoaição do Or· indica que 0 imposto do induatriae e profis
ca.mento da Receita. eões jo.maís i'~i lega.[ o constitueiona.lmenie 

da oompetencía. da.s p:rovineiu; mas, aob o 
ponto do vista. historioo, qual !oi a orlgem 
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deste imposto, par:i. ver si elle póde se con- l!ue reca.be sobl'e a. r enda da indu~tria. ou. 
fundir com o imposto sobre dividendos 1 · profissão, · 

Vejamos o cri te rio bistoríco. · Eis a. h i a differenÇa. caracter ística dos do U3· 
O meu illustra.do coUega, que tão brilhan- impostos: emqua.nto em um se paga. p or 

t0mente occ:upou a tribuna, sabbada, estabo- taxa ftn, ostabelecidll erri moeda, ern outro. 
leceu como facto historico a lei n. 1.057, de o dl} dividendo, se paga por meio. d!l porcen, 
1867; mas parece, e peço desculpa a. S. Ex; tagern, de uma razão, dous, tras, quat~o ou 
para dizel-o, que hnuve enga.no de sua parta. seis par cento. · 

O imposto de industrias C profissões foi U~I SR. DEPUTADo_ Sobre o luo~o ~ 
creado po1• alvará. de 1812. Vejamos qlL'\es 

. as causas flminceiras a economicas que deram O Src FELISBELLO FnEIRE - Sobre o 
lo"a.r â creação .desss impost(), para ver si lucro. · · · 
elle -tributou a renda ou só mente as indu>- O que estou provando é quO ,S)h o p onto d~ 
trias e profissões. . ;·ista do crlterio bistorico, o imposto de in· 
. Organizado o Banco do Brazi!, não per- dustrias e profissões, que foi c1·oado entro 
mittíndo os moldes do.;-sa órga.nização a nó3 om 1812, não faz confusão com o de· 
prosperidctde do esta b9lecimon to bancat'io e dividendo. · 
tornaD.do·se preci~a a a.Ueuçâo do Governo Eu insisto em lembra~ a meu~ collegas
pat'a uma t•emodelação, a. autoridade baixou que niio se deve eonfuudir imposGu de . in· 
o alva1•á do outubro da 1812, como auxilio dustrias e profissões com o imposto de di vi· 
ao banca. e . estabeleceu entã.o. o seguinte: dando. · 

«Al't. 2• do alvará-Igualmente se pagará Sob o, ponto de vist :~, da. nossa histol'ia, 
por a,nno 12.~800 por cada. loja, armazern ou acabamos de ver o acto legal que creou o
~obrado em qut> se veuda. por grosso e at1~- imposto de industria.s e profissões, dando 
oado ou. a retalho e ;·arcja.da. qualquer.qna· Jogar a quej~mais se possa confundir cam o 
lidade de f<1zenda e seccos oU molhados, fer· imposto sobr·o dividendo. 
ragen3, louç~. vidros ; por cada. loja. de Em 1867, data. aponta!la pelo meu hon· 
ourl ves, lnpida.Pios, corrieiros, funileiros, rado collega da. Bahill, da creaçã.o do imposto 
la.todros, caldereiros, e3ta.nqueiros do ta· de 1nclustrias e prJftssões, uão se deu ma i& 
11.\co, boticarios, botequins e bvernas, sem do que a. consolidação das disposições do ai· 
isenção de pessoa alguma residente no Bt'azil vará de 1812 em uma Eó lei, ma.n ~on1o-se a 
que taeslojas ou armazens tiver.» taxa fixa., caracteristic:J. do imposto da in· 

Estli. aqui francamente o imposto de in· duitrias e 11rofl.ss:>es e accregoon taudo-s~· 
dustt•ias e profissões, formado como auxilio então o sagumto : ct·eando-so uma taxa. de 
a.o B1nco do Brazil, e vê-se, pela. leitura. que L ly~ "/o sobre os dividendos das compJ.· 
acabe! do fazer, que o imposto creado om nhia.s. 
1812acompanhou-se de umn. taxa fixa. Eram Mas eu chamo a a.ttcnção da Camara dos 
12$800 por cada ioja, osta.belecírnonto com- Sra. Deputa.do3 para. notar que este acto do 
mercla.l, índnstrial, e tc. O imposto foi acom· 1867, creando uma. ta.xa. de 1 It2 •(• sobre di· 
panha.do, nio do uma l'a.zão, de uma por- videndos, nã.o unnulla, não confunde o im
canta!jem, mas de uma .tau fixa., expl·essa posto de irtdnsh'i&<~ e profts3ões com o imposto 
perfeitamente em moeda. de dividondo,porque a moJma lei estabelecia. 

Vê-$e, Sr. Presiden~e. pela. leitura do al- que a cobrança de llj2•f . só se tornava. efl'e
:va.r~, que nem de longe so póde concl!lir que ctiva quando houvesse dividendo a disírr·· 
elle creo.sse o imposto sobre renda ou sobre buir; na hypothese da.s oompanhia.s não da· 
rendas; elle ereouurn imposto que affeotava rem dividendo, não havia cobrança., de
a industria e a profissão, e tanto que eslabe· vend:> onti•etanto, cobrar-se as taxas flxa.s, 
leceu uma taxa fixa. isto é, continuando o impostJ de industrias 

Pol' conseguinte, sob o ponto de vista do a proflS8ões essencialmente separado do im.
criterio historico, o imposto de industria.s o posto de dividendos. Logo, o acto de 1867, in· 
profissões não se póde confundh• com o im- v oca.do p3lo illustl'e collega, não prova. o 
posto sobre dividendos. qu() elle quer-não prova quo os dous im· 

O alvar4 não creou 2, 4 ou 6 •!o sobre a postos sejam uma e a mesm:t. cousa ; prova o 
renda. desses estabelociroentos commerciaes e contrario e está de. perfeito accôrdo com 
industrines, mas uma taxa fixa para todos os a. primitiva lei q11e creou . entre nós o im· 
esta.belecimen tos commel•ciaos e industriaes posto de industria.s c profts~ões • 

. que viviam no paiz atEl entM!. Ora, Sr. Presidente, si o oríterio hi~t orica.· 
~go, daqui vamos tirar uma cooolusã.o: nosso, si nosso pa.ssa.do, si a nossl\ histori<l. .. 

ê que o imJ)osto de industrias e profissões tem não p Jrmittem confundir impostos de indus
uma ta.u fixa. tria.s e profissões com imposto de divideodo, 

Não asaim o irnp..)sto de dividendo, que ê claro está que a competencia. esladuo.l sobre-
cobrado por meio do tJorocnt:.tgcm, por iso.o um n~ a.ntoriz.,~ a se estender ~obre o outro,. 
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·isto é, do • fa:.cto dos Estados cobrarem o im
posto de industrias . o profissões não re sogue 
que possam cobrat• o imposto de dividendo, 
visto que este é ditferente daquelle outro. 
Pa~semos agora a analysa.r a questão sob 

o ponto de vista fiscal o . vamos a vel' si so h 
essepo:Jto de vista póie haver· caa fusã.o 
entra o impostiJ de inrlus&rho; e profissões o 
os impostos de dividenrJo. (PaLtsa.) 

Dizem os arestos judicia.rios dos paizcs re
gidos por instituições políticas i~ua.es ás 
noss,ts que :.-.constitucionalidade ou inconsti
tucionalidade de um impo3to se deduz da na
tureza da sua materia tributava!. 

Logo. é a ma teria . tributwel quo veiu d{}
finir a natureza. do imposto: os outros ele
mentos de caracterização, de di:ffJrenciação, 
como a tax:t. são de n ·-~t·Jrezn. secundaria: 
pr:ma sohr.1 a, taxa. a mat'3rin. tributavel. 
.Le~Je •.,uJ :t matcda tributavel do imposto 
de industria. e profissão é a. profissão, e des•le 
quea ma.teria tributuvol uo imposto de divi
dendos é arenda, claro está que, sob o ponto 
de vistG. fiscal, os doua impostos silo essen
cialmente differenbs: em um caso, ê a. pro
fissão, que 6 a mesma; em outro caso, é a 
materia. t1'ibutavel, que póde mudar. 

E a r::\zão de ter o imposto de industrias e 
protlssã>J uma taxa. fixa. é quo a protl::são ~ 
a mesma. 

A~sim, tomemos a profissão üe medico, de 
clinico: os cliuicos não toem annua.lmen te, 
todo-3, a mesmil. renda.; a. 1•euda ê divm·sn, 
conrorme o grão de confiança. e de compe
tencia de cada. um perante sua. clientela; mas 
o i nposto de industrin. e proftssiio de um 
clinico quo faz lOC:úOO$ por anno ó o mesmo 
de um clioic•J que fuz i:OOO$, poi:s o imposto 
é fixo, o imposto ê soln•e a profissão, a razão 
de sfr do imposto de industria e profissão é 
legaliza,r, é legitimar a profissão, não é tri· 
butar a rendô1. 

POl' isso, os tribunaes uizom, e muito bem, 
que o cn·actcristico do imposto reside nu. 
natureza de sua mn.teria tributavel. Tal é a 
doutrina dos arestos dos tribunn.es ameri· 
ca.no3, arestos que deixo de ler e que firmam 
este principio correcto e verdadeiro. 

Si sahirmos da materia tributavel ua~·a a 
taxa do imposto, que é ou tro elemento de 
caracterização, de differenciação, veremos o 
seguiu te. 

Cada imposto tom seu processo fiscal de 
Sal' pago. O procesilo fiscal do imposto de 
'industria e pt·ofissã.o é uma taxa fin, deâ· 
nida, em moeda, em dinheiro ; o imposto de 
dividendos não so paga por uma taxa fixa, 
porque, sendo a. renda. a materia tributa.vel, 
póde ser maior ou menor, de onde se esta· 

·'belece então .uma. porcentagem do 2 e 3 °/o• 
Jámais se cobrou o imposto sobre divi· 

·dendos conforme uma taxa fi"~~,, como já· 
Vol. VI 

mais so cobrvu o imposto de industria.e: 
profissão por meio de uma razão ou porcen· 
t8gem. 

Logo, · si a natureza. da ma teria tributavel~. 
num caso o no outro, servo J>a.ra. distirc
guir a natureza. ditferantodosdous impostos, 
nas mesmas condições. está. a .ta.xa. 

Appliqucmos ag.Jra este despretencioso es- · 
turlo. Os impostos de importação são pagos 
por meio de taxa. e l)Or meio de razão, . isto 
é, ha umaqu:\ntia. definida .em moeda para. 
ser paga pelo producto importado, como ho. 
um algarismo definido em porcentagem, do 
lO ou de 15 o/o. 

l{a. necessidade, no imposto da impJrtação, 
dá dupla taxa,, como um olemcnto de fiscali
zação da autoridade. Por exemplo: a seda 
paga, po1• unidadJ de medida, diga-se 20$,. 
que representam 30 °/o do valor official; po.r 
conseguinte, o confer.:mte tem ahi dous 
elementos para fiscaJiz[l,r a verdade do paga-
mento do imposto. 

A importação é o unico imrosto que reun-e 
n. dupla taxa, : a fixa e a. porcentage n ; . ID.:lS' 
o imposto de industria e profissão só se paga, 
por meio do taxa. fixl, e o imposto sobre di
videndo 8Ó se paga por porcentagem. 

Logo, sob o ponto de vista fl~c \,, os do~s 
impostos são essencialmente ditferent1:s, nao 
só em relaQão â natureza da. ma.teria tribu
tava! !!orno em relação a.o processo fiscal 
de sua cobrança. · 

Logo, si os Estados toem cornpetoncia. para. 
tl·ibutar industrius e profissões, d'ahi não se 
soguo quo tenham para tributa1• dividendos. 

Eu sei que o grnpo dos impugnadores, 
não se sentindo bem collocad.os no art. 8° da. 
Constituição, ttvança ao art. 1.2, onde se es
tabelece a faculdade cumula.tiva dos dous · 
Governos. 

E como nos artigos quo traç:un a compe· 
t1.1ncia privativa. da União e dos lo~stados I!~O· 
est.â incluida a renda, concluem que a Umao 
póde tl'ibutar a renda como os Est:l.dos 
tambom o podem, desde que o art. 12 falia . 
em competench cumulativa dos dous Go
vernos, e desde que em nenhum dos artigos 
quo traçam a competencia privativa está. 
incluit~a· a rentla ou dividendos. 

Eu adeante negarei peremptoriamente este 
ponto; acho que .a. renda de companhias e · 
sociedades anonymas jamais póde ser tribu
tarta. pelos Estados federados, por isso mesmo. 
que isto importa om invalidar uma prero· 
gativa soberana do Governo Federal. 

Não se pense, Sr. Presidente, que esta,. 
questão é uma questão secundaria.; e por 
isso foi que eu disse no começo do meu dis
curso que é uma questão que affecta prin
cip:osesenciaes, princípios basicos do regi-· 
men politico adoptad.o pela Constituição de 
24 de fevereiro. 
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Mas quando o governo geral promulgou a 
lei d(} 1867, creando ao lado das taxas Jixas 
dos impostos de induatrias e profissões uma 
porcentagem de L 1/2 sobre os lucros das 
·companhias, houve, ·como agora, um pro-
·testo dellas. 

Nós p1•ecisamos estudar o nosso pa~~sa.do, 
para nelle nos illustra.rmos,. afim de po 
-dermos rewlver com sabedoria e críterio os 
.assumptos que se prendem ao paiz. 

E dá-se a seguiri:Ge aggra;vante; é que o 
imposto 'crea.doo pela assembléa geral, de 
I 1/2 •; •• não abriu exceJlQão ás companhias 
que tlnham garantia de juros, Elias esta
vam sujeitas a .este imposto como qual
que!' companhia de iniciativa par~culal' que 
se creasse no paiz. 

E :parece á. primeira. vista, pala leitura da 
representação que aqui tenho, que os argu
mentos contra essa trihuta.~ão eram proce

·dentes. 
Diziam os dil·ectores das companhias: ~Go.

rantistes aos nossos capitiloes 7 •j., a renda. 
· da estrada mal chega para. o ousteio; de 
modo qu.e o lucro que r.tuferimos do nossos ca
pitaes são justamente estes 7 '/• garantidos; 

.como, pois, vindas, a pretexto de imposto, di
minui r o juro que · garantiStes e amesqui
nhat• o rendimento de Cilopitaes qne na con-
11ança. de vossa. garantia. se embarcaram 
nessa empreza ~ ~ 

E, feita. esta into1•rogação, que não deix:t 
-de ter va.lOl', enh•etanto, o julgado do Poder 
Legislativo firmou o aresto de que o poder 
publico geral jáma.is JlOdla isentar a renda 
de tributação-o podffr geral e nõ.o o local. 

E este vae ser o"ponto capital da. mioha. 
pequena., lip:eira. o despr~tencloso. oonversa: 
~ que, sf chegarmos a. dar aos :~<::•todos a 
competeneia. para tributarem as rendas, in
v&lida.mos uma uas preroga.tiva.s mala Im
portantes do GoVOl'DO Gedera.t-a. sol>erania 
tributava! sobre factos e a.ctos de oal'acteL' 
na.~ional. 

Um dos impugnadorea do orçamento da 
receita é para mim da ma.iol' importancia., 
pela sua cultul'a., pelo seu saber e pela re
sponsabilidade que tem no actua.l regimen 
politico.Isao fa2: com que eu avance algumas 
ponderações á ·opinião desse impugnador , 

··com o maior r espeito e acatamento. 
Refiro-me ao Sr. Senador Ruy Barbosa. 

No. discurso de S. Ex. de dezembro do anno 
passado, sobre este mesmo assumpto que nos 
preoccupa neste momento, S, Ex. combs.1;eu 

.a. disposiÇão do orcamento da receita e com
bateu por inconstitucional, dizendo que o 
imJ?Osto de dividendos era o meamo que o 
de 1ndustrias e profissões. 

Para mostrar a. contradicção do illustre Se
nador Ruy Barbosilo na OJliniã.o de dezembro 

··do anno pa,ssa.do com a opíaiã.o de S, Ex. 

como Miní$tro da FD.zenda. do Governo Pro
vieorio, não px·e~iso mais do que ler t rechos 
do rela.torio de S, Ex. . 

A leitura. dQsses trechos torna 11atente a 
contradicção em que o honrado Senador pela 
Bahia cahiu como. Senado!' da. Republica. e 
oomo Ministro do Governo Provisorio. 

O Exm. Sr. Ruy Barbosa, no seu brilhan
tissimo rela.torio, dizia ao Congresso Cons ti
tuinte que não devia D.larga1', em materia. de 
tributos, a espher<1 d M concessões r~·auq uea.
das aos Estados pelo projecto, . e q u<J, si. fosse 
ilinda. a União desfalcada. em heneficio dos 
governos loca.e9, a situação seria. da maior 
gravidade, 

S. Ex. otrerecia as seguintes fontes de 
renda ao poder got'al: o impo>to sobre ilo 
renda, além de outros ,. g, a r espeito disso, 
dizia. que convinha dar a esto i mp osto o ca.ra· 
cter de tributo sobre os proventos da. pl'o· 
prledade, das prolbsões, do commercio e dos 
offlcios, 

O.l.'a, o que S. EJ::. dizia em seu r~latorio 
sobre a. conveniencia do imposto sobre a 
l'cnda, jámais poderia collocar S . Ex. na po
sição de pugnar pela constitucionalidade dos 
Eata.dos em t~·ibutarem a ronda. .ou as rendas. 

Pol' conseguinte, Sr . Pr esident6, a opi
ni&o quo o illustrado St•, Ruy Barbosa. sus
tenta hoje, da incompo toncia da. União n o 
mesmo s.rtigo, só s~rve p~1·a mo encher de 
o.dmiraçã.o, pois não ~ei quando S. Ex. tem 
razã.o: si como Ministro, si com o Senador. 
Em qua!que1' úas hypotheses, aclw qtL~ o 
mesmo principio dllviu. ser mantido, Não se 
innovou, nito so revogou a Constituição Fe
derQ.l ; olla é 11 mosmu. do.qnello t empo. 

Vimos, Sr. Presidente , sob o p onto de 
vista fiscal os impoatos não se podem aon
fundlt•. O imposto sobro industL'Üls o pro
fissões il um, o o imposto sobr e di v dendos é 
outro. 

Vejamos agora. sob o ponto de vista consti
tucional. 

A nossa Constituição, em questiio de im
postos, di vide-os nas seguintes classes: priva.
tivos da União, pl'ivativos dos Estados, prohi· 
bidos a uma e outros, e fi nalmente ac1uelles 
em que a. ac~ão póde ser cumulativa. 

Os irnpugna.dorcs da disposição do oroa
mento,sentindo-se em difficuldades para =n
tor a. semclha.nça. ou igualdade de natureza 
entre os impostos sob1•e div idendos e os de 
indusirias e profissões, sabem do art . 9° da 
Constituição, para ca.hirem no art. 12 das 
faculdades concurrentes, e dizem que ta.nto 
a União como os Estados pódem tr ibutaL' a. 
renda. 

Eis, a meu vm•, a questão capita l deste 
debate. Para. mim, é de valor muito secnn• 
darlo a questão de dtstincção entre os im
postos de industria.s e profissões e de divi• 



Camara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14:06 - Página 6 de 31 

SESSÃO EM 17 DE OUTUBRO DE 1904 363 

dendos; mas a questão de saber si os Estados 
federados tcem competencia para tributar a 
renda, considero grave, porque affecta di· 
rectamente os . princípios basicos · .. d0 · nosso 
regimeu. Tanto quanto eu_ posso ·ter uma 
opinião neste assumpto, Sr. Presidente, pro.;. 
curarei provar que os Estados federados não
pódem tributar a renda. E' preciso distin· 
guirmos ahi duas questões, em si muito díf
ferentes. · 

Nós temos o imposto global sobre a renda 
e temos o imposto sobre rendas. A distincção 
entre· estes dons conceitos é absoluta. O im
posto global sobre a renda é um imposto 
compensador, . que vem para preencher .· o 
desequilibrio, pela cobrança do imposto 
sobre rendas. Isto quer dize1• que o imposto 
global sobre a renda póde coexistir com o 
imposto sobre dividendos, o imposto sobre 
vencimentos do · empregados, . e qualquer 
outro sobre rendas. A existencia desses im· 
postos . no ··. nosso orçamento · não prohibe o 
imposto global sobre a. renda. São cousas es
sencialmente differentes, pela natureza da 
ma teria tributaria,· não • tanto, ·mas . pelo pro· 
cesso de sua cobrança, pela natureza dos 
ag.entes da fiscalização e por todos os ele· 
mentos que acompanham a ma teria fiscal. 

Já. vê que o imposto global sobre a renda 
é diff'erente do imposto sobre rendas. 

E eu, Sr. Presidente, não quiz perder a 
opportunidade de vir occupar a attenção de 
meus illustres collegas, porque desde 1896 eu 
me bato pela inclusão em nossos orçamen
tos do imposto global sobre a renda. 

Não tenho tido a felicidade de levar á 
convicção a Camara. dos Deputados da 
~ande vantagem e da imporíancia desse 
Imposto. 

Em todas as emendas que tenho apresen
tado ao orça.mento da receita, .: desde 1896 
até o anno passado, não tenho alcançado 
sinão a queda de todas ellas. 

Inquiro da razão e nas impugnações feitas 
até aqui á. inclusão desse imposto não vi 
uma razão que me satisfizesse. 

Abramos o orçamento da receita e estu
demos os seus impostos; havemos de ver 
que o capital tem vivido até hoje em um 
regimen de isenção tributaria. 

Ora, os factores de producção-o trabalho 
e o capital-o trabalho está. tributado sob 
todos os pontos de vista e, entretanto, oca
pital tem vivido até agora immune de pagar 
impostos. . 

Em 1878, creio eu, quando os directores 
das companhias na representação que aca
bei de ler pediam a revogação do imposto 
de l 1/2 % sobre dividendo chegou-se a 
dizer, por exemplo, que umaforma do capi
tal entre nós, a apolice, era isenta de im-

posto e appellava-se para o decreto de 1827 
que as creou. 

De . facto o decreto de 1827 esta.bolecia 
duas prohibições de gravame tributa.rio 
sobre as apolices. Elias não estavam sujei· 
tas ao imposto . de heranças . e· legados, · bem 
como não estavam sujeitas a.·o confisco 
quando em mãos . de estrangeiro. Abriram 
de facto estas duas excep~ões e.xpressas na 
lei. Mas a primeira excepção, isto é, prohi
bindo que as apolices so1fressem o imposto 
de herança e 1eg~dos, ·foi revogada. · 1865 ; · 
permaneceu até agora a prohibição do con
fisco em mãos de est1·angeil·o. 

Acho que essa prohibição é inherente aos · 
princípios de direito internacional. 

Acho que um paiz pobre e novo que l e· 
vantade vez em quando emprestimo no e:x~ 
terior,deve garantir os titulos do seu empres
timo em mãos estrangeiras. 

Acho de grande . sabedoria essa isenção; 
mas dessa isenção concluir-se que a apolice 
da divida publica é isenta de impostos e pas
sar esta opinião de gerações em gerações, até 
hoje combatida aliás pelo honrado Senador o 
Sr. Ruy Barbosa, firmando o principio da. 
isenção tributaria, não me v.arece justo e de 
bom a viso. Além disto, ê 11legal. 

Deixando este ponto, o que quero fl.rmat• 
no · espírito doa meus collog:}.l é que o ca
pital no Bra.zil tem vivido om um regimen 
de isenção tributaria. 

Quem tiver oapitaes o os applical' pela sa
bedoria judaica, por exemploz em titulo~ 
moveis e em apollceil da dlviaa publica não 
pa.~ará imposto de especio alguma. O capi· 
tallsta que applicar sous 1.000 ou 2.000 con
tos em apollces da divida publica., para vivol' 
dos rendimentos não pagará imposto. 

Pergunto: qual é o capital que paga. ixn.
posto, em face do Orçamento da. Receita da. 
Republica.1 Nenhum ; o trabalho ê que paga.. 

Ora, em vista disso, acho que devemos 
abandonar as materias tributadas atê hoje. 

Julgo acto de Jrofunda sabedoria da Ca
mara dos Dep~.t os alliviar o tributo que 
pesa sobre o consumo, sobre a importação, 
sobre a exportação, sobre as profissões, etc., 
para dirjgil-o sobre a. renda. e o capital. E 
o embry-ão, a primeira manifestação, que 
vem: no Orçamento da Receita-os 2 1/2 % 
sobre os dividendos-está provocando este 
debate, esta discussão, chegando-se a. allegar 
a. incompetencia do Poder Federal pa.ra tri
butar a. renda. 

Vamos agora entrar nesta. questão de di· 
reito publico: a. renda pOde ser tribu-tada. 
pelos Estados 1 Ainda mais, as rendas podem 
ser tt'ibutadas pelos Estados~ 

Pela distincção que acabei de fazer entre 
imposto global de renda. e imposto sobre as 
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rendas que pode coexistir com· aquelle; vê: esseu6ial, devendo flgu.!·ar como disposição 
se quo é um im.posto complcxnenta.r. . I expres.>a na Constituição. · .. · ... · 

· Adopt.'l.(lo esse imposto pela. camara., ~on- Em. consequcncia disto pediu a suppros-
forme.a emenda que You novamente ter a.. ·são·. _ ·. ·· . . · · .. 
honri• dà apr~~en lar , pó:.le · coexistir com 'i . E. foi em virtude disto q ue o· Cimgreaso fez 
o itnpoõto de lUvideudos sobre as campa- a ·suppressão, que j11mrüs poderá exprimir a 
nhbs. · . · · nii.o existenoia de. um principio de sup1•ernacia 

Um não eliminá o out<-o. ínlierentc á !edm':l.cão. 
A (Jonstítuiçã.O da. Repnbllca, no art. 12, Pu.r:t havcie sober .. uia. numa .rederação, 

tJ:ata.oJ.o da compete.ncia tribu.ta~i:\ con- :par<!. haver egui'paraçã.o, unidade' de acção, 
currente entre a União e. os. Estudos, diz to1 que o· Opogres.~o C;.mstit uinte supprimia 

· qne podem cobl'<U' ·.: cumula.tiv;.mente · ou os.'la. disposição; não por offens!va. a Pl'iocipios 
não&. · . cardea9S do regünen, e sim por fa.zer parte 

V a. mos, primoii'ltmente, e~tud<>r a· questão .lntrinseca do proprio regimen. . 
em-fuce do texto; d.epots, estud,\1-a.-hcmos em Ora, St· . .Presidente, si nós for mos aos ju l· 
face dos principias economicos . ga.dos dos tribuna.es americanos, onde entra 

A C<>mtitulção. ostabolece a. con<:urrP.nei!\ a f~uldadc ·concurrente da União e dos Es
da· competencia federal e da federada, cumil- t!ldo·s cumulativamente, havemos de ver que 
latõw.mente ou n<7o. · todus osjulga.dos basooram-se nes.90 prmciplo 

· RetLlroente,não figúram nos artigos da. Con- que cu ac.tbei de expor. Todos os tribunaes 
stltuição a renda ou a.s rOt.tdag como da pre-· tl.rmaram o princípio da supremacia da lei 
rogaiiva tributaria exclusiva, nem da. União, federal, como derivado d:~. supremaciu da. 
nem do$ Estados, e até cer~o ponto, om Constituição Federal. 
appa.rencia, os impugnador•es da ~~~oslr.ão Eis .a l'azão _J?OJ:' que parec~-roe que no 
do orçamento, em l'ace de tal om1ssa.o, 1em art. 12da ConstltU!çào;onde aao traçadas a.s 
razão de dizer que tantos os Est.n.dos como a faculdades curnulalivas, em questão tribu· 
União podem tributar a renda ou as rendas. taria, falla.-sG- em cumula.tivamente ou 

Para que, porém,o legislador constituinte, nao . 
traçando a a.ttribuição concur1•onte, diz : Si nã:o for isto, eu peço ao impugna. dor da. 
«cumulatlvn.mente ou não~ t Quando é que dispOSiçi\o orça.m:Jntá.ria quo mo e~l'liquo 
a. concurrencia não se e!Jec\u!\ 1 Quando 6 no terreno p1•a\lco o quo q uor dizer estu ntro. 
que esse nao, no terreno pra.tioo, tem atrecti· o sn., Momm\<\ ALvms- P~roce-uw que 
vldade 1 (Paum. ) qua.n,lo a Con8Utu1Qã.o diz - prxle1·<1 impo1· 

Não se! sl ma•faço comprehendor. cumulativan,e.n/8 ot~ n,ro - quer dize~ quo 
Supponha.mos q~e nes~e orçamanto tla. igtHil dlruito compet01 u, Unl?i.u e aos Bsta,los. 

receita, quo discutimos, tr1buta.mos a ronda; A palavra neTo, qu~ aa lü uo a.r•t ll(o, do 
~ Estadoa podem tributar, na o_plnl~ dos modo algum contrariu. esto pr!nolpl11 . No 
tnpugn~ores. Pergunto. eu, então, dr~oodo caso que n011 oooupa 11. UniU.O impõu ~ •f, so
a ConstUulcão «cumula~lVBmonte ou nao» : bre dlvidendo~.uu·~ompanhlas, us Estados não 

. quando é que nao n!o se_ cumpro t Quando é sito obrigados o. a.~ornpllnhu.l-a.; podem lmpol' , 
que se dá. a acoumul:~.ça.o 1 Em que hypo- ou deixar de impor. Ha.ja. ou não haj11 im· 
tllese 7 Numa, quo vou expor aos melll! posto federal, o sou direi~u <! llquidu. Isto ê 
coll~g~ • . _ . o que se con ~ém uadisposiQl'io constitucional. 

E pr_!nmp!o ~e dire1t0 publlco ;~ue a Con_- o sa. FELtSBELLO FRllutE~Não ha.via ne· 
stitulça.o é a. lel suprema. da. ?açao; as lel~ eesslda.de de diZI3l' isto, quando bas\a.va 
tedera.ea Sl!tão acima.. das lelll estadua.es. . dizer- todn. renda. nã.o catalogada. nos a.r· 
QU!lDdo concorrem le1s federaes com lets tigos priv.-tiva.s da união e ltos Estados 
ea10aduaes, prevalecem .a.s federa.es. póde ser cumulat!va.mouta t l'ibutada. por 

:E ou leio aos meus rllustrados collegas o 11 · 
seguinte pri.Dc.ípic do pt>ojecto de constitui- e es. . _ 
ção do Governo Provisorio: - 0 Sa. MOREIRA .ALvES-PGL'dã.o. Sl fosse 

«Concorrendo duas dtsposições do leia, fe· Vel'dadoira. a douirtn:~o de V· Ex., ue nã<;~_po
deral e· estadual, a. disposição da. lei federal derem os. Es~ados taxa1• quando a. Untao o 
prevalece sobre a. da. lei mtadual.t faz.1 esta.rl(l. mal emp••eg.J.d~ a. pbraoc- cumu· 

Isto foi expresso no ~rt, 5• do prujecto de ·latn•am~nl~ o~t nd'o . &lla. nao J?6de slgo!llcar 
conatitulçl.o. . que o dll'etio dos Es~dos,_estoJa. subordma.do 

A Commlssão doe Vinte e Um, a quem :foi ao con.sentimelito d~ Umao. 
aft'ecto o pro~to de constituição, que pro·. O Sn. F'lilLtSBELLo FREtRE- Eu chamo a. 
sc.l'sv!a·na.·by.potheee d&·coex!iieneb de duas· · a~tllneã.o criterill8a. .do ·meo nobre collega. 
disposiçõos de governo todera.l e ·Siltadua.l, e pa.ra ceate ponto. 
que .um predomín11osse sebre ·o outro, viu O sa. MoREtRA ALVEs-Estou aprendendo 
que se uata.va de um principio bulco, com V. Ex, 
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0 SR. FELISBELLO FREIRE___..;. V. Ex. não 
tem nada a aprender commigo. Nas questões 
difficeis . eu chamo ·a attenção . dos meus 
collegas a expo1• duvidas,accoitando as exuli-
cações pa.ra escl.:t.r•ecor-me. .. 

O·SR. :MoREIRA ALVES---V. Ex , é sen'lpre 
ouvido com a maioi• attenção. 

O· SR. F.r.;LISBELLO li'REIRE - Como . dizia, 
não havia necessidade na disposição con
stitucional deste--não. 

0 SR. MOI~EIRA ALVES-H<i.via; quer tlizer 
que, embora a União tenha lançado mão · do 
impoi>to, o Estado póde dispensai-o, ou, no 
caso ·cont1·ario, decretai-o. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Si jâ tinha fir
mado opr·incipio da concurrencia cumuhl.
tiva, para que dizm• __.não. Estavano cri
teria dos Estados faze l-a ou não. 

Desde que o · le.sislador · constituinte fran
camente diz que estas matarias não estão 
catalogadas como atLribuições privativas, 
bastava firmar o principio da accumula.ção, 
sem abril'- lhe uma excepção. 

0 SR. MoREIRA ALVES-Não ha excep:;ão. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE- Nós tribu· 

tamos este anno a renda e incluimos no Ol'ça· 
manto du. receita esse imposto o os Estudos 
tambom o incluem. 

A lei federal é sup1•emn. no te1•rcno pratico. 
UM SR. DEPUTADO- Logo, deixa de SOl' 

cumultivu. 
0 Sn. FELISBELLO FREIRI~-E' pot• isso que 

está. o-não, no texto rla Constituição. 
0 SR. MoREIRA DA SILVA- A disposição 

quer dizet• que, embora. a União tenham im· 
posto ao Eoita.do, este tambom póde impor. 

U~I SR. DEPUTADO - Mas não obriga o Es· 
ta.do a tel-a. 

O Sa.. MoREIRA ALVEs-Mas pôde a.o Es
tado não convir o imposto sobre. certas ma
terias que já tenha o imposto fedél'al. 

0 SR. FELIBBELLO FREIRE-Apadrinhei-me 
para sustentar esta doutrinn. na opinião dos 
tratadistas. 

Não é opinião minha, porque não tenho 
competencia sinão para enunciai-a ou fun
damental-a. 

0 SR. MOREIRA ALVES--:-Tem toda. 
0 SR, FELISDELLO FREIRE - E' preciso 

VV. EEx. attenderem para e.:;tes elementos 
historicos da. nossa Constituic,~ão. 

A suppressão se fez po1• desnecessa.ria; mas 
ftcou mantido no artigo da Cons~ituição que 
traçou a. competencia cumulativa o-não. 

Pergunto eu: no terreno pratico, quu.ndo 
se torna. e.ffectivo est,e-não ~ 

·E' em nome da. supremacia da. lei federal 
ou não~ 

365 

Euleio. para VV ~ EEx:. ouvirem. 
Eis um11" sentença, além de muitas. O ti

tulo dt) c<1pituto é: 
«Quando os poderes-dos _Estados ficn.rn sus

pensos •.. (Lê. ) 
Os poderes do Governo podem ser di vi

didos om quatro classes : « a.quelles que per
tencem exclusivamente aos Estados; aquel
tes que pcrLcn.cem exclusivamente à União ; 
aqueUes quo podem ser exercidos concur~ 
rentemente, independentemente por ambos». 

A nossa hypothese é a terceira. 
Diz uma sentença, no caso · Holmes c Jen

nison: 
« Quando e.stâ cetlida uma .autoridade 

ao Governo Federal, com a qual coexiste 
outra por p<1r~e dos E~t<:tdos, a n.utoridade do 
Governo Federal é · neccs~<1riamente ·ex
clusiva, e os Bs tado .=; não podem exercer 
constitucionalmente o mesmo poder. » 

0 SR. MOREIRA ALVES- Não é a nossa 
hypotbese. 

0 SR, FELISBELEO FREIRE -E' a mesma. 
Então, farei o historico do caso Jennison. 
E' exactamente a questão do impo;;tos do 
Banco Naciunal dos Estados Uniuos; foi a 
questão de sabm· si a base em quo se con
stituta o ba.nco era ou não tributada. Isto é 
um caso. 

E' a mesma questão o não tenho necessi
dn.de de sophismar, embo1•a possa falh ·tr por 
ignorancia. 

0 Sn.. MoRErRA ALVES- Por ignorancia, 
não. 

O SR. FEI-ISDELLO FnEnm- A quostüo <! 
da maior gravidade e aiTocta a vida do re
gimen federativo. Si nós, legisladores re
public:.tnos, firma1•mos o principio da compe
teneia estadual para. tribut<1t' a ronda, en
fJ.•a rJucccrr~mos uma faculdade sobe1·ana fe
der<1l, uma das mais impo.l'tantcs, a que 
se refero â tt•ibutação. 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO- E' incon• 
v~miente, mas não inconstitucional. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- E' inconve
niente e incons&ituciona.l. A sentença diz, é o 
seu pensamento, que, quando o Governo Fe
deral exercer um acto que tambem póde ser 
exel'cido pelos Estados, a autoridade d0 Go· 
verno Federal é exclusiva c os Estados não 
podem constitucionalmente oxercor o me::~mo 
poder. 

Ha. outras sentenças, que não pt•eciso ler, 
mas, firmando o mesmo principio. VV. EEx., 
com calma e ponder<\ção, verão que, si não 
estou com a razão, levan'o uma das questoes 
de maio1• importancia e sobre a qual não 
temos o direi to de ftcar silenciosos. 
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366 A NNABS DA CAl\lARA 

O Sn. MonEIJtA ALVE3-E' preciso partir Este imposto foi afi'edo ao Conselho de ES"· 
de um principio, ver si a disposição -consti· tado, composto de summidades jurídicas de 
tuciona.l norte-amBric.lna é per feit:l.mento nos3a. patt·ia e estas disseram o seguinte _: 
igual á disposiçíi.o da Constiouição Bl'nzUcira., « Este imposto não se r ecommcnda. sem 
Si não for, as seotenças . invocadas por V. EJt. duvida .pela sua. lega.liJa.de e inconstavel
niio podem servir para o nosso caso. · ment<l é p rejudicial aos intoresses nacionaas, 

o sa. FELISBELLO FREIRE -"- Accoito 0 peeca em- relação á sua legal!dade, porquo 
:~parte de v. E~., quo é a. express1ío da ver-. <J.ssenta em matarias a respeito da qua l a· 
d<J.de, mas lembro que a. disposição a_ qüe_ ru_e assemblêa provincial precisa de competencia 

fi , p:na lo,isiar .• Uma_ em preza do estrada. de. 
J.'ll N não c expreBsa. . . ferro, de um baneo de abertura do.um ~n.na.l 
·o Sa. MoREm.<~. ALVE5 .-:- Não posso co1u-' ou co usa semelhante, autorizada po1• decreto

prehender que, quanciu a Coustitui~[o diz que _do governo impcdal, e mediante a. concessão 
os Estados e a União podem tàxar cumulati· de garantia dojuros, dispensada. do direito 
vamcnte, so diga. que, qua.udo a Uni1l.o pód<! de importação e_ outros favores, não póole ser 
taJta.r, os Estados nã<> podem. Seria reduzil-os m:·a.teria t ributavel pelas assrunbléas_ pro
á maior míaeria: vinciaes. E' otfensivo dos ·interesses -. na~ 

O SR. FELi:SBELLo FREmE- Dizi.i eu que cionaes. » · : -· · ·. · ·:·· · · · 
da. existencia do uni não devo· con, luir, não Dizia miüs oatra. consulta a-proposito tam
só de disposi-mo expre3Sa com_ 0 por sal' prl·n- bom de uma lei de· Pernambuco de l885, .tri-,.. buta.ndo a. renda : · ·· · . . · . 
cipio in trínseco; . a supl'einacia· d<t lei fe- ~ Nenhum a.rti8o dG acto_. addjcional a.ttri-
dera.I. {Aparte<.) ·. · · _. bl ·· · ~ nld d 

· · Posta do lado _eilta. questão; puso a. de- buiu .. s assem éas provme.taea a .ac a e 
monstrar perante a. . ·sciencia economiea e de le![lsla.rem a.cerca dos- direitos eivis dos 

d 'to t·t· · 1 cidadaos brazileiros, _ e. eonaeguintemeate 
com o i re1 cons 1 uc1ona . que os Estados sobre os actos _que ·emanam direeta.mente 
não podom tributar n em a rt>nda. nem -as desses direitos. · -
renda.,. · · 

Os institutos de credito, as companhias Por i~so sempre se entendeu que as leis 
anonvmaa aa empreza.s industri~es,sõ..o todas que definem e regulam a prop1·iedade e li-

• mitam seu uso, em bem dos interes•es da 
orga.niu.da.S de accordo com a lei federal. asilocia.çã.o, são essencialmente de competen· 
O poder federal, portanto, superintende toda cia. do Poder Legislativo Geral, aendo 1ncon
a vida da companhia, em preza ou instituto, testa.vel que por sua natureza essas leis não 
por meio de suas leis, que são as leis das podem deixar de ser a.s mesmas em toda.s as 
sociedades a.nonyma.a. O poder federal influe prov íncias do Imperio, não podem estar 80• 
desde a promulgação da. IGl que regula o jeitas d.s variações que lhes imprimiria a 
a1sumpto até a. 'nomeação do fiscal. opinião dominante em cada um11. dessas as-

O Sa. TElXIUltA PE SA - IllSo prova de sembleas . 
mais. Até o imposto de transmissão de pro- Ora, Sr. Presidente, no tempo do Imperlo 
priede.de seria. federal por eSile argumento. já. se considerava que por isto mesmo q,ue o 
Todo contro.oto é regido por lei federal. poder geral superintendi:~. a. organir.aço.o de 

o SR. FELISBELLO FREIRE - J:l. me referi emprezas e companhias, promulgando a. lei, 
ao Imposto de n-a.nsmissão de propriedade. estabelecendo deveres de direotores, nome· 
Agora. vou demonstrar que os Esta.dcs não and() os ftsca.es, e que essas companhias esta
pod!Jm tributar a renda. vam sob a competencia. gera.l, como se per-

mitto a. tributação das rendas por parte dos 
O Sa. TEIXEIRA. DE SA - V. E11:. disse Estil.dos, qll:llldo ellcs nenhuma. ingerenoia. 

que os Estados-não podem tr ibutar mataria teem sobre ellas 1 
que é regida por lei federal. 

0 SR. BoLCÃO VIANNA- V. Ex. , para ser 
O SR. FELISBELLO FREIRE :- São magis- logico, precisa condemnar o imposto de trans-_ 

tr&dos, eomo V • Elt., que dizem iaso. missãG de propriedade que está commett1do 
Peço, entretanto, ao nobre Deputil.do o _. d 

favor de me ouvir, tomar suas notas ai aos E • • a. os. 
~tuizer me conteatar, pa.ra qtte eu possa con· O SR. FELISBELr.o Fll.Ei aE-Para respon-
cluir o mou discurso . · der a.a nparte do nobre Deputado, eu direi 

No Imperio, mesmo oa coll.ogas do nobr11 que a. commluio !mpeda.L do 1895, cujo pa.re· 
Deputado, deaembarsa.dores e juizes, ll.rm11.· cer teve por ftm separar as rendas que de· 
.ram este principio. veria.m pertencer 4. u.ssembll!a. get•al o 4s 

Vae ver a Cama.t>a o q ua elles di~sararu a assembléas pl'ovio.ciaes, catalogando quaes 
respeito da. tributaç~o de 1 l/2 •;. que a os impostOJ que deviam p&rteooer u as· 
província. de Pernambuco fez sobre as in· sembtêae provin~iae,, fez uma. di~tincoão 
dastriru. profundamente sltbia en~re o ca.pita.J pe118oa l 
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ou indivirlual e o capità.l de uma instituição 
ou companhia que é regida. po1• leis federaes. 

«A ma teria ô.c quo se trata comprehendeto· 
da a renua, seja qun.l for a sua. provoniencia; 
a. Lei e os Regubmentos rcspectiYo.3determi
narão cla.1•a e. precisamente a excepção nas 
qun.es não • serão por modo a.lgum compre
himdidos o~ capitalistas que tiverem de ren· 
dimonto . do tituros do divida 1mblica (me>· 
mo do nacional intern:1 fundacb), ele acções 
do cJrnp:1Ub.ias nacion:1es ou estrangeiras, 
com ou sem subvenção do governo, etc.» 

· ·. · Lo"Yo, no Impcrio ja se sustentava que só o 
poder geral tem competencia para tributar 
as rendas ou a renda, por isso que a renda 
emanada de umainstituição,de uma com
panhia, é regulada por leis federaes, assim 
como os deveres dos seus directores e a no· 
meação dos fiscaes são regulados pelo centro. 

Pergunto eu : sob que ponto de vis~a de 
p1·incipio de direito, de razão e de log1ca o 
Estado póde tributal' a renda. de uma com
panhia~ 

Eis o que peço aos impugnadores da dis
posição,e,clu.reçam, dando-me a razão clara. 
e positiva. 

0 SR. BULCÃO VIANN"A- E' O dü•cito 
constitucional existente. 

0 SR. FELlSBELLO FREIRE- Si O meu 
digno collega., r0prcscntn.ntc da. Bahia, a. 
quem me referi na sua ausencia, tivesse es
tado presente, nlo me da.1·ia agora. o aparte 
quo dá. . , _ . 

Distingui, sob o pon~o do Vl)oJ.lustorlcJ o 
sob o ponto de vist t~ fiscal, o imposto do in
dustl'ias e profissões do impos&o de ren tli· 
mentos. 

O ol'ado:· é interrompido p::tra. se proct:~der 
êl- votação. · 

Compat'oe:om mais os Ses.S;t Peixoto,En(j~s 
~1artins, Aurelio Amorim, Hosanm~h do Ol~· 
veira, Arthur Lemos, Carlos üc Novu.es,lndto 
do Brazil, Christino Cruz. Ro.ymundo Arthur, 
.João Gayoso, Bezerril Fontenelle, · F1•ancis~o 
Sá., Fredol'ico Borgm,Eduardo Studart, Sergto 
Saboya, Pereira Reis, Alberto Maranhão, 
Trindade, Abdon Milaoez, Affonso Costa,Uelso 
de Souza., Medeiro3 o Albuquer~ue,Josê ~<tl'· 
cellino, João Vieira, Esmeraldmo Bandeu•a, 
Moreira Alves, Cornolloda. Fonseca, Estacio 
Coimbl'a, Oliveira Valladão, Neiva, Bulcão 
Vianna. Felix Gasp:n·, l~ugenio Tourjnbo, Sa
tyro Dias. Augusto do Freitas, Alves Ba.t'bosa, 
Bernardo Horta, Moreira. Gomes, Galdino Lo
reto, Het•edia de Sâ, Nelson do Vasconcello:;, 
Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Augu::;to V~s
concellos, Amerlco de Albuque1•que, Erwo 
Coelho, Julio Santos, Hom•ique Borges,Carlos 
Teixeira. Broandiio, Ribeil•o .Tnnqueira, An· 
toro Uo·tulho, C~1.millo Soares Filho, Arnolpho 

Azevedo, Ferna.ndo Prestes, José LolJo, Joa- 
quim Teixeira Branlão, Benedicto de Souza, 
Abdon Baptista, Eliscu Guilherme, .. Soares · 
dos Santos, Barbosa Lima, lUvadaviaCorrêa, 
Victol'ino · :rvionteiro e Domingos Mascarenhas. 

Deixam .de •. comp:1recer- com causa parti
cipada os Srs. P<1ula Guimarães, Oliveira 
Fi()'ueiredo \Vanderley de . i\fcndonça, Ray
mrtndo Ne~y ,Passos :rv1irandn.,Antonio Bastos, 
Guodelha Mourã.o, Pa,ul::t o Silva, \Valfredo · 
Leal, Arthur Orlando, Angelo Neto~ Epami
nondas Gt•acindo, Leovegildo · Filgueiras,. 
Castro Rebello, Vorgne do Abreu, .·. Pinto 
Dantn.s, Tolentino dos Santos, · Marcolino 
Moura , Irineu Machado,Fidelis Alves, Galv~o 
Baptista, Belisario de Souza, Bezamat, Joao 
Luiz, Carlos Peixoto Filho, Penido Filb.o, 
Francisco Bernardino,.João Luiz Al ves,Leonel. 
Filho, Antonio Zacarias, Henrique Sa.lles,. 
Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio,Olyntho Ri
beiro, Wenceslau Braz, Padua Rezende, Je· 
suinó Cardoso, Domingues de Castro, Fran
cisco Romeiro, Valois de Castro, .Alvaro de 
Carvalho, Azevedo Marques, Aquino Ribeir~, 
Candido de Abreu. Cal~valho Chaves, Lmz 
Gualberto, Angelo Pinheiro e Campos Car
tiar. 

E sem causa os Srs. Virgilio Beigido, Ma
laquias Gonçalves, Raymundo de Miranda, 
José Monjardim, StL F1•cire, Viriato Ma~ca· 
ronhas, Estcva.m Lobo, Bernardo Monton·o, 
Astolpho Du tt•a, Carneiro do Rezende, Bel~
nardes de Faria, Lamouniol' Godofrcdo, Ca
logeras, Camillo Prates, Galeão. Ca.rvalhal, 
Bol'nardo de Campos, Costa Jumor, Amaral 
Cesar, Leite de Souza, Paulino Carlos e Al
fredo V areia. 

o S1.•, Presidente - A lista da 
porta accusa a presença de 120 Sl'S. Dopu
tu.dos. 

Vu.o-sc procmler ás votações das matorias 
enccl'radas. 

Poço aos Sr3. Deputados que occupom as · 
suas cadeil'as. (Pausa.) 

Vae se proceder á. votação da reda9ão de 
varias disposições alterando o Regimento 
interno da Camara e constantes do parecer 
n. 39, dJ 190!, e que. si nenhum dos Srs. 
Deputados tem observações a. fazer, dará a 
mesma por approvada. (Pausa.) 

O Sr . .Ba.rbosaLin.1.a U.izque tem 
observações a fa.zer rese~·vando-se, porém, 
para faz.el-as, após a. vota.çao de ?utras ma~e· 
rias ficando a discussão da. refer1da red.acçao 
adiada até a conclusão da. votação das mate
rias que se acham sobre .a mesa. c da que 
está indicada na ordem do dLa. 
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O Sr. Presidente-Attendendo ao 
pedido do nobre Deputado, vou submetter á 
votação a redacção fln al do projecto n. 36 C, 
-de IC04, de preferencia. á do parecer n. 39 A 
.a que se retere S. Ex. 

Procedendo·SB á votação, verifica-se terem 
votado a favor 83 Srs. Deputados e contra 4. 

O S1•. Pre8idente - A vo~ação 
accusa a presença de 87 Srs. Deputados. Não 
ha numero. 

V aC·SO pi'OCeder á chamada. 
Procedendo-s3 à ·. clla.mada, vcl'ific1-se te~ 

rem-se ausenta.1o · os Srs. Cunha Machado, 
Christino Cruz; · Bezerril Fontenelle, Fl'an
cisco Sá, Esmeraldino Bandeira, Euzobio de 
Andrade,Arl'oxellas Galvão,Rodrigues Lima., 
.João Baptista, . José ~onifacio, David Ça!fi.· 
písta,Camillo Soares Filho, Rodolpho P::uxao, 
Costa Neto, Eliseu Guilherme, Rivadavia 
Qorrêa e Domingos Mascarenhas. 

O Sr. Presidente-Responderam á 
chamada 95.Srs. Deputados. 

Não ha nume1~o. 
Fica adiada a votação. 
Continúa a discussão ·· unica do parecer 

n. 199A,de 1904,sobre as emendas o:fferecida.s 
ein 2& discussão do projecto n. 199, de 1904, 
orçando a receita geral da. Republica. pa:ra 
1905, a qual havia sido interrompida com 
a palavra do Sr. Felisbello Freire. 

Comparecem mais os Srs. Anizio de 
Abreu, José Euzebio, Vespasiano de Albu
querque, Sa.binq Barroso, Thomaz Caval
~anti e Eduardo Ramos. 

O novo Regimento neste p~·ticular é tão 
estreito, tão apertado, que nao ficou fresta 
al"uma por onde a Mesa. pudesse fazer um · 
appello ao orador que se encontra na tribuna, 
no momento om que a maioria. se lemhra. de 
constituil• numero para dar nos orçamentos, 
tão a.trazados, aquolle andam3nto que nós 
ha muito tempo .iá lhe deve.ri:mos ter d?do. 

Em segundo logar, V. E;x. anJ?unci~. a 
Mesa. ·vem annunciando haJa . var10s . d1as, 
que está em vutação a redacção do Pl'ojecto 
Lal, qUe, si nenhum Sr. Deputado faz obser
vações, a Mesa o dá por a.pprovado. 

Quer dizer que nmuovo c9stume ~e e!l
xerta como elemento da fa.n'la parasttaria, 
sobre' o c<.tdaver do finado Regimento, para 
que, em um mesmo · · annuncio, se pos~am 
englobar (a mania_ agglutinat~va <!_ecidida
mento impera aqUl dentro) . d1scussao e vo
tação. Ha. uma. di~cussão, discussão ~a. re
dacção de um proJecto, e esta redacça.o póde 
ser discutida. 

Pllrtanto, tem·S9 ·de annunciar, primeiro, 
que está. em discussão a reda.cçã.o dO})l'ojecto 
tal si ninauam pede a. palavra, encerra-se 
ess~ discus3ão, e só ên tão ess~ . redacção :fica 
sendo mataria para ser votada, de modo que, 
quando se convida. a. Camara a votar as ma
terias encerradas, não se póde submetter ao 
seu canheciment@ redacção que ainda. nã.o 
foi discutida.. 

Si, porém, o Regimento tiv~sse, em uma. 
das novíssimas reformas, que aqui teem pro
liiera.do como cogumelos parlamen~res, 
advirtido que, redacção vota-se e nao se 
discute, eu não estaria fazendo, pela ordem, 
estas observações. 

o Sr. Ba.:rbosa LiDia. (pela or· O Sn. PRESIDENrE-0 Regimento não fa.lla 
dem) (•).,-81'. Presidente, a. situação cre~da. em dis::mssã.o. 
pela falta de um Regimento raramente VlVO o SR. BARDOSA LIMA- A redacção vota-se 
-dá equívocos, como este, em,que nos encon- e nã.o se discute, não é assim? · Logo, quando 
tramos ago1•a nós tres, o honrado orador que se interrompe a. ordem do dia. para. votar 
tão brilhantemente discutiu a. Receita, a ma terias encerradas, não se póde votar re
Mesa tão dignamente representada por d&cção que não foi discutida; deve se votar 
V. EK. e o obscuro orador, do momen~o 0 que não comportia mais discussão. 
que vem pedir noticia do famoso Reg1- Eu não me at1•overia, St•. Presidente, a 
mento. fi1zer ess!l.s observaçõeil, que faço, sem que-

V. Ex. começou pedindo ao illust~e Depu- bra da consideração que a Mesa me merece, 
ta.do de Sergipe que tivesse a gen~Lleza. _de sinão, por quo vejo, nessa seria de pre
interromper suas ponderosas cons1deraç<?es CBdentes que se vão implantando, que 
afim de se proceder á votaçã.J da mate1'1as amanhã, serão allegados, como estylos, ta
cuja discussão estava. encerrada. . c1tamante acceitos pela Ca.ma.ra, alguma 

Em primeiro logar creio que ha artigo cousa. de subversivo das boas normas de pro· 
no Regimento que estatue que o orador só gresw. em dada omergencia., em que, a 
póde ser interrompido pela. ordem, pa.ra ser .pretexto de urgencia, se queira conduzir 
chamado á. o1•dem, sendo este chamamento uma maioria de occasião a superpor-se a. um 
feito pela Mesa. ou por qualquer J?eputa.do Regimento votado e discutido com a. devida. 
com as expressões do mesmo Regimento : a.ntecedencia. 
Ordem I Ordem I Annunciando que est(t em votaç!o, ou se 

porá a votos. a redaccão de um projacto quo 
nã.o se discutiu, a Mesa nos tem conduzido a. 
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esta situação, aliás animada- folgo em re
conhecei-o- dos melhores intuitos, a votar: 
primeiro, aquillo que não se publicou ; se
gundo, aquillo ~ ue não se discutiu ; terceiro, 
a fiea1·mos, um?.. vez foita. o. chamada, que dá. 
a conhecer que não ha. numero, dcsiUudindo 
a Mesa, a ficarmos na situação em que nos 
encontramos; qual é o orador que contínúa 1 
Certamente o or,,dor que con~inúa. devo sP-r 
o · meti eminente . collega. qne ··.tão brilhante~ 
mente doutrinava a pt•oposito do Orçament() 
da. Receita. 

dos varíos turnos da discussão com n.quella 
linguagem precisa e clara, que é muito sua., 
e eu gostarei de \'er a redacção de pL·ojectos 
em que houvm· colla.borado o meu eminente 
amigo, primeiramente publicada, para só 
ontão lhe dar o meu voto. 

Mas o orador ultimo, aquelle a. quem aca, 
bava de ser concedida a :Palavra, depois de 
annunciada a votação da ma teria encerrada, 
era. o que estava . discutindo a redacção, Pa
recia. que a · ma teria que sobrelevava a outra 
qualquer era. a. redacção de um projecto, por 
tal fórma que . se .. interrompia uma questão 
de ordem e convidava a Camara a tomal' 
conhecimento, interrompendo-se o discurso 
de um orador, a tomar conhecimento da re
dacção e dar a palavra. a quem devesse 
pedil-a. 

Não é que eu . attribua a S. Ex. outro! 
intuitos ·que não sejam os mais patriotícos; 
mas ê que nessa. persuasão e nesse prcsup
posto, S. Ex. pôde pensar que o vencido foi 
um, · quandoeu, por minha vez, pos::;o a.m.·e· 
dita~· que o vencido foi outro . .• Eeuqnero 
ve1•, atravéa da l'oupagem bl'ilhanto com qtt.e 
comparece nesta Camara a red;tcção final, o 
quo é que ·vae. constituir lei na. nossa col
lecçã.o, si é o que eu supponlw ou si é o que 
S. Ex. redigiu. 

Considerando que sendo assumpto urgente, 
dada aquella . • interrupção, não podia agora 
ser interrompido, adiado e procrastinado, 
porque não ha nada tão urgente como uma 
discussão. 

Por outro lado vejo que a. reclacção desta 
emenda está. assignada pelos honrados Depu· 
tados que constituem a Commissão de Po· 
licia; mas, não ha uma. Commissão de Re
dacção ~ 

O que é que a Commissão de Redacção l'e
dige ~ São só certos projectos e não certos 
ouLros. Quaes são aquelles que ella redige e 
aquelles que ella não redige ~ 

Peço a V. Ex. · unia vez por todas, pa1•a 
não ser obrigado cada vez, e para não con
duzil• a algum membro da, maioria, a propôr, 
alguma. medida que contenha em meus des· 
va.rios ; peço uma vez por todas, em globo, 
para não aborrcce1• a maioria,_..pedindo em 
detalhes, que quando houver de annuncia1• 
uma discussão, uma. vQtação, ou uma vo
tação-discussão da uma .redacção que não 
foi publicada, nos communique a reda.cção 
feita pela Oommissão tal ou a reda(}ção feita 
pela Comm issão de Redacção. 

Foi ultimamente nomeado para a Com
missão de Redacção um distinctissimo col
lega cuja habilidade em servir-se da língua 
vernu.cula é conhecida e do mais alto qui~ 
late. 

Refiro-me ao meu honrado amigo o Sr. Me 
deil•os e Albu1uerque. S. Ex. vae de ora. 
avante colla.borar na redacção dos projectos 
de loi que tiverem passado por todos os tL'a· 
mites da discussão. 

Nessa. colla.bora.Qão,oo.tura.Imente v. El. hll 
do vestir o pensamento vencedor por oeco.siii.o l Vol. VI 

Seja como for, pela ordem, quoro pM.ir a 
V. Ex., Sr. Presidente, que me informe si 
as redacções não devem ser publicadas, pa.ra 
depois de dis~rlbuidas podermos ·sabor o que 
é quesa vota.. · · ·· 

A redacção de uma lei-não preciso dizel-o, 
não me metterei •· a fazel-o, pois . que, estou 
discutindo apenasuma questão de ordem
não é cousa de somenos importancia: a col-

ocação de . um adverbio, a suppressão de 
uma partícula modificativa, tanto basta para. 
altorat• por completo o pensamento do legis· 

'lador. 
Assim, pa.1•a. votar a reda.cção de uma lei, 

quero primeil•o saber o que vou votar; quero, 
portanto, vel-a publicada, distdbuída, pa.m 
só então votar. 

Imagine V. Ex., Sl'. Presidente, a vota· 
ção da reforma judioiaria, feita dor essa ma.
neira: que resultado póde da.r 1 Será um<t 
votação em confiança, revelando apenas u. 
mutua estima e o sentimento do l'eciproco 
1'esp0ito, que todos nós cultivamos, uns pa.ra. 
com os outros ; mas não ropresentn.l•á., o.bso· 
luta.mente um pronunciamento que valho. 
por uma manifestação feita com pleno co· 
nhccimento de causa.. 

Em resumo, pergunto : a 1•edacção final 
de cada projecto tam ou não que set• pu h li· 
cada no jornal dll. Casa? ... 

0 SR. PRESIDENTE - Tem, C Sempro 
tem sido publicada, como foi esta, ha. tt'e~ 
dias. Tanto é assim, que V. Ex. vê de vez 
em quando algum Sr. Deputado pedir dis
pensa de impressão po.ra reàa.cção que se 
ache sobre a. me~a: só assim é dispensad:.\o 
a impressão. · 

0 SR. BARBOSA LBIA- Qnanto á primeira, 
parte, estou satisfeito. 

Agora, a outra : quem fez esta redacçã.o 
- o. Commissão de Reda.cção ou a Com
missão de Policia ? Quaes são os projectos 
que a Commissão de Redacção 1•edige, 
qunes os qne redige a Commissão de Po-

47 
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lillia? Qual a pa.rte do Regimento que está. 
viva, qual a que estlt a1fectada de gan· 
grena. ~ 

o Sn. Pn.EstnENTE- Os assumptos refe· 
rentes a reforma uo Regimento são, de longa 
data l'emcttidos á. Commiasã.o de Polícía, para 
que faça a. reda.cção. 

0 SR. BARBOSA LU!A. -JJe longa data. 
Então, é praxe, não é artigo do Regimento . 

0 SR. PRESIDE!\TE- E' )"lra.xe, seguida, de 
longa. data: todas as indicaçõ3s e emendas 
sobre Regimento· são remettidas. á Commis· 
são da Policia, para que as redija. 

. 0 Sll.. BARBOSA LmA - A resposta (te 
V. Ex. me satisl'a.z, porque não poderia de· 
SI\Í(lll' melhor redacção do que aquelh feita, 
em a.ssumptos desta ordem, pela Commissão 
de Policia, . 

Em terceiro lagar. . . Devo dizer que des; 
conheço o . Regimento,. e peço 1 icença pa!'il 
declarar que a culpa. não é minha, pois que 
em uma parte e1le vive SJll completa. ebu· 
liçã<) e em outra está em um continuo ·mor· 
rer, que não aca.ba. ma.is.- · 

Em terceiro logar, em um caso como este 
em que nós encontramos, em uma. oonjuo· 
eturo dessa. ordem e si a questão fosse de 
manifesta.r a estima. e o respeito que tenho 
por um digno collsga., ou uã.o í'&ria. a pw· 
gunta: está. claro quo quem devia ~ontinua.r 
com a. palavra era o digno Dapubdo que 
diseu\a o Orçamento da Receita., mas e;tou 
fa.llando em these-pergunto: quem dove 
continuai' cc>m a palavra 1 

O Su. Pali:SlllE~TE- o o~a.dor quo foi in· 
terrompido. 

o sa.. BAMOS.\ LIMA-Em primeiro loga.r. 
0 SR. PRESlDEN'l'E-V, Ih. não tinha 60· 

O Sr. Presidente- Quanto 4 pri• 
meira. p:u•te .das ponderações do nobre Depu
tado, direi que o Regimento novo reproduz 
disposição do Regimento antigo; é praxe 
estabelecida nesta. Ca~a a. Me~ a pedir ao 
ora.dor para interromper o seu discurso, 
afim de proceder-se a votações de m.aterias 
enaer~adag, desde que ha}a Pumoro. Desde 
18117 tem-se observado esta. praxe. 

Qu:J.nto á discussl\o d~s reda.ccõe3 finaes 
dos P>·ojecto <, rege o c:Lso o art . 157 do 
Regimento q_ue vou ler para que ~ nobre 
Deput:ulo fique certo ile que a Mesa., de~la.· 
ra.udo <l.lll~, si não houvesse a!guem que qui· 
zes>e fazer ob~rva.ções sobre a redacção 
finaldoparecer n. 39A, a dava por a.ppro· 
.va.da, procedeu de a.ccordo com o mesmo 
Regilnen to. 

O ru•t. 167 diz: 

«Adaptado deftalti vamente o projecto, será. 
l'emettido, com as omendas e~pprovadas, §. 
Commissã,o de Redacçã.o, para reduzil-o 4 
devida. fórma , Lida · em sessão; será. a. 
reda.cçii.o'final do projecto irnpr!ISB& no Diario 
do Congresso e logo depois 11ubmettido.. ~ 
approvaçã.o da Ca.ma.ra que só poder<t 
emendal·a, si reconhecer quo envolve inca· 
herencia, contl'<~dicçiio ou absurdo manifesto, 
caso em que se ab1•ir:t tliscu\!ôã.o que será. 
breve.• 

Esta l'edacção, a que so roferiu o nobre 
Deputado, foi publioadt\ no Dit~rio do Con· 
gresso de 14 do oorrGnte, como são todas, 
salvo quando ha. dispensa requel'ida. por 
qua.lquer Deputado. 

Continua. a discussão unica do parecer 
a, W9 A, de 1904, que orça a R.ooBita. Gera.! 
da. Republioa. para 1905. 

Oontinlla com apahwra. o Sr. Fallsbollo 
~·reire. 

moçado a talla~.• .. , O lil1•, Fell•bello F••eire (con • 
. O Sn, BAnnosA LIMA- Lembrei que não !inuando) -Sr. Pro~idente, tra.tarei de re· 

devio. continuar no.s considerações que i ui- sumir o ma.is que puder as minhas observa-
ciava, porque ia se vota.r materí& oncerrada, çõe;~ intsrrompol' 0 meu diacurso, tive a 
e a. tê era. uma. vota.çã.o que tinha sido inter- honra. de l'ecebar um :~.parte do honrado 
rompida. na seSsão passada, por não haver Deputado pela Bahia., que tã.o brilhantemente 
numero, teudo falta.do muitos membros da. atacou a disposição do Orçamento da Re-
maioria.. ceita. 

Assim, devia continuar a votação, e então 0 aparte referia-so ã. existencía. na lei do 
proporcionei o ensejo. - t b d 1 

Em todo 0 ca.so, quem dllve continuar é 1867 de urna. dtspm;iça.o ri utan o os ucros 
d f, t d das companhias; e como esta. lei regulava os 

o ora. oJ:",-que oi o primeiro in errompi o. impostos de industl·ias e profissões, s. Ex. 
Estou contente por ter evidenciado eiJIIa.s qui:z; concluir pela. identidade desses im· 

novas praxes, e reenvio 4. Mesa, sem desejar p.ostos. 
mi!JB di.touül-a, a. redaação da. novíssima. Poderia julgar-me d!sp~nsado de voltar a. 
_r~forrna. do Regimento, na qual, Sr. Presi· este a.ssumpto, por isso que elle constitue a. 
.dente, conüo tão plena.menta quanto oontlo primeira parte do meu diseurao. 
"" sisud,Qz de V. Ex, (Muito bem; m1.1ito Eu mostrei que perante o criterio fl.sca.l, 
~66m.) ' e perante .o criterl:ó btrnorico, o imposto de 
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industrias e profissões não é o mesmo .que o Deu-se o seguinte facto : no anno em que ' 
imposto sobre dividendos. as .companhias nã.o deram lucro, não se co-

Recapitulando o que disse, alcanc~i provar brou o imposto.de l l/2% e continuou-se a 
que o imposto de industrias e .profissões não cobrar os outros. 
·~ imposto n.e Penda; alcancei ');lrovar que, Om, si a taxa..de l l/2 % se derivasse de 
'Pi)r isso mos mo que o Estado tem • competen- imposto de indust1•ia e profissão, a suspensão 
ela sobre o primei'ro, dahi não se 1:óde con- de.· um impottava · a suspensão do outro; 
cluir sua competencia sobre o segundo; e mas isto nKo se deu no terreno pratico. Logo, 
alcancei provar que o Estarlo jámais,poderá a lei dt) G7,. c1•eando a taxa. de 1 1/2 °/0 

tributa!' a renda ou rendas. sobre companhias, creou duas naturezas de 
Eu chamava a ·attcnção da Camara pa1•n, impostos, pela razão que acabo de expôr. 

um facto que julgava da maior importan- Aint1a mais; porque a lei de 1867 não é 
cia, e que é a isenção tributaria em que mais do que a consolidação do alvará de 
tem vivido o capital no nosso paiz. 1812. O alvtu•â foi o actode autoridade que 

Em·nome desta isenção, Sr. Presidente, é creou o imposto de industeial:l e profissões. 
que eu aconselhava a Camara quo não reti
rasse do·Orçamonto da Receita a disposição 
quo tributa o impo':lto ·sobre os dividendos 
de companhias, por isso mesmo . que a mzão 
de se revogar esta disposição•é a mesma 
para se revogar outi'as que lá existem. 

Si o Estado não tem competencia para tl•i
butar os rendimentos das companhias e . so~ 
ciedade anonymas, não tem tambem compe
tencia para lançar imposto sobre loterias ; 
não tem competencia para lançar o imposto 
sobre Stibsidios, vencimentos de empregados 
que é renda, não tem competencia para 
lançal' imposto sobre dividendos, sobre a 
contribuição das companhias de estradas do 
fel'ro e não tem competencia acima de tudQ 
para lançar o imposto de industrias e pro: 
fissões no Districto Federal. 

E' o mesmo principio, ,a mesma razão do 
imposto que entra em jogo e ·da retirada 
desta disposição do o1•çamento ha um des· 
falque de 10.200 contos. 

Eu encl\ro este lad.o da questão como mui
to secundar lo, aoho que a cama.ra tem de Pc
solver a questão ·sobre o ponto de vista dos 
principios. 

Si o Estauo não tem competoncia para tri
butal' os impostos existentes dos c1 uaes tit•it a 
renda para sun. receita., deve retii•al-os em 
nome da verdade da Constituição e não por 
causa do desfalque que dá no orçamento. 

E' em nome deste principio mesmo que eu, 
salvo erro, já declarei que o imposto de in
dustrias e profissões, pela natureza da mate
ria sobré que recahe e pela natureza da taxa 
que se cobra, é essencialmente ditferente do 
imposto de dividendo. 

No primeiro ca~o~ elle recahe sobre ín
dustrias e pl'Ofissões e, portanto, a taxa é 
1ixa. · 

O meu honr.ado collega. pela Bahia, ap
pellou pa l'a -a lei -de. 1867. A .lei .de .1867 
creou o imposto fiscal, o de :taxação sobre 
impostos de industrias e profissões, por meio 
lle c-urna. tata. :ftxa. o uma outra de 1 1/2 °/o 
·aobrc a.s ·companhias que deiJBem lucro. 

O SR. BuLcÃo Vr·ANNA dá um aparte. 
Eu dizia que· as companhias, os bancos, as 

sociedades anonymas, os institutos do credito 
sobre cs quaes recahe o. imposto do divi-. 
dendos, <n'a.m rt.gulados por leis federaes. 

Ora, si são as leis federaes que regulam 
a 'Viela das -sociedades, companhias e bancos, 
traçando os limites da acção dos seus dire
ctol'es, as funcções das assembléas. geraes, 
como vae o Estad.o tributar a renda que ê o 
phenomeno do trabalho de capital dessas 
companhias e bancos? De duas, uma: ou o 
Estado póde t•egular a. vida das sociedades· 
anonymas, e então tem o direito de tributar 
a renda, ou então si negamos a. compe
tencii:.\ do Estado para intervir na vida da! 
companhias, sobre a qual não tem a menor 
acção, como se póde comprehende1• quo elle 
vá ter acção sobre a renda~ 

Como se póde comprehende1• que pol•ten
cendo a.o governo federal a organização das 
companhias, regulando as suas funcçõos, as 
attl'ibuições das suas assembléas, as condi
ções do~ seus negocias, nomeando fisca.es 
para ve1• si tndo está cumprido de accordo 
com a lei, como se comprehendm·, digo, que 
o Esta<lo tenha compctcnoia. para tributu.r a 
renda que deriva dessas organizações? 

Donde so der i v a :.t renda 1 
Do capital e do trabalho. 
O capital é constitnitio em geral pelos ti

tulo~ fodern.es . 
Si esses títulos são isentos de tributação, 

como se póde comprehender quo o Estado 
tribute o rendimento das companhias ~ 

V. Ex. comprehende que esse é o ponto 
capital da questão. Acabo de ler os arestos 
dos tribunaes americanos traçando o prin· 
cip;io da. soberania federal. Vê-se que o 
phenomeno renda que vem pagar o traba
lho feito nas companhias e que vem .remu· 
.nerar o capHaJ não póde se1• tributado pelo 
Estatl:o. 

0 SR. BULCÃO VIANNA-Não Se trata. do 
imposto global; m~s do imposto de ren· 
dimento. 
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0 Sa. FELISDELLO FREIRE-Sei perfeita.- . 0 SR. FELISBELLO FREIRg-0 melhor cri· 
' mente .disso, mas não posso deixar de in~ terio para se estudar uma doutrina é ana.

sistir em um ponto capital da discussão, que - Iysal-a no· terreno pratico. 
não aifecta princípios secundarias, mas prin- Vejamos nesse t~rreno a que absurdos nos 
cipios cardeas do regimen. Eu, no trecho leva. a. doutrina que dá aos Estados a com· 
anterior do meu discurso, a.ppellei par.1 uma. petencia. de tributar a reuda de estabeleci. 
disposição do projecto ·de constituição do Oo- mantos organizados segundo as leis federaes 
verno Provisorio estabelecendo a ·. suprema- e cujo funccionamento depende dessas leis. 
cia das leis federaes sobre as leis dos Estados. · 
Diz-se que foi supprimida. . essa disposição Não ha uma. só companhia. a.nonyma onde 
por desnecessaria e não porque affectasse os os Estados possam ingerir-se para estabelecer 
principios de direito constitucional ou da. este ou aquelle principio de direito. Como 
federação. pódem os Estados .ostabelecer ·· princípios de 

O principio da. federação estará. annuUado 
si dermos por um aresto legislativo compa
tencia aos Estados para tributarem a renda. 
Ahi é que fica. annulla.do o principio da. fe
deração por uma razão: . l'ecua-se, restrin
ge-se o campo do acção em que ·. se exer•ce a 
soberania da União. 

Restricto este . campo do poder · federal na. 
sua manifestação de mais importancia que ê 
a tributação, a cons~quencia é enfraquece
rem-se naturalmente os laços da Fed.eraçlo. 
O poder federado por sua vez ha de enfra ... 
quecer-se. 

Os Estados podem tributar as profissões e 
as fndustrjas, mas não podem tributar a t•enda. 
dessa.s profissões e industrins. 

Na. tributação das industrias e pr'onssões, 
a t..1.xa é ftxn. e não proporcional. 

O SR. ButcÃC> VIA.NNA-Porque 1 

O Sa.. FELISB'ELLQ F:aEntE- Disse no co
meço do meu discurso que a natureza do 
imposto resulta de dous factos - da na tu
raia da. tnateria. tributa.vcl e da nature~a. da 
taxa pela qual elle é cobrado. 

Qual é a natm·eza da. taxa~ Os impostos 
de industrias e profissões pagam taxa fixa ••• 
·. 0 SP.. BULCÃO VIANNA -Não ha paiz que 

admitta só esse cl'iterio. Todos admittElm o 
criterio fixo e o proporcional. 

0 SR. FEL!SBELLO FREIRE-O proporcional 
não ê sobre a industria, m:J.s sobre a renda. 
das industrin.s. 

Si esse imposto apanhar as rendas indus
triaes não é mais imposto de industrias e 
profissões. 

Mas a questão capital agoz•a. é sabm.• se o 
. imposto que apanha a renda ê da. compe· 
tencia. privativa dos Estados. 

Nego que o seja o já dei as razões porque 
assim penso. 

Já demonstrei q!1e as comp.1.nh!<1s e socia· 
dades anonymo.s silo todas regidM IJOr leis 
federaes. 

O SR. BuLc1í.o VrANNA-0 commc:rcto nio 
e regulado P'H' leis fede1'aes ~ 

direitos de impostos ? De onde vem esse di
reito? (Apartes.) 

V. Ex. ouça~me. Examinem-se os bancos 
a.ctualmente existente3 nos Estados, astu 
demos . a vida, o passado desses bancos. · Ell es 
são hypothecarios, de desconto ou de co:m
mercio ou o que for; sobre elles tem toda a 
a.cção o poder federal,até ·em emi ttir cheques 
e lettras de cambio; tudo se regulà pelas leis 
federaes e, para ser coheren te, V~ Ex. de-ve 
contestar ao poder .. · federal ·. a competencia. 
de taxar a lettra de cambio. Quem emitte a 
lettl'a .• •. de cambio~ E' ·uma sociedade ano
nyma. O que ê a lett1•a de cambio 1 ·E' um 
compromisso de .· pagamento. Na transacção 
da lettra de cambio ba. uma renda, ha um 
lucro, que o banco a.ufere, e sendo assim. 
por que é que o Governo Federal taxa-o e 
V. Ex. não protesta~ (Apartes.) 

Estou demonstra.ndo o perigo da doutrina 
sustentada pelo meu illustra.do collega, da 
se contestar á União a tributação sobre 
rendas das companhias. Para haver cohe· 
roncia., ha de .se contestar a tributação sob1"e 
as lettras de cambio. O que é clla. 1 E' 
moada nacional, e fica o Estado tendo com
petencia para. taxar t\ propria moeda. 

O Sa. BuLcÃo VIANNA-Foi o legislador 
que determinou. 

0 SR. FELISBl~LLO FREIRE-Não foi, seria. 
permUta-se-me a expressão, a maior 
wepcia dar aos Estados competencia para 
tril>utar a renda de institutos na.cionaes, 
porque as companhias sobre as quaes recahe 
esse imposto são institutos nacionaes, são 
instituições regidas :por lei federal. 

()_ Sa. BULCÃ.O VIANNA-Como é t0do o 
commercio . 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-A renda. de 
que cogita o imposto é um facto de caracter 
nacional. Pelo facto de derivar-se do tra
})a1.ho de meia duzia de indivíduos, não se 
segue que sej \de caracter local. 

O Estado não pôde tributar. 
0 SR. BULOÃO VIANNA-Mas não foi este O 

cri terio estabelecido pelo legislador. 
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0 SR. FELISBELLO FREIRE-Sl'. Presidente, 
os bancos actuaes são, como dizia, hypotbe
earios, · de credito commercial, de desconto, 
2 não existe nenhum de emissão. Vejamos 
nessa classe de sociedades anonymas Ol'e· 
sulta.do do Estado tributando a renda de .um 
banco~ Quem regula as . relações jurídicas e 
civis do ba.nco1 São asleis federaes, porque, 
desde o funccionamento, desde o acto da ga
rantia para o funccionamento, a.tê a fiscali
zação, tudo ê fedeeal, e assim, como admitf..ir 
o Estado tributando a renda?. 

Peço ao nobre Deputado que explique isto; 
como s~ p6lle comprehender a. tributação es
tadual sobre as lettras de cambio. E' im
possi vel. (Apartes.) 

O pensamento do legislador constituinte, 
'Vê, tJortanto,V. Ex., foi dar aos Estados o im
pasto de industrias e profissões, mas a.quelle 
que recahe sobre a profissão para legalisal-a, 
.para . legitimal-a, o não sob1•e a renda da 
profissão. Já dei a razão: em um caso é a 
taxa fixa, e no out1•o . 6 proporcional. Eu 
dizia que nos nossos orçamentos o capital 
tem vivido immune de impostos; et'a. a 
unica manifestação, a un.ica disposição de 
orçamento du Hmzil, desde J 822 até hoje, 
tendo por fim tributar o capital, era esta 
que está. sendo combatida pelos meus hon· 
l'a.dos collegas, porque até agora o ca..pitcü 
tem vivido em um regimen de excepção, só 
SJ tributando o trabalho. 

O SR. BuLcÃ.o VIANNA-A transmissão de 
p1:opriedade é um imposto sobre o capital. 

0 SR. FELISBELLO FREIR.E-Mas dos Es
·tados. Estou e~tudando o orçamento geral. 

Em nome por copseguinte, 81•. Presidente, 
deste principio de isenção tr-ibutaria doca.
pital, isenção sem explicaçã.o perante todos 
-os principias, eu chamaria. a attenção de 
meus honrados collegas que impugnam a 
.medida para, pelo menos, esclarecerem a.s 
minhas duvidas. · 

Eu não quero ter o privilegio da verdade, 
.apadrinho-me com as opiniões de estadistas 
de maior valor, que encaram a renda das 
-oompJnhias como um facto nacional e não 
·como nm facto local e ·dahi concluem a in
.competencia estldoal para tributal-a. 

O Sa. BuLCÃo VIANNA~ Na Amerjca do 
Norte não foi esta a doutrina. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Eu passo pu
l!.licar mais de 500 arestos negando ao Estado 
a competencia de tributar a renda em ab
soluto. 

Disse mesmo que lamentava que dentre os 
impugnadores da medida, houvesse um cujo 
criterio e saber eu admiro, o Sr. Ruy Bar
bosa. e lamentava as contradícções q.ue se 
notam entro o seu relatorio e o .seu discurso 

·· · ··· ·-····----... 2Hé 
373 

e então tiye occa.sião do mostt•a.r• que S. Ex. 
sustenta.va.a incompetencia eE>tadoal sobre o 
imposto de rendas. 

Em. começo o meu honra,do . colloga partia 
deum sO ponto da disposi·~ão do art. 9" da 
Constituição, a . competoncia dos Estados tri
butaremas industl•ias e profissões, chegando 
mesmo a dizer que o imposto de renda é o 
imposto de industr·ias c :profissões. . . · 

Mas, jávi oUtro collcga, que pertence ao 
grupo dos impugnadorc.1, sustentar não 
mais em nome do n.rt. 9°, mas llo art. 12. 

Outro ponto onde se colloca.m os impugna
dores. Estes dous pontos são contra.1itorio.s. 

Uma, de duas: ~i o imposto de industrias 
o profissões é imposto de 1•enda., que necessi
dade temde se ap:pella.r p.wa ontr·~ disposi
ção constitucional ·~ 

Absolutamente nenhuma. 
Mas os quecomba.tem a me:lida. fa.zmn-n'o 

coi.locando-se em ponto diiferento e, ultima
mente, depois <l•> . in teressa.n te d i~eul'so do H
lustrado l'elatol' do orça.mentv o Sr. U1·bano 
Santos, nli.o se appollou m:ü::; p<wa. o.s princl
pios de direito nem pa.ra. a. VC1\lado dos prin
cipias íiscaes, mas app3Hon·se P·1l'& a conye
niencia. e então SJ disse: como os E:~tados ti
nham pela. lei pl'omulgada o anno passado 
sobre impostos iotcr-est.adtta.es, perdido ma
teria. tributav.:Jl, ê justv qu~ a União deixe
lhes o imposto sobl'O dividendos, para com
pensar a. perda. que sofft•eram com outro 
imposto. E' o problema. collocado sob1•e o 
ponto de vista. da tL',1fl.ilac<úo, d; ~ conveniencia. 

Acho que não devemos rasob·Gr, negativa. 
ou a.ffirm11tívamentc, e.~se pl'ouloma, sob este 
ponto de -vistJ., m.n.s sim soh o ponto de 
vista da. sciencia fiscu.l e constitucional. 

Sr. Presidente, ta1·i~ multa.~ outras con
siderações a fazer a.qui,i3oln·e a historia. legis
lativ(), do Imperio, desde !827 até 1889, b3m 
como dos actos do Poder Leghl~ttivo e Ex
ecutivo, par<1. demonstl'O.l' qu/3 ju.mais o lm· 
perio cogi &ou do confunuil• imposto de in· 
dustrlas com imposi.o de l'i.l!1das, com imposto 
de re.ndas global • 

0 SR. BULCÃO VIAl'\NA-V. Ex. contesta' 
então, a opinião de Bum·que de ~Iaceilo em 
1879, dizendo que o imp!)sto de inumtrias é 
o mesmo que o imposto de renda 1 

Eu o li â Cama.ra. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE-Não ouvi V. Ex' 

ler. 

0 SR. BULCÃO VIANNA- Si V. Ex. O tem 
á mão peço que o leia. 

0 SR.. FELISBELLO FR.Eln.t: - 0 que O 
Dr. Buarque de Macedo disse, eu não tenbo 
coragem de contesta.r, a.bsoluta.m;mte ; m 
pondero a V. Ex. que muito maior valor 
na especialidade fisca.l e constitucional, d 
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que a opinião do Dr. Buarttue.-de Macedo, Banco do. Brazil; então, a a.uctoridade quiz 
teem as que foram lidas por mim: sãe opi- otferece!" a renda deste imposto ao Banco 
niões de muito va1or, as opiniões- do Co,n- para consolidar a sua. situação que- era. dé-· 
selho de Estado, sobre esse. imp0sto t!llxado na crise. Não serviu ; o programma. finllnceiro 
província de Pernambuco; Muito .. superioresá baqueou'; mas o certo é que o a.-cta, que 
ae Buarq ue de Macedo, porquanto os homens creou o imposto de industrias e profi.ssõPs, 
que as emittira.m eram encanecidos no es- creow o imposto segundoa sua natureza in~ 
tudo dessa mataria. durante muitos annos, trinseca., por meio de uma taxa fixa. 
homens que, quando recebiam as questõ'es, O acto de 1867, que consolidou o alvará de 
durante muitos dias levaYt.tm a meditar so- 1812, additou a creação de um imposto que 
bre ellas. . . . . . . . . nelle não existia.: o de 1 1/2 % sobre· lucros 

Succedeu muitas vezes que as. opiniões de das companhias; mas estabeleceu este- prin
Buarque de Macedo eram sustentadas< apenas eipio. que differeneia os • dous impostos: o 
pelo principio politico, havendo muitos que' imposto de 1 1/2 °/o só se cobrava quando as 
transigiam com. os princípios que- susten- companhias. davam lucro, continuando a per· 
ta.vam, ao passo que o aresto . do Conselho cepção do imposto de industrias e profissões, 
de Estado, conselho consultivo .Pela organi- em separado, mesmo quando ·as companhi-as 
zação do imperio, eram uma. corporação que não dessem rendimento. 
não se submettia. a influencias es-tranhas. Logo, o acto de- 18()7 cogita de dous im-

Ora, Sr •. Presidente, si tirarmos do or:- postos, do contaria, a suspensão, no terrena 
çamento o imposto sobre dividendos, temos pratico, de um, importava a do outro. 
de tirar todos esses impostos que acabo de Esse acw· não soífreu alteração na sua 
enumerar, impostos cuja natureza é esta- evolução até 1889;até entrar para os Estados 
dual e que montam a dez mil e tantos contos. o,imposto de industrias e profissões, como 

Em nome, por conseguinte, do pouco que competencia privativa da sua autonomia. 
tenho dito, appello para os meus collegas Dahi a se decla.Far que o Estado tem com
que impugnam a medida, para que elucidem pstencia, pócle tributar a renda dessas in4 

com a historia, com a sciencia :fiscal e com dustrias; ha uma dinerença. profundíssima, 
o <lireito constitucional os dous pontos: . porque a renda já é mataria tributavel poL' 

Si industri~ e profissão é o mesmo ünpos- outra impos-ta que absolutamente não está 
to que o imposto de rendimflntos. na Constituição, como pr-ivativo dos Estados. 

Por conseguinte, são estes os dous pontos Si a tributação da. renda. estives~e e~ pressa 
sobre os quaes os irnpugnadoras teem de como faculdade privativa dos Estados, pod.er~ 
leval' a, convicção â Camara-porque este se~hia., tirar a conclusão ; roas, não está, ; 
não é um debate de paixão, é um debate o que está na Constituição é a accumulação 
que envolve os princípios intrínsecos, car- da União e dos Estados sobre ars ma. terias tri .. 
dea.es, do nosso direito constiticional, é buta.veis·que não estiverem prescrlpta.s como 
questão que affecta directa.mente a comJ?e- faculdade· p1•ivativa. 
tencia. tributa-ria dos dous poderes, uma das Já fiz ver~ e nessa. occasião mereci os 
maiores manifestações da. soberania. a.partes·do nobre Deputado po1• Pernambuco, 

Não estou na preoccupagã.o de impugnar já fiz ver o que ha quanto á redacção do 
nem de dizer q_ue os outros não estejam com art. 12' da. Constituição. Ahi se diz : 
a verdade, ou que eu esteja com olla; estou «Concumitantemente ou não.» 
na posição de expor duvidas e desejar escla- Eu perguntei quando, no terreno pra.tico, 
recimentos. é razoavel este não, quando não é concumi-

- tante, e então, tive ensejo de ler os, arestos 
O Sa. B~LcAo VIANNA-V. Ex. é que tem dos tribunaes americano&, firmando o prjn-

competenCJ.a bastau te para nos escla.recer · cipio de supremacia das· leis federaes sobre-· 
0 Sa. FELISBELLO FREIRE - Nonh.uma. as leis estaduaes. 
Mostrei, Sr. Présidcnte, o penigo a q~e _Esse prin~ipi.o !JáD é_ exp1•ess~ na Oons~i"tui · 

i:uemos si dermos ao Estado competeuc1a ça.o; esse prmc1p10 ê tao essenc1al ao reg1men 
para tributar a ~enda.. . . feder!lotivo, como_ a,federa9ão ; a supremacia 

Voltando ao cnterw lustorzco, que é um àa lm federal é tao essenmal, como a supre· 
· dos mais seguros nas questões politicas, macia da ConstituiQão federal ; o principio 

chamo a. a.ttenção da Camara para o acto da.supremacia é tão in.trinseco ao r~gimen; 
que creou o imposto de industrias e pro- co:D?-o ~ princ~pi? da F~der~çã,o em s1. . 

. ftssões no Brazil, e para o acto de 1867 que S1 nos a.dmltt1mos que nao ha supre~ama 
consolidou as disposições do prirneir>o. das leis federaes; eu pergunto : como e que 

O acto de 1812 creou o imposto de indus· se explica. a uniformidade das leis do nosso 
tria com taxa fixa exclusivamente. Isto fazia paiz ? 

, parte de um programma. financeiro do rei· A Constituição prescreve o principio da 
noA,o, para. occorrer á. situa.ção pr~ca.ria do uniformidade da.s leis no paiz; isto é, uma .. 
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lei promulgada. pelo Cungrosso Na.eiona.l ê 
uniforme em todo paiz. 

Este principio de uniformidade é del'ivado 
do principio de supremacia. da.s leis fede~; 
porque, si em algum Esta.do houver uma lei 
em contrario a esta uuiformida.de que a 
Constituição ;prescreve, esta. lei é nulla, 
ll inconstiiuciOna.l, ê reToga.da pelo poder 
competente. Logo, o princípio de unirorml· 
dade, que o legisladot• constituinle e:~:igiu 
para a~ leis fedoraes, é derivado do principio 
ao. suprema~ia das leis federaes. 

Um outro principio: a obrigatorieda.de da 
execução das leis federaes. 

A obrig:~.toríodado da exoouqão das leis fe· 
deraes deriva-se do principio d:\ supremacia 
da.s leis fedcl'aes. 

O COngresso baixando um acto, sendo este 
acto sanccionado, sendo lei em summa, tendo 
todos os requisitos de lei, diz a Constituição: 
obrigatoriamente este acto será executado 
no paiz. 

Por conseguinte. devemos ver que a l'&zão 
jurídica, a. razão logica do principio da obri
gatoriedade da execução das leis federaes, 
emana do principio da sua. supremacia. 

As leis fede1·aes são supJ•cm.."ts ás lllis dos 
Estados; logo, quando ha convergencia. de.s 
duas leis , a lo1 do Estado ~\á. <pso facto mula., 
não é executada.. 

Suppooha·se a União e o Estado tributando 
as renda~; ba duas leis, da União e do Es· 
tado. Em nome do principio d:l supremacia. 
d& lei federal, prin.,ipin verd:td<>iro em to~n 
conjuneto da Constituição, a conclusão é que 
a. lei do Esto.do fica ipso facto nu! h, não só 
por este principio con~titncíonal, Ci>mo pela 
natureza econoroica do facto-ronda.. 

A t·enda de institutos, de companhia$, de 
bwcos, E! um tllct.o de caraete1· fedetoal, ue 
caract~r na.ciooal, jámais pódo ser tributado 
pelo Estado. 

0 SR. PRESIDENTJ::- OIJseri'O a. V . Ex. 
que a hol'a da primeira. parte da ordem do 
dia está finda. . 

0 SR.. FELISBO!LLO F'REiltE- Agradeço a 
V. Ex. a observaçiio e não tenho sinão de ohc· 
decel-a, mf.!smo porque só me resta. uma 
considePação a fazer, e essa por demais ex· 
tensa., que niio pode1·ei fa.zel-a. em pequeno 
espaço do tempo ; e ora. acompanhai' pao-i 
passu os factos do imporio, para demonstrar 
a.quillo que eu pt•ocure1, tanto quanto pos-
sível, damoostrat·. · 

Queria demonstrar, com todos os decreto~ 
e leis Jesde 1822 até 1889, que o imposl<l de 
industría e profissões não é imposto de renda; 
segando, que o governo local, mesmo no t•e
gimen da mona.r·chia. representativa, como 
no nosso regimen de federa~o. não póde 
tribnta.r. 

Ma.s, a.guardo·mo pa.ra. a. 3• diacll88Ão' 
afim do diseuttr disposições de tarifas, 'Ilie 
se incluem na Orçamento da. Receita.. 

Mas, V. Ex. me permitia ainda un> cinco 
minu&os na. tt'ibuna, havendo uma Com
missão de Tarifas nesta. Casa., da qual tenho 
a. hont·a de fazet• parte, convenci-me desde 
o anno pa,._~ado que esta. Commissão não pa.ssa 
de um ornato. 

A Mesa, recebendo ao Orçamento da Re· 
ceita. emendas, q\le affectam o imposto de im
IJQl'taçfio, os impos'<>~ de tarifas, que são 
de mais importa.ncia. parece-me qne a. Com· 
missi o de Tarifas deve set• onvida. Mas 
não é a vaidade pllSSoal de fazet' parte desta 
Commissão, quo me foz dize!' isto, e sim 
agu:wda1·-me pa.ra discutir as emendas 
que se referem ã tarifa em nome dos 
princípios da. _politica aduaneira c olferecer 
á consideraçao da Ca.ma.ra. . uma emenda., 
creando o imposto global sobre a. renda. ; 
e, appellando para. o seo~ímsnto de patrio
tismo, pal'a. não retit'"-l' do orçamento fe
dm•a.l o imposto de uividendos, llrmando, por 
a1·esto do Podet' Legisla. ti v o, a incompetaocia. 
da. União para. \ribul.õl.r renda ou rendas. 

As c.lnsequencias lião da maior gravidade 
para o regi men poli ti co, p:u'a a. vida. da 
fodol'&ção. 

E' em nome da. verdade e destes princi· 
pios que.! eu appello para. os meus distioctos 
collegas, p~r"' que não insistam na. impu· 
goação ou, si íosistirem, peço que escla.recam 
a.s duvlda.ll que a.t:a.bo tle ex pôr, com a. maior 
sinceridade e convicção. (Muito lielll ; muito 
bem. O orado1· d muito compri>l~enlad.o e 
abraçado. ) 

O Sr. Presidente- Passa-se á 2> 
pa.rte da. ordem do dia.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúll. a discuS:;ão unica. do parecer 
n. 172, de 1904, sobre (LS emendas do Senado 
ao projecto o. 60 B, de 190 3, l'eformando a 
organização judiciarin do Dí$tricto Fedel'&l· 

O Sr. Barbosa. Lima (·) - (pela 
ordem}- V. Ex. annunciou que se passa á 2• 
p::u•ta da ordem do di:.1. Eu tinlll, na sessão 
passada, feito uma. declaração tirmado, nas 
prues coosíantes e conhecidas nesta. Casa.. 

Mas V. E x. sabs melhor do que eu quaes 
os cstytos a.doplados pela Mesa, em mataria 
de org,,nizaçõ;o da. ordem do dia. pol' occa· · 
sião da discussão dos orçamentos. lnva.riavel· 
mente, desde a 1~ legislatura. em que os 
nossos trabalhos se prot\oa,hira.m atê o ftin do 

(•} E&(o d.íseurso tlâo (oi revisto pelo orador. 
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anno, tem -sido _norma a:cceita. pela. Mesa., , Digo que o Regimento implicit:l.mente in
toda. vez _que · ha. orçamento a discutir- se, I dica a -_ necessidade _de. nã.o ·se -dividir a ordem 
em prorogaçõel'l, fazer d~ata disc.ussão o ~s: do dia e, porta.nt?, esteta. a. p1•ax.e firmada 
sumpto da ordem do d1a, de fórma o. nao por todo~ os presidentes desta. Casa., porque 
diddü• e~ta mesma. ordem do dia .. __ _ -_-. _- _-• om se tra.tand~ da discussão dos orçamentos: 
Orgamzaram-~e as ordens do dia. de ma- manda o Regimento . que a. sessão seja de 

n~ira que, logo depois de. term_!nado o expe- éi_!lco _horas em. vez da -- sessão habitüal, que 
d1ente, começava_se a dtscussao d?s or2a· nao excede de quatro horas, isto é, quer que 
mentos; e eontmua.va-se nesta d1scussao, nem mesmo o expediente l'H'ejudique a dis· 
sezn intorrupçã~, a.té ~oe~gota;cm as 4hora:~ cussão dos orçamentos, porque essa hora. 
da. or~em do · d1~, · nao mclu10do a hora do supplementar que fica para o expediente corw 
ex.ped1ente. Mmta vez mesmo, luvou-se o responde á. hora. que nos nossos trabalhos 
rigor neste sentido a m:trca.r-se sessões no- ordinarios, isto é, na.s sessões de q_ua.ko 
cturnas para proseguir-se nas discu~sões da.- horas, era destinada a este fim. 
guellas materias. . Assim é que renovo a minha l'eclarua.ção, 

Si isto se pôde dizer, existindo na órdem em llome da necessidade, por domais demon
do dia um m•ç11,mento, quanto não se refor- strada,de uma regular colhlJoração da outra 
ça.rá n.minha reclamação vendo-se nesta or- .Casa do Congresso Nt!ociona.l na elaboração 
dem do dia um outro orçamento-o da despeza das leis de orçamento. 
do Ministerio do Intel'ior, prejudicado por Não me parece, permitta V. Ex., que diga 
projcctos que deviam ter sidoa~sumpto das mais uma vez, insistindo nas considerações 
no!:sas discussões na sassão ordina.ria, du- que, na sessão passada, aqui expcnJi, não me 
rante os quatro mezes regulal'es dos no.~sos parece consentaneo com a situacão em que 
trabalhos legisla, ti vos. nos encontramos, por demais atrazados os 

Andando nós já na segunda qulúzena. da nossos ti•aballlos pa.rla.mentares, dividir-se a. 
segunda proroga.ção, parece . que se impunha ordem do .dia para fazer pezar tanto quanto 
?. organização de urna ordem do dia não dous orçamentos postos em uma das conchas 
dividida, o mesmo a convocaÇão de ses~ões dessa balança., juntos a projectos que se en
nocturnas, como já ti-vemos aqui, para o fim contram na 2a parte da o1•dem do dia, desde 
de não prejudicarmos a. discussão dos Ol'ça- projectos de pensões, de regulamentação de 
mentos e para termos para com a outra promoçôes, motivada. a necessidade deste 
Casa do Congre:3so aquella. deferencia. que por uma recia.rnaçã.o particular, até pro· 
muito razoavelmente se impõe aos membro:3 jectos relativos a exames de preparatorios e 
desta Camu.ra. á organização judiciaria. do Districto Fe-

Dividida a ortlem dJ din., o que acontece ê dera.l. 
o que estamos vendo. A' discussão dos orça- Incontestavelmente ha. muito maior mal, 
mantos ê apenas consagr~da uma parto das soffre muito mais a causa. publica com a 
hol·as destina.das aos nossos t1·n.halhos, sendo elaboração precipitada, de ultima hora, de 
a outra parte destinada á discussão de -pt'O· orçamentos que o_ Senado não tem tempo de 
jectos, que não teem absolutamente o cam- examinar devidamente, do que com o adia· 
cter de urgencia que teem os ol'çamentos. mento para occasião mctis opportuna de pro· 

Tanto é assim que a altegaQão mais vezes jectos como estes todos, inclusive o dare· 
formulada para justificar as constantes pro- forma judiciaria, que se encontram na 2a 
rogaçces é a que se encerra nessas ponilera.- parte da ordem do dia. 
ções feitas qnasi diariamente n:1 imprensa e Não tinham os Presidentes da Camara, a 
na. tribuna do Congresso; i.sto é, que nós que me tenho referido,o proposito deliberado 
·não podemos deixar o Poder Executivo sem de impedir a discussão desses projoctos, em 
as leis financeiras, que não no::l devemos prorogaçõas, porque~ emquanto alguns 
separar sem votar as leis de meios, sob pena projectos de orçamento eram enviados á 
de íncidirmos naquella responsabilidade, outra Casa e ahi soffriam a. discussão eonve
aliás amparada na lei, de ficar o Poder Ex- niente, ficava. a Camara muita vez com o 
ecutivo com a prerogativa das leis orça- tempo necessario e o que et·a possivel dentro 
mentarín.s do anno anterior. de uma prorogação limitada, para discutir, 

O proprio Regimento jmplicitamente indica não para iniciar a discussão, mas para dar a 
esta necessidade de não se desdobrar a ordem ultima. de mão a projectos de lei. 
do dia e de não se prejudicar a discussão Imagine-se, e V. Ex. naturalmente terá 
dos orçamentos com p1'ojectos de lei que não figurado já o caso pela experiencia curiosa. e 
sejam attinentes ás finanças publicas, taes \interessante desses ultimos dias de vida par
como creditos ou projectos, que, si não fossem lamentar, imagine-se que se reproduza, não 
v-otados, poderiam trazer complicações inter- já na discussão, mas na votação deste famoso 
nacionaes. projecto de lei da refo1•ma judiciaria o que 
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occorreu aqui com o da vaccinação jenne
riana! 

O projecto tem, V. Ex. conhece melhor do 
que eu, um grando numero de artigo~, 61, 
subdivididos em paragraphos ; a vo
tação não vae ser agglutinada, já de ante 
mão se resolveu applicar agora · o trata
mento homoeopatha, em contraposição ao 
allopatha, que o outro dia vigorou, por 
occasião da vaccinação obrigatoria. 

0 SP.. PRESIDENTE~ A Mesa. nada resolveu 
Q. respeito, nem está em votação o pro-
jecto. · 

0 SR. BARBOSA LIMA- Está com parecer 
da Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça. A questão preliminar foi levantada 
sobre si deveríamos encarar as emendas do 
Senado como um substitutivo que se tomaria 
em consideração em globo, ou si era li
cito á Commissão debulhar esse substitutivo 
em todos os seus artigos e paragrapbos, 
para, contrapondo respectivamente esses ar 
tigos e paragraphos aos do projecto da Ca
mara, aconselhar, segundo lhe parecesse 
mais conveniente, a acceitação destes ar
tigos e a rejeição daquelles, ora, a prefe
rencia para o que a Camara mandou daqui 
para o Senado, ora a preferencia do que o 
Senado de lá nos reenviou. 

victoriosa em. relação á questão d::t vaccina· 
ção jenneriana. 
' Alli englobou-se e, portanto, apressou-se, 
e nesta questão desemgloba-se, descaroça-se 
e portanto, em vez de accelerar, retarda-se; 
a votação va.e ser, a con~;elho da propria 
Commis>ão de Constituição, Legislação e 
JusHça, em taes condições que, si meia 
duzia de Deputados entender, a proposito 
de cada artigo e paragrapbo, fazer o enca
minhamento da. votação, nos termos do ar
tigo do H egimento que ahi ficou, acontecerá 
isto, e chamo a attenção de V. Ex. para que 
veja que estou m. questão de ordem, acon
tecerá isto: annunciada a votação, clle pre
fere a qualquer outro e não se poderá votar 
o Orçamento da Receita, como não se poderá 
votar o Orçamento do Interior. 

Portanto, não se poderá, como se dever1a 
fazer, acceler .r o Orçamento da Receita 
emquanto não se tivel' acabado esta votação 
de emendas, artigos, paragrapbos, sub-para
graphos e pedaços de paragraphos, encami
nhados cada um ao sabor dos esclarecimentos 
que cada Deputado, no exercício de um 
direito conferido pelo Regimento, c1uizer 
propinat• á Camara. 

Estive presente, entre os poucos Depu
tados que aqui acompanhavam a discussão 
deste interessante projecto, quando um hon

Levantada a questão de ordem, não me pa- rado membro desta Casa declal'Ou que se ra
rece qur, tivesse sido decidida, e, si foi, servava para a occasião da votação afim de 
foi neste sentido que estou affirmando,isto é, nesse momento encarecer a necessidade de 
que não se trata de um substitutivo. rejeitar uns e approvar outros desses varias 

artigos e paragraphos em que se desarticula 
O SR. PRESIDE!\TE- Isto é fóra de tempo. o substitutivo do Senado. 
Por occasião da votação, V. Ex. poderá Não era, Sr. Presidente, nenhum dos roem-

levantar a questão de ordem. bros desta Camara que se tornaram aqui o 
o SR. BARBOSA LIMA-Não me parece con- alvo de uma medida, de uma providencia 

sentaneo com as boas normas regimentaes. arranjada na occasião, para os conter. 
Nunca se me afigurou occasião mais oppor- Não era nenhum destes ; era urp. honrado 

membro da maioria quem declarava, quem 
tuna. para levantar questões que respeitam nos advertia de que na occasião da votação 
ao Regimento. Parece-me que as questões · d 1 que teem de ser ventiladas como prelimina- chamal'ia a attenção e seus co legas, em 
ms devem sel-o durante a discussão. breves palavras, para fixar o ponto em vo-

tação, sobre o que devia ser rejeitado e sobre 
O SR. PRESIDENTE_:V, Ex. está inscripto o que devia ser approvado. 

para fallar sobre o parecer, e nessa occasião Imagine-se bem - imagine-se ! •.. basta 
levantará a questão de ordem. O que agora lembrar o que occorreu com a vaccina abri
trouxe V. Ex. á tribuna foi a questão wbre gatoria-lombre-se deque isto sevaedar com 
a organização da ordem do dia. 61 artigos, alguns dos quaes teem não sei 

0 SR. BARBOSA LmA- V. Ex. vae ver. 
Supponha que prevalece a votação, e é o 

que a Commissão unanime aconselha, por arti
gos, paragrapbos e até pedaços de paragra
yhos, e que se tenha de votar um texto, 
uma pbrase, partindo-a, para acceitar-se a 
la parte e recusar-se a segunda. 

Pois btm, essa votação assim dará logar a 
encaminhamento de votação. Repare V .Ex. 
que o que vae prevalecer não é a doutrina 

Vol, VI 

quantos pal'agrapbos e sub-paragraphos e 
considere-se no tempo que esse projecto fi
cará valendo como olJstaculo para a vot::~.ção 
do Orçamento da Receita e do Orçamento do 
Interior, que já figuram em um canto da 
ordem do dia reservado aos mesmos orça
mentos. 

Isto quanto á questão da organizaçao da 
ordem do dia, contra a qual · levanto o meu 
protesto, protesto de membro da minoria, 
que quer ver o andamento de nossos orça-

. 4.8 
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mentos tão rapido, que permittâ á outra.) ·· · A minha. reclamação está feita em relação 
Casa do Congresso tra.zer-nos o contingente á ordem do dia, como protesto, o em rela.
precioso de suas luzes. .· · · · . · ção á- falta de parecer da Commissão de 

Além . deste protesto contra a organização, Orçamento como uma ponderação aV. Ex., 
que me pa.rece pouco. regular, da ordem do para resolver como entender conveniente. 
dia, que não contesto que seja um direito da (Muito· bem; muito bem.) 
Mesa, accresce • que eu yejo no projecto da · 
reforma judiciaria uma comparação·· de ta- O S ·r. Presidente-Em resposta á 
bellas-. Não sei onde foi feito. esse cotejo. O primeira parte da reclamação de V. Ex., 
parecer, sobre o que se conhece de m~ríUs, tenho a tllzer que a confecção da ordem do 
sei · . eu .. que foi elaborado • pela Commissão de dia é attribuição da. exclusiva competencia. 
LogislaÇão c Justiça; mas, emmateria de da. Mesa. A qualquer dos Srs; Deputados· 
despeza, pa.r"àce-me que a Com missão com- cabe, entretanto, requerer a inclusão na 
patente para interpor o seu parecer, para ordem do di ~1. de algum projecto; a. Mesa po
nos encaminhar, para nos esclarecer; é a derá attender ou não. 
Commissão de Orç<lmento. Julgo ter attendido ás melhores oonve-

Não vejo que o projecto tivesseülo á Com- niencias . do serviço publico organizando, 
missão de Orçamento. como está no impresso que V. Ex. tem em 

Em compensação; leio uma serie de par- mãos, a ordem do dia para a .sessão de 
cellas, em duas columnas parallelas, rela- hoje. . · 
tivas a umas quantas despezas- despezas Quanto á segunda parte da questão de or
pelo · prJjecto do Senado e despezas pelo dem lev~mtada pelo nobre Deputado, sobre 
projecto da Ca.mara.-e assim 'POr deante, a neeessidade de ir á. Commis~o de OI'ça.
sem·u. somma. roento o substitutivo do Senado ao projecto 
. Parece-me que esta é uma das fun:cções da. da Ca.mara que reorganiza a Justiça no Di
Comml.~são de Orçamento. S:i, quando o pro- stricto Federal, devo dizer a V. Ex. que a. 
jacto nasceu nesta Casa, ou se,qu<tndo nella Mesa não podia· en·viar á referida Commissão 
esteve, a · Commi:ssão de Ül'çamento deu o esse subst.rtutivo porque, pelo simptes con
seu parecer, e nem podia deixar de o fazer, f.ronto da tabella do projecto da Camara com 
uma vez que se trata de urna. I'eforma que a do substitutivo do Senado, verifica-se que 
vem gravar o actua.l Orçamento do Minis- pol' esta ha uma. di:flerença, para .menos, na 
terio do lntel'ior e Justiça, não se compl'e· despeza, de 30:710$000. 
hende que, tendo sido alterado o projecto Q 1 nesta parte, tique a Ca.mal'a. sem a opinião da. O SR. BARB03A LIMA- uem sommou 
Commi!isão de Orçamento a respeito do modo D SR. PRESIDENTE- Verifiquei essa difi'e-
como se faz essa alteraQão. Si para mais, si rança fa.cilmente. 
pa.ra monos, si a gravação da despeza. publica. 0 SR. BARBOSA LIMA_ Então foi v. Ex. 
é de tal ordem q uc a Com1nissã.o julgue de- quem fez a som ma ~ 
ver aconselha.r a votal-a., pois que a Com-
missão de Orçamento é, naturalmente, das O SR.. PRESIDENTE -A som ma. foi feita. 
nossas commissões permanentes, a que, no j)ela. Secretaria da Camara sob a indpecção 
momento actun.l, ta.lvcz maior impo1•tancia do illustre 81•. 1° Secretario. 
possa ter nos conselhos que tem de propor· d s 
cionar á Oa.ma.ra, a pt•oposito da votação O Sa · BARBOSA. LIMA.- De mo 0 que a e· 
da receita. e dt\ despozr~ publicas. Si c1•etai•ia fez as vezes de Commissão de Orça-
ha. despozaa que vão sendo augmentadas raento · 
em qua.si todos os orçamentos, si não em O Sa. PRESIDENTE- Si se tratasse de au-
todos, nã.o é muito que um Depatl\do qaeil'a groento de despeza. ... 
saber a opinião da. Commissão de Ot•çamento 
sobre ca.da. um desses a.ugmentos du. despezu. 
publica ; si a situaçã.e das ' nossas finanças 
comporta que despczr1s de ordem tão ingente 
possam sor augmentadas da maneira porque 
se vae fazer, mesmo depois de se ter lido o 

· relatorio do Ministro da Fazenda, que Pos 
annuncia um deficit de c1uatorze mil e tanlios 
contos de r~ts, aiuda sujeito a liquidações 
que, si é certo, podem reduzil-o, tambem, é 
certo, podem aggra.val-o. 

O projecto tem· uma tabella que não sei 
onde foi organizada, e a. ordem do dia. está 
nessa.a condições. 

0 SR. BARBOSA. LIMA-Não sei si ha. 
0 SR., PRESIDENTE-Peço ao nobre Depu .. 

to...lo a ob:;oquio do ouvlr a explicação qna 
estou .. dando. 

Fazendo um exame no historico deste pro· 
jacto constante da synops9 de 1903, YOl'ifioa, 
se qua elle nunca. foi remettido' á. Commissã.o 
de Orçamento .•• 

0 Sn.. HARBOSA LIMA-Então é ainda. mais 
gra.ve. 

O SR •. PaESlDENTE-••• porque, oriundo da 
utna. commíssão espeaia.l, desnecessa.ria., tem• 
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se entendido sempre é a. audienci-fl. das com· contos de rMs, e não; tem parecer da Com· 
missões permanentes sobre a· mataria para missão de F·inanças. 
cujo. estudo aqu~Has commissões. são no· o sa. PRESIDENTE-O p1•ojecto foi sujeito 
meadas. ao estudo .de uma commissão especial; e é 

O Sa. BARBOSA. Ln.tA.- Então, o facto praxe não se ou.vir outra commissão além da 
ainda ê mais grave ! · que é nomead..'t especialmente para estudar 

uma. materia. Por isso é que o proj~cto não 
O SR. PRESIDENTE-Alemdisw, não tendo foi á Commissão de . Orçamento. A Camara. 

havido • augmento de despeza na tahella do approvou uma indicaçao para que fosse no
substitutivo do Senado, a Mesa..nã.o tinha de- meada uma commissã.o especial para estu
enviar este substitutivo sinão á Oommjssão dar esta materia, e. só esta foi ouvida. 
de Constituição, Legislação e Justiça, com· 
patente pa.1.1a sobre eHe interpor parecer. o SR. BARBOSA LIMA.- Artigo dó Regi· 

Quanto.á outra questão que o nobre Depu· mento, que diga que- projecto envin.do a 
tado levantou, a proposito da. votação do uma commissão.especial está dispensado de 
substitutivo, ezn occasiã.o opportuna a Mesa ir á Commissão de Orçamento, apozar de 
resolverá a respeito . . · gravar a dcspeza. pu blíca. em conte nas de 

Continúa. a votação do parecer n. 172, de contos de réis, artigo ·do Regimento nestas 
1904. sobre as emendas do Senado ao projecto condições, não conheço ... 
n. 60 B, de 1904, reformando a. organização Pra:xe ~ Estylo 1· . _ 
judicia:Na do Districto FederaL Si estylo e praxe extstem, nao conheço 

tantos procedentes qu@ bastem para, fir• 
Tem <l palavra. o Sr. Barbosa Lima. mal-os como taes. 

Expediente adopta.do em relação a cst~ ou 
O Sr. Ba:rbosa Li.ma (·)-Vou áqueile projecto (é possivel q.ne outro exista.) 

mandar á Mesa um requerimento para. que só me lembro desto caso. Artigo de H.egi
o projecto, a.ntes de. ser votad.)~ seja. remet· mento, seda para ser reformado; peaxe para 
tido á Com missão c.ie Orçamento.. ser abandonada; expediente, nunca pa,ra ser 

De facto, não conheço nada. mais escanda· invocado. 
loso, em materia. do respeita que devemos Francamente, nã.o me dou conta.nlJsolnta
sempre manifestar na. gestão do dinheiro mente d.os motlvo~; d~ ol'dem tmblica, da 
publiM, do que o ctue se vê nes~e processo razão de Estado quo possa conduzir o pn.rla, 
para gl'a.var a despeza publica, para au-. monto a fechar os olhos o a. ce1·rar os ouvidos 
gmentar um dos orçamentos da. Republica. dea.nte da oxi~tencia de um de(icit, annun .. 
em urna importanaia. superior a. 60 con1.os, ciado pelo orgão compotento, no balanço da 
sem que a Commissão incumbida de votar nossa. l'Oceita. e despeza, para votar nosta. 
no modo como se organizam estes orça· casa 0 accrescimo de sessenta o ta.n•tos.con· 
mantos, no modo como se dove tra.l)alhar tos nn clespeza publica sem attender á. situa· 
pelo ec1uilib1'io entre a üespeza. e n rocei ta, çã.o precu.ria. do Thesouro •• , 
interpondo o sou valioso parecer. Então, 0 melhor maio de attender á.~ con· 

Realmente,em ma.teria de dispensas,chego. diçõo~ om que nos encontramos, á. f!ituu.çã.o 
a dar que pensar este exemplo, conduzindo- ftna.ncoil•o., ó gt•o.va.r a despeza. ~ . 
nos, por associação de Jdéa.s, a.o que se pa.ss!\, o melhor moi o do attondm• ao defielt n.n
muitas vezes, na economia de certas igrejas. nuncia.U.o pel:L fórmu. porque o foi, ó gravar 
E' sabido que muit:.t.s religiões ha.; e prin· a dospoza com se~sentu. o tantos contos? 
cipn.lmente a mais conhecida entro os povos Então a. situa.c,~ü.o <'m que _!lOS enco~trn.
civiliza.dos, que, tendo as maiores exigencias mos não vale nada~ Entuo na.o é pree1so o 
no tocante a um certo numel'o de forma li- parecer da com missão de Orçamento 1 Quem 
dados indispensavois.· para. a.. realização de ó 0 mais. responsavel no quinhão de respon· 
determinado~:~ actos, não trepidam em mul- sa.bitidades que· cabom ao Congresso. Na· 
tiplicar as diHpensas de todas essas forma.· cional? Quem é o mais responsa.yel pela 
lidadas, mesmo tla.quella.s que. pareciam omissão de providenc.ias.' que de~orram s~r 
mais necessarias; mesmo daquellas que pa.-. sugO'eridas p.:1.ra cobrir este de{ic$t ~ E, ma1s 
recia.m imprescindiveis;. çomtanto que o ainda, pela votacão de despezas d.este _yulto, 
facto tenha Ioga.r e se rea.lrze, gut1rda.dos os gravando incontestavelmente a situaçao em 
exemplos e reservadas as cerimonias pal'a que nos achamos ? 
occasiões em que, pol' exemplo, os nubentes Nem se nos diga que o projecto não n~s-
não tenham recursos. ceu oste anno, não é trabalho desta sessaa, 

O projecto eleva a despazn. federa.l, nesta porque esta reminiscencia vil•ia em meu 
cidade, neste districto, em centenas de auxilio, uma vez que este tra.balho foi- for· 

{•) Este discurso não foi l'evis~o polo ol•e.dor,· 
mulado num momento, numa quadra., em. 
um anno financeiro em que, não me consta• 
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. o rlctÍcit - sc .tivessoft~'!Dado .- pela. fórma ' por : ParaqU&lqlieL' hdaque ;roltemos asYist~• 
que se ftrmou, segundo os da.dos que se _en· encontramos, de par com as tendencia~ pro~ · 

.-: co:>ntram no relatorio do Miill~tro da Fazenda., prias a cada. nm d~s gesto1;es ·da t'a.zenda . 
· -deste anno; · · · . · · . · publica, n,este momento, elementos · objec-
. . Num anno folgado, numa época em que as ·ti vos que convidam a. esses augmentos. 

·fln&Xlça.sse enoontrassemei!Uilibradas,cu com· A camara não esià. esqui!Ci:la de que 
prebendo·que a. pre.ssão de um ·certo numero. vof;ou csto aono uni credito de 5,000:000$ 

· ôa. eJCigoncia.s de serViço publico induzisse o ao Minis te rio . da . Gue17a. para fazer f'<tce 
'-C\Jugreaso a pedir iio contribuinte mais esse ás despezaa impo~ta.s pela cluuna.da dcmon· 

sMrl.flcio. :\ias utim anuo em que, ainda eni straçã:o da forças, que o Sr. Ministro do Ex
roora._&oria como nós nos achamos, numa terior julgou dever .fazel' no e:ttl'emo norte 
época-em que està suspeo~ ilindi pot• força da.Republioo,. Credit<ls supplementares nós 

··· do fúnding loan & amortização dos nossos os votamos aqui todos os a.nnos; vot.:J.moS : 
·emprestlmos,\lm . que so annuncia. a par da. ainda e vota.remos na .presento Se&:ão a não · 
aggravação !fu.s despezas publica~ um de- pequeno. numero de rubricas dos varias mi· · 

· precia.m()ntó na arreca.da.ção · das 1'Gnda.s nisterios . 
. a. pooio. de se apuraJ.• um d eficit do 14 mil A questão de saudo publica aqui .•• 
contos, uão me :paretJe t•azoavel, nã.o me pa.· 

, 1•ece 0 melltol' caminho a ser trilhado por O Sn. BRIOIO FILHO- E' sorvedouro. 
legisladora~ ponderados, este pelo qual em·e· O SR. BARBOSA LmA - • • • ni'ío a queslOil.o 

· l'Cdamos . votando, sem siquer euVir a opi· de saudo publica. no Bra.zil inteiro, abriu um 
nUi.o da. Commis;ão de Ot•çamen1o, o a.c<:NS· escoadouro pa.r<t os dinlleiros publicas c é 

, cimo de ~ei~entos e ta.n·toa oontos no Orca- um verdadell'o abysmo,cujo fundo a r.inguem 
·meúl.o do Ministerio da Justiça. é dado podar ver. 

E, es_ta.s considera~ões preliminares, C!ll Tomc·se o Orcn,monto do }linisterlo do In· 
terior de 12 anno.s at1•.1s, coteje-se com o 

l'elaçiio . á.urgencia de semelhante despeza., deste a.nno 0 ver-sc·hã.o as rubrlca.srelativas 
parece-me que -va.lom tanto mais quunt-o á hygiene publica e ao 8~rviço sa.nita.:rio 
não é licito ignorar quo em todos os depar· elevadas de milhares de aontos do réis. 
tamcntos da. despeza. federal os gastos cre· b 
·scem dia. pol' díu, scm nenhuma tendencia. Tome· se nesso me~mo ot•çaroento a. r11 t•iaa 

d - Soccorros publicas - o ver-se·ha rstA l'U· 
-que nos In uza. a. crer no. possibilidade de se brica dando io., .. a.t· 11 abcrtul'Q. do creditas 
reduzirem dentxo em pouco. d 

Tome-se qualquer dos ot·çamentos, tome· núdlcionaes, una impostos pelas coo ições 
t d · t d em quo eo eneontram Vfn'lDil E!ltadoa do N or\e 

se o orço.men o a rccel a e ti nossa me i· fl~tgollados pela secca., outros c:<lgl<los ou pelo 
tação se impõe UD;l quadro nada !lllimador. menos lembrados como sendo necc~sa.l'ios ~ 

Em relação <t receita., o parecer do hon· sUuiLcio croada pelo modo do ontondor o pro· 
rl\do t•ela.tor nos diz que a. nossa. C<~pacida.!lo blema.lla aauile J?Ublicm po1• p:1rto do actual 
tt•ibutaria. cstil. e.'lbo.us~,o3tá exgottada. Nem díctadot• SO.llitllr!O. 
ct•eio me8mo que se pretonda eobrh• 9 deflclt 0 SR. BRICIO FILHO_ Anolndo; po)t•l'tllto 
propondo na hora. presente uma aggra.vaQã.o dlctador. •· 
de hnpo~tos, ou soja. augmentando o.a t11xaa, 
relu.tlvns ao5 j1i exisron1o9, ou soja. ol·oando O Sn. BARIJOSA LD!i\ - S<\lJomos que, por 
.iJO\"OB tributo•. uru lado, a ca.pacidudo Ml.mtlll'ia. o com ollo. 

Nlio oreio, a não Sel' o. snpel'veuiencla. de n. paclenc!a, a. talerancia. dos brazileirot 
algum acontecimento do ca.J•acter inkll'li:J.· estão exgottnclas, oatão exhaustns ; n1io h !t 
-cional, desses que nos impõem sacriftci<'ll tle como preronder lava.r mais longe a tosquiü. 
-toda a. ordem, exigidos pelo pundonor na· ao conuibulnte. · 
-oional, que o Congre~so se julgue capaz do Sabemos, :por outro lado, que o exaggero 
.augmentar · a. carga de impostos quê onor a. na despeza. ;ttblica não tem medida. e que a 
o contribuinte bi•a10ilelro. demonstraçao dn, necessidade dessas novas 

Enmlna.ndo-se artigo por artigo a lei do. des)1ezas não se faz em regt•a, ao menes 
-despe.za em cada um dos orçamentos, ver i · Mmo uma. satlsfa.ção a.o con\r1bu1nte, ver~ 
1ica-so que ra.ro é aquelle que não tenha. dadeir~mento escol'cliado. Pois todo o mundo 
.a,ugmentos e que não &ccuse uma tendencla não sabe que neste mesmo moment-o, na 
no sentido de exa.gerar cad& v~l mais esses mesma quailra em que 10 yotam e em que se 
a.ugmentos na.s diversn.s rubr icas em que se pedem deepe:z.as nov'al! da ordem desta e tn.nt as 
·subdividem. outras, aos 30, 40 e 60 contos, de 500 

Sr. Presidente, a situação polltica, a si· algumas, de 5.000 outras; todo o ~undo 
{nação financeira, as condições oconomicas não sabe que nelisa mesma quadro. veNtlca-so 
·da. Republioa. nlo aa nos antolham desanu· essa a.nomo.lia, verdadeiramente monstruoso 
·via.da! e !LWOl'aveís. num regimeo que quer ser republicano 
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e que consiste na systcmu.tica sonegação de 
(lados honestos, segunclo os qua.es se possa 
tet certeza do modo como se escoam todos 
esses dinheiros? E' a publicação do b3.lanço 
é a :publicação de todos os documentos COi'~ 
l'espondentos a esse balanço, é a · publicação 
de todos osrelatorios, lealmente formulados, 
que póde trazer ao publico a. convicção do 
quo taes · despezas são necessa.rias, por um 
lado, e, por outro, de que ta.es despezn,s são 
inadia v eis. 

pgssa~ ser sob ce1•tos aspectos justificaveis,. 
nao sao, absolutamente, não são. viav~is '? · 
~inguem dirá que estn. seja uma. .des:Jeza. 
1mp~sta por uma situação excepcionaL 
arrumada de complicações Internacionáos. ' 

O governa~ta circumspe~to, cauteloso, 
que quel' conviver leal e d1unamente com 
seus conc~dadã~s, .a.ttendendo ~t suas justas 
reclam<1çoes, d1stmgue entre despeza neces
saria e inádiavel; attende plra a opportu
nidade de certo numero de gastos reclama
dos como necessa.rios. Não basta dizer que a 
nossa Capit:.tl, que varios Estados, que esta 
ou aquella cidado exigem um certo numero 
de despezas tendentes a sanear, a embel
lez~~. a _facilitar a solução do seu problema 
de vm~ao, a resolver as :;u,~s questões de 
constrttcção de porto.3 e ta.nta~ outras ·é 
preciso, é intuitivo c elementar, por pa;te 
de quem governa., attendendo ás condições 
em que se encontra o contribuinte, é intuiti~ 
vo, é elementar que, além da necessidade de 
taes despeza.s, a sua. opportunidade deveria 
ser encarada. Não póde licitamente o gover
nante fechar os olhos á questão que está em 
sa.bel' si é ou não a.diavel a despeza nova 
com qne se vae sobrecarregar o contribuinte. 

Confesso, Sr. Presidente, que não sei como 
justificaria a creação de uma. despeza nova 
a ele v ação do alga1•bmo correspondon to à 
uma deS})eza já existente no mesmo orça
monto, na mesma hora financeira. em que se 
annuncia a e:ltistencia d~ um deftcit. 

Pa.rcila-me que si se aon.uncia essa dasequi· 
libr}o •. se ostâ na o?t•igação elementar, vul
go.rm\lma. do conduztr o pll'lll.monto a fa.zor 
os esfo1•ços necess:trios p~L\\ cobrir esso 
daflcit o l'ostabalecor esse oquUibrio. 

E' isso tanto mais elemenhr como um 
dever inilludivel por parte dos governa.ntes 
quanto não estamos longe do momento em 
ctue fomos cou.duzidos á situação humi
lhante pa.ra. todos os brazileiro:~i á situação 
anomala da nossa historia de so icitat• uma 
mora to ria 9omo foi a de 15 de junho de 1898. 

Que se dirá de uma Republica, de um re· 
gii?en politioo, de um povo, emfim, que, de
poiS de ter passado por um transe dPsta 
ordem, em vez de haver ahl encontrado in· 
centivo que conduzisse ~ parcimonia e á. 
economia., em vez de encontt·ar ahi eatimulo 
p<u'a. resguardar-se no modo como despcnde 
o ~inheiro do contribuinte, esquece.;se tão 
ce~o esta amil.rga situação excepcional o se 
[~t1~a.sse a. despezas que, ainda quando sejam 
mmtas della) necessf\rias, que aindJ.t quando 

Ningul:lm dirá que e.;ta agaoravação ·no. 
Orçamento <lo Ministerio do Interior e Jus• 
tiçn. possa ser e1uiparada áquellas despczas 
deante das q,uae~ nenhum povo póde 1·ccuar· 
quando coag1do a guerra ou aos preliminares 
de uma gner1•a, quando CJagido 3. um cert'J 
!-mmero d.J medidas disp~ndiosissimas. mas 
1mpostas por uma epidemia excepcional, 
p~la pe:;;te que hou-re.sse suhillo a l):·oporçõos 
fora de toda a regr.t. 

. Po~s então a. distribuição da justiça. no· 
D1Str1cto Federal chegou a tal gráo está em 
tal ponto critico que não comporta o pro• 
jecto actu~t nenhum adiamento, que essa. 
despeza. nao possa ser guardada para me
lhores dias em que no3 forrassemos desta si· 
tua.ção, na. qual, reconhecendo um de(icit, 
essa tlospaza virá uggraval-o ? 

Periga por tal o r .:tem, por tal fórma a si_. 
tu~ção q~e s~ diz ser uma consequencia da. 
ma orgamzaçao do Poder Judiciario, local, 
neste districto, que nós não possamos aguar
dar melhores dias, para. as finanças da Re
publica ~ 

Toma-se o projecto, Sr. Presidente, e -
cousa interessante:- Yeriftca.-se quo a C3.
mara organizou ttm cert0 typo, o Senado 
mod\ficou, organizando um outro. 

Nós não somos conduzido3 pelos conselhos 
que nos ad vem <la honradtt Commis.iiio desta. 
Camara a pref~t·ir um deste projcctos, como 
outros - não. O conselho é que, em certos 
artigos, ::.cceitemo.~ o que o Sonado pede e, 
em outt•os, quo pretli•amos u quo a Ca.mara 
lembrou. E, desde ll)go, voriftca-so quo o 
projocto da Ut\mtu•a propõe que o Districto 
Federal soja. diYidido em 12 pt•;;torhts, ao 
passo que o Senado eleva o numero u. 15 ; no 
projecto da Camu.t•a podom-so 15 dosornha.t•
ga.doros, o projecto do Scn:.tdo os L'oduz a.l2. 

Si flcas:semos com o projec ti) do Sanado, 
tal qual! teria.m~s .au~menta.do a.s pretot'Ít\S, 
mas tcr1amos dtmtnutdo o numero do juizes. 
da Côrte de Appellaçã.o. Si ficassomos com o 
p1•ojecto da Cama.ra, terimnos elevado o nu"" 
mero de dosembarg~ores, mas o nume1'0 de 
pretorias fi caril\ l'eduzído a 12. I-Ia uma tal 
ou qual compensação. 

Fica-se com mna situação crea.cla. pela. re· 
novação dos artigos .•• 
. O SR. Brucro FrLno-Accoita,·Se uma ·parte 

ao Senado e outra dtt camara, jllstamente 
onde ha o.ugmeuto? 

0 SR •. BAR~OSA LIMA- ••• que augmentem. 
ttmbos, 1sto e, oscolho.·r~e, em rot\tcrla de des-
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;poza, a. uia~ilria. so:bre que ~s dous :.p:rojectos ;propr ia. da. ~ustiqa f~d~;.\l; distriÍmida. por 
: provinAncíaTam. · . · . . . · . . . todos os Estados e com·a despeza. •propria. do 

Sr. Presidente, uma. das :considerações Supremo Tribuna l Federal, por -um lado;· e, 
que mais vezes ti:v.e ocila.sião do. l~r, nos -pro- por out~o lado, com a dcspcza; ·da. justiça 

.. graanmo.s da .propaganda · republicanll, era. local, ·isto é, da. justiçll. no a;nt iiw Municiplo 
· que, com a desce~ tr;ilíz:lçii.o, nós puzessen:ios Neutro. 
aobl'o :i tondencia, já. então muito accusad:i., Em rel~ção .ao segundo ilem, vemos a 
do an tigo Município Neutl•o, da antig(t CO de; .mesm~ ·tend.ench vertiginosa. para e levar, 
para. ec<:~gerar a, dcspezo. com on s ~1·viços le- a.ló•n· de todo o limite, os .gMtos .com a .pu
gaes. . . . licia, policia militariza.da., por um lado, com 

O Irnperio, dízia:sc, vivia asphlxio.do .pela a qual a despeza angmentou, anno -por 
. centr •li?.a.ç.'ín, de modo a. fa.zeN!e a apople~ia a.ono .; ainda. mesmo de _pois de se na. ver .r a-
no centro e a anemia nas o.~:tremidades. ·conheaido, em documento• officiaes, que essa 

Bi se tomarem os va.rio3 or çarnentoa do Ml· corporação a.ssim organizada nã.o era a mais 
nistJi•io da. Just iça., desde 1851 até o proje- ].iropria ao ser viço da vigilancia para que 
cto qno vrte ser votado, para o aono,pro:a:imo tinha sido orça.da ; ainda. depois de se ter 
vi••douro, vorifiaa.:r·se' hiO. CJUC, .dOtJOis que reconhecido isto e de se ter creado, para,Ue
sep..t.racnos a Egreja elo Ellta.do' ·isto ê, que lam~nte a. essa. ,briga.da. militarizada., . a poli
a clnspeza. com .. o . culto redoziu·se extra- cil!,'ctvil, arnda. ·l}ssim a. despezn. . com essa 
·ordinariament e, depois que nós deb:a.mos ao3 .força publica. local, po5ta -·ao servioo apenas 
Estados a. faculdade .e o direi to do oi'gE.niz.·w da Capital: Federal, é ·caúa vez maio1•. 
a_ sua. ma.glstra.tura, quo descentralizamos Si ~e soruma.r 0 algarismo ·eormspondente 
granc.lo -numero ele serviços que esta.va.m a · · ·· " r · · ·1 1 c~~oriro do Ministel"io do Ioterior , depois que. á. policta. miiJ..,l' e . á. po JCla CIVI com o a -

~ ga.rismó _corresP<Jndente a.o serviço da hy· 
no8 primcil•os a.nnos, a.o menos, reconhece- giene e com a sua. brigada de mala mosquitos 

. mos qu9 aos Estados cabia o· serviço da. hy- d • 6 t 1 d gieno oorrestre, da.ndo·llles até 0· 3ervico da e mais .. . o a. j as.iça, n s ermos c rega o 
policia nos por tos; depois, portanto, que 0 a u m -algarismo, a um totai ·superiol' ao or· 
.c\finisterio elo Interior 0 da Justiça, foi-sere- çamcnto do Ministerio do Imperio, quando a 
d - d t Republica. se iniciou. 
uzindo a funcçoe::: ca a vez mais limi !ldas, Esse~ tres it~m , St'. Presidente, marcham 

pela natureza do re;;imen político adaptado, · acoolCi'ados, com uma velocidade Circsce·nte, 
· veriftcar-sB-hia que 11 despeza. foi crescendo, a'tA 0 ponto de, opportuna:ne11te, 80 desdo· 

a deapeza. passou a cresoor Mém de q•Jalquer bro.r cau.a. um delles em um Minist.orlo. 
limite que na.quell~ é.poca se pude3se ima.- Eu não m o Stlrprehertdei•ei si aiuda nesta 
gi%~~e-se, por e:tomplo, o serviço de. lly- legisl<~.ttura.b elhneont~ar:, }toazendo dp~t\ t d~s 
~iene, e ver·se-ll'a., com escah pelo I!lstttuto nvssos ra a os, pl'OJO'-' o~ean o r n s or o 

da S~uile Publica, projeeto crcando YiniS· 
Sanit~rio Federal,·· oorio da. Jnstiça., e destaea.ndo elo Mlniaterlo 

O Sa. BRICIO FlLHo-Sorothel'apico. dos Negocias do Interior, de ma.neira a ac· 
o SR. BA.aBOSA. Lr~rA.- • . , e, ftoal'mento, · centua1·, ca.da. voz mais, o c:•oseimento dessa 

pelo a.ctua.! Sorothel~píco, vcr-so·ha. quo primitivo mtniste:rio, até so tL'ipa.rtit• nos 
esta despem, apezar de todas o.s vantagens tres mlnisterios "fntuJ•os quo eu provojo. 
de doscontrolização, a.peza.r do se tel'om os Etn um outro ponto, Sr. Presidente, osto 
Estailos incumbido desso sot•viço, essa das· .projecto me impressionou. Vi que por occaaiiio 
tJCZO. lem cl!escido, ootá. ctoesceodo, conti · da se discutir um dos MSumptos quo mais 
num a. crescer, pol' fót•ma. a exooder o to\a.l teem alarmado a. conscicncia. publica., um pro
dos antigos orçamentos desse mesmo Miníe· jecto que h<~. de fazcl' époc<~. na. histeria deste 
torio. momento, pol' occasião de·s o discut ir o core· 

Já exceda ao dobro da. des:peza que ra.zemos· brino projecto t1.a vaccinação obl'iga.torla, 
com a. nossa representação no exterior , já. é procura.-se redllZír ·este p~jeoto ·do -menor 
maior do que o dobro -do 0rqa.monlo do Ex· numeras do a.rtigo;; o quando 'uma parte da. 

. toriol'. E tende a cresoer de modo a t~ a tornar ·Ca.rna.ra quiz colla.borar mesmoprojecto com
maior <lo quo a. verba. quo .nós dlepen- pleta.udo-o, tornando oz:plielw ·uma.~ quan

. di amos com todo o antigo orçamento do Mi· ~s ~nadidas ~ns!nuadGs no respectivo pare· 
nisterio do Imperio. eer, opina.ndo em lllll 'cm•io sentido., -gaL'a.n-

A mesma. couse. se dirá. com o que dJz re- :tlndo uma.$ quantas libel'ftdes, attmentes a. 
.speita á.jus,iça; o ru~mo.s~ cstd. daniio .com ·e'>M'asStl rnpro, tgdlJ.g as emendLS fol'!l.m -re· 
o que diz respeito á. policia. pudia.du, í'a.zend.o-se ao comeí13r a. votação 

Em mlação ao primeiro itsm, nós tGmos a e11ta consider~o que .nã.o preva.l~eu para. o 
:União, isto é,-o et•ario na.olonal, .o Tlleaouro .projeoto aotaab que taes -omenda.s, pr!oe!· 

.Naciuna.l, sobrecarregado com a. de1peza. pa.lmenta aqueUa.s quo ma.ia tinham calado 
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no animo dos nossos collegas, e no esperito 
publico não precisavam figurar no projecto. 

Elias valiam, ao nosso ve1•, como· artigos 
de lei, entendiam com o assumpto, delimita
vam attribuições,definiam faculdades,restrin
gido as que o projecto commettia a um certo 
numero de funccionarios da saude publica. 

Sem embargo de tudo. isto, recusou-se to
mar em consideração taes emendas, sob o 
fundamento de, no regulamento respectivo, 
a ser expedido, pelo Poder Executivo essas 
medidas figurarem convenientemente. 

Quer dizer que se dava a entender que 
nós deixa vamos de fazer obra de legislador, 
para estar querendo descer á arena propria, 
da actividade do Poder Executivo, que que-· 
riamos introduzir em um projecto de lei, 
disposições proprias ao regulamento respe
ctivo, que fazíamos mua lei quasi casuística., 
buscando anarchicamente descer a detalhes 
que niio eram p1•oprios da activiclade legis
lativa. 

Este projecto, porém, tem tudo, artigos, 
paragraphos, sub-paragraphos, disposições 
de toda a ordem, muitas das quaes não seria 
difficil qualificar como disposições regula
mentares. 

Em um caso, o Congresso julga fazer obra 
propria ás suas funccões, julga deliberar 
com acerto desdobrando as providencias que 
reputa necessarias para a reorganização da 
justiça em um g1•ande numero de artigos e 
paragraphos, descendo a providenciar sobre 
grande numero de detalhes ; em outro caso 
adverte-se que o melhor é fazer uma lei 
com tres ou quatro artigos e que tudo quanto 
seja desdobrai-os, desenvolvei-os e explicai
o& é ma teria para regulamento. 

Outro ponto que me impres>ionou na lei
tura desse projecto, ou melhor, no estudo 
do parecer, foi que a votação do substi
tutivo ou das emendas do Senado, é acom
selhada por fôrma que não me parece con
sentanea com as exigencias nem do nosso 
Regimento, nem da nossa pl'opria Consti
tuição politica. 

De facto, eu não deixo de achar razoavel 
que as emendas feitas na outra Casa a qual
quer projecto desta Camara, sejam conside
radas uma a um:J. e não como substitutivo. 
Não vejo que e>tejamos obrigados a consi
derar como substitutivo o conjuncto de 
emendas feitas pelo Senado e acho, qua;nto a 
essa parte, que podemos considerar emenda 
por emenda. 

Mas não vou tão longe, que julgue per
mittido, votando-se estes diversos artigos, 
collocando um defronte do que vier para 
escolher entre os dous, partir, medir qual
quer phrase ou qualquer item do projecto 
do Senado. 

Assim,.para m\l explicai' ainda mais pre
cisamente: si ha umartig.o do projecto do Se
nado que se desdobra em parageaphos, eu 
comprehendo que aincla se possa proceder 
á vot~.ção por partes e acceitar taes e taes 
paragraphos. Verifica-se que realmente a 
redacção pôde ser de tal Ol'd'llU que a um 
artigo da Camara correspondam paragra,
phos do Senado. 

Mas não vou até ao ponto de acreditar 
que tenhamos o direito de, vohndo, por ex
emplo o§ l• de art. 4• relativo á Côrte de 
Appellação e que é constituído por duas 
phrases,apresentar uma emenda suppressiva. 

Penso que temos que escolher entre o que 
foi da Camara e o que veiu do Senado, temos 
que nos decidir por um, ou por out1·0 ; accei
tar o project0 da Cama;ra tal qual, ou accei~ 
,tar o que veiu do Senado, tal qual, mas não 
me parece que tenhamos a faculdade de votar 
alguma cousa que não é nem o que foi da 
Camara, nem o que veiu de Senado. 

Assim, em relação ao art. 4° que veiu do 
Senado : «A Côrte de Appellação tem jurisdi
cção em todo o districto e divide-se em duas 
camaras com a designação de P e 2a, uma 
sob a direcção do presidente e outra do vice~ 
presidente.» A commissão propoz que se vo
tasse este artigo assim : «A Côrte de Appel· 
lação tem jurisdicção em todo o districto e 
divide-se em duas camaras com a designação 
de la e 2a.» 

Portanto a commissão propoz que se vote, 
como se votassemos uma emenda suppressiva 
das seguintes palavras: «uma sob a dlrecção 
do presidente e outra do vice-presiclente.» 

Si realmente no projecto da Camara exis
tisse algum paragrapho que rezasse isto
«a Côrte de Appellação tem jurisdicção em 
todo o distrieto e divide-se em duas camaras 
com a designação de la e 2'»-Sem esse trecho 
que se quer supprimi:r, bem; nós poderíamos 
acceitar aquillo que a Garoara radigiu, voto a 
e approvou. Mas, desde que isso não é o que 
a Camara <~.pprovou, nem o que o Scmado 
approvou, nós, votando isto, votaremos co usa 
que fica. em rigor valendo pelo que voiu do 
Senado, mvjs urna emenda suppres.liva, 
parcial. 

Parece-me que o precedente seria perigoso; 
aliás, confHsso que no estudo do asmmpto 
com que este paragrapho entende, não me 
pa1•eceu que o ca,so fosse da maior relevan
cia, mas como precedente regimental, como 
processo de votação, eu não o applaudiria 
absolutamente. 

Em globo, não· percebo motivo de ordem 
publica evidente que me impressione desde 
logo, motivo destes que se impõem á simples 
inspecção evidentes, que induzissem á Com
missão a, em vez. de a.cceHar em globo, ac
ceitar todas as emendas do Senado ou ficar 
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com o I>i•ojodo da úamai.'a; eato.t• escolhendo pes1\ln na verba..:... Magistrados em disponi
mn:Ls do Senado, outtil.S da C:tmar~, parte bilidade-do Miuisterio da. Justiça, compre
do Senado, 'P!IH'te da. Camat·a.~ . _ · · hemle se que o augmento ~eria unicamente o 
. Parece-me um trabalho de agetta.mento, resuH'lnte da. dift'erença de vencimentos 
permitta. V. Ex. quo - eu diga assim, que !I entre um casJ o outro. Figura no Orça· . 
Camara. tonlla votado, O Distrieto Fe-iorat é mento da Jo.~tlça, todos o> annos, a ''erba:.... 
dividido em 12 prettll'ías cujas cireumsori· M:agi~tradoa em disp-Jnibilida1a - vorb:\ que 
pçõés etc·. ; vem o Senado o diz: - O Dis· cresceu extraordina.riamento, depois de uma 
tl'ii:to Fetl~ral é diviuido em l5 pretoda~. decisão opposta a.qul a uma. dellbera.ção to
Por que nõ.o ficou a Camara. com o sou ar· mada. pelo Dr. Prudonte de Mot•a.es. 
tigo 1 Ora, et\ \ natural que, tratando-se de uma 

Que necessidade houve de faz.e:- Cl'er que é reforma jlldic]&l'ÜJ., se procura.S3e, umo. vez 
p reciso a.ugmcnt~r a.s {lrotor~;J.s_; em l?g<~.r quo so augmcnta. a despozo., redu7.ir · e&.«e 

-.de fi~l' cun1 as 12que a Commt>l!ao uo~ lmhtl angmea"io, tornando obrigatorio o a.proveíta. 
aconselha.do, ficar com ns 15? mento desses magistt>ados, o que a liás está. 

Si realmente se tratasse do um:J. votação a de accorào coro o cspilito da. antiga. dispo
ser feita. por tal fórma quo o projecto daqui sição transitaria. da. Constituiç!o Federal, 
lllarcllassc á. sanccão, ou comprchendo, qu3 mandava. preferil-os. Eu não me limi~ 
porque esta. consideração tem prevalecido taria só mente a. dar proferencia ; eu diria de 
multas vezes nesta Casa, muita.s vezes tem modo maie imperativo : não poderá ser no· 

. , sido m ot ivo decisivo, motivo quo lla preva· meldo sioão quem for magistrado em dispo
lecido na occnsiã.o da votação do qu<llquer nibilidade, pesando na respectiva verb1o do 
projecto. Orçamento do Interior. 
· Ta.l medida ~eria. um, mas não convsm O SR. PAR.\NHOS MoNTENEG:Ro- Eu p ropuz 
a.doptal·a., porque, si o flzessemos, o projecto isso, mas fui vencido. 
voltaria ao Senado e, conseguintemente, 0 Sn. BARBOSA LarA _ Não me causa 
-ftca.r1a demorado. . j 

Aqui não 6 0 caso, porque, si bem me en- admiração, dado o esp~rito de ustiça que 
tendi nesse cipoal de emendas c peda~os de dieta. as deliberações de Y · Ex· 
emendas (lue se a.cceitam, de emeoda.s que se O Sn. BRICIO FILHo-Si fosse para apro· 
moditieam, que 30 eoxert:1m, que se con· veita.r os magistrados om dispooibiiidade, a 
cer~am, qLLe se :<geita.m, pare~c qao, si o r eforma. não teria tanta. urgoncia.. 
projecto for votado como a Commissão a.con· O Sn. BAnaosA LIMA- Sim, bem me re· 
selba-, terá. de volt:l.r ao Senado. Esta l'azão , cm•do de como andou a discusriio aqui, 
portanto, não podia prevalecer . Não vejo quando o projecto esteve nesta Ca.sa. Os 
que do ano o passado, pa.ra cá. tire~se occor- discursos se multiplicavam, a. l'eforma. foi 
rido facto noYo qne induzisse a Commissão a. gsmerilha.da. em tudo quanto era disposição ; 
julgar nacessario hoje o que hontem níi.o tivemos occasião de ouvir P.relooções as 
julgou noc~sarlo, isto é, t1. leva-l-a a abrir mais instructivas, a respeit.o âe legisl~o 
os olhos pr.t•a ver que devem existir 15 prll· comparada ; de como se fazia na Hespa.nba 
torias e não 12. e na. Italía, onde a. justica era ma.is ba-

Aioda. o anno paS!ado achava sulllclor.tes rat(l , etc . 
12, mas este anno, oomo o Sen::td·) eleYou Mas este anno as causas mudll.l'a.m e in· 
para 15, eUa concot:dou. contestavelmente o projecto ia.nha com isto . 

A mod\tlcaç:.ão fe1ta pelo ~enu.do tem pa· Nós va.1uos ter um projecto quo não soda 
recer fa:l"ora.vel. A eommi ssao t->ma conhe· discutido si não tivesse tido o meu honrado 
ciment_o dl~so,. verifiea o augmcnto de tres amigo, o Sr. Bricio Filho, a lembra.n~ de 
pretor1as _o d1z quo deve hav~.<r es~e au· opposioionista., a idéa. de mombro da. minoria, 
gmeoto. Pot• que 'I . _ . de conYidar a Co.mo.ra. a não deixar passar 

Francamente, St'. Presidente, nao VOJO sem obsuvações de especíe alguma. um pro· 
motivo de ordem publica que acon~relhe esse jecto do tanta. monta. 
augmonto na. de~peza publica, . . 

Mais tree pretõres, creio qu.) é incontes· . O SR. GAtDJNO L~RETo - 0(lVO U.xzox• a 
tavelmenle um augmento da de~peza pu· "V • Ex. que eu falla.rm. 
bliea. 0 SR.. BIUOlO FILHO - AqUi Considera-a;: 

O Sa. BRICIO FlLno-Depois, outra con.;:l.: 
nurmenta. tro• pretoi•cs,ju.it:l.mP.nte 'l,ua.ndo a 
~o dostes diminuo, 

O Sa. B.~oal!oSA. Lm"-- A indO\ si se ga.ran· 
tllillle q11e todos esse1 ma.glatra.dos aeria.m ln
nrla.velmonte e•colhtdoa dontre os 'lue 

u1ncrime uma cansa destas. Combate-se um 
projecto, estil. sa fazendo 011poSiçã.o; oppu· 
gna·sc uma. moillda., está. se com o intuito 
de croar difficuldade ao Governo . 

Eu disse fr(l.ncamonte: não tinha. estu<lo 
sobl'o o projecto, fallei para não deixa.l·o 
enoot'r<tr som diReus~li.o. 
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O SR. ·BARBOSA. LIMA.- Effectivamento 
tenho estado aqui constantemente a veri
:tlc~Ll' que o debate está como umr~. larnpa· 
:l'ina. - a cada instante a quo1•er apagar-se, 

Só ha o desejo capital -e este é o que pre· 
U.omina- ê mandar o projecto n.o Senado. 

Aliás, Sr. Presidente, eu não posso deixar 
de me congratular com o honrado lco.der 
dest~ C_asa, que vae ter ense-jo, com este pro
jectJ, de arregimentar a maioria. Este pl'O 
jecto, quando não tenha outro morecimento, 
tem este: reunir~ maioria que brHhn. pola 
ausencia. • · 

Discute-se o orçamento da receita; ostá-se 
em uma. situaçãu de àesequilibrio financeiro; 
o assumpto é apreciado por cinco ou seis 
Deputados ! . 

Ha um orçamento a ser enviado ao Se· 
nado, já no a.deantado da hora parlamentar 
am que nos encontramos, orçamento em que 
se tem de votar unicamente a redacQão; essa 
redacção fica 4, 5. ou 6 dias sobre a mesa 
porque não ha maioria para votar-a maioria 
.brilha pela ausencia. 

Ha. um projecto, como este, de vaccina 
judicjaria (riso) digo: reforma judiciaria .•. 

O SR. BRICIO FILH0-A vaccina ahi seria 
no Thesouro. 

0 SR. BARBOSA LIMA-... Terifica.·Se a ne
cessidade inadia.vel das inoculações no The
sour•o; vê-se que o Thesouro precisa ser tra
tado pelo novo processo prophyla.tico, que 
ha um sôro novo que deve ser injectado no 
erario nacional. 

Então toca a rt3unir e a. Camara gosa., por 
um dia ou dous - não dá para mais -, o 
espectaculo raro de ver estas cadeiras, agora, 
quasi na sua totalidade vásias, todas occupa· 
das e mais alguns Deputados de pé porque 
cumparecem tantos que excedem ao numero 
de poltronas no recinto. (Riso.) 

Vota-se no primeiro dia; vota-se por um 
pouco de contemplação no segundo e, si ba 
algum collega tão impertinentemen'te estu
dioso, tão desabusadamente pl'Coccupa.do ••• 

0 SR. BRICIO FILHO-Cacete. 
0 Sa. BARBOSA. LIMA. - ••• com a pre

occupação de zela1• os dinheiros publico.s, que 
começa a fazer observações sobre tal ou qual 
artigo do pt•ojacto e a demorar a votação, 
verifica-se no fim de poucos dias, de t1•es ou 
quatro, que não ha. numero; e a votação se 
faz em regr<~, graças á. collabora.ção da mi
noria, a.líás sempre tila mesmo assim por 
.facciosa. 

E a maioria brilha pela ausencia ! ••• 
Os projectos de maior interesde publico 

não são votados, porque a maioria está do 
ferias, está se reservando para. a. occasiã.o 
.em que dova, vir vota1• por a taca.d,o um cer&<> 

Vol. VI . 

projccto oncommenda.do o depois regressar a 
seus lares a. descansar de tanto trabalhu. 

Invertendo as consid.Hações que fazia, ha. 
pouco, sobre o augmento de pretores, noto 
que emquanto a Cnm11ra julga nccessario 
dar a.o Superior Tribunal de Justiça., antiga 
Rolaçã.o, 15 desemb :~rgado1·es, o Senado acha 
que o serviço se pódo -fazer sem prejuízo 
com 12. 

Em um caw,é a C;lffi Ctrn. que acha, pela sua 
Commissão, e assim foi Yúb:io, que o serviço 
se póde fazer co ::1 1.~ pretores c o Senado, 
com 15. 

I~a Instancb Superior, n. C<mw.rn julg-ava. 
indispensaveis 15 dosemba.rga.doecs, numero 
que o Sena.Jo reduziu a l2, 

E' outro caso em que, confesso, não percebi 
absolutamente motiYo nenhum de ordem pu
blica que deva adduzir a preferir nesta caso, 
um dos raros em que o p1•ojccto da Camara 
prevaleceu, o artigo da Camara. ao do Se
nado, isto é, o artigo que mantem 15 desem
bargadores ao aJ.•tig•J CiU CJ se cont ·~ntn. com 12~ 

Vê-se que ;:~ -rctação foi aconselhada com o 
pt•oposito de escolher o maximo: a Camara 
tinha aconselhado 12 pretores e nós preferi
mos o projecto do Senado porque lá. esse 
numero foi augmentado. O Senado reduziu 
a 12 o numero de desembargadores; foi acon
selhada a acceitação do artigo do projecto 
da Camara quo indica a composição do tri
bunal com 15juizes. De modo que vemos, 
desde logo, em grosso, que o Congresso vem 
crear mais tres logares de pretores e mais 
tres na Côrte de Appellação, logo, seis. 

0 SR. BP..ICIO FILUO·-São Seis moços bo
nitos que vão ser contemplaá.os. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Mas, não é SÓ isso. 
Si pa.ssar a reforma compulsoria, as vagas 
augmentaro. Traz mais vagas esta questão 
do reforma com pulso ria. 

O SR. BRICIO FILIIo-Ha vagas para uma 
<luzia de contemplados. Temos a arvore das 
pataca.s em todas as esquinas. 

0 SR. BARBOSA. LIMA-Faz-me Ol'er que 
os exemplos de organização militar estão 
sendo por demais seguidos em ma t8ria. de 
organização civil. 

Eu combato esta instituição da reforma 
compulSOJ:ia no exercito e na arm:tda, aliás, 
não de hoJe. 

Felizmente, tenho este precedente que 
posso invocar porque consta. dos Amwe1. 
Apezar da reforma compulsorh no exercito 
só tender a favorecer individualmente, 
apeza1• de me proporcionar esta refo1•ma 
abertura do vagas no exercito, com as quact 
eu, indivídaalmentc, só tenho a lucrai', fui 
sempre de opinião, por mais hurnilde qu 

41l 
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seja ella, de que a reforma . compulsoria. não mental, com a. mesma rectidão e· segurança 
estava de accordo com a 0onstituiçio. . ;de juizo que .possa ter outro magistrado, por 

Aliás, trata-se de reforma compulsoria moço que seJa. 
em uma classe em que é preciso maior vi- Assim, este . artigo me fez as sua.s duvidas 
gor, . um otncial · que não . tenha certa saude não só pelo lado da. conveniencia; ma.s pel~ 

. di:tll.cilmente poderã desempenhar, por exem- lado, prlncipalmente,,da constitucionalidade. 
pio, serviços propríos á cavallal.'ia. Não Outra. parte que de~pertou a minha a.tten
·se dá o mesmo, nem as exigencias podem ção ~oi aquella que di~ respeito á promoção, 
ser comparadas, si se trata de individuo provimento po1• merecimento. 
que, em vez de ser officia.l de cavallaria, Sou, Sr. Presidente, partidario do provi
ê magistrado, o esforço material a ser re- manto dos cargos por concurso, e da. promo
clamad.o de um e de outro não tem com- ção por antiguidade. Mesmo na. minha classe 
paração. tenho visto a clausula do merecimento como 

Todavia, fui sempre de opinião que, pelo uma porta aberta mais para o :filhotismo do 
facto de um individuo ter 45 annos e ser que para a-s verdadeiras promoções. 
alferes, não podia, só por isso, ser refor- Etoúavia, no emreito como na armada, 
mado; que a passagem para a inacti vidade leis que veem do extincto regimen, feitas ha 
sõ se podia dar depois de verificado, po~ longos annos. retoea;das com o ma;tor cuidado, 
inspecção de saude, estar o indivíduo in- descem a tudo quanto é detalhe a que é pos
valido. sivel d~cer, espeeifl.cando os requisitos a que 

A allegação, vulgarmente feita, do sene- tem de satisfazer a.quelle que ê candidato á 
otus est morbus, não procede para um alfe.. promoção por merecimento ;-su·bordinação, 
res que te:m 45 annos de idade, porque 45 valor~ inteUigencia, illustração, isto, aquillo, 
lfJlnos nunca foram senectus. etc. ; de moclo que não é simplesmente a 

Assim, desde os primeiros dias em que clausula generica- promoção por mereci
tive occasião de me pronunciar sobre isto,. men·to· ; não, promoção por merecimento, sa.
expendia. que a questão da compui.Soria não tisfeita;s taesT taes e taes condições. 
estava muito de accordo com o pensamento· Mesmo assim é comum, infelizmente, em 
que dictou o artigo da. Constituição sobre a todos os Gove1•nos, em todos os qutriennios, 
passa:.rem á inactividade, sobre a aposen- com todos os Ministerios, é- commum que a 
tadoria. promoção por merecimento erre mais vezes 

Seja,, porám, como for, quando vi este do que acerte, mais vezes attendendo á in
artigo na projecto,lembrei-me-e lembrei-me tervenção de um elemento oxtranho do que 
ainda mai:S pot• caut-1a de· uma conversa que, á consideração dos proprios meritos do indi
a propol'ito do serviço p11blico, tive com viduo agraciado. 
um funcciona.rio t!essa repa.rtição-lembrei· Em relação á magistratura, e em uma lei 
me do emínonto sr: visconde de Cabo Frio. em que não se especifica o que ê mereci-

De facto, disse-me um amigo muito cnten- manto, não se desdobra esta clausula em 
dido em cousas do Mtnisterio do ExteriQr, certo numero de requisitos; eu sou. partida.rio 
que o famoso relatorio- nio preciso dizer da promoção pela rigorosa antiguidade. 
de quem; todo o mundo já. sabe •.• - o 1·e&a- Tive occasião de, admini.'itrando a minha 
torio, emtlm, não vinha. porque não tinham terra, ver a lei de organização judicia.ria, 
incumbido d:~ o fazer ao venerando Sr. vis- na qual, aliás não collaborai, que já. encon
conde de Cabo Frio; que, si tivesse, desde o .trei feita, decretando a promoção para o 
começo, sido encarregado desse sei• viço o ve- Supremo Tribunal de Justioa por antiguidade, 
nerando bt>azileiro, nós, com certeza., te· e só conheço um caso em que esta exigencía 
riamos, não só o relatorio do anno passado, deu loga,r, ou teve de dar log.a.t' (não chegou 
como o relatorio deste a.nno ... daquelle mi- a acontecer isto commigo) a que entrasse 
nisterio que nós sabemos ••• (Riso.) para o Tribunal de Justiça um magistrado 

Foi d.,ante dessa observação que me- occol'· que não era. reputado dos mais capazes para 
reu á lembrança a disposição do projecto, que fazer parte daquelle tribunal. 
vem crear a compulsoria. para os ma,gistra- Em todos os outros casos, o poder publico 
dos; obsPrvação que ainda foi reforçada pelo não teve· motivo para se arrepender ; creio 
conhecimento, que nós todos temos, de um bem que· teria muito mais motivo de des~ 
dos mais provectos magistrados braziieiros, gosto· si com a porta aberta. para a. pro:QJ.o-
o eminente Sr. conselheiro Olegario. ção por merecimento, ficasse sujeito a todas 

Creio que esae digno magistrado tem idad·e as exigencias de outras influencias para fazer 
su~el'ior á.quella que foi alvitrada. como li· a promoção por essa fórma. 
m1te imposto par<\ a reforma, pa.ra a apose:a:- Todo mundo sa.be o que vem a ser 
tadoria. obriga.toria; e, todavia, pelo que o merecimento nesses casos; muitas vezes o 
ouço dizer aos doutos, 'o distincto magistrado merecimento é politico; fulano tem mereci
fuuooiona. no aeu cargo com o mesmo viror mento, é um magistrado distinct~; dá-se 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 14:06- Página 30 de 31 

SESSÃO EM 17 DE OUTUBRO DE 1904 387 

bem com dous ou tres jornacs, que come
çam a fa.zer correr os ta noticia de quo é um 
magistrado C:listincto, é bem relacionado 
com os governantes, tem algum Deputado 
ou Senador que é muito acatado e ouvido 
pelo Ministro, e ahi temo~ uma promoção 
por merecim·ento, quo, si fossomos a ouvil' 
um poe um dos seus collcgas c pc·;soa'i da 
fóra, cncont!·r.trittmos, em rcgr,\, um jLtizo 
bem dill'eron te. 

Ih um pauto em quo estou dcintúro accôr
do com o pon>ttmento do pro,jcctt\ : E' o quo 
entende com a. substituição da. justiçit col
lectiva. pelajustíçJ. sing1Il:w. De facto, tudo 
quanto soja tend•~r p:m1 introduzit• na dis
tribuir;iío tb justiç<t :1 proponílrJJ'a nch d<ts 
collocti \'i bdus, é ttppr .. ,:-dmal'-SO do regimcu 
uos parl 1mentos om matoria politicét c do; 
rsgimens dos concilias em matcritl, religiosa.. 

Não ha nesse syst·~ma. como :lcccnLua.l' a. 
responsé\bi liuadc c proporcionar a ca.d<t func
cion<Ll'io meios de se fazer v::tlor como homem 
rccl.o e comp.1tentc. 

Ha neste pt•ojecto nm ou dous artigo ~ em 
quo ou coll:dJoroi. Ao p1·ojccto primit,iyo dtt 
C:tma.ra., apre~entci uma mneoda qnc ella se 
dignon de appro\'M' c qtw como n.rtigo dn 
pPojecto foi onviaúo ao Scnatlô. No SBit:l.I]O 
parl'co qun <?;;;;e a.rLigo foi rcmodel;.v[o, hem 
quo o lJ3US:1mcnto que o dictutt ,i\'c~sc fh::.vlu 
salvo em diversas rlispo~ições. Um dos at•
tigo,; foi este : 

«O Presidente rlo Tribuna.! de Jni!Gil;:t 
velará no iiol cump1•im,mto desta. üispo~iç:'lo, 
envianrloJ mensalmeoto ao Thesou1·o <t lil!tu. 
dos juizos o domais funccionariiJS que tenham 
excedido áqu.111os prazos, para o fim ele se 
torn;tr effc.Jcth·a <t muH:t de tantos di:ts de 
gl'atifioação quantos os ox··oclidos. » 

Fui induzido a formubr algmn.~t con~a 
neste scuti<lo e um outro u.rr.i.!!o qno dt> 
momento não encontro, pelo muito quo dns
agrat.la.velmcnte me impressionav<t a nnrclm 
quo n!"io ti11hmn OS Ui VCl'SO:> feito.s submct
tiUOS ao conhecimento dos t1•ibnnaos tlo 
Districto Federal. l~r:~ comm um ou vit·-sB 
por parte de muitos advogados a qucix<~ tio 
que os autos dormiam um somno quasi 
atemo nn.s mãos de juizes ou preguiçosos ou 
ineptos. 

A allega.çã.o Ol'a. sompt•e esta.: havia 
accnmulo úe tl'a.ba.lho c por i~so, o feito nii.o 
tinhu. andamento. LemiJro·mc, por exemplo, 
entre outras, do uma. questão em qne os mi
litares com todét a razãcJ se ompenhav<~m e 
que levou mezes e mezcs, muito mais de 
anao a se decidir porque havia juiz que dei
xava. os autos na gaveta e ia para as a.guas 
passeia r e divertir-se. 

Creio, porta.nto, que essa disposição e 
outras analoga.s que se encontram no projocto 

do Senado coutribuh'ão pam cohibir um 
pouco esses abusos. 

Aqui está. o qne diz o Senado: 
«Art. 35. Quando o juiz exceder do peazo 

legal, o presidente <l:~ Côrte de Appell<tção, a 
rJquerimcnto da. p:trte, dei'Ídétmonte infor
mado, designu.l'<l oucro jniz pm·a proferir r. 
sontonç:t o PI'Mognir nos termos ulteriore~ 
do pl'ocosso, impondo a.o dusidioso a pena de 
desconto dos seu:; vencimentos correspon
dente a ta o tos dias quantos fol'OIU os exce
didos.» 

Desta pena pceuniaria titmbem ou tinln. 
cogita.rlo oro ama das minhas omcmdas quo 
não me recordo si foi :l.Jlprov<tda. 

O Sr.. Trron!Az CA , .. ALCA~Tr-0 p:1recer da 
Comm issão e fu. vora v e! ? 

O SR.. BARBOSA LDIA- E'. 
· H•1 outt•o artigo relativo éto Regimento 

de Cus las. E~ta é um;t das 1mllclas mais 
curiosas que tenho oncontt•ado no regimon, 
tal qu:d vae sondo praticado e que se diz re
publio:wo. 

Garantiu-se que o ~.1h·onto dit nova ordem 
do cou:;as ü·ia pJ•oparcionar a todos, justiç::t 
expodüa e barata. Qanto tt expeJita, ja sa
bemos cvm que p:tsso do tartn.rug:t ollét ca
minha; e quanto ti. b:tritta, cu me recordo do 
quo • .te uma. feita us vencimentos foram aqui 
elevados sob o fun<hmento de que os juizes 
não tinham custas. Depois de so a.panltttrcm 
s~rviclos viúram as cu .;ta~. depoil:l o Regi
mento do Cllstas passou por uma transfor
macão. 

Encontro n.go1·a no peojocto uma. disrosição 
q tiO arma o Gov01'no como 1t faculdade ele 
:~ttondcr para. c;~c asp!:1cto da questão, isto 
6, de l'ovcr o Regimento do Custas, creio que 
p11rn. diminuir. 

Hn. outras cuns:domções a. fazer; est<tndo 
porém a. hora terminatl :L, limito-mo a fazO!' 
ligcirn. rcfot•oncia <i. lettra B, item 9, lettra 
romana do art. 24.itom qu:l se desdobra em 
tres pe<]uenos p:tl'~Lgt'itphos subordinados i 
lottra 1lc a.lphttbJto minnsculo: 

« O.s cmbat•gus de uullid<tdo ou i nfringen
tes Jo julgado opiwstos na exoou~'io,quan
do a sentença, oxoquemb. tiver sido por 
elle proferida., etc. » 

O que me impressionou nisto foi o modo 
como essa disposição\) a.ptxtroceu aqui, com 
feitio tle um en:iel'tusinllo de ultima hora. 
Isto não ostavi.\ no projecto primitivo; no 
cot•rer da discussão no Senado tambem não 
estava. Na ultima hora é que app:~.receu esta. 
ve:;;icula. Si (j vesícula de varíola. ou si é de 
vaccina, não sei; guardo-me para na OCClt· 
sião da votação ouvir, entre outros, o roeu 
esclarecido collega e distíncto magistrado 
desembl.rgador Trindade que ficou de, a. ti-
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tulo de encaminhamento da Totação, dizer 
alguma. cousa sobre o assumpto. 

Sei quo ha muitos outros collegas aqui que 
nos poderiam dizer causas. int~r~ssantes a 
respeito do alcance dessa dtsposJça.o, e~ftm, 
cousas d~ advocacia, mas prefiro ouvtt-as 
ditas por um magi$trado do valor c da com
petencia do digno Deputado da Parahyba, 
uesembargado::.' Trindade. Tenho notado quo 
nflssa occa.si5.o, principalmente havendo nu
met•o, esses encaminhamentos adeantam 
w •1ito e esclarecem mais. 

Mando á Mesa o mau requerimento c dou 
por terminadas as poucas consitlerações que 
julguei de meu dl:ver fazer~ Ca.ma~·a. (Mt~ito 
bem; muito bem. O o;·ado>· c comp>·~mentado.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con
junct.a.mente em discussão o seguinte 

TlEQUEHHl'Ei':TO 

Requeiro que o projecto relativo á re
fórma da Justiça no Districto Federal v1i. á 
Commissão de Orçamento, afim de que a 
mesma. interponha. o sou parecer sobre a.s 
despezas que acarreta o projecto da Cama.rl_L, 
bem assim sobre as que acarreta o substi
tutivo do Senado. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1904. 
--Barbo;;a Lima. 

. Fica a discussão adiada pela hora. 

o. Sr. Presidente-Tendo dado a 
hora, designo para. amanhã a mesma ordem 
do dia da sessão de hoje, isto é : 

Primeira. parte-até ás 3 horas ou antes : 
Continuação da votação do projecto nu

mero 292 A, de 1003, autorizando o Governo 
a conceder O$ privilegias dos esta.belacimen
tos de ensino superior ou secundaria aos 
congeneres, fundados pelos Estados e .P~lo 
Districto Federal, e estabelece cond1çoes 
para que estes possam ser reconhecidos offi
clalmente (3" discussão); 

Continuação da discussão unica do pare
cer n. 109 A, de 1004, sobre as emendas oífe· 
:recidas na 2"' disc:1ssã.o do pro,jecto n. l!JO, 
deste anno, que orça a receita geral da 
Republica. para o exercício de I ü05 ; , 

Discussão unica do parecer n. 204 A, de 
1904, sobre as emendas ofl'erecidas na 2~dis
eussão do projecto n. 204, deste anno, c1ue 
tixa a despeza do Ministerio da. Justiça c Ne
gocias Interiores para 1905 ; 

2~> discussão do projecto n. 233, de _Hl04, 
autorizando o Presidente da. Repubhca a 
a.brir ao Ministerio das Relações Exteriores 
o credito extra.ordinario de 500:000.$, papGl, 

para occorrer ás despezns com a. execução 
do accordo provisol'io entre os Governos do 
Braúl e do Perú ; 

Discussão unica do pal'ecer n. 3J D, de 
1004, sobro as emendas offerecida.s em 3n. dis· 
cussão ao projccto n. 30, deste anno, que 
autoriza o Prc~idente da Republica a encom· 
mandar á industria., pelo Ministerio da. Ma· 
rinha, os navios quo menciona; 

2"' discussão do projocto n. 2:12, de l 004, 
autorizando o Poder E:<ecutivo a abrir ao Mi· 
nisterio daMarinhu.ocrcditode 1.304: !33$004, 
supplemontar ás rubricas 14", 15", lO", 25", 
.26~ o 2711. do art. 7° da lei n. I. 145, de 31 de 
dezemb1·o de 1903 ; 

2"' discussão do projecto n. 216, de !004, au
torizando o Poder Executivo a a.brir ao Mi
nisterio ua. Fazenda o Cl'edito extl\lordinario 
de 554$351, p:1_ra pagamento ao juiz fod~t·al 
do Espírito Santo Dr. Raul de Sonz<t Martms, 
em virtude do sentença; 

2"' discussão do pro,iecto n. 217, de W04, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Justiça. o Negocias Interlort:s o 
credito extt·a.ordinario de 34:164$196, para. o 
pagamento devido ao alferes da. Brigada Poli
cial Ernesto Pinto Machado, em virtude de 
sentença; 

2a discussão do projecto n. 2!8, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordinario 
de l: 600$ para pagamento dos vencimentos 
que competem a Manoel Canuto do Nascimen
to, continuo addido da Secretaria do Ministe
rio da Guerra. 

Segunda parto-ás 3 horas ou a.n tes. 
Continuação da. discussão unica do parecer 

n. 172, de 1904, sobre as emendas do Senado 
ao projecto n. 60 B, de 1903, reformando a 
organização judiciaria do Districto Federal ; 

Continuação da 1" discussão do pl'ojecto n. 
77 A, de 1904, prol'ogando até 31 de dezem
bro de 1008, o prazo para a realização de 
exames parciaes do curso preparatorio. exi
giJo para. a matricula. n::tS escolas de ensino 
superior ; com parecer contrario da Commis
são de Iastrucção e Saude Publica ; 

2" discussão do projecto n. 219, de :904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o credito extraorJinario ne· 
cessa.rio pn.ra pagar a D. Leopoldina Carolina 
Camisão de Albuquerque Figueiredo, viu va do 
capitão do exercito Ignacio Francisco de Al· 
buquerque Figueiredo, a. differenQa de meio 
soldo a que tem direito, de.;de ll de fevereiro 
de 1887 atê 22 de julho de 1903, á razão de 
20$ mensn.es, relevada a presc1•ipção em que 
possa. ter inc01•rido ; 

1n discussão do project.o n. 131 A, de lfJC\4, 
concedendo a pensão mensal uc 500$ á. viuva 
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do ex-Senador do Imperio Dr, Gaspar da Sil
veira Martins, com parecer e emenda da 
Commissão da Pensões e Contas ; 

2a discussão do projecto n. 117, de 1893, 
mandando collocar o lo tenento de artilharia 
.José da Veiga. Cabral e outros nos lagares que 
lhes competirem na escala de promoções, 
reparando-se, assim, os prejuízos que sof
freram na promoção de 17 de março de 
1890. 

2a discussão do projecto n. 186, de 1904, 
dispondo que a estrada de fet•ro de que trata 
a lei n. 748, de 29 de dezembro de 1900, terá 
seu ponto de partida na Villa de Ribeirãozi
nho, e poderá transpor o rio Paraná onde 
melhol' convtmha entre o porto do Taboado 
e foz do Tieté, dando outras providencias. 

Levanta-se a sessão ás ·5 hol'as e lO minu
tos da tarde. 

127" SESSÃO EM 18 DE OUTUBRO DE 1904 

Presidenoia dos Srs. Julio de MeUo (2° Vice-presidente), Alen~ar Guim'lrttes (fo Secl·e
tario ) e Julio de Mello (2° Vice-presidente) 

Ao meio-dia procede-se (t chamada a que 
respondem os Srs. Julio de Mello, Alencar 

EXPEDIENTE 

Guimarães,' Thomaz Accioly, Joaquim Pires, Officio do Minis ter i o da Justiça e Nego cios 
Enéas Martins, Luiz Domingues, Cunha Ma- Interiores, de 15 do corrente, enviando a 
chado, Virgilio B1•igldo, Francisco Sá, Frede- reclamação da Associação Commercial da Ci
rico Borges, Eduardo Studart, Gonçalo Souto, dade de Santos, relativamente á derogação 
Eloy de Souza, Abdon Milanez, Teixeira de do art. 358 do Co"l.igo Commercial.-A' Com
Sá, Celso de Souza, Bricio Filho, Cornelio da missão de Constituição, Legislação e Jus
Fonseca, Elpidio Figueiredo, Joviniano de tiça. 
Carvalho, Felisbello Freire, Domingos Gui-
marães. Neiva, Prisco Paraizo, Felix Gaspar, O Sr. Eduardo R.aDios diz que 
Eugenio Tourinho, Garcia Pires, Satyro Dias, se tem abstido, proposit~lmente, de tomar 
Alves Barbosa, Eduardo Ramos, Paranhos parte na discussão da reforma judiciaria ; 
Montenegro, Rodrigues Saldanha, Bernardo por isso, de caso pensado, aproveita a lar
Horta, Heredia de Sá, Corrêa Dutra, Ame- guezl\ que lhe proporciona o expediente, 
rico de Albuquerque, Silva Castro, Laurindo para evitar envolver-se no debate, á hora 
Pitta, Pereira Lima, Cruvello Cavalcanti, em que a ordem do dia lhe assgina. O 
Estevão Lobo, José Bonifacio, Ribeiro Jun- motivo de sua esq_uivança- por que não 
queira; David Campista, Anthero Botelho, dizel-o 1 - está em uma especie de tedio, 
Henrique Salles, Carvalho Brito, Lindolpho em uma especie de indignação compri
Caetano, Moreira da Silva, Rebouças de mida e silenciosa, causada por esse estra
carvalho, Arnolpho Azevedo, Fernando nho espectaculo, de medidas legislativas 
Prestes, Ferreira Braga, Francisco Malta, como as que interessam á organização da 
Candido Rodrigues, Joaquim Teixeira Bran- justiça, na Capital da Republlca, procrasti
dão, Costa Netto, Lindolpho Serra, Paula nadas, torturadas, adiadas ha cerca de dez 
Ramos, Abdon Baptish, Marçal Escobar, annos, de sessão sobre sessão, não obstante a 
Germano Hasslocher, James Darcy, Cassiano insistencia de todos os Governos, das recla
do Nascimento, Vespasiano de Albuquerque, mos de todas as corporações jurídicas con-
Diogo Fortuna e Homem de Carvalho. sultada~. dos clamores de todos os jornaes, 

Abre-se a sessão, das solicitações instantes dos interessados na 
administração da justiça ! ... 

E' lida e sem debate approvada a acta da. Não póde, portanto, deixar de ficar attonito 
sessão antecedente· perante a immensidade, á quasi omnipoten-

Passa-se ao expediente. cia da potestade malfazeja, cujo vigor se tem 
pltenteado e tem vencido todas as forças col· 

o Sr. Alencar GuiDiarães ligadas no andamento e conclusão desta ma
(10 Secretario) procede á leitura do seguinte teria. 
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Deixa. aos decifradores de rnysterios a elu
cidação deste caso característico em nossa 
vida social e política ... O orador não quer 
penetrar nos intuitos dos que teern retardado 
o andamento de urna lei, cuja urgencia é 
reconhecida por quantos conhecem os pro
fundos defeitos das leis organicas da nossa 
judicatura. Assignala apenas o phenorneno, 
e se recolhe em si, no seu assombro resi
gnado. 

do que se encontra a disposição referida; e 
o erador não tem a honra de ser Senador. 

Entretanto, hontem, ao sahir da sessão 
desta Carnara, foi advertido por um amigo 
de que o seu illustre collega o Sr. Barbosa 
Lima, no cor1·er de sua extensa critica aos 
projectos de reforma, referiu-se, em termos 
muito severos, a uma disposição constante 
do substitutivo do Senado, attribuindo a sua 
inserção alli a manejo de ultima hora, para 
servir a interesse de advocacia. O infor
mante accrescentou parecer estranha vel que 
o orador silenciasse a essa arguição, não 
obstante o apreço que, segundo era corrente, 
ligava a disposição assim malsinada. O Dia
rio do Congresso, que o orador aguardou pa
ra conhecer mais exactamente o incidente 
referido, o traz hoje, no discurso do illustre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, e consta 
do trecho seguinte: 

« Ha outras considerações a fazer, diz o S1·. 
Barbosa Lima»; estando, porém, a hora. ter
minada, limito-me a fazer ligEüra referen
cia á lettra B, item 9, lettra romana do art. 
24, item que se desdobra em tres peque
nos paragraphos, subordinados á lettra do 
alphabeto rninusculo: 

Os embargos de nullidade ou infringen
tes do julgado, oppostos na execução, quando 
a sentença exequenda tiver sido por ella pro
ferida etc •. _ » 

O illustre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul accrecenta: 

«0 que me impressionou nisto foi o modo 
como esta disposição appareceu aqui, com 
feitio de um enxe1·tosinho de t!ltima hora. 
Isto não estava no projecto primi.tivo; no 
correr da discussão no Senado tambem não 
estava. Na ttUima hora é que appareceu 
esta vesícula. Si é vesícula de vario la. ou 
si é de vaccina, não sei; etc. » 

E conclue nestes termos: 

Por outro ladp, bastarA ler os Amtaes da 
outra Carnara, para nos certificarmos de que 
o texto referente a embargos de nuUidade e 
infringentes do julgado, consta de uma emen
da, apresentada · entre muitíssimas outras, 
pelo eximi o jurisconsulto o Sr. Senador 
Martinho Garcez. Isto está mencionado no 
Diario do Congresso (mostrando), á pagina 
4.074, na sessão do Senado, de 14 de dezem-
bro de 1903. . 

A emenda foi á Cornrnissão, que deu o seu 
parecer, constante do mesmo Dia rio, á pag. 
4.362, na sessão de 22 de dezembro daquelle 
anno. 

Como vê a Carnara., o parecer foi favo
ra v e! á adopção da emenda alludida. 

E na sessão de 24 seguinte, foi ella appro
vada, tendo precedido a votação um breve 
mas substancioso discurso do insigne juris
consulto o Sr. Senador Ruy Barbosa, dis
curso que o orador vae ler para maior tes
temunho da publicidade e relevo em que a 
ma teria foi discutida e votada no outro 
ramo do Poder Legislativo. As rapidas con
siderações do seu eminente conterraneo at
tenuarão a aridez da exposição a que o 
orador é obrigado para r@stahelecer os 
factos em sua integridade: 

O Sr. Ruy Barbosa (pela ordem)- V. Ex., 
Sr. Presidente, me permittirá chamar 
a attenção do Senado para a parte principal 
desta emenda- aquella que diz respeito aos 
embargos da nullidade e infringentes do jul
gado. 

Esta parte é de importancia muito ele
vada na organização do nosso processo, pois 
tem por fim rectificar uma desharmon:ia 
inadmissi vel. 

O Senado, 1ecenternente, por um projecto 
especial, restabeleceu, a respeito do Supremo 
Tribunal, os embargos de nullidade, e não é 
possível que os juizes da Côrte de Appella
ção fiquem em phno superior aos do Su--
premo Tribunal. 

«Sei que ha muitos outJos collegas aqui 
que nos poderião dizer causas interessantes 
a respeito do alcance dessa disposição, em
fim, coisas de advocacia . .. etc.» 

O argumento allegado contra essa emen-· 
da do Sr. Martinho Garcez é a cornmodiJ 
dade dos juizes ; mas semelhante argu
mento não póde ter valor jurídico de espe
cie alguma. 

«Os interesses da justiça devem estar acima 
da comrnodidade dos juizes.» 

O Sr. Ruy Barbosa accrescenta : 
Verificado está, continúa o orn.dor, que, 

á vista do acervo dessa censura, o meu si
lencio fosse estranhavel para os -que me at
tribuem a iniciativa ·daquella providencia 
processual. 

Antes de tudo releva advertir que a in
culc<:L de semelhante iniciativa é evidente
mente descabida. E' no substituti·vo do Sena-

« Quando as carnaras reunidas funccío
nam, póde-se dar uma nullidade; póde votar 
um juiz sem competencia para fazel-o ; póde 
um juiz assignar uma sentença sem que 
tenha tomado parte no julgamento. 

Nestes casos a nullidade está verificada, 
mas a parte prejudicada fica sem meios para 
recorrer, porque não existem embargos.» 
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E conclue o eximio jurista : 
«Tem-se allegado, Sr. Presidente, que a 

Côrte de Appellação, nestes casos, funcciona 
como dantes funccionava o Supremo Tri~ 

de considerandos, que espero sejam publica· 
dos juntamente com o mesmo projecto que 
passo ás mão.> de V . Ex. 

O projecto é o s':lguinte: (Lê.) 
bunal de Justiça· Tem-se chegado a aste Fica sobre a mesa, até ulterior delibera-
absurdo extremo. ção, 0 seguinte 

Não ha nenhum motivo para que este-
jamos a coarctar as garantias da defesa no 
,processo de justiça.» PROJEOTO DE LBI N. 

Em seguida o ·Senado· approvou a emenda Considerando que o tenente-coronel hono-
a que se referiu o illustre Deputado pel6 Rio rario do exercito, Herculano Martins da Ro· 
·Grande do Sul. 

Não houve, pois, clandestinidade. Não se cha, assentou praça de voluntario da patria 
introduziu a mataria á ultima hora. a 29 de abril de 1865, e, sendo nomeado capi-

tão em commissão do corpo de voluntarios 
Agora o orador pergunta - Por que essa n. 23, a 6 de julho do mesmo anuo, marchou 

celeuma contra aquella emenda? Porque ? h t 
A disposição que ella encerra está na le· com o seu corpo para a campan a con ra o 

gislação brazileira desde as Ordenações phi- governo do Paraguay, sendo que, dissolvido 
lippinas até 0 regulamento n. 737, de 1850, esse corpo, passou para o de n. 34, a l de Ja
este padrão da sabedoria, de um nos nossos néiro de 1866, sendo-lhe designado o com-
.maiores jurisconsultos. mando da 8a companhia; 

Essa disposição existe na legislação pro. Considerando que, chegado ao theatro das 
.cessual de todos os Estados da Unieto. operações da guerra, assistiu logo aos com-

Existe ella igualmente na legislação do bates de 3 e 22 de setembro do mesmo anuo, 
processo federal, como se verifica nosarts.ô04 sendo contuso neste ultimo combate e elogia
a 612, do decreto de 5 de novembro de 1898, do em as ordens do dia ao exercito, ns. 87 e 
que a consolidou. Está, portanto, em toda a 88, pelo seu comportamento em os ditos com
parte; rege o processo através de todo o bates e condecorado com o Habito de Christo; 
territorio do paiz. Porque, abolil.a na Ca- que, tendo acompanhado o corpo a que per
pita! da Republica ? tencia nos reconhecimentos forçados de 21 

Si o nosso empenho é crear neste districto de setembro e 7 de novembro, assistiu a to
·umregimen illibera.l, tolhendo as tradicio- dos os bombardeios do inimigo; que, por se 
naes e constantes garantias dos litigantes ter offerecido, foi encarregado de tratar dos 
em frente dos tribunaes... então elimine-se cholericos no hospital de sangue, sendo mais 
isso ; corte-se mais ainda ; corte-se tudo tarde (a 29 de abril de 1867) dispensado desse 
quanto for possível, até ficar bem miseravel serviço por motivo de saúde; que, sendo no
a nossa miseria. 1 meado major em commissão· e passando a. 

Ha interesses de advocacia em manter as pertencer ao corpo 32°, entrou em combate 
garantias impessoaes do direito~ Então estes a 3 de novembro de 1867, assumindo e 
interesses são sacrosantos. O orador podia exercend0 o commando interino do corpo até 
dizer onde está o interesse em ~upprimir a 3 de março de 1868; que, assumindo a 
emenda, para servir a pleitos pendentes... fiscalização do corpo, assistiu ao ataque 
Mas não o fará, porque a sua missão aqui ás forticações de Sauce a 20 de março e ao 
não se limita á esphera de considerações sitio de Humaytá até o abandono da praça 
contemporaneas, mas a promover as ·segu- seguindo logo com o batalhão para o Chaco 
ranças da justiça na dicisão dos litígios. a sitiar ahi a guarnição de Humaytá que se 

Si a Camara não partilha do pensamento havia alli refugiado, tomando então parte 
do autor, faça o que lhe approuver. no renhido combate que houve logar com 

O orador está experimentado na rudeza aquellas forças, a 26 de julho, e nos diversos 
de todos os embates que de dia para dia for- tiroteios que se seguiram durante dez dias ; 
·talecem a sua firmeza. que, tendo seguido com a vanguarda do 

Cada um faça o seu dever e-Gloria in ex- exercito em direcção a Villeta, houve de as
celsis Deo. (Muito bem, muito bem ; o ora- sistir ao memoravel combate da ponte de 
dor é comprimentado.) Itororó, assumindo, na acção, o commando 

interino do corpo por ter sido ferido o re
spectivo commandante, e que, assistindo á 
batalha de ll de dezembro junto ao Passo 
de Avahy, terminada a batalha, apresentou 
ao marquez marechal commandante em che
fe das forças em operações, tres estandartes 
tomados ao inimigo pelas forças ou o corpo 
do seu commando; que, seguindo, no mesmo 

O Sr. Henrique ~alles-Sr. Pre
sidente, inscrevi-me na hora do expediente 
para mandar á Mesa um projecto de lei que 
formulei, afim de que esta lhe dê o compe
tente destino. 

No intuito de evitar a sua justificação da 
tribuna, fil-·o preoeder de um certo numero 
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dia, entrou em Villeta e dahi ma-rchou pam 
Lombas Valentina,onde travou combate com 
o inimigo, que durou até âs8 horas da noite, 
sendo gravemente ferido na acção por bala 
de fuzil, baixando então ao hospital; e, dis
so! v ido o 32° corpo de voluntarios, foi encos
tado ao oitavo batalhão de infcmtaria do 
exercito, onde esteve convalescendo desde 
18 de janeiro de 1869, data em que se apre
sentou, até 9 de fevereiro, quando lhe foram 
concedidos tres mezes de licença para tratar. 
de sua saude no Brazil, em virtude de pa
recer da Junta de Inspecção de Sa.ude porque 
passou; 

Considerando que, por carta imperial de 
12 do julho do meamo anno, lhe foram con
cedidas as honras do posto de major do ex
et>cito «em aUenção aos 1·ekvantes serviços 
por elle pre3tados na guerra contra o go
verno do Pamguay» ; 

Considerando que, pelo decreto do 15 de 
maio de 1872, approvado por uma resolução 
da Assembléa Geral Legislativa, mandada 
execatar pelo decreto n. 2.165, de 29 de 
março do 1873, foi-lhe concedüla uma pen
~ão mensal de-oitenta e quatro mil réis, 
equivalente ao soldo d::t sua patente- 4-por 
ter ficado impossibilitado de pl'Ocnrar os meios 
da sua subsistencia em conseqHencia dos fe· 
rimentos recebidos em combate» ; 

Consiclerando que, ainda em attençã.o aos 
serviços por el!e prestados na Campanha do 
Paraguay, o Marechal Floriano Peixoto,que 
melhor conhecia a extensão e relevancia 
delles, por tel-os elle proprio presenciado e 
assistido, visto ter sido um dos bravos offi
cin,es do nosso exercito, que · commandaram 
naquella campanha, por dec1•eto de 30 de 
novembro de 1892, concedeu-lhe as honras do 
p_;sto de Tenente-Coronel do exercito ; 

Considerando que, tendo fallecido em prin
cípios deste anno, o Tanente-Coronel Her
culano Martins da, Rocha, nenhuns recursos, 
que os não poude reunir, deixou á manuten
ção e subsistencia de sua viuva, tambem en
ferma,D. Raymunda Maria das Dores Rocha; 

Considerando que,á Nação, não póde e nem 
deve ser inditrerente a sorte das familias 
dos cidadãos que a sei'viram com lealdade, 
amor e desinteresse, invalidando-se no seu 
sm·viço ; 

O Congresso Nacional decreta: 

Minas Geraes, revogadas as disposições em) 
contrario. 

S. R.-Sala das sessões, 18 de outubro de· 
1904.-Henrique Sales.-Lindolph o Caetano. 
-Ante1·o Botelho .-Estevam Lobo .-Carvalho' 
Britto. · 

O Sr. Medeiros e Albuquer-· 
que-As poucas palavras que vou profe-
ferir teem o caracte1' de uma explicação~ 
pessoal. . 

Ha dias, Sr. Presidente, V. Ex. teve a 
gentileza de medesignar para a Commissão 
de Redacção. Eu não estava presente. Foi 
mesmo uma das poucas vezes em que faltei· 
ás sessões. 

Não obstante, no dia imm()~iato, uma no
ticia de jornal dizia que eu assumira o com
promisso de fazer redacções «de verdade». 
Hontem, o Sr. Barbosa Lima, cuja activa fis
calização sobre as minhas acções como jorna
lista e como parlamentar é notoria, alludiu, 
tambem, aliás com extremos dé gentileza, ao
que eu posso vir a fazer na referida Com
missão. 

Ora, Sr. Presidente, deante de taes no ti-· 
cias e taes referencias, devo dizer que' jámais. 
tive a presumpção de suppor que ia agora, 
pela primeira vez, ensinar o Congresso a re-
digir leis. 

Nunca pensei. em me a.rvorar como men
tor de meus collegas daquella Commissão, 
que teem desempenhado o seu dever, com, 
inteira correcção, e aos quaes, longe de ir· 
dar, eu irei pedir lições. Espero apenas pôr 
no desempenho dess::t tarefa o zelo que cos• 
turno ter, sempre que me incumbo de qual
quer trabalho. Assim, esta explicação visa 
apenas mostrar que não tive jámais os vai
dosos projectos que me foram attribuidos 
na imprensa. (Muito bem.) 

O Sr. President.e- Está finda a. 
hora do expediente. A lista da porta accusa. 
a presença de 91 senhores Deputados. 

Não ha. vendo numero para as votações,. 
passa-se á materia em discussão. 

E' annunciada a continuação da discussão 
unica do parecer n. 199 A, de 1904, sobre as 
emendas offerecidas na 2.a discussão do pro
jecto n. 199, deste anno, que orça a Receita. 
Geral da Republica para o exercício de 1905· 

O Sr. Presidente- Tem a pala-
vra o Sr. Prisco Paraizo. 

O §r·. Prisco Paraizo-Sr. Pre
sidente, fallo sómente em cumprimento de· 
um dever. 

Artigo unico. E' concedidn, a D. Raymunda 
Maria das Dores Rocha, viuva do Tenente
Coronel honorJ.rio do exercito Herculano 
Martins da. Rocha, a pensão mensal de cem 
mil réis, que lhe ssrá p::tga pelo Thesonro 
Nacional ou pela sua Delegacia Fiscal em 

Qual a situação em que me encontro, tal 
a explicação do meu procedimento, abol'-
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dando assumpto tantas vezes debatido, 
quantas com proficiencia examinado e cuja 
discussão já se chegou mesmo ao ponto de 
condemnar. 

Si, porém, tenho motivos para julgar de 
todo o c:1bimento a renovação do estudo da 
renhida questão sobre o sujeito do direito de 
propriedade dos denominados - terrenos dQ 
marinha, reservados nas margens dos rios 
navogavei~ e de que se fazem os navega vais 
e acc1•esmdos a uns o outros, sobram-me 
razões para propugnar pela approvação das 
emendas que, ao projecto de orçamento dare
ceita geral da Republica para o exercício fu. 
turo, apresentou o nobre Deputado o Sr.Ber
nardo Horta, no sentido de ser eliminado da 
receita extraordinaria o producto do arrenda
mento das areias mona,iticas para, na parte 
da renda com applicação especial, ser con· 
signado como deposito,afim de quem de 
direito levanhl-o- providencia tanto mais 
indispensavel quanto, sobre lhes pertencer o 
direito a semelhante fonte de receita, :firme 
é a convicção do Estado que S. Ex. digna· 
mente representa e daquello em que tive a 
honra de ser eleito. 
Pen~a a Commi!!são que as emendas não 

devem ser acceitas pela Camara : primeiro, 
porque propõem que a União deposite o que 
arrecadar do arrendamento das areias, na tu· 
ralmente pela desconfiança de que, decidida 
a questão em favor dos Estados, não disponha 
de meios para fazer a rastituição ; segundo; 
porque a questão das areias está submettida 
aos tribunae5, cujo julgamento se espera e, 
até lá, ctimpre á União manter-se como 
>empre esteve. 

Sr. Presidente, si ao illustre autor das 
emendas não occorreu o pensamento de jus
tificai-as pela desconfiança de que, decidida 
a questão contra si, a União não tenha 
meios para fazer a restituição, tão pouco 
póde dominar-me semelhante razão, de si, 
em verdade, muitíssimo improcedente. 

Não ha como contestar, porém, que o con
fecciopador de um orçamento deve ter, como 
principal preoccupação, a exactidão dos cal
calos em que este se baseia, sendo natural, 
portanto, a lembrança da nobre Deputado 
fazendo retirar da somma da receita uma 
parcella que bem pôde falhar. Esta é a razão 
do procedimento do illustt•e representante do 
Espírito Santo, como talvez tivesse occasião 
de dizer, em discurso não ha muitos dias pro· 
nunciado, e não a desconfiança da solvabili
dade da União para realizar o alludido pa· 
gamento. 

Senhores, quanto á segunda razão de que 
se prevalece a Commissão-estar a questão 
pendente de decisão do Poder Judíciario, é 
força confessar que ella procede de um 
modo coherente, a julgar pelo que se vê do 

Vol. n 

hem elaborado relatorio com que o illust.rado 
representante do Maranhão, o Sr. Urbano" 
Santos, apresentou o projecto de orçamento-· 
da receita. 

Não censuro, pois, o fc\cto da Com missão , 
servit·-se de tal fundamento ; não era de es~ 
perar outro motivo. 

O illustrado relator da receita, clepoi!! do· 
a.ffl.1•mar que pertence ao numero daquelles. 
que julgam indisputavel a propriedade da 
União, pensa, por isso mesmo que a questão 
está submettida aos tribunae~. que nada maük 
resta á Commissão fazer que deixa.l-a no 
statu quo, nada innovc~ndo nella até que elles .. 
se pronunciem. 

«Pelo Poder Legislativo Federal, coatin(~a,.c. 
o relator, desde mesmo o Congresso que, com 
o mesmo pessoal, succedeu á Constituinte, os. 
terrenos de marinha foram sempre conside
raclos, quasi que sem contestação, proprie
dade da União. Os fôros desse3 terrenos e os. 
laudemios devidos pelas respactivas trans
missões foram ininterruptamente mandados'o 
cobrar para o ThesoUl'o Nacional por tJdas 
as leis da receita da Republica desde a de 
n. 25, de 30 de dezembro de 1891, a. pt•imeira 
em data. Não é, pois, licito hoje, segund(}
psnso, a representantes da União abandonar
este terreno deante de uma simples questão, 
levantada contra os direitos. desta, quanlo 
essa questão se acha submettida aos tribu- -
naes, os quaes se team de pronunciar sob1·e·· 
ella. » 

Verdade seja que a questão pende de sen
tença do Supremo Tribunal Federal e que as" 
leis orçamentarias teem consignado como 
fonte de receita da União os foros e laude
mios relativos aos terrenos de marinha ; 
entretanto, Sr. Presidente, divirjo do modo
de ver do illustrado relator da receita. 

Quando as leis ordinarias, mórmente as. 
orçamentarias, estatuem de referencia á lei, 
fundamental, nunca é demais que soft'ram.. 
discussões, pois o estudo reiterado dos seus
textos, ao menos, facilita a comprehensão. 
do dever imperioso que nos assiste de re
speitarmos, em todas as nossas decis'ões, a. 
vontade suprema do legislador constituinte. 
E, quanto ao facto de estar o Supremo Tri
bunal Federal por decidir a questão, em, 
nada semelhante situação pôde impedir a 
acção interpretativn, que ao legislador, pGr
sua vez, cabe exercitar. 

Senhores, não estamos deante de uma. 
questão terminada; ao contrario, ella está.. 
ainda por encontrar a sua solução. 

A divorgencia profunda que separa aquel
les que teem escripto sobre a ma teria e os, 
nossos parlamentares que se teem pronun
ciado a seu respeito, a indecisão que, de al
guma fôrma, se nota da parte dos poderes·. 
publicos sobre o ca.so e, o que é mais, a ver--

50 
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satilidade de opiniões a que tem dado logar,- O illustre constitucionalista, João Bar
são provas exhuberantes da verdade de meu balho, aos a1•gumentos que acabo de tran
asserto: estamos deante de uma questão con· screver oppõe outros, não menos valiosos. 
trovertida. Em nota ao art. 64 da Constituição, faz ver 

Tem-se invocado, em defesa dos direitos na sua obra Commentarios à Constituição 
da União sobre os terrenos de marinhas, o Federal Brazileira : 
argumento de autoridade; comtudo, si :tir- «A' União não podem pertencer taes ter
me é a convicção que domina a opinião que renas pelo mesmo principio por que não lhe 
lhe é favoravel, não menos firme é aquella pertencem as terras devolutas; ella só tem 
em que se inspiram os que pensam em con- os que expressamente lhe attribue, para 
trario. seus fins, a Constituição Federal e terá os 

Carlos de Carvalho, no seu tl'abalho Nova que vier a adquirir. 
Consolidação das Leis Civis, no artigo 215, Além disso, as marinhas não estão expli-. 
terminantemente, diz: «Pertence á União: cita, nem implicitamente, consideradas na 
f) os terrenos de marinhas e os accrescidos Constituição como pertencentes á União e, 
aos terrenos de marinhas ». pois, o direito ou podm· a ellas referentes 

Aristides Milton, de saudosissima memo- cabe aos Estados, os quaes no uso delle 
·ria, annotando o art. 64 da Constituição na podem alterar ou deixar subsistente a antigo 
sua obra A Constituiçcio do Brazil, nestes legislação sobre este objecto. Isto. decorre 
termos se manifesta : do princ~pio fundamental estabelecido no 

«Assim, a expressão-terras devolutas-, art. 65, § 2°.» . · 
de que usa este artigo 64, não póde compre- Rodrigo Octavio, no seu Dominio da 
hender os terrenos de marinhas, ribeirinhos União e dos Estados segundo a Constituição 
ou reservados e accrescidos, que a nossa lei Federa~. embora não se pronuncie pelo di
fundamental deixou ao domínio e posse da reito dos Estados, entretanto, sustenta que 
União. Taes terrenos constituem uma divi subsiste a situação jurídica encontrada pela 
são do domínio publico, que não se póde con- Constituição, em virtude da qual considera 
fundir com a outra formada das terras devo· pertencente ás municipalidades os terrenos 
lutas ; e que tira sua razão de ser dos altos de marinhas : 
interesses nacionaes que se prendem á nave- «Vê-se por essa fórma; diz elle, que aRe
gação, á hygiene e saúde dos portos, á poli- publica já veio encontrar o domínio dos ter
cia do littoral, ao commercio, á tri1mtação renos de marinhas e accrescidos pertencendo 
aduaneira e á defeza nacional.» ás municipalidades: á da capital da União, 

Da mesma opinião partilha Carvalho de desde 1831, e ás demais, desde 1887, » 
Mendonça, que, na sua monographia Os ter- Podia citar opiniões outras em favor do 
renas de marinha e os interesses da União, direito dos Estados e referir-me ao topico de 
dos Estados e das municipalidades, a~sim um discurso pronunciado pelo nosso illustre 
refiecte: jurista, Clovis Bevilaqua, perante a Com-

« Havendo o art. 64 da Constituição Fe- missão Especial do Codigo Civil, em o qual 
deral declarado pertencer aos Estados as affirma que, em mataria de domínio territo
terras devolutas situadas nos seus respe· rial, á União cabe sómente a porção de ter
ctivos territorios, entenderam muitos qu(;l l'eno que lhe entrega a ultima parte do ar
entre estas terras devolutas estavam os tigo 64,-isto é, a que for indispensavel para 
terrenos de marinhas. A verdade, porém, a defeza das fronteiras, fortificações, corr
era que sob o anterior regimen-terras devo- strucções militares e estradas de ferro fe
lut3~S e terrenos de ma,rinhas significavam deraes; não quero cansar, porém, a attenção 
causas inteiramente diversas, reguladas cada da Camara com citações de :Pareceres que 
uma dellas por disposições especiaes quanto facilmente podem ser consultados. 
ás condições de sua existencia, uso e appli- Onde mais se accentua a divergencia é 
cação. A menção expressa e singular, que a no seio do Congresso legislativo: não só a 
Constituição Federal faz relativamente ás União como os Estados teem tido defonsores 
terras devolutas, revela que no espírito do extrenuos, que a respeito da materia se teem 
leg·islador constituinte actuou a idéa de ex- pronunciado de modo brilhante. 
cluir os terrenos de marinhas do dominio dos No Senado, si podemos citar os nomes de 
Estados, continuando na situação juridica em Coelho e Campos, Ubaldino do Amaral, Aris
que o novo regimen os encontrou.» tides Lobo, em favor dos direitos nacionaes, 

Senhores, si com ardor defendem os il- tambem podemos apontar os nomes de Sal-
1 ustres escriptores a propriedade federal das danha Marinho, Rangel Pestana, Amaro Ca
marinhas, é força confessar que não menor valcanti e Virgilio Damazi.o, em favor do di
autoridade se nota do lado daquelles que se reito dos Estados. 
batem pelo direito dos Estados sobre esta Si nesta Casa do CongrGsso nós encontra· 
pa1•te do territorio nacional. mos, do lado da União, opiniões de represen-

(\ 
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-tantes que muito se recommendam: do illus- projecto «garantindo, em toda sua plenitude, 
trado Deputado por Santa Catharina, o Sr. o direito conferido aos Estados pelo art.64 da 
Paula Ramos, do meu distincto companheiro Constituição sobre as terras devolutas situa
de bancada, o Sr. Eduardo Ramos, e do ex- das nos seus respectivos territorios, compre
Deputado Sr. Serzedello Corrêa; tambem, hendidos neUas os terrenos de marinhas, os 
do lado dos Estados teem-se manifestado em ribeirinhos e ~tccrescidos, salvo os que 
substanciosos discursos os nossos mui compe- forem necossarios já e no futuro para obras 
tentes collegas, os Srs. Anisio de Abreu, Me- ou serviços federaes>>. 
deiros é Albuquerque, Erico Coelho, o ex- E' força convil', entretanto, que o Con
Deputado Almeida Nogueira e o meu talen- gresso Legislativo se tem manifestado de 
toso companheiro de bancada, o Sr. Vergue modo claro, tambem, pelo reconhecimento 
·de Abreu. da propriedade dos Estados sobre as ma'-

Portanto, senhores, não nos prevaleçamos rinhas. 
do argumento de autoridade, porque, de A Camara deve-se lembral' ql!e, por quasi 
parte a parte, as opiniões se encontram, se unanimidade, foi approvado nas du::ts Casas 
neutraliza o valor que offerecem os pare- do Congresso esse mesmo projecto a que se 
ceres de ambos os lados. · ·0ppoz o "'eto presidencial. 

Passemos a accentuar a indecisão notavel Pode-se dizer que a parte principal do 
dos poderes publicos, a respeito da mataria; poder legislativo,aquella quec. por si sómente, 
e eu peço á Camara que me honre com a póde fazer a -lei, nos casos expressos na 
sua preciosa. attenção, .neste ponto. Constituição, já manifestou seu modo de ver, 

São bem conhecidos os actos legislativos reconhecendo o direito como pertencente aos 
·em favor dos direito::. da União. A lei n. 25, Estados. 
de 30 de dezembro de 1891, e as leis orça- Pergunto: ha ou não da parte do Congresso 
mentarias seguintes, como já tive occasião Legislativo indecisão sobre a ma teria? 
de dizer, ao referir-me ao relatorio do illus- Quem a poderá contestar incerteza que com 
trado representante do Maranhão, assim es- tem procedido o Poder Legislativo ao ela-
tabelecem : borar os seus actos a respeito? · 

Receita ordinaria-Interior: o SR. PAULA RAMOS-Oi membros da Ca-
«Fóros de terrenos e de marinhas, excepto mara que approvaram 0 projecto dG 1893 

os do Districto Federal, e producto da renda não foram os mesmos que se pronunciaram 
da posse ou domínios uteis dos terrenos de t 
marinha, nos termos da legislação em vigor. em 1894 a respei 0 • 
Laudemios, não comprehendidos os prove- O SR. PRisco PARArso-Permitta V. Ex. 
nientes das rendas de terrenos de marinha que eu diga não haver ·solução de continui· 
no Districto Federal.» dade da parte do Poder Legisla ti v o; é o 

A lei n. 953, de 29 de dezembro de 1902, mesmo poder, qualquer que seja a legisla
tam bem reconhece, não h a negar, o direi- tu r a ou a sessão. 
to da União. 

No art. 2o, n. VIII, assim dispõe: 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Esse p1•ojecto 
«Fica 0 Governo autorizado a arrendar, teve parecer da Commissão de Legislação e 

mediante concurrencia publica e a quem me- Justiça. 
lhores vantagens offerecer, a exploração das O SR. PRisco PARAISo-E' verdade. 
areas monazíticas do domínio da União, po- O Poder Executivo tem como favoraveis 
dendo revalidar o contracto celebrado a 31 aos direi.tos nacionaes os seguintes actos: 
dedezembro de 1901, mediante as clausulas A circular do Ministerio da Fazenda, de 15 
que julgar convenientes, estabelecidas as de maio de 1897, marcando diaria aos eu
multas para os casos de infracção do con- genheiros em serviços de medições de ma
tracto, ou entrar em accordo com os gover- rinhas e accrescidos; 
nos dos Estados da Bahia e do Espírito Santo, O avi@o n. 132, do Ministerio da Industria, 
afim de ajustar com elles a exploração, em Viação e Obras Publicas, de 23 de junho de 
commum, das areias monaslticé\S existentes lS97, sobre concessões de terrenos de ma
em seus territorios.» rinhas que teem sido feitas a titulo perpetuo 
. Não menos prova em favor da União o facto no porto da Victoria, sem prévia audiencia 

da rejeição pelo Senado, n1. sessão de 31 de do mesmo ministerio; 
agosto de 1892, do projecto de lei, em que O aviso n. 160, do Ministerio da Industria, 
se declarava «que as expressões- terras de- Viação e Obras Publicas, de 24 de outubro 
volutas-comprehendiam terrenos de mari- de 1898, solicitando providencias no sentido 
nha e accrescidos, os quaes eram então de não se fazerem, sem prévio conhecimento 
transferidos para o do mini o dos Estados». do ministerio, quaesquer concessões de aro-

Finalmente, conta a União o facto da ramento de terrenos de marinhas, .de con
.a.pprovação do "'eto presidencial, opposto ao fOl'midade com o paragrapho unico do art.3" 
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do decreta n. 4 .103, de 2.2 de fevereiro de 
1868. 

Entret:~.nto, posso citar uma. decisão mui 
expres6í v a em favor do>l direitos dos Estados, 
sob o ponto de vista constitucional. 

O Mmisterio da. Fazenda, em 8 de julho de 
1892, na ordem em que estabelece que só a 
Municip::tliJade da Capital Fecieral tem a 
faculdade d.e aforar terrenos de marinha., 
declara «aos inspectores das Thesourarias de 
Fazenda, para seu conhecimento e devidos 
effeitos, e de accordo com a portaria n. 21, 
que em 4 do corrente mez foi expedida á de 
Alagoas, que, á vista do disposto na lei n. 25, 
de 30 de dezembn1 de 1891, só a Municipali· 
dada da Capital Federal tem a faculdade de 
aforar terrenos de marinha ; e que, havendo 
sido retirado por esse modo o que o art. 8", 
n. 3 da lei n. 3.348, do 20 de outubro de 
1887 conferia ás outras municipalidades, 
sómente por nova lei poderá ser restabelecida 
essa faculdade». 

O que se conclue dosb. ordem é que o 
Ministro não considerava contraria â Consti· 
tuição a propriedade das marinhas por 
parta dos Estados, porquanto affirma que, d 
vista somente da lei n. 25 foi que se retirou 
ás outras municipalidades a faculdade de 
aforar terrenos de marinha, tanto assim que 
po1· nova lei se poderia restabelecer esta fa· 
cuidado. Indecisão nota vel da parte do 
Poder Executivo; não h a como negar. 

Apreciemos os actos do Poder Judicbrio. 
Si este poder tem no accordão n. 482, de 31 
de dezembro de 190l,declarado que â Fazenda 
Nacional assistem o pleno domínio dos ter· 
.renos de marinha não aforados e o direito do 
aforar, no accordão de 28 de maio de 1892, 
rola tado pelo illustrado conselheiro Barradas, 
leem-se os seguintes considerandos: 

«Quo, segundo esse systema de nossa orga· 
nização politica, somente pertencem ao do
mínio nacional ou da União em materia de 
propriedade territorial as porções de terras 
que forem indispensaveis para a defeza das 
.fronteiras, fortificações, construcções mili
tares e estradas de ferro federaes (art. 64 da 
Constituição) ; 

Que as proprias minas e terras devolutas, 
que pelo antigo regimen estavam sob a admi· 
nistração e domínio do poder geral, perten· 
cem virtualmente aos Estados em seus re· 
spectivos territorios (art.64 da Constituição); 

Qus os mesmos edificios considerados 
outr'ora como proprios nacionaes que não 
forem necessarios â União passam para o 
dominio dos Estados em cujos territorios 
estiverem situados (o mesmo art. 64 § unico 
da Constituição) ; 

Que, em materia de propriedade de terras 
ma1·ginaes de 1'ios, salvo as respectivas 
restricções indicadas, não pertencem á União, 

nem mesmo as banhadas pelos grandes rios, 
ainda que corram em mais de um Estado e 
se estendam a territorio estrangeiro ; pois 
qun é sómente sobre a sua navegação ou 
domi11io sobre as suas aguas, que compete 
ao Congresso estabelecer regras, preceitos 
e leis (art. 34 § 6°da Constitui;ão).» 

São mais do que precisos em favor rios 
Estados os considerandos primeiro e ultimo, 
aquelle alludi.o.do ás porçõe3 de terras que 
sómente pertencem â União, e este estabele
cendo que não lhe cabem as terl'as margi~ 
naes de rios, que são marinhas até o 
ponto onde as aguas deixarem de ser salgadaa 
de um modo sensível, ou não houver depó
sitos marinhos ou qualquer outro facto 
geologico que prove a acção poderosa do mar, 
conforme dispõe o decreto n. 4 .105, de 22 de 
fevereiro de 1868, no art. I § 4°. 

Senhores, o que, finalmente,confirma o ca· 
racter controverso do assumpto, é, como disse, 
a versatilidade de opiniões a que tem dado 
logar. Faço a justiça de acreditar na since
ridade do pensar dos illustres Srs. Ministro 
da Fazenda e Procurador Geral da Republica 
e, por isso mesmo que considero valiosas as 
suas opiniões, é quo me prevaleço dellas 
para, dada a mudança por que passaram, 
procurar offerecer uma prova eloquente da 
incerteza dos juizos forma1os sobre a mate
ria. 

E' firme, na verdade, a convicção do hon
rado Sr. Ministro da Fazenda, quando acceita 
o contracto de 12 de dezembro de 1903, em 
que >Je lê, na clausula 19: 

« O contractante communicarâ ao The
souro a existencia de intrusos quo possam 
estar occupando as terrenos de marinha do 
domínio federal, onde existam areias, fazen· 
do o Ministro retiral-os ... » 

Não menos firme quando, no offlcio n. 19, 
de 25 de julho de 1904, ao procurador daRe· 
publica, no Estado do Rio, assim se expressa: 

«Transmittindo-vos, por copia, os inclusos 
documentos relativos aos factos occorridos 
em Itaba.poana com o engenheiro zelador 
dos proprios nacionaes, recommendo·vos re· 
queiraes ao Juizo Federal mandado de busca 
e apprehensão das areias monasiticas extra· 
hidas naquella localidade.» 

Entretanto, o actual Ministro da Fazenda., 
na ses3ão de 9 de agosto de 1893, ao projecto 
n. 66 B, do mesmo auno, que estabelecia no 
art. 1°: «E' mantida em sua plenitude o di· 
reito conferido aos Estados, pelo art. 64 da 
Constituição sobre as terras devolutas situa
das nos seus respectivos territorios», apre
sentou a seguinte emenda: 

«Depois das palavras-te1•ras devolutas
accrescente-se:-inclusive as de marinhas, 
respeitado o direito de transferir o do
mínio util destas ás municipalidades.» 
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O mesmo aconteceu com o illustrado Pro
curador Geral da Republica. 

S. Ex., que com àrdor defende os d.i 
roitos da União, nas razões finaes oifeee
cidas na acção movida pelos Est<1dos do Es
pírito Santo o Bahia contra a União, tambem 
foi signatario da emenda apresentada pelo 
Sr. Ministeo da Fazenda. 

Elles so reluzem a seis: dous toem valor 
historico, um é argumento acJessot•io e os 
outros podem ser considerados os principaes. 

Quanto aos argumentos de valor historico, 
um se refere ao pensamento da. Constituintu 
e o outro, á situação jurídica em que a Con
stituição Fe1eral encontrou a União. 

Senhores, não seja o caracter controverso 
do assumpto motivo para a renovação do 
seu estudo; razões outras influem a esse 
effelto, ao menos, para aquelles dos represen
tantes dos Estados do Rio de Janeiro, Bahia 
e Espírito Santo que se veem plenamente 
convencidos de que á União não assiste o di
reito que se arroga. 

E' verdade que o Tribunal Superior tem 
de resolver sobre a acção de reivindicação 
movida pelos Est:tdos da B1hia e Espiri to 
Santo; comtudo, em que pese aos que 
sustentam opinião contraria, não me ar
receio de dizer que os seus representantes 
toem o direito de pl'ocelo;.· ainda ao estu1o 
da mataria. 

Emquanto os Estados que representamos 
não forem reduzidos á situação de se curva
rem deante de uma sentença do Poder Judi
ciario, temos o direito da accentuar a fir
meza da convicção em que se inspiraram 
para litigarem em juizo. 

A Camara sabe o que se deu a proposito 
da reclamação do Ministro da Fazenda contra. 
a extracção de àreias monasiticas, no muni
cípio de lhb:ipoana, Estado do Rio de Ja
neiro, por parte do Dr. Viria to de Medeiros; 
a Camara tem conhecimento das providen
cias dadas pelo Governo Federal e deve tam
bom estar lembrada de que o illustre e ve
nerando Deputado pelo Estado do Rio de Ja
beiro, o Sr. Oliveira Figueiredo, justificou, 
.e de modo brilhante, um requerimento de in
formações a respeito do occorrido, ao qual 
respondeu o illustre leader, o Sr. Wenceslau 
Bra.z, não julgamlo inopportuno fazer um 
estudo da mataria que encarou sob o ponto 
de vista das manifestações dos poderes pu
blicol, citando actos a que ha pouco me 
referi. 

Pois bem, todos esses factos occorridos, 
ultimamente, tornaram saliente a questão. 

O argumeo.to do pensamento da Cons&i
tuinte assim se formúla: teve·se em vista nu, 
Constituinte pa.ssar aos Estados o domínio 
sobre os terrenos de marinha, como tambem 
se passou o domínio sobre as terras drwo
luta.;,~. 

Tem-se respondido nos seguintes termos: 
o que se teve em vista na Constituinte 
foi levar por deante a idéa dos legis
ladores do Imperio - transferir para o do
mínio dos Estados sómente as terras devo
lutas, contando-se que a iniciativa dos go
vernos locaes desenvolveria de modo mais 
prampto e efficaz a colonização dess<~s terras 
e augmenhria com a riqueza dos Estados a 
riqueza da União. 

Não pretendo examinar a resposta apre
sentada ao argumento da idéa dominante 
na Constituinte; este não é o ponto principal 
da questão. 

Entretanto, devo fazer-lhe alguns com-
mentarios. · 

Quem consultar os Annaes da Constituinte 
não poderá concluir que o pensamento dessa 
assembléa fosse favoravel aos direitos da 
União. 

Em primeiro logar, apparece o art. 63 do 
projecto de Constituição, mandando distribuir 
aos Estados certa extensão de terras devo
lutas, demarcadas á custa delles, áquem da 
zona da ff'onteira, sob a condição de a po~ 
voarem e colonizarem. 

A Commissão dos Vinte e Um, certa de que, 
da autonomia re~onhecida aos Estados pelo 
novo regimen, decorre o direito ás terras 
devolatas compt•ohendidas dentro dos seus 
respectiv-os limites, como parte que são do 
seu territorio, pronunciou-se peia substi· 
tuição do art. 63 por um outro, reconhe· 
cendo aos Estados o direito ás terras devolu-

Senhores, uma opportunidade relativa do 
-exame d<1 mataria, ao menos, se impõe ao 
reconhecimento. 

tas situadas nos seus respectivos limites, ca
b9ndo á União sómente as que existem nas 
fronteiras nacionaes, comprehendidas dentro 
de uma zona de cinco leguas,e as que forem 
necessari ~s para as estradas de ferro fe
det•aes. Envolvido o meu Estado na questão, "por 

interesses de grande monta, dei-me ao tra
·balho, para julgar da sua situação jurilica, 
de estudar os argumentos favoraveis e con-. 
trarios aos direitos da União, os quaeB, devo 
dizer, es;ão resumidos nas razões finaes do 
illustrado Procm•ador Geral da Republic:t. e 
do não menos competente advogado do Es
·tado, o Dr. Inglez de Souza. 

Submettido á discussão o projecto com o 
parecei' da illustrada. Commis~ão dos Vinte e 
Um, duas correntes se formaram no seio 
do Congresso Constituinte em favor dos 
Estados: uma representada. p(üas idéas da 
bancada parâense sobr.:~ as ten-as e fa
zendas que constUuiam bens nacionaes, e a 
outra pelos, princípios sustentados pala b::m-
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cada rio-gl'<:tnd.ense, êm relação ás terras pu
blicas. 

A bancada paráense se preo~cupava com 
os proprios nacionaes e a respeito, o Depu
tado Nina Ribeiro se manifestou nos seguin
tes ter-mos : 

«Os paJacios dos presidentes de província, 
as casas dos tribunaes, residencias dos chefes 
de policia, as terras e fazendas que consti
tuíam bens nacionaas passam a pertencer, 
pelo additi vo que apresentamos, ao domínio 
dos Estados.» 

Pela emenda da bancada rio-grandense, 
dada a justificação brilhante feita de ante
mão pelo Deputado Assis Brazil, se v la que 
o domínio dos Estados se referia a todas as 
terras publicas, pois a expressão de que se 
serviu o illustrado representante foi terras 
publicas, a qual, pela sua largaeza abrange, 
não só as tm•ras devolutas, mas tambem as 
de marinha. 

O Dr. Assis Brazíl assim se enunciou : 
«As terras publicas estão nos Estados, a 

elles interessam mais de perto, mas podem 
tambem a:lfectar necessidades a.a vida de 
relação. Não ha duvida que a União póde 
precisar dellas para serviços federaes, como 
sejam as óbras de defeza do territorio, ne
gocio que interessa á nação inteira. 

Com muita delicadeza se deve proceder na 
discriminação das duas competencias, esta
belecendo onde cessa a dos Estados e onde 
começa a do poder federal. Das varias 
emendas que se :;tpresentaram nenhuma me 
parece bem precisa, mas votarei por qual
quer que disponha que as terras publ.icas 
pertencerão aos· Estados onde estiverem 
situadas, podendo a União utilizar apenas as 
indispensaveis para os serviços de caracter 
federal; mas entendo que na segunda di~
cussão devemos precisar melhor os termo~. 
no sentido de limitar o arbítrio do poder 
central na declm·açào das ton·as que lhe forem 
necessarias, » 

Este foi o pensamento vasado na emenda 
apresentada pelo Deputado Julio de Castilhos 
e todos da sua bancada, a qual, approvada 
em segunda discussão, constituiu o art. 64 da 
Constituição. 

Portanto, meus senhores, do historico do 
art. 64-um resultado da emenda da bancada 
riograndense, na sua primeira parte, e, no 
seu segundo a.linea, da, emenda da bJ.n
cada paráeuse,- não me parece poder ti
rar-se argumento favoravel aos direitoô 
naciouaes. 

Passemos adeante.; á situação jurídica en
contrada pela Constituição Federal - outro 
argumento de valor historico, assim formu
lado : A Constituição não modificou a si
tuação j uridica que encontrou, em virtude 
da qual cabia ás ca.tnaras municipaes o 

domínio dos terrenos de marinha, desde· 
que tinham o direito de aforal-os e perce
ber os fóeos do emprazamento~ nos termos 
da. lei n. 3.348, de 20 outubro de 1887,. 
art. 8° § 3°. 

Ao argui ~o oppoz-se es.t:t resposta : A 
União, em cedendo de accordo com a lei o 
direito de aforar, não se demittiu do direito 
de propriedade, pois, somente, delegou .o ex
ercício daquelle direito que não envolve o 
direito á substancia da co usa,. uni co cuja 
perda implica a perda do domínio. 

O assumpto foi examinado com profun
deza de vistas pelos esforçados· advogados 
da União e dos Estados, nas ral'iõ.es finaes 
já alludidas. 

Uma consideração, comtudo,. cumpre-me· 
fazer. Nã'.o me recuso a subscrever a opinião 
dos que, como o Dr. Epitacio Pessôa, não· 
encontram obstaculos legaes a que ceda o 
senhorio o direito de perceher os fóros a,, 
mesmo os laudemios, de sua pto:Priedade a 
outra pessoa, continuando, porém, com o 
direito á substancia da cousa. Diz-se em 
contrado, como o fez o Dr. Inglez de. Souza, 
que não se encontra semelhante onus dentre 
os estabelecidos por lei. Sem pretender 
entrar no exame da lei. n. 3. 348, de 20 de 
outubro de l887,á,qual se attrihue a m·eação, .. 
no aforamento das marinhas,. do. terceiro 
logar para o usufructuario do domínio dl
recto, mas acimittindo que assim ella pre
screva, não se póde negar que a situação 
tenha sido creada em vista de uma lei. 

Deixemos, porém, de parte os argumentos 
de Véllor historico. 

0 SR. PAULA RAMOS-O projecto do Co
digo Civil do Dr. Clovis Bevilacqua consigna 
a propriedade nacional das marinhas. 

0 SR. PRISCO PARAIS0-0 Dr. Clovis Be
vilaqua, depois de dizer que em o codigo 
civil não se devia fazer a divisão dos bens 
entre os Estados e a União, fez ver que, pelo 
art. 64 da Constituição, sómeute a União 
tinha direito aos terrenos indispensaveis 
para a defeza dCJ,s fronteiras, fortificações, 
construcções militares e estradas de ferro 
federaes. 

Sr. Presidente,o argumento de valor acces
sorio se refere ao art. 65, da Constituição. 
Elle é formulado nos mesmos termos do dis
positivo. 

E' facultado aos Estados: 
Em geral, todo e qualquer porler, ou di

reito que lhes não for negado por clausula 
expressa ou implicitamente contida nas 
clausulas expressas da Constituição, e ne
nhuma clausula constitucional attribue ex
pressa ou implicitamente á União o domínio 
dos terrenos de mü,rinha, donde é logico 
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concluir que elles ficaram, fazendo parte do 
patrimonio dos Estados. 

Tem-se opposto o seguinte : 
A palavra-direito--do dispositivo ê empre

gada no sentido de faculdade e não pôde de
signar, portanto, o direito rea.l de dominio 
sobre as -terra.s. Como quer que seja., porém, 
o argumento não procede. Deste mesmo ar
tigo resn.lta claro o direito da União, pois 
que está elle implicito nas cla.usula.s ex
pressas do art. 64 e mais dos a.rts. 83 e 34 
ns. 5, 12 (combinado com o art. 48, n. 16), 
lô, 29, 31 e 33, 

Deixemos o argumento accessorio, e estu
guemos os nossos passos para o terreno 
proprie> da questão, ao qual se referem os 
tres argumentos ·que qualiíicamos .de prin
cipaes: 

Primeiro: na expressão-terras devolutas·, 
que foram transferidas aos Estados pelo 
art. 64 se comprehendem os terrenos de ma
rinha.. 

A seguinte resposta tem-se dado: Até a 
promulgação da Constituição, jamais se 
confundiram terras devolutas e terrenos de 
marinha ; logo, é inadmissível qae esta se 
haja servido <ia locução-·terras devolutas
para exprimir mais do qae significava na 
technologia jurídica da. epoca. 

Eis o segundo argumento: Ao mMos, os 
terrenos de marinha devolutas ·estão C(jm
prehendidos na classe ele terras devolutas. 

Oppõe-se-lhe o seguinte: 
Duas causas distinctas de facto e de direito 

não podem confundir-se em seus effeitos e re
lações jurídicas só porque, accidental-m.ente, 
uma dellas &e encontra em uma situação de 
facto que ê essencial á outra. 

O terceiro argumento, finalmente, assim 
se enuncia: 

As palavras-territorio do Estado, empre
gadas no dispositivo constitucional, alcançam 
evidentemente os terreno~ de marinha. 

Diz-se, porém, quo o argumento é uma 
verdadeira petição de principio, por isso que 
se dá como assentado que os terrenos de 
marinha fazem parte do territorio do Estado, 
quando ê isto, justament.e, o quo se discute. 

Como sa Yê, (), ti•es hypotheses correspem
dem os tres argumentos: 

la, extensão do sentido das palavras de
volutas e territorio; 

2a, extensão d.o sentido da ultima e re
stricção do da primeira; 

3a; restricção da significação de a,mbos os 
termos, 

Portanto, o ponto de partida para .encon
trar-se a chave da ques1;ão está em se pro
curar conhecer do sentido das palavras do 
art. 64-devolutas e territorio, 

Senhores, quando a linguagem scientific~ 
toma por emprestimo á linguagem commum 
certos termos, estes passam on não por uma . 
modificação no sentido. 

Vejamos o que acontece com os termos em 
questão: 

A expressão devolutas em linguagem com
muro, não se pôde contestar, significa des
occupadas, isto ê, que não servem a um fim. 

A -expressão territorio em a mesma lingua
gem significa a área ou região occupada 
por um Estado, paiz, cidade, villa, etc. _ 

Vejamos, porém, si, passando para a lin
guagem do direi to , as locuções devolutas e 
territorio soffreram modifica.ções. 

As palavras variam á influencia do 
direito, principalmente, dada a rela
tividade do phenomeno : o . que hoje si· 
gnifica uma certa cousa., amanhã poderá si
gnificar cousa completamente diversa. Assim, 
a variação que sa produz na lei exerce in
fluencia em relação ao objecto a que se 
applica. 

A palavra-devolutas-que, vulgarmente, 
significa desoccupadas, com a pa.ssagem para 
a linguagem do direito veiu a ter· um sen
tido inteiramente especiaL Em primeiro la
gar o termo sómente se emprega, em se 
tratando das terras publicas, e para designar 
as terras, que o seu proprietario não appli
cou a algam fim. 

De fôrma que terras podem ser devolutas_ 
de facto, sem que, entretanto, o sejam da 
direito e reciprocamente. 

Além dessas modificações, a loc1.1ção passou 
a ter, tambem, uma accepção restricta, dada 
a creação da proprie,fade das marinhas, em 
determinada época de nossa legislação. 

No direito nacional, portanto, si a expres
são, ao começo, tinha um sentido lato, uni
camente, ao depois, se lhe accrescentou uma 
significação restricta-as terras publicas não 
applicadas por seu pro.prietario a algum fim, 
mas ·com excLusão das marinhas. 

E' facil a verificação do facto: 
No regimen colonial, conforme se verifica 

das cartas de doação e foraes da capitanias, o 
capitão e seus successores davam e repar
tiam «todas as tm·ras da. capitania de sesma
ria, a quaesquer pe3soas, de qualquer condi· 
ção, comtanto que fossem christãos, livre
mente, sem fôro nem tributo algum mais 
do que o dizimo do que colherem ao mes
trado de Christo, seguindo nisto a fórma 
estabelecida nas Ordenações» .. 

Pergunto: na expressão-todas as terras
estão ou não comprahendidos os terrenos, 
hoje conhecidos sob a denominação de ma
rinhas 1 Innegavelmente, e é o mesmo foraL 
que desfaz qualquer duvida que porventura 
se tenha, quando estabelece que o «capitão 
tem direito: 
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A todas as madnhas de sal, moendas de agua, 
e quaesquer outros engenhos, que se levan· 

··tarem na capitania, não p:>dendo pessoa al
guma f<J.zel-o sem licença sua, e sem lhe 
pagar o foro em que convierem.» 

Dest'arte, não havia a propriedade do Es · 
tado em relação ás marinhas, pelos foraes 
das capitanias. 

Si passarmos ao regimento dado ao pri
meiro governador geral do Brazil, encon· 

··traremos a continuação do facto. 
Ahi so lê : «0 terreno da Cidade será para 

cada lado de seis leguas ou as quo se po· 
"derem achar. O governador as fará de· 
marcar, e logo que estiver de assento, dal-as· 
:ha de sesmaria a quem as quizer •.. 

Dar-se-hão, ta.mbem de sesmaria as t@rras 
·dos ribeiros visinhos a pessoas que tenham 
.posses para esta. belecerem engenhos ..• 
.......................................... 

Quanto ás mais te1·ras, além do limite 
-da cidade até o rio de S. Francisco, que li
mitaa capitania de Duarte Coelho, o gover
nador informar-se-ha de sua situação, ex· 
tensão e qualidade e elos pretendentes que 
c.houver a ellas, que meios teem, e para que 
genero de cultura as querem, dando cum· 
.prida informação de tudo a el-Rei para re· 
solver ... 

Tudo quanto se dispõe para a Bahia em 
J'elaçã.o ás sesmarias é applicavel ás demais 
·capitanias.» 

Não se salva, ainda, a propriedade dos 
terrenos de marinhas, no documento a que 
alludo; ao contrario, estatue que se dão de 
. sesmarias todas as terras. 

Releva allegar que as expressões-terras de· 
volutas- correspondiam, então, aos termos
terras abandonadas, incultas, desaproveita
das, que eram as que se davam de sesma
rias, segundo o disposto pelas Ordenações 
Philippinas, no livro 4o, titulo 43. 

As leis que, nessa. época, tenham usado da 
·~xpress1o no sentido lato- comprehendendo 
todas as terras publicas que não foram ap
plicadas por seu· proprietario a algum fim, 
iílem distincção das terras de marinha- não 
peccam, pois, pela confusão de quo se ar
guam aquelles que as consideram, no mesmo 
,9entido, empregadas pelo art. 64 da Consti· 
tuição Federal. 

Na accepção lata, unicamente, se usava 
·outr'ora da palavra-devolutas. 

Posteriormente, porém, com a creação da 
propriedade nacional das marinhas, o que se 
verificou na primeira mebde do seculo dez
,oito passou a ter, tambem, uma accepção 
restricta. 

A ot'dem régia de l de dezembro de 1726, 
determinando, « por assim exigir o bem pu· 
blico que se impedis:m, com rigorosas penas, 

que de então por deante alguem pudesse 
alargar um palmo para o mar, nem edificar 
nas praias, fazendo ca.1•ga, aos governadores 
e provedor da fazenda de toda a desordem que 
houvesse de então em deante sobre este par
ticular», firmou o domínio do Estado sobre o 
terreno de marinha, tal se considerando, 
desde o aviso de 18 de novembro ele 1818 até 
o de 20 de outubro de 1832, a faixa de 15 bra
ças de largura, cont.1.da da linha d'agua ou do 
bater do mar em marés vivas- uma faixa, 
portanto de terreno que, em condições nor
maes, está ao· abrigo das aguas do mar, isto 
é,enxuta, e, desde o regulamento de 14 do no
vembro de 1832 em deante, o espaço de ter
reno banhado pelas aguas do mar ou dos 
rios navegaveis que vae até a distancia de 
15 braças craveiras (33 metros) para a. 
parte de terra, contadas desde o ponto a que 
chega o preamar médio • 

No tempo do Imperio, portantQ, eram já 
t~mp1•egadas. as expressões-terras de'IJolutas 
-não só no sentido lato mas tambem na acce· 
pção restricta, que procurou definir a lei 
n. 601 de 18 de setembro de 1850. 

:No intuito de extremar a propriedade do 
Estado, nas terras publicas ainda não occupa
das ou já abandonadas, e a dos particulares, 
em vista da confusão estabelecida a respeito, 
dadas as posses contra a lei e a inegulari· 
dade da escripturação relativa ás concessões 
de sesmarias, dispoz a lei citada sobre as 
terras devolutas do paiz, domínio privado do 
Estado, e acerca das possui das por tHulos de 
sesmaria, sem Pl'eenchimento das condições 
legaes, bem como por simples títulos de 
posse mansa e pacifica • 

Regula1·izada a materia, a Ieijulgou dever 
firmar o conceito das terras devolutas nos se
guiu tes termos: 

« 1 a, as que não se acharem applicadas a 
algum uso publico nacion<íl, provincial ou 
municipal; 

2°, as que não se acharem sob o dominio 
particular por qualquer titulo legitimo nem 
foram havidas por sesmaria e outras conces
sões do governo geral ou provincial, não in· 
cursos em commis3o, por falta de cumpri. 
mento das condições de medição, confirmação 
e cultura; 

3°, as que não se acharem dadas por fesma
ria.s em outras coocessõ~s elo governo, que, 
apezar de incuraas em commissos, furem re
validadas; 

4°, as que não se acharem occupada.s por 
posses que, apezar de não se fundarem em 
titulo legal, forem legitimadas.» 

Como se vê, são devolutas todas aquellas 
terras publicas que o seu proprietario (a Na
ção) não a.pplicou a um fim qualquer. 

Tem-se dito que o conceito acima ab1•ange 
os terrenos de marinha,qual o fez o ex-Depu· 
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tado Almeida Nogueira, tomando a defi- A ordem do Ministerio da Ft:~zenda de 12 
nição pelo lado positivo. Conhecidos quaes de julho de 1862, diz que «si não houver 

·sejam os terrenos compreh.endidos sob a de· herdeiros dos fore.iros das marinhas e os ter
nominação de devolutas, a&'Sim se ·expressam renos, por abandonados, tiverem ficado de'I).Q· 
mai-s ou menos, as marinhas desoocupaxla.s lutos, etc.». 
tambem são abrangidas pela denominação. Finalmente, a l'Eli n. 1.114, de 27 de se-

A' primeira vista, p@la lei n. 601, de 1850, tembro de 1860, allude a terrenos de mari
pôde-se tirar esta conclusão-estarem os ter- nhas devolutas, no seu art. 11, § 7•. 
renos de marinha comprehendidos sob a de- Sr. Preside:nte, façamos a justiça de não 
nominação de devolutas, pois, em verdade, á attribui.r ignorancia ou incapacidade aos que 
noção contraria ao conceito legal não se subscreveram os actos a que acabo de me 
ajustam aquelles terrenos, quando não appli· reportar. 
cados a algum uso publico nacional, pro- A expressão pelo facto de ter um sentido 
vincial ou municipal. restricto, fixado por lei, não perdeu a acce-

Osterrenos devolutas são os não applicados pção lata; foi natural que se continuasse a 
a serviços ou usos publicas a lei não diz : . usal-a, na sua ampla significação, como o 
-não destinados-e sim- não applicados. fizeram os actos acima. 

Entretanto, não podemos subscrever seme• De pleno accôrdo com os illus·tres collegal! 
lhante modo de ver, si attent::wmos para a. que se pmnuncii1tn contra a. confusão do 
razão da lei n. 601, e si ti vermos em vista sentid-o da exp1•essão - de-volutas - da lei 
que, aespecie-terrenos de marinha-ainda n. 601, de 1850,com o em que foi usada, pri
subsistiu. em leis posteriores, como adaptada· mitivamente, e nos actos alludidos; alli ella 
parallelamente á das terras devolutas. tem significa.ção restricta, porque se presup-

Ao sentido restricto se refere, não ha põe a exclusão dos terrenos de marinha, ao 
negar, .a lei n. 601 que, comtudo, não re- passo que, aqui, é amplo o sentido, por 
vogou o sentido lato da locuçã-o de-volutas, abranger os mesmos terrenos. 
em que ccmtinuou a ser empregada em Vejamos, agora, a significação da palavra 
diversos actG>s, que encontramos firmados territorio, sob o ponto de vista jurídico. O 
po;r figuras salientes do antigo regimen, e 0 termo não passa por modificação alguma, 
illustrado relator da receita, o Sr. Urbano quando empregado pGlo direito. Não preciso 
Santos, em aparte ao nobre Deputado referir-me a outros actos legislativos, pois 
Sr. Bernardo Horta, fez -ver ·que b.a um em a Constituição da Republica, nos disposi
sentido lato em que tem sido usa;da a ex- tivos em que se ~ncontra o emprego da pa
pressão. lavra, ella tem sentido lato, sentido commum 

A ordem do Ministerio da E'azerrda de 23 -a área occupada pelo Estado ou Nação. 
de agosto de 1853,faz a sêguinte :t>eferencia- Já 'O illustre Senador, conselheiro Virgilio 
«As Camaras Municipaes não podem dispor o-amazio, não ha dous mezes, talvez, provou 
dos terrenos de marinha como bens do Con- esse .facto com a leitura dos dispositivos cons· 
selha, de que trata o art. 62 da lei <le l de tituciQnaes que lhe são applicaveis. 
outubro de 1828, po['GJUB elles não lhes são Assentado que a palavra--territorio-tem 
·cedidos em aforamento nem doados, mas sómente uma accepção lata e que o termo
apenas rese1•vados para servidão publica, de-volutas.,-.se emprega não só no semido lato 
quando as mesmas Gamaras para isso os mas tambem no restricto, exa.minemos a si
julgam necessarios, e desde que o não são e gnificação de ambas as expressões pelo art. 64 
ellas assim o declaram, como o fez a da da Constituição. 
Capital, tomam a n(tturezade devolutas ... » Os partidarios da propriedade nacional 

A portaria do Ministerio da Fazenda, de das marinhas, na impossibilidade do encon· 
20 de junho de 1855, dispõe que o compareci~ trarem um reconhecimento expresso do pre
mento do procurador da Camara Municipal tenso direito, sustentam que, no artigo 64, 
da Côrte é necessario nas medições de todos o legislador constituinte teve, unicamente, a 
os ter1·enos de marinha, mesmo dos que se intenção de dispor ~obre as terras que a UniãO
acharem de'Volutos. transferia aos Estados,-quaes as devolutas, 

A portaria do Ministerio da Fazenda. de 27 e, assim, chegam á conclusão de que, impli
.de janeiro de 1862, em que se declara á ci tamente, está. o domínio daquella contido 
Camara Muni'Cipa.I da Côrte que os aterros na clausula expressa do mesmo artigo, desde 
sobre o mar só podem ser permittidos pelo que ests não a.llnde ás marinhas. Dest'arte, 
Ministerio, com audieneia. prévia da mesma traduzem o dispositivo do seguinte modo : 
camara e da Oapitania. do Porto, faz ver que Pertencem aos Estados as terras devolutas 
os terrenos assim artitl.cialmente accrescidos situadas nos seus respectivos territorios, ca
ao domínio nacional estão comprehendidos bélldo á União, somente, a porção das terras 
na classe dos devoiutos. devolutas que for indispensavel para a de-

Vo!. VI 51 
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fez a das fronte iras, fortificações, construcções 
militares e estradas de ferro federaes. 

Semelhante modo de vêr, antes de tudo, 
nn.da tem de na,tuml. 

Duas vezes, a palavra-territorio-é empre
gacla, pelo artigo 64 : «Pertencem aos Estados 
as minas e terras devolutas situadas nos seus 
respectivos territorios, cabendo á União, so
mente, a porção de territo1·io que for indis
pensavel para a defeza das fronteiras, forti
ficações, construcções militares e estradas de 
forro federaes. » 

Com a significação de-área occupada pelos 
Estados, é usada, á primeira vez, porquanto 
para que as terms devolutas se comprehen· 
dam nos respectivos territorios faz-se neces
sario que esta expressão tenha um sentido 
ma.is amplo que aquella. E é força convir, 
pois, de outra fórma, chegaríamos ao absur
do de dar ao artigo, na sua primeira parte, a 
seguinte traducção : Pertencem aos Estados 
as minas e ten·as devolutas situadas nas suas 
respectivas terr·as devolutas . .. 

Pois bem, si o sentido commum tem a 
palavra territorio, quando empregada, em 
a primeira vez, parece logico que nes~e 
mesmo sentido foi usada ao depois. 

Examinemos, porém, detidamente o artigo 
em questão. 

Do modo porque o traduzem os adversarios, 
ha uma relação de dependencia, quanto á 
significação, do termo-ten·itorio-para com 
as expressões~ teri·as devolutas, tomadas 
na aecepção restricta. 

Sondo certo, porém, que, sob o ponto de 
vista da legislação nacional, aquella palavra, 
unicament1, tem uma significação que, si não 
dobra a estreiteza do sentido em que se em
pregam estas ultimas, impõe-se a conclusão 
de quo si dependencia existo, esta se verifica 
de maneira just:tments contraria ao pensar 
que manifestam. 

E nem se diga que se confundem, com se
melhante interpretação, cousas inteiramente 
distinctas - terrenos de marinha e ten·as 
devolutas-principal argumento de muitos 
dos advorsarios, como o illustrado repre
sentante, o meu honrado companheiro de 
bancada, o Sr. Eduardo Ramos. 

Não ha mais cousas distinctas, dada a mo
dificação trazida pela Constituição, no artigo 
64, que extinguiu o domínio nacional das ma· 
rinhas com a entrega á União, do territorio 
dos Estados isto é, da area por estes oc
cupada, sómente, a porção indispensavel para 
a defeza de1s fr·on teiras, fortificaçõ9s, constru
cções militares e e.>tradas de ferro fedo
raes. 

A menos que se n.ttribua ao legislador 
um esquecimento sob1·o porção importante 
do territori0 nacional, na partilha das terras 
entro a União e os Estados, não se compre-

hende como tenh:t usado das expressões ten·as 
devolutas com exclusão, ainda, dos denomi
nados terrenos de marinha. 

Façamos a justiça de não o colloca.rmos 
nessa situação passível de censura do que o 
interprete deve abster-se. 

VerJade seja que o nosso direito civil esta
belecia a distincção invocada; em nad.:t, po
rém; aproveita a razão, pois que, o naturar 
é que semelhante disciplina da vida privada 
seja entendida de conformidade com os pre
ceitos constitucionaes, em cujos mol,ics deve 
ser vazada, com toia a restricção. 

Não se tomem, portanto, por ponto de par
tida para a exposição do verdadeiro sentido 
de um texto constitucional, os preceitos do 
direito civil. 

O facto de não ter o legislador feito refe
rencia a essa parte do territorio, conhecida,. 
pelo direito nacional, sob a denominação de 
marinhas, se explica, sem contrariar-sE\ ao 
natural, com o emprego das expressões terras 
de,olutas na accepção ampla, comprehensiva 
daquellas, qual, entre nós, se usou a principio 
de modo exclusivo, como já vimos. 

Dizem, porém, que tanto é verdade estar o 
domínio nacional das marinhas, implicita
mente, reconhecido pelo art. 64, que a Con
stituição pre~uppõe no art. 34 n. 29 a exis
tencia de terras de propriedade da UniãoO 
«Compete privativamente ao Congresso Na
cional: Legislar sobre terras e minas de p1·o
priedade da União». 

Sabemos que o processo das votações, 
muita vez, dá logar a que as leis ap:uasEmtern 
antinomias. 

Podia ter acontecido na Constituinte que o
primitivo pensamento fôra passar para os 
Estados as terras devolutas, com exclusão, 
das marinhas, e que por terra, ao depois, 
semelhante idéa já não fosse possível S3 mo
dificar o dispositivo votado de accordo com 
e !la. 

Comtudo, se antinomia existe, procuremos 
desfazel-a. Este, o nosso esforço. 

O artigo citado seria razão plausível dos 
direitos da União si não eucontrassemos 
dispositivos que lhe dão o domínio sobra dif
feren tos partes do teni tol'io. 

Pelo art. 3°, pertence á União, no planal
to central da Republica, uma zona de 144.000 
ldlometros quadrados, que será opportuna
mente demarcada, para nella estabelecer-se 
a futura Capital Federal. 

Reza o art. 34 n. 31: «Compete privati
vamente ao Congresso Nacional: Submetter 
a legislação especial os pontos do territori o 
da Republica necessarios para a fundação· 
de arsemes ou outros estabelecimentos e 
instituições de conveniencia federal». 

São terras de propriedade da União as allu
didas nas disposições acima. 
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O proprio art. 64, na sua primeira parte, 
declara caber á União a porção de territorio 
q.ue fôr indispensavel para a defeza das fron
teiras, fortificações, construcções militares 
e estradas de ferro federaes, e, no seu para
grapho unico, so refere aos proprios nacio· 
naes que forem necessarios á União, os 
quaes, dadas certas formalidades, abrangem 
as terras, tambem. 

Finalmente, quo obstaculos oppõe a Consti
tuição a que a União adquir<t terras por 
contracto? (Apartes); 

Conciliam-se, portanto, as àisposições, á 
primeira vista, antinomicas. A despeito da 
propriedade ostadoal das marinhas, a União 
encontra terras sobre as quaes lhe pertence 
o rlominio. 

Alem do n. 2!}, do art. 34 apre3enta o 
illustrado Procurador da Republica como 
contendo implicitamente o direito da União 
as clausulas expressas dos n. 0 ' 5, 12 (combi
nados com o art. 48 n. 16), 16, 31 e 33. 

São argumentos, já invocados por escri
ptores e parlamentares, as attribuições do 
Congresso Nacional a que se referem os 
numeros acima, outras tantas funcções, 
allegam, que a União não póde exercer sem 
o domínio das marinhas. · 

« Si á União, assim se expressa o Senador 
Coelho e Campos,incumbem a defesa e polícia 
da costa, regular a navegação, o commercio 
e as rendas aduaneiras, precisa de pharóes, 
barras, portos, alfandegas, etc. Si não fossem 
do seu domínio as praias e os terrenos de 
marinha não lhes restaria em geral onde 
fazer t:J.es construcções ; nem um palmo de 
terra lhe restaria para serviço de tanta 
importancia a que correspondem funcções 
suas das mais relevantes. Ficaria á mercê 
dos Estados e, porventura, tolhida em seus 
meios de acção.» Por, esse prisma, ta,mbem, 
encarou a que»tão o Dr. Aristides Milton, 
como já vimos do trecho que citamos da 
sua obra - A Constituição do Bmzil. 

Examinemos, porém, os dispositivos apre
sentados, a vermos se fazem a prova que 
os adversarios encontram. 

Diz o art. 34, n. 5: «Compete privati
vamente ao Congresso Nacional : Regular 
o commercio internacional, bem como o dos 
Estados entre si e com o DisGricto Federal, 
alfandegas, portos e crear ou supprimir en 
trepostos: » 

Innegavelmente, necessita a União de pon
tos determinados da nossa costa para o 
desempenho dessa incumbencia. Concluir, 
porém, pela propriedade geral das marinhas, 
não me parece logioo, tanto mais quando 
em o n. 31, invocado pelos contrarias, se 
encontram as garantias para. o livre exerci
cio da attribuição. 

Dispõe o n. 31 : « Submetter a. legislação 
especial os ponGos do territorio da Repu
blica, necessarios para a fundação de arse
naes, ou outros estabelecimentos é instit~eições 
de conveniencia f~deral, » 

Quem sobrepensar os termos deste dis
positivo não poderá, de certo, sustentar que 
a propriedade nacional das marinhas é uma 
cond1.;ão indispensavel para o desempenho 
dê1 a ttribuição do n. 5. 

No mesmo caso, está a attribuiçio do 
n. 12: 

«H.esol ver definitivamente sobre os tra
tados e convenções com as nações estran .. 
geiras.» 

Demais, si, para firmar um tratado ou 
convenção que, por exemplo, a1fecte a ex
tensão do nosso territorio, a propriedade 
sobre as marinhas é condição imprescindível, 
é forç:t convi.r que o argumento prova ao 
pon t,.; d \ se tornarem necessarias a esse 
e1feitJ todas as terras publicas e mesmo 
as particulares. 

Passemos ao n. 16 em que se lê: «Adoptar 
o regimen conveniente á segurança das fron-
teiras.» · 

Ainda bem que se prevalecem os adversa
rios de uma disposição que algo de provei
toso deixa resaltar em favor dos Estados. 

Refere-se o texto á segu1·ança das fron~ 
teiras. Estas não são, sómente, as maríti
mas: lia, tambem, as que se encontram nos 
limites com os paizes visinhos. 

Si, para a segurança daquellas, considera
se imprescindível que a União domine os 
terrenos de marinha, não menos imprescin
dível se faz que ella tenha a propriedade 
de uma faixa de terras para a segurança 
destas. 

E com maioria de razão, devo accre
scentar, esta propriedade se impunha, dada 
a necessidade de uma vigilancia constante, 
e em toda extensão dos limites com os paizes 
com que confinamos. 

Entretanto, não julgou o legislador consti· 
tu.intc dever firmar semelhante direito, a 
não ser nos termos da ultima p:trte do 
art. 64: « ... cabendo á União, sómente a 
porção de territol'Ío que for indispensavel 
para a defeza das fronteiras, etc.» 

Para etfectividade da attribuição do n. I6 
tem a União a garantia do art. 64. 

Sustentar o domínio das marinhas, sob o 
fundamento da defesa das fronteiras marí
timas, é o mesmo que justificar uma ga
rantia para os nossos limites, a qual faz 
lembrar a fórma de um funil- o lado largo 
para estas fronteiras e o el'!treito para as 
terrestres. 

Finalmente, aponta-se a attl'ibuição do 
n. 33. «Decretar as leis e resoluções necos
sarias l!<O exercício dos poderes que perten-
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cem á União)) em apoio do domínio nacional Em seguida, encontra-se a lei n. 66, de 
das marinhas, como si o n. 31 não remo· 12 de setembro de 1833 tornando bem claro 
vesse os obstaculos ao exercício dos poderes que é p~rpet1.-1o o aforamento das marinhas. 
publicas, resultantes da não propriedade das Por ultimo, dispõem as leis sobre conces-
marlnhas por p:1rte da União. são dos seus fóros ás municipalidades. 

Si os serviços e interesses da União con· · A lei n. 38, de 3 de outubro de 1834 entre
stituem argumentos em favor do seu pre· ga á Camara Municip:tl do Rio de Janeiro os 
tenso direito sobre semelhante porção do vencimentos dos foros de marinhas na com
territorio nacional, tambem, os Estados teem prehensão do seu município, inclusive os do 
seus serviços e interesses a si tornarem eífe· mangue visinho á ClJade Nova. 
ctivos na mesma porção de territorio. A lei n. 4.105, de 22 de feverJiro de 1868 

A Constituição deu aos Estados os impos- regula a concessão dos mesn~os terrenos, con-
tos de exportação das mercadorias de sua solidando os actos anteriores. · , 
]_jl'opria producção (art. 9°, n. 1) assim como A lei n. 3.348, de 20 de outubro de 1887, 
considerou licito aos mesmos tributarem a im · finalmente, confere o direi to de aforar os 
portação de mel'cadorias estrangeiras quando accrescidos á Camara Municipal do Rio de 
de-stinadas ao consumo no seu territorio, re- Janeiro e as marinhas e accrescidos ás demais 
vertendo, porém, o producto do imposto municipalidades. 
para o Thesouro Federal (,•.rtigo citado§ 3°). Eis o que constata a legislação sobre os 

Para a arrecadação desses impostos pr.e-. terrenos de marinha que não são todos ne
cisam, pois, de repartições fiscaes em pontos cessarias aos serviços da União : autoriza 
que as marinhas oíferecem, nas melhores o aforamento perpetuo, ao começo, retirando 
condições. . da Nação o direito de perceber os fóros, ao 

Um dos illustres defensores dos direitos depois. 
da União, o Dr. Carvalho de Mendonça, não Do espírito de nossa lei fundamental, clara
deixou de reconhecer, na s11a monographia mente, se vê que para as suas ditl'erentes 
Os terrenos de marinhas e os interesses da necessidades a União dispõe de qualquer 
União, dos Estados e das municipaZ·idades parte do territorio nacional. Já para a de
que os Estados tambem teem seus interesses feza militar, já sob o ponto de vista da hy
nos ter.renos de ma.I'inha, e 0 proprio titulo giene, já tendo·se em attenção as relações 
do seu trabalho o confirma, quaes sejam : commerciaes e internacionaes, a União-re
l'ecepção e alojamento provisorio dos immi- pito-dispõe de qualquer porção dos terri
gmntes, applicação das primeiras medidas rios dos Estados. 
hygienicas a.os passageiros em casos de epi- Dir-se-ha, comtudo, que assim acontece, 
demias, fiscalização da cobrança dos impostos mas dependendo a União . de pagamento de 
de exportação, etc. endemnizações, a que dão logar as desapro· 

priações. 
O SR. ARTHUR LEMos-Precisam até para Neste particular, é que influem os prin-

garantir a hygiene. cipios do direito civil, em defeza dos direitos 
O SR. PRisco PARAISo-Nem tomo o tra· nacionaes. 

balho de justificar os interesses dos Estados Não se esqueçam os adversarios que ad· 
nas marinhas, sob 0 ponto de vista da hy· mitte a nossa lei civil o domínio reso
giene, como muito bem accentúa 0 nobre 1uvel-dominio que se extingue, mediante o 

~ Deputado p(jlo Pará. preenchimento de uma condição resolutiva, 
Senhores, 0 historico dos terrenos de ma- qual se- encontra pela. nossa Constituição o 

rinha 0 que nos indica? Que não são indis· domínio dos Estados sobre os seus respectivos . 
pensaveis em toda a sua extensão para os territorios-resoluvel conforme as precisõ·es 
serviços federaes. da União, que, portanto, nenhuma indemni-

zação deve áquelles . .( 1J!Iuitos apoiados.) 
Em primeiro Jogar, apparecem os decretos Precaria, sim, é a propriedade territorial 

e actos, ordenando o seu aforamento, nas dosEstctdos que em os contractos que fizerem 
partes não necessarias aos mesmos serviços. sobre as suas terras, ou se chamem devolutas 

O decreto de 21 de janeiro de 1809 autoriza ou sejam as denominadas- de marinhas, 
o Governo a arrendar ·terrenos nas praias da devem prever a condição de, a todo tempo, 
Gambôa e Sacco do Alferes para edificações precisar deila.s a União para os seus impor 
e a lei de 15 de novembro de 1831 estabe- tantas encargos: assim a defeza, a hygiene, 
Ieee a largura dos terrenos de igual na tu- o commercio internacional, etc. 
reza e manda põr d disposição das Camaras · Si o Estado aforar qualquer parte do seu 
J.funicipaes os que estas reclamassem para territorio, não tendo feito depender o termo 
logradouros pubZicos e aform· a particulares do contracto das necessidades da União, elle, 
aquelles que julgar conveniente e segundo e rrão esta, se verá adstricto á indemnização 
o maior interesse da Fazenda. para com o arrendatario. 
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Senhores, em firme convicção se inspira o 
meu pensar sobre os direitos dos Estados em 
relação ás marinhas e, conseguintemente, no 
quedízem respeito aos terrenos ribeirinhos 
e accrescidos. 

Quanto me occorre, eu tenho dito a re
speito. 

E' tempo já de concluir. Antes de fazel-o, 
porém, permitta a Camara eu diga do desca
bido da censura, no assumpto que se nos 
defronta, dos que veem na defeza dos inte
resses dos Estados-falta de amor á Patria 
Brazileira. e dos que julgam haver despren· 
dimento em relação áquelles por parte 
dos que propugnam em favor desta. 

Quando se trata de fixar o verdadeiro sen
tido de um dispositivo. constitucional, nada 
temos que ver com os. interesses a que se 
referem; nada~ nesse particular se nos oífe
rec.e á defeza; deve preoccupar, apenas, a 
interpretação do texto. 

Entretanto, pelo prisma unitarista,. assim 
tambem,. partindo-se das idéas federalistas, 
tem-se examinado a ma teria .. 

Si para julgarmos, porém, da partilha do 
dominio publico territorial, temos de pre
suppôr idéas fedemlistas ou unitaristas, 
certo não será nossa intenção procurar ~xpôr 
o pensamento respeita,vel da Constituição, 
por isso. mesmo que este. pairacacima dos 
interesses da União e dos Estados. 

Errada será, então, a nossa conducta, 
sacrificamdo o querer· de um povo, vasadonos 
moldes infl.exiveis de sua lei basic&. 

A ve1•dade constitucionaL,. aates. de tudo, e 
na. sua apprehensão que não nos obceque o 
amor de. uma e outros. 

Senhores, dobremo,-nos ante a nossa lei 
fundamental e, á sombra da democmcia que 
nos· o:II'erec&, vi veremos felizes. ( Mt~ito bem, 
mu.ito bem. O o1·ado.r e abraçado. e muito com· 
primentado .. ) 

Compa·recem mais os Srs. Sá Peixoto, Ho· 
sannah de Oliveim, Passos Miranda, Arthur 
Lemos, Carlos de Novaes, Rogerio de Mi· 
randa,. Indio do Brazil, José Euse.bio, Chris
tino Cruz, Anizio de Abreu, João Lopes, Ser· 
gio Saboya, Fonseca e Silva, Alborto Ma
ranhão, Affonso Costa, Medeiros e Albu
querque, José Marcellino, João Vieira, Mo· 
reina Alves, Estacio Coimbra, Pedro Per
nambuco,, Olivei-ra Valladão, Tosta, Augusto 
de Fr•eitas, José Monjardim, Galdino Lorato, 
Bulhões Marcial, Erico Coelho, Julio Santos, 
Francisco Veiga, Gastão da Cunha, Adal
berto Ferraz, Lamou.nier Godofredo., Cwmillo 
Soares, Filho, Calogeras,. Olegar•io Maciel, 
Jo.sé Lobo, Hermenegildo de Moraes, Ber· 
nardo Antonio, Benedicto de Souza, Eliseu 
Guilherme, Victorino Monteiro e Domingos 
;Mascarenhas. 

Deixam de comparecer, com causa; pa.rti
cipada,os Srs. Paula Guimarães, Wanderley 
de Mendonça, Raymundo Nery, Antonio Bas· 
tos, Urbano Santos, Guedelha Mourão, 
Thomaz Cavalcanti, Pereira Reis, Paula e 
Silva, Walfl·edo Leal, Esmeraldino Ban
deira, Arthur Orlando, Angelo Neto, Epami
nondas Gra'lindo, Arroxellas Galvão, Leove
gildo Filgueira.s, CasGro. Rebello, Vergue de 
Abreu, Pinto Dantas, Rodrigues Lima, To· 
lentino dos Santos, Marcolino Moura, Irineu 
Machado, Nelson de Vasconcellos, Fidelis 
Alves, João Baptista, Belisario de Souza, 
Galvão Baptista, Bezamat, Henric1ue Borges, 
Mauricio de Abreu, Carlos Teixeira Brandão, 
João Luiz, Carlos Peixoto Filho,Penido Filho, 
Francisco Bernardino, Bueno de Paiva, João 
Luiz Alves, Leonel Filho, Antonio Zacarias, 
Cal'los Ottoni, Manoel Fulg.encio, Olyntho 
Ribeiro, Wencesláo Braz, Rodolpho Paixão, 
Padua Rezende, Jesuinu Cardoso,. Domingos 
de Castro, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Eloy Chaves, Alvaro de Carvalho, 
Azevedo Marques-, Rodolpho Miranda, Aquino 
Ribeiro, Candido de Abreu, Carlos Caval
canti, Carvalho Chaves, Luiz Gualberto, 
Barbosa Lima., Angelo Pinheiro e Campos 
Cartior. 

E sem causa, os Srs.Aurelio Amorim, Dias 
Vieira, Raymundo Arthur, João Gayoso, B!i
zerril Fontenelle, Trindade, Izidro Leite, 
Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, Ray
mnndo de Miranda, Euzebio de Andrade, Ro
drigues Daria, Bu1cão Vianna, Moreira Go
mes, Mello Mattos, Osca1• Godoy, Augusto 
de. Vasconceilos,Sá Freire, Paulino de Souza, 
Viriato Mascarenhas, Bernardo Monteiro, 
Astolpho Dutr•a, Carneiro de Rezende, Ber
nardes de Faria, Sabino Barroso, Nogueira, 
Camillo Prates, Galeão Carvalhal, Bernardo 
de Campos-, Costa Junior, Amaral Cesar, 
Leite de Souza, Pauliuo Carlos, Soares dos 
Santos, Juvenal Miller, Riva<iavia Corrêa e 
Alfeedo Varela. 

O Sr. Presiden-te-Oontinüa a dis-. 
ctiSSão unica do parecer n. 199 A, de 1904-, 
sobre as emendas oíferecidas na 2a discussão 
do projecto n. 199, deste anuo, que orça a 
Receita Geral da Republica para o exercício 
de 1905. 

Tem a palavra o Sr. Neiva. 

O S«·. Neiva- Se. Presidente, inter
rompi o meu discurso, outro dia, ás 5 horas 
da tarde porque V. Ex. chamou-me a at~ 
tenção para a hora, que e3tava finda ; nessa 
occasião procurei examinar si teria tempo no 
quarto de hora de tolerancia, para terminar 
o meu discurso ; consultei as minhas notas 
e vi que isso era. impossi vel em tão curto es-
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paço de tempo. Tinha o direito de fllllar no 
dia seguinte, é verdade, mas, como hoje 
tambem cedi, deixei que fallassem em pri
meiro logar os meus dignos collegas de ban
cada, que vinham tratar de assumptos de 
alta relevancia e que deviam ser ouvidos, 
como merecem, em hora em que o recinto 
estava condignamente pleno. 

0 SR. PRISCO P ARAIZO - Deferencia que 
.agradeço a V. Ex. 

O SR. NEIVA-Fíz com tola satisfação, 
€ a prova é que ouvi o nobre collega com 
muito gosto e o apphudo. 

Agora f<tlta exJ.ctamente, outra vez, um 
quarto de hora para terminar o tempo da 
primeira parte da ordem do dia; eu bem 
sei que poderei t3r ainda um quarto de 
hora de tolerancia, o qu,3 perfará meia 
hora: não sei si poderei terminar o meu 
discurso ainda assim. 

Accresce,Sr. Presidente, que este quarto rle 
hora de tolerancia vae prejudicar a segunda 
parte da ordem do dia, onde estão va.rios 
projectos de alb importancia e sobt'e os 
.quaes haverá, certamente, largo debate. 

Nestas condições, venho pedir a V. Ex., 
si possível for, que adie a discussão par,, 
amanhã, conservando-mo a p:JJavra. 

A mesma razão que prevaleceu para a 
Mesa acquiescer ao meu pedido de ante
hontem, devo prevalecer agora, tanto mais 
que naquella occo.sião esta vamos no fim da 
sessão, que polia ser prorogada. ao passo quo 
hoje hei de fatalmente concluir o meu dis-

. curso dentro da primeira parte da ordem do 
dia, com esse augmento apanas do quarto 
de hora do tolerancia, aliás prejudicial de 
outros debates. 

E' o que peço a V. Ex:., aguardando 
sua i•esolução, a que attentamente me sub
metterei. 

O SR. PR.ESIDENTE-Attendendo ao pedido 
do nobre Deputado, a1.lio a discussão pela 
hora, ficando S. Ex. com a palavra. 

O SR. NEIVA-Muito agradecido. 
Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á 

SEGUND\. PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da discussão 
unica do parecer n. 172, de 1904, sobre as 
emendas elo Senado ao projecto n. 60 B, de 
1903, reformando a organização judiciaria 
rlo Distri~to Federal. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiar:la a votação. 

E' annunciada a continuação da l"' dis
cussão do projecto n. 77 A, de 1904, proro.:.. 
gando até 31 ele dezembro de 1908 o prazo 
para a realização de exames parciaes ·do 
curso preparatorio, exigido para a matricula 
nas escolas de ensino superior, com parecer 
contrario da CommLisão de Instrucção e 
Saude Publica. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Neiva. 

O Sr. Neiva- Erat in fatis, diz o 
orador ao iniciar o seu discurso, que devia 
fallar hoje. 

Adiada a discussKo do projecto da Receita, 
sobre o qual pretendia adduzir algumas con
siderações, não acreditava poder discutir o 
projecto em debate, por isso que o precedia 
na ordem dos ·trabalhos o que se occupa da 
organização da justiça local do Districto 
Federal! 

Vae longa 11 historia desse pi'oje)to; entre
tanto, mal cogitava de tratal' dessa ma teria, 
mais dabatida que a vaccinação a pulso e 
que a liberdade do ventre . 

Foi uma surpres1. que o não surprehen
deu, porque e;tamos em um paiz de sur
presas! 

Allude ao Sr. Mello Mattos, de quem diz que, 
si não é um feiticeiro, sabe attrahir, e, como 
b:nu catholico, é homem que muito reza e 
com isso conSP,guiu que o projecto termi
nasse sua marcha na Camara. de um modo 
inesperado e surprehendente! Diz que aquelle 
Deputado é attrahente; não devora, porém, 
os collegas que attmhe; agrada-lhes, festeja
os, sedul-os, e com isso tem feito causas mi
rabolantes ! Si dependesse do orador, o 
nobre Deputado pelo Districto Federal seria 
o leader da Cam:na, pois S. Ex. é um ver
dadeiro Czar, mas da p(l.z, antes da guerra. 
Não é o homem do Oriente extremo, é o 
principio pacífico de Haya. Admira e aprecia 
os meneios diplomaticos de S. Ex., agora 
ainda mais homem de parlamento, parla
mentarista tambem. S. Ex. foi talhado para 
leaderar, neologismo anglo-brazilieo de que 
se escusa, Compara os esforços do S1'. ge
neral cassiano com as felicidades do Sr. 
Mello Mattos e diz que este é mais venturoso. 
Aquelle, na hora das votações, geme, mexe
se, encaminha e faz votar como deseja o 
Governo, que não quer cousa diversa do que 
quer a Patria ... 

Em questões desJas, porém, chefe é o Sr. 
Mello Mattos; os oo e os uu desapparecem e 
cedem o passo á Oyama, a S. Ex. que é o 
marechal invicto. Ritorna, 'Vincitote! 

Com surpresa do orador e com grande van
tagem para a Patria, para a jurlsprudencia e 
para uma dezena de candidatos adistribuirem 
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justiça ás mancheias, na ausencia de S. Ex., 
por um processo extraordinario, consegue o 
nobre Deputado encerrar o debate! 

Dá, por isso, ao distincto bahiano, os pa
rabens mais sinceros e enthusiastas. 

A apartes do Srs. Moreira Alves e Affonso 
·Gosta responde que a surpresa do encerra
mento foi geral, e a prova é que inqui
rem si o orador está a discutir a reforma 

olhar aquilino, domina a phnicie, sem al
ludir á Montanhr.,, que relembra acção re
volucionaria-idéa infoliz,quando se reunem 
as forças nos quarteis ! 

Alludindo a um aparte do Sr·. Affonso 
Costa, repete os dizer0s do poeta: 

«Poetas por poetas sejam lidos, 
Poetas por poetas entendidos.~ 

judiciaria. E passa a encarar a questão sob o prisma 
A aparte do Sr•. Cruv:ello Cavalcél.nti, que das conveniencias sociaes. 

indagava si o projecto de reforma judiciar·ia Sustenta a inconveniencia da madurez[;!, 
.fôra encerrado, responde que tambem é compulsoria; é de opinião que o exame de 
S. Ex. um dos surpresos e que a surpresa madureza devia ser facultativo, especial
foi generalíssima. · mente porque os pobres, os que residem fóra 

Venceu o Oyama. Le c~bat cessa (aute de das capitaes e que teem o seu curso mo-
combattants. desto e modestamente aprendido não podem 

Prevaleceu a opinião czarina; não ha mais preencher essa exigencia do projecto . 
.discussão. Um pouco de portuguez, arithmetica, geo-

Felicita os apologistas da reforma, o Go- graphia e francez, especialmente essa !in
verno que a queria,o Senado que a remetteu, gua., porque o (rancezismo impera, bo,stam a 
a Commissão de Legislação que opinou, e quem aspire a uma vida de trabalho modesto; 
especialmente essa legião de distinctos entretanto, não pode fctzer exame : é preciso 
·bachareis que, cansados de uma advocacia que estude todas as disciplinas ! E não basta 
exhaustiva, procuram demonstrar o seu que o individuo saiba, é condição o exame, 
-amor á venda da Deusa, dando justiça a tanto que se não pergunta si o individuo 
mancheias com os devidos pesos e medidas. sa,be, mas se tem exame; e o exame é a 

·{Hilaridade.) prova; até para carteiro dos Correios ha con-
Dá p<\rabens aos vencedores, elle, vencido, curso e são exigidos preparatorios. 

;porq:~e, não contando com o debate, foi sur- Essas paias, esses entraves que se vão cre
prehendido com essa surpresa geral. (Riso). -ando á cultura intellectual, parece-lhe, aber-

Veiu á tribuna discutir outro projecto sem ram da idéa de liberdade congenitv. á conce
ter apontamentos, sem ter a suggestão de pção da Republica. 
argumentos por qualquer esmeraldino colle- Longo de desfraldar-se a bandeira da libei'
ga que o auxiliasse a sustentar a doutrina dado do ensino, da liberdade social, da Iiber· 
.contida no mesmo projecto. dado profissional, sento-se cada vez mais 

A um aparte do Sr. Moreira Alves respon- impel'ar o regimen do Conde de Lippe ! 
de que são já tão fracas suas idéas que já Embora conservadO!' e, por isso, querendo 
nem idéas parecem ! que os preceitos da ordem prevalecessem 

.l:{,efere o caso do alfaiate Ma Idéas,a quem sobre os da liberdade, não deixava de ter 
o Presidente da sua então província natal, os seus enthusiasmos pela liberdade ; por 
ao tomar medida de uma roupa (:l ouvir-lhe isso disse : «Vindo a Republica', ha de pre
interminavel prosa, dissera: «V. tem mil dominar o principio da lib3rdade)', Mas, 
idr!as, mas eu só quero uma medida.» (Riso.) si ha liberdade. nesta Casa, por exem-

Vê a Camara, diz o orador, que, si aquelle plo, para arcarmos contra a vontade. do 
alfaiate pode ter mil, S. E:x. pode ter tn,m- chefe supremo ; si ha liberdade nesta Casa 
bem muitas idéas, ainda que não valham para votarmos sem saber como é que 
uma de um gra;nde pensador. o Executivo determina; si ha liberdade nesta 

Confessa que nesses dez annos de paria- Casa para mandarmos dizer ao Governo : 
mento tem aprendido alguma cousa; mas «A Camara dos Deputados legislativa, a fiel 
·sem notas é difficil systema tizar um dis- representante do povo pensa, nesta questão, 
~urso. E' pelo projecto porque reconhece deste modo» e o leader levar esta opinião e 
que homens notaveis na Camara não foram procurar de lá, então, tt·azer a opinião go
maduros, isto é, não estuda1•am pelo regimen vernamantal, para, accórde comnosco, eu
da madureza. trar-se em um meio de chegar a resultado 

Convém que a facecia, que tinha a sua de que não se origine um conflicto; pois bem, 
razão de ser, ceda á gravidade do assumpto si eu reconheço que ha essa liberdade neste 
e por isso vae encarar a questão com certa Parlamento e que nós é que enviamos, por 
seriedade, mesmo porque a presença do il- meio do nosso plenipotenciario, as nossas 
lustre leader lhe é incentivo, quan io na ti· i- opiniões ás summidades que temporariamente 
buna, desde que não se trate de assumpto occupam esta elevada posição executante e 
orcamentario, occasião em que S. Ex., de executiva;· pois bem, si ha esta liberdade 



408 ANN.A.ES DA. CAI.V!ARA 

aqui, no mais ella vai cahindo extrl.!.ordia'll
riamente ..• 

As tendencias são anti-liberaes, as tendflt.n
cias são regressistas, são retrogrl;l.das ; nós 
estamos caminhando em urna naa.rcba para. 
idéas em nom€l das qu(!.es, já não diga os 
republicanos, mas os liberaes adeantados 
combatiam até com as armas nas mãos. 

E' um autocratismo pasmoso! 
Respondendo a di versos a.paJ?tes do Sr. Pe

reira Lima, diz o orador que justa.meate o 
que pretenderia demoustro.r é. ql!le, de cada 
vez que a liberdade so:tfre, o Governo perd&o 
ria no seu p1•estigio, si é possivel que o (lo-
verno perca. • . , 

Si o orador estivess.e ainda em tempo de 
aprender, como ainda. ~ commove ante a 
eloquencia, iria pedir lições, por exemplo, 
ao talento brilhante de um David Campista. 
e em phrase menos tersa embora, embora 
menos a.ttico, sem as illuminuras da m·itica 
fina, mas caustiea, no fundo, desenvolveria 
todas essas scenas em que a. liberd.ade parla
mentar, judiciaria, cívica tem sido ~J,taclj.da, 
e buscaria recursos, notas, estatísticas, 
transcripções para demonstrar que o proprio 
Poder Judiciario tem desfa1lecido ao peso da 
cruz sobre que verga, e que a. segurança pu· 
blica não deixa por vezes de periclitar, em
bora os Argos incansaveis. Infelizmente já 
nãó está em tempo de aprender; as lições ca
hiriam no seu espirito como a chuva no azu
lejo: corre e nada fica ! 

Ao aparte do Sr. Cassiano do Nascimento, 
que inquire si tudo i,to é sobre exames par
cellados, o orador diz que são questões par
celladas, e o orador está attendendo a essa 
parcella, que não é de somenos importanob. 

A proposito de liberdade, o orador, viva
mente aparteado pelos Svs. Moreira Alve3 e 
Cassiano do Nascimento, pede liberdade para 
concluir, pois. deseja ua.r logar a que se en.
cerre o debatesobreoprojecto quemarcauma 
pensão para a viuva do notavel brazileiro a, 
Sr. conselheiro Silveira Martins, cuja apo
logiil. faz, que prestou serviços tambem ao 
Lyceu de Artes e O:fiicios, e que principal
mente estremecia pelo seu Rio Grande do 
Sul, que certo sentia por elle o que o orador 
sente po1• sua amada Bahia, pelo que muito 
se engrandecia em seu espírito. 

Volt.tndo ao que se debate,diz notar que. to. 
das astendencias lhe parecerem se1• de obstar 
a que os pobres e os pequenos gozem das van
tagens do ensino. Por isso é que pr.msa, como 
o illustre Sr. Esmeraldino Bandeira, que o 
ensino deve ser facultativo. 

Foi o que fez com um filho: matriculou-o 
no Gymnasio para que se bacharelasse em 
lettras, fazendo as series exigidas. Que elle 
ao menos fosse bacharel do Gymnasio, já que 
o pa.e nem preparatorios conseguit•a prestar, 

mesmo parcella.dos. Imagine-se, po~·ém, que 
não pudesse continuar aqui e se tive&Se de· 
mudar para Uberaba. 01}. para o p1<~>!ilalto ce· 
l~bre, que será a futura Capital, sem querer 
penetrar nas searas do Sr. Ministro d.a 
Fé.\:zenda. 

Seri11- justo que fosse o filho pre-j·udieada· 
pelas necessidades do pae ~ 

A opinião do orador não é nova. Já a Re· · 
vista dos Dous Mundos a ex pendeu em 1896 .. 
E essa J?evista. tem fóros de cidade so.bre 
qualquer as.sumpto. Foi á sua leitura; que se· 
entregot'- um grande polltico do hap~J?io,. 
quando se c.ansou de outras leituraS;. 

Nem só dessa opinião se valerá. 
Acha que o ensino secundaria deve assi

milar-se ao organismo popular, e nos Esta
dos Unidos (sempre tão lembrados) é o pensar 
dominante e cita a respeito a opinião de 
Buisson; e bem assim a de Gobat sobre o 
ensino da Snissa, onde o secunda rio é quasi 
tão popular como o pr>irnario. 

Não p~ect~ ir tã.o longe ; temas tJ,úflilÍ e:s:pe
riencias fallazes ~ basta lembrar o Rio Gra.:u
de do Norte,. e recordar a opinião a.balisada 
do illustre bahiano que se consagrou ao en
sino do povo fluminense, onde sua m.emoria 
é abençoada~Ayda.no de Altneida .. (ApoiadQs.) 

Concluindo, diz que, sendo um espírito de 
paz, de ordem e de accommodações, pensa 
que se deve procurar um accordo entre os 
pa.rtidari:os dos exames parcellados e os que 
pedem o exame de madureza. 

Ciúa o exemplo da Escola Polytechnica e 
pergunta por que se nãoiJermittirá que um 
estudante de preparatorioJ que tenha come
çado a fazer os seus exames pelo regimen 
parcellauo possa concluil-os pelo mesmo 
systema, marcando-se-lhe um prazo impro
rogavel de dous ou tres annos. 

A idéa que tinha a apresentar é esta: a 
cada alumno se deve permittir que tel;'mine 
os seus exames pelo mesm.o systema por que 
os encetou,e isso deixará e:.<ara.do,em emenda, 
opportunamente. 

Ahi termina as su!lis· observações, satis-
fazendo os intuitos da Mesa e de toda a Ca.
mara, que tem pressa de ver decidida esta 
idéa ft1lgente ~ que passou pelo espírito do 
honrado Sr. ManoelFulgeucio. (Muito bem;. 
muito bem. O orador é felicitado.) 

O Sr. Presidente-Não ha. m?.ÍS 
oradoresinscriptos. (Pa.usa.) 

Si. nenhum Sr, Deputado quer usar da pa
lavra.,. vou declarai' encel;'rada a discussão do 
projecto. (Pausa. ) 

O Sr. Sá Peixoto- Paço a pa •. 
lavra. 
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0 SR. PRESIOENTE-Tem a p.alavt•a o nobre 
Deputado. 

O Sa. SA PEIXOTO - .... depois de nos 
haver deliciado, cerca de uma hora, com a 
sua palavra fluente e cheia de verve, sug• 

O Sr. Sã Peixoto confessa que geriu afinal um alvitre, que o orador 
usa da pala.vra pro formuZa, forçado pela talvez venha a acceitar, com modificação, 
circumstancia de tor sido o relator do pa- em desespero de causa, para evitar mal 
recer. maior. 

Não sente o menor enthusia,smo ao tomar . Aquelle, com o brilhantissimo e eloquen- . 
parte neste debate, porque não tam ma,is il- c1-a, que a. Camara. está habituada a admirar, 
lusões. Sabe que s.eria. inutit o seu esforço . proferiu formida.ve1 defesa ao projecto em 
em demonstrar a inconveniencia do projecto. debate. O orado,r pede, entretanto, venia 

A sofreguidão com que, re.petidas vezes·, para dizer que S. Ex. confundiu program
foi reclamada a incltJ.são- do p.ro~acto. na mas de ensina, ensino livre, com organi
ordem. c!_o dia., insistindo-se pq,ra qu.e a ~ação do ensin'O, regimen de estado, qu_ando 
Co.mmJSsao. dêsse o. seu parece'll no mais IJ?.vocou o exemplo da R.epublica Norte-Ame
breve prazo possiv.e1, a declaração feita. na rlCana, que, entre parenthesis, n.ão ê um 
franqueza e intimidade da s-ala. do café de bom. mod.elo. 
que era indifferente, qlile O· parecer fosse. fa- . P_ara estabelecer a preferencia entre 
vora.vel ou cantl•ario,. comt,a,ntlil que não reg1men de exames parcellados e sêriados o 
houvesse demo'l'a., mostram· ela.ra.mente que que i'~porta saber não ê si o numero das 
o . projecto será victodos0,. mate:l'las de qua se compõe o curso gymna-

. . . sial ê excessivo ou não • 
O SR. BRrcro FILHo-Como é de JUStiça. Este mal póda dar-se tanto em um regimen 
O Sa. SA PEIJH>,TO- Nã,(l se pediu á Gom· como no outro. 

missão estudo ; não se pe-diu que esclare- Tão pouco considera de grande valia o 
cesse a Carnara. sobra as vantaD'ans ou das-, argumento de que em todos os processos de 
vantagens do projecto ; pediu-seo unicamente, exame são p~ssiveis approvações escanda
ou_ melhor, exigiu-se que fosse prompta em losas, pOI' e1f~1to _do acas<?, ~e ~bEsos ou de 
avlat' o parecer. · , empenhos. S1 nao ha mstttmçao humana 

O orador, que achou iacohereut(lO projecto que não se preste á corrupção. e ao abuso, 
acCJeita.ndo a reforma de 1890 e pror0gando . não. se deve concluir dahi que o legislador 
por mais quatro an:nos ainda o pit'azo. para cruz_e os braços e não .P~ocure cohibil-os. 
prestação de exames parcellad.os, folga em Nao se deve conc.lmr 1gualmente que um 
reconhecer que, ao menos, n~ste po,nt0, fia processo não os facilite mais do que outro. 
coherencia. A esse respeito, a refo1•ma.de 1890,.em que 

Nos actuaes exa.mes de preparatorios .• cuja ·o alumno pas~a po! provas successivas d::t 
manutenção se propõe, ainda que tempo- I?e~ma _mater1a, nao ~eme confronto com o 
riamente, obedece-se á pl'eoccupação exclu- Ieg~men dos exa;mes. 1solados de prepara
siva, absorvente de brev.idade na conquista torlos .. 
do certificado, que abre as portas das acad.e- Ab<J:ndona~á.porêm, este assumpfu:l,porq~e 
mias, pouco importando que 0 alamno ~a;ib(lj o. p.roJecto na o prefere um sy~tema ~ accei~a 
ou não as matarias necessarias para a ma- , sim~ltaneamente. os dous reg1mens, e da h
tricula. ga.9ao desses ~~eg1men~ resulta uma. verda-
, ~ssim ta!_Ilhem, quanto ao projecto, não se de1ra balburd1a, a. ma10r anarchia. 

fazia questao de estudo, mas de pressa no O SR. AFFONSo COsTA-Apoiado. E' o que 
preenchimento da forma;lidade regimental se vê actualmente. 
que devia permittir o seu ingresso na ordem 0 SR. SA PErxoTo _A re"'orma de !890 
do dia dos trabalhos da Camara. 1

' 
Não perderá, pois, 0 seu tempo em dis- deixa de produzir os beneficios esperados, 

cutir qual a melhor organização do ensino. · uma. vez que não ê a;pplicada inteiramente. 
~ecund~rio, a.Ssumpto que, aliás, parece-lhe Aggravam-se o& males do regimen de exames 
rmpertmente no momento. Si veiu á tri-- pa.rcellados, porque as bancas examinadoras 
burra, foi pat•a que 0 sau silencio· não pu- tornam-se naturalmente benevo1as em de
desse ser interpr€ltado como repudio ás 0pi- masia com o fim de não prejudicar alumnos 
niões emittidas no par€lcer. que já passaram em um preparatol'io ou em 
. A isto obrigava-o tambem a deferencia mais de um. 

que deve aos illustres representantes dos Es- O SR. AffoNso CosTA -Tornam-se até es-
tados de Pernambuco e da Bahia. Este, ha- caudalosas. 
bil, maueiroso, conciliador, espírito emi
nentemente pratico ••• 

0 SR. NEIVA-Agradecido a, V, Ex, 
Vol. VI 

O SR. SA. PEIXOTO pensa que seria. mais 
coherente que aquelles que não estão satis
feitos com a reforma de 1890 procul'assem , 
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, de vez, modific:ü-a., ou então, que sé a ado
,ptasse, que se a experimentasse, que se 
'Visse quaes os beneficios que ella poderá pro
duzir. 

Como quer que seja, Sr. Presidente, esta 
questão tem apàixonado a Camara e em 
±orno della pollulam muitos interesses. 

Não ha quem tenha a menor duvida de 
, que o projecto será approvado. Deve, porém, 
dizer, em defesa da Commissão, tantas vezes 
aqui censurada no expediente, que absolu· 
tamente não ha, de sua parte, o desejo de 
prejudicar estudantes. O que tem feito e 
procura fazer a Commissão é zelar as conve
niencias do ensino; e, quando, por acaso, os 

, interesses dos estudantes collidem com as 
, conveniencias do ensino, é natural que a 
Commissão prefira estas áquelles. (Muito 
bem.) 

Não està, porém, a Commissão longe de 
acceitar o alvitre do illustre Deputado pela 

, Bahia, não pela fórma tão lata po1'que S.Ex. 
o apresentou, mas com modificações, conci
liando melhor os interesses dos estudantes 
,com as conveniencias do ensino, de que o 
projecto descul'a por completo. (Muito bem ; 
nwito bem.) 

O Sr. President;e- Continüa a 
discussão. (Pausa.) 

Si não ha mais quem peça a palavra.,. 

O Sr. Brieio Filho - Peço a pa· 
lavra. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a pJ.lavra o 
Sr. Bricio Pilho. 

O §r. Brieio Filho- Sr. Presi
dente, são breves as considerações que tenho 
a fazer relativamente a este projecto. 

A impugnação do p~1.recer, Sr·. Presidente 
foi ~evantada. )á debaixo do ponto de vist~ 
regtmental, Ja do ponto de vista constitu
cional. Assignalamos o facto de que todos 
os oradores, combateram o parecer ; não 
houve uma voz em defesa, não houve um 
movimúnto no sentido de apoio do trabalho 
da illustrada Commissão. 

Entretanto, depois de um tal ataque, nós 
assistimos hoje a esta situação, que nos deve 
compungir e contristar : ouvimos V. Ex. 
annunciar a discussão do projecto e do pa
recer, e nenhum Deputado, nenhum mem
bro da Commissão de Constituição e Justica 
ousou levantar-se para defender aquella 
obr,a tão atacada, tão impugnada! 

Poder-se ha allegar que os <liscursos pro
nunciados não teem valor, não calam no es
pírito da Camat'a ; póde ser assim, Sr. Pre
sidente, com relação á parte que cabe ao 
humilde orador que neste instante occupa a 
attenção da Ca5a (não apoiados), mas não se 
pólledizer o mesmo em relação ao:> outros, 
entre os quaes figuram alguns que são pro
fissionaes, muitos que são versados na espe
cialidade e trouxeram á discussão os fructos 
de sua experiencia, de seu saber, e de sua 
pratica. 

Não tiveram resposta. A conclusão a tirar 
é que : ou a Commissão não teve argll
mentos para rebater as considel'i\ções addu
zidas contra o pa1'ecer, não teve elementos 
para fazel-o, ou a Com'(Uissão julga que dis
cursos nada valem neste recinto, e o melhor 
é não serem os mesmos respondidos para que 
com presteza sejam satisfeitos os candidatos 
e filhotes que aguardam a sancçã.o do pro
jacto. 

Ao assomar á tribuna, sou forçado a ana
lysar a ordem do dia e a notar que estamos 
discutinJo este projecto - é uma declara
ção nos moldes de La Palice, mas tem todo 

A Camara que escolha uma destas duas 
pontas do dilemma. Não venha amanhã al
gum membro da Commissão, ou Deputado, 
valendo-se da hora do expediente, em um 
movimento taruio, pretender inpugaar os 
discursos proferidos contra o assumpto. Isso 
não seria de bom effeito. , o cabimento-em vietude do encerramento 

da discussão do projecto anteriormente col
, locado na ordem do dia. 

Ora, este é o que trata da reforma judi· 
ciaria, a cujo encerramento acabamos de 
assistir. Seja-me permittido, antes do entrar 
:propriamente em mataria, deixar nesta tri· 
buna o meu sentimento de estranheza pelo 
que se passou com relação a uma proposição 
tão importante. 

Sr. Presidente, V. Ex. e a Casa devem 
estar lembrados de que o debate mantido 

.contra o projecto, durante alguns dias, foi 
tremendo. Assumo a responsabilidade de 
ter sido o iniciador do mesmo debate ; e o 

, :fiz só para que uma ma teria importante não 
lile encerrasse sem que houvesse quem fal
,!asse da tribuna da Camara. 

Não se póde desfazer o mâo effeito causado 
pela ausencia dos membros da Commissão 
de Policia ..• 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -V, Ex. 
está enganado ; não SG trata ,da Commissão 
de Policia. 

0 SR. BRICIO FILHO - Foi um engano, 
natural agora, quando se falia em policia, 
armamento, promptidão, força de armas 
embaladas, etc. 

Tudo isso não deve ser com certeza por 
motivo do anniversario do preclaro repu
blicano, do distincto brazileiro, do grande 
patriota Lauro Sodré. 

Naturalmente vislumbram-se perigos e 
phantasmas em toda parte. Ia-me desviando 
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Sr. Presidente, do assumpto. O que queria' prorogar o pra,zo dos exames parcellados de 
d.eixar accentuado é que as impugnações I preparatorios. 
offerecidas ao projecto de reorganização judi· O illustrado relator da Commissão de In-
cciaria não tiveram resposta. strucção e Saude Publica, o::cupando a tri-

Não se diga que se pretendeu apressal' a buna, disse que o que se notava. da parte dos 
votação porque a, segunda parte da ordem partidal'los do projecto era o desejo de que a 
do dia é de -duas horas, e em duas horas Commissão apressadamente resolvesse o as
·qualquer dos membros da Commissão teria sumpto, para que sem demora elle pudesse 
·ensejo de rebater as considerações adduzidas ser submettido á consideração da Casa. AI
contra o parecer. legou S. Ex. que não se fazia questão do 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO_ O pro- SeJ?-tid~ do parecer. 01•a, Sr. P_resi~ente, em 
jacto foi discutido na Casa, tudo estava prnnmr_g logar, nenhum de nos po~e.~er a 
esclarecido pretençao de quer~r _muda!' .~ opmmo dos 

• membros da Comm1ssao, opmw.o que, neste 
O SR. CASSIANo Do NÚcnmNTo- O pro- assumpto, já deve estar firme, inabalavel e 

j3cto transitou depois de longa discussão. que não pó:ie estar assim á mercê do pri
O SR. Barcro FILHo-Estou me referindo á 

impugnação feita ao pareeer. 
A situação desageadavel que resultou l!esse 

'facto não fical'á desconhecid.a. · 

meiro que chega, solicita e pede. 
Depois, Sr. Pl.'esidente, S. Ex. compre

hende que não poderá haver .de nossa parte 
o arrojo de pretender que a illustre Cemmis
são se pronunciasse em sentido contrario, 

O discurso pronunciado amanhã na hora desde que ella, com relação a um projecto 
do expediente não fará passar es::la impreJsão que aqui apresentei, dandu este anuo uma 
desagradavel... , segunda época de exames de _preparatorios, 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- O pl'G• já ti.nha antecipado O seu pensamento. Por
tanto, estamos dea.nte destes dous f<tctos : de 

jacto não passa ? um htdo, a urgencia da passa.gem do projecto, 
O SR. BRrcro FILHo- Quem pôde dizer si e do outro, o p:.trecer da Commissão, já defi-

o projecto passa é V. Ex. e não eu. nido e patenteado. Em tal ca.so, só restava 
pJdir á Commissão quB, conhecido o seu 
modo de pensar, lavrasse parecee, para ter o 
peojecto prompto andam(lilto. 

0 SR. CASSIANO DO NASCil\fF.NTO- V. Ex. 
me attribue um prestigio que não tenho. 
V. Ex. que, como leader da minoria, ás vezes, 
impede a pas>agem de projectos, deve saber 
si o projecto passa. 

0 SR. BRICIO FILHO'- Posso ser membro 
da minoria, contra este ou aquelle projecto; 
'leader, não. S. Ex., que é o ponto de conver
gencia das opiniões, cujos conselhos são recla
mados, é quem póde saber si o projecto passa. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -Como 
V. Ex. disse que o projecto não passava ..• 

0 SR. BR,CIO FILHO- Referí·me á passa
gem da impressão desagradavel por não ter 
um só membro da Commissão rebatido as im
·pugnações ao parecer. 

0 SR. CASSIANO DO NASOIMENTO-Póie ser 

Compeehende V. Ex. que é razoavel a in~ 
sistencia de nossa parte, pela urgencia na 
resolução de um assumpto nestas coudições. 
Ha eotudantes de preparatorios que traba
lham dentro do regimen dos examé\s pxrcel
lados o que prJcünm s:tbee em que situação 
vão ficar. 

S. Ex. referiu-se n,o peojecto apresentado 
pelo Sr. Affonso Costa, projecto que reune 
grande numero de adeptos. Ahi o proprio re
laator foi o primeiro a declarar que estava no 
ar a idéa de um accorJo, não dizendo,porém, 
em que sentido elle seria operado. 

Acha S. Ex:. que se póde fazer qualquer 
co usa em torno do projecto do Sr. Affonso 
Costa 'I 

que essa impressão sejasó dos que impugnam O SR. SÁ PErxoTo-Não me referi a esse 
o parecer; os outros Deputn,rlos talvez não projecto; referi-me ao alvitre suggerjdo pelo 
tenham essa impressão e, neste caso, passa o I Sr. Neiva, que não é o me3mo que consta do 
projec.to e passa a impressão da maioria. projecto do Sr. Affonso Costa. 

0 SR.BRICIO FILHo-Feito este reparo, sem 0 SR. BRICIO FILHo-Eu rectificarei. 
outro objectivo sinão o de deixar claramente Do que S. Ex. disse e outros allegaram se 
patenteada a estranheza que me causou o infere que ha varíos accordos em vista, seu
silencio da Commiss:lo de Justiça e a ausen- do um delles o do St•. Affonso Costa, propon· 
eia da tribuna dos Srs. Deputados que vão do uma prorogação de prazo para quem já 
su:lfragar com o seu voto o projecto,já agora tenha prestado, ao menos, um exame. Outros 
>8ffi vespera de ser votado, vou rapidamente alvitres existem, enlre os quaes o de estabe
dizer algumas palavras relativamente ao lecer a concessão para quem já tenha um 
,projecto em debate,que é aquelle que manda numero maior de exames. 
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Devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que, Approvemos, pois, o projecto. em ta dis-
partidario, como sou, do projecto Manoel cussão, em 2a vejamos em que sentido se 
Fulgencio, sem limitações, sem peias, sem p.óde fazer o aceordo ... 
embaraços, procurei trabalhar no sentido de d t 
sua appr.ovação ; si não puder chegar a esse O SR. SÁ PEIXOTO á um apar e. 
resultado, forçosamente terei, com aqnelle O· SR. BRICIO FrLHe-0 illustre relator diz 
cuidado que a experiencia nos aconselha, de .que é preciso momlizar. Mas, só se pód:e mo. 
escolher dentre os alvitres apresentados raliz<H o. ensino, estabelecendo medidas rigo
aquelle que entender mais conveniente. 'rosas, sobretudo, sobre o regimen dos parcel-

Ora, S.r. Presidente, incontestavelmente, lados, sobre o da madureza, sobre os colle-
+ gios equiparados contra os quaes tanto se 

desses al.viures o mais racional, o mais logico levanta 0 sr. Ministro do Interior, fazendo 
é o do Sr. Deputado Affonso Costa. Porque, suas as palavras do fiscal, incumbido de 
em que criterio nos basearemos para de- proceder a visitas nesses estabelecimentos·. 
clarar que devemos consentii• que continuem 
por quatro annos a prestar exames de prepa- A verdade é que tanto se desmoraliza o 
ratorios, parcelladamente, aquelles que ti- ensino doixando de tomar em conta o que va.e 
verem dous, tres, quatro, cinco exames e não pelos estabelecimentos onde se adopta a ma
aquelles que só tenham um exame? dureza, como consentindo que os exames de 

Qual o <>riterio em que nos vamos basear preparatorios sejam feitos sem a. conveniente 
para dizer que devem ser dous os exames? fisoalização, sem a constituição de mesa com 

f d t pessoal idoneo. 
Q<Ual o . un amlm o em que nos vamos es- O que. é preciso é moralizar o ensino, 

tri])a,r para dizer que devem sm· tres, ou flpregoa-se a toda hora. Si não houver bas
rara declarar que devem ser quatro? Ao tante rigor de fiscalização, si o filhotismo 
passo que dizer que aqu.elle que já tenha d 
inicia.do seus ex<1mes pelo regimen parcel- não desapparecer. quBr tenham exames e 
lado,._ pó de concluil-os pelo mesmo regimen, maélureza, quer tenham exames. por provas 
d " d t , d t parcelladas, em qualquer das hypotheses a 

enuro e cur 0 prazo, Já é a op ar um cri- ,iesmoralização estará mais au!l:mentada. 
terio. (Apartes.) ~ 

S.r. Presidente, o illustre, relator da Com- Eram estas, S.r. Presidente, as simples 
missão de Instrucção e Saude Publica decla- considerações que tinha a adduzir no mo
rou que via no projecto o inconveniente de mento, reservando-me para mais tarde, eu
estabelecer os dous regimens. trar em novo debate si assim julgar neces· 

Não, Sr. Pre:lidente, o projecto não esta- sario. (Muito bem; muito bem.) 
belece os dous. regimens. Ninguem mais pedindo a palavra, é eu-

Si passar a emenda do Sr. Affonso Costa cerrada a discussão e adiada a votação. 
ou outra que a sabedoria da Camara possa E' sem debate encerrado em2a discussão o 
entender conveniente, o mal que S. Ex. artigo unico do projecto· n. 219, de 1904, 
tanto teme estará sanado. autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Nv,o me compete, S.r · Presidente,. dizer Ministerio da Fazenda o credito extraordi-
mais, neste momento, sobre-o projecto. nario necessario partt pagar a D. Leopoldina 

Das considerações adduzidas por aquelles Carolina Camisão de Albuquerque Figuei
que tomaram parte no debate e, ao mesmo redo, viuva do eapitão do exercito Ignacio 
tempo, das declarações feitas pelo illustre Francisco de Albuquerqu:e Figueiredo, a dif· 
relator da Commissão, o que se conclue é ferença de meio soldo a que tem direito desde 
que a passagem do prujecto se vae dar em ll de fevereiro de 1887 até 22de julho de 
P discussão. !903, á razão de 20$ mensaes, relevada a 

Nestas condições, Sr. Pl·esident@, aguarde- prescripção em que possa ter incorrido, fi
mo-nos para voltar ao debate, si isso for da cando adiada a votação. 
nossa conveniencia, no momento em que E' annunciada a discussão do projecto 
medidas, alvitres sejam propostos para sua- n. 131 A, de 1904, concedendo a pensão men
vizar a providencia contida no projecto apre- sal de 500$ á viuva do ex-Senador do Im· 
sentado pelo S. r. Manoel Fulgencio, desse r e- perio Dr. Gaspar da Silveira MartinB,com 
presentante de Minas que, ao retirar-se desta parecer e emenda da Commissão d:e Pensões 
Casa, por motivo de força maior, deixou o e contas. 
humilde orado!' incumbido da tarefa de de-
fender a sua obra. O Sr. Presidente-A Commissão 

Elle com certeza o faria melhor, com mais apresentou a este projecto uma emenda que· 
clareza, com mais mais utilidade; eu, porém não póde ser tomada em consideração pre
aqui fiquei fazendo o que era possível, no sentemente, mas sim em 2"' discussão. 
limite das minhas forças. (Pat~sa,) 
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O St•. Germano I-Iassloeher 
-Peço a palavra. 

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

O §r. GeriDano Hassloeher 
começa dizendo que o prqjecto n. 131 A. 
concedendo a pensão mensal de 500$ á vi uva 
do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da 
Silveira Martins, deve merecer todo o apreço 
da Camara e ser por ella approvado. 

nn;vam desiguaes os brasileiros entre si, para 
alcançarem as posições politicas. (Apoiados ; 
muito bem, muito bem,) 

Ninguam mais p::Jdindo a pa.lavra, é en· 
cerrada a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 117, de 1893, mandand.o ·collocar o lo to
rrente de artilharia José da Veiga Cabral e 
outros nos Jogares que lhes competirem na 
escaJa de promoções, reparando-se, assim, 
os prejuízos que soffr0ram na promoção de 
17 de março de 1890. Recordando os serviços prestados por 

Silveira Martins á Nação, salienta que esta Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con-
não deve deixar ao desamparo a esposa de 
um seu filho tão glorioso 0 illustre. Pôde junctamente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTO 
asseverai' ao Congresso que a bancada rio
grandense tem quasi a certeza de que o. 
illustre Sr. Presidente· da Republic:~ abrirá 
uma excepção -para. a norma que o Governo 
em boa hora estabeleceu de vetar os innu
meros projectos de pensão, sanccionando o 
que está em debate. E pensa desta maneira 
porque tem consciencia de que o eminente 
chefe do Estado, conhecendo as tradições 
da Patria, sabe avaliar quão benefica e 
liberal foi a lnfluencia exerci<da pelo e:xtra
ordinario espírito do grande compatriota. 

Requeiro que o projecto n. 117, de 1893, 
volte á Commissão de Marinha e Guerra, 
afim de que esta interponha seu parecer. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1904.
Marçal Escobar. 

Silveira Martins foi um dos raros Sena
dores vitalicios do Imperio, que não se 
soccorreram do acto do Governo Provisorio, 
reconhecendo-lhes direitos e conferindo-lhBS 
pensões. Si elle, como outros, houvesse 
acceitado a mensalidade de 500$, teria per
cebido do Estado cerca de setenta contos de 
réis. 

Mas, não; o laureado e saudoso tribuno, 
honra do parlamento nacional, buscou 
sempre no seu esforço individual os meios 
de subsistencia. O orador compara os S'>r
viços do Dr. Manoel Victorino aos do Dr. 
Silveira Martins. e acha que si a· respei
tavel viuva de tão preclaro compatricio 
recebe a pensão de l :000$ mensaes, não se 
póde negar á viuva do immortal gaúcho 
uma modesta somma com que ella possa 
attingir ao limite d&, existencia, com 
independencia digna do famoso nome que 
lhe legou o esposo. 

Appella o orador para a nobreza da Ca
mara, qu.e não fará um favor, e sim um 
acto de. justiça, concedendo i1 viuva de urn 
dos mais illustres brasileiros a protecção da 
Nação,p1•esentes á memoria a accão poderosa 
de Silveira Martins, os seus tl'imnphos, a 
colhcboração importante que elle teve nos 
negocios poliGicos de nossa Patria, tendo 
sido quem primeiro proclamou solemne
mente a liberdade de consiencia neste paiz 
como principio, pugnando pula elegibilidade 
dos acatholicos, fazendo com que desappa
recessem as distincções religiosas que tor-

O §r .. Neiva-Sr. Presidente, tinha 
pedido a palavra justamente para fundamen
tar igual requerimento, que tinha aqui, já 
formulado, ao que acaba de sel' lido, porque 
trata-se de. um projecto de onze annos passa
dos e não sei si os pretendentes já forn,m at· 
tendidos; mas, desde que ha requerimento 
para que o projecto vá a Commissão de Ma
rinha e Guerra, desisto da palavra. 

Estou certo que esses officiaes teem muita 
razão, mas quizera qtte a Comm1ssão actual 
désse seu parecer, tanto mais quanto os sig· 
natarios do projecto não são mais collegas 
nossos, ~ não poderão dar-nos as explicações 
que se tornarem precisas. (Muito bem ; mt~ito 
bem,) 

Ninguem mais pedindo a pal.avra é encer• 
rado o art. lo e sem debate o art. 2°, do pro
jecto n. 117, de 1893, mandando collocar o lo 
tenente de artilharia José da Veiga Calwal 
e outros nos logares que lhes competirem na 
escala de promoções, repat'amlo-se, assim, os 
prejuízos que soffl'eram na promoção ele 17 
de março de 1890, ficando adiada a vota
ção. 

São successivamente sem debate encerra
dos em 2a discussão os arts. lo e 2° do proje
cto n. 186, de 1904, dispondo que a estrada 
de ferro de que trata a lei n. 748, de 29 de 
dezembro de 1900, terá seu ponto de partida 
na Villa de Ribeirãozinho, e poderá transpor 
o rio Paraná onde melhor convenha entre o 
porto do Taboado e foz do Tietê, e dando ou
tras providencias, ficando adiada a vota
ção. 
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O Sr. Presidente- Esgotadas as 
materias da 2~ parte da ordem d9 dia, 
designo p:~.ra amanhã, a seguinte ordem do 
dia: 

Continuação da. votação do pro.jecto n.292 A, 
do 11)03, autorizando o Governo a conceder 
os privilegias dos .estabelecimentos de ensino 
superior ou secundaria aos congeneres fun
dados pelos Estados e pelo Districto Federal, 
e estabelece condiçõ3s para que estes possam 
ser reconhecidos officialment3 (3a discusslo); 

Vot:J.ção das emendas do Senado,constantes 
do parecer n. I 72, de 1904 e oíferecidas ao 
projecto n. 60 B, do 1903, reformando a or· 
ganit.ação judicia.ria do Districto Federal e 
precedendo á votação do requerimento do 
Sr. Barbosa Lima (discussão unica) ; 

Votação doprojecto n. 77 A, de 1904, pro
rogando até 31 de dezembro de lll08 o prazo 
para a realização de exames parciaes do 
curso preparatorio, exigido para a ma
tricula nas escolas de ensino superior ; com 
parecer oontrario da Commissão de Instruc· 
ção e Saude Publica (la discussão) ; 

Votação do projecto n. 219, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrix> ao Mi
nisterio da Fazenda o cre:lito extraordinario 
necessario para pagar a D. Leopoldina Caro
lina Camisão de Albuquerque Figueiredo, 
vi uva do capitão do exerci to Ignacio Francisco 
de Alb~lquerque Figueiredo, a difl'eronça de 
meio soldo a que tem direito desde 11 de 
fevereiro de 1887 até 22 de julho de 1903, á 
razão de 20$ mensaes, relevada a presc1'ipção 
em que possa tm· incorrido (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 131 A, de 1904, 
concedendo a pensão mensal de 500$ á viuva 
do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da 
Silveira Martis, com parecer 'e emenda da 
Commissão de Pensões e Contas ( 1 • clis
cussão) ; 

Votação do projecto n, ll7, do 1893, 
mandando col!ocar o lo tenente de artilhn,ria 
José da Veiga Cabral e outros nos logares 
quo lhes competirem na escala de pro
moções, reparando-se, assim, os p1•ejuizos 
que soffreram na promoção de 17 de março 
de 1890, precedendo a votação do requeri
mento do Sr. Marçal Escobar (2" dis
cussão) ; 

Votação do p1•ojecto n. 186, de l 904, dis
pondo que as estradas de ferro de que trata 
a lei n. 748, de 29 de dezembro de 1900, 
terá seu ponto de partida na Villa Ribei
rãozinho, e poderá transpor o rio Paraná 

onde melhor convenha entre o porto do Ta
boado e foz do Tietê, e danclo outras provi
dencias (2"' discussão); 

Continuação da discussão unica do parecer 
n. 199 A, de 1904, sobre as emendas ofiereci
das na 2a discussão do projecto n. 199, deste 
anuo, que orça a receita geral da Republica 
para o exercício de 1905; 

Discussão unica do parece1' n. 204 A, de-
1904, sobro as emendas offerecidas na 2a dis
cussão do projecto n. 204, deste anno, que· 
fixa a despoza do Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores para 1905; 

2a discussão do projecto n. 233, do 1904, 
autorizando o Presidente da Republíca a 
abrir ao Ministerio das Relações Exteriores o 
credito extraordiuario de 500:000$,papel,para; 
occorrer ás despezas com a execução do 
accordo provisorio entre os Governos do 
Brazil e o. do Peru; 

Discussão unica do parecer n. 30 D, de 
1904, sobre as emendas offerecidas em 
3"' discussão ao projocto n. 30, deste - anno, 
que autoriza o Presidente da Republica a en
commendar á industria, pelo Ministerio da 
Marinha, os navios quo menciona : 

2a discussão do projocto n. 232, de 1904, 
autorizando o Podel' Executivo a abrir 
ao Ministorio da Marinha o credito de 
1.304:133$094, supplementar ás rubricas 14•, 
l5a, 19•, 25a, 26"' e 27a da art. 7• da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903 ; 

2• discussão do projecto n. 216, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraor
dinario de 554$351, para pagamento ao juiz 
federal do Espírito Santo Dr. Raul de Souza 
Martins, em virtude de sentença ; 

2a discussão do projocto n. 217, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito extraordinario de 34:164$196, para o 
pagamento devido t1.0 alferes da brigada 
policial Ernesto Pinto Machado, em virtude 
de sentença ; 

2a discussão do pl'ojecto n. 218, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Guerra o credito extraordi
nario de 1:600$ para pagamento dos venci
mentos que competem a Manoel Canuto do 
Nascimento, continuo addido da Secretari<J, 
do Ministerio da Guerra.. 

Levanta-se a sessão âs 4 horas e 30 minutos 
da tarde. 
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128° SESSÃO El\1 19 DE OUTUBRO DE 1904 

Presidencia dos S1·s. Julio de Mello (2° Vice ·Presidente), Alencar Guimarães (to SecJ·etu
rio) e Juli(l de Mello (2' Vice-Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que vico dos lJrazileiros pelo culto á memoria.-
respondem os Srs. Julio de Mello, Alencar dos grandes vultos que tantos serviços teem 
Guimarães, Thomaz Accioly, Joaquim Pires, prestado á nossa. Patria. 
Brieio Filho, Luiz Domingues, Cunha Ma- Sinto-mo verdadeiramente satisfeito, Sr. 
chado, Dias Vieira, Bezerril Fontenelle, Presidente, do ter feito parte dessa com
Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá, Edua1•do missão e de ter assistido tão imponente com
Studart, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Fon- memoração. 
seca e Silva, Alberto Maranhão, Izidro Lei- Tenho concluído. (Muito bem; muito bem,) 
te, Teixeira de Sá, Malaquias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Ray- O Sr. Presidente- A Mesa fie:~ 
mundo de Miranda, Arroxell~ Galvão, Fe- inteirada. 
lisbello Freire, Domingos Guimarães, Neiva, Em seguida é a.pprovada a acta da sessão· 
Prisco Paraizo, Garcia Pires, Satyro Dias, antécedente • 
Redrigues Lima, Eduardo Ramos, Paranhos Passa-se ao expediente. 
Montenegro, Rodrigues Saldanha, Bernardo 
Horta, Moreira Gomes, Mello Mattos, Galvão O Sr. Alencar Guimarães (i~ 
Baptista, Silva Castro, Laurindo Pitta, Pe- Secretario) procede á leitura do seguinte 
reira Lima, Julio Santos, Mauricio de Abreu, EXPEDIENTE 
Carlos Teixeira Brandão, Francisco Veiga, 
Estevam Lobo, Gas·tão da Cunha, David Cam
pista, Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, 
Moreit'a da Silva, Arnolpho .Azevedo, Ferrei
ra Braga, Hermenegildo de Moraes, Joaquim 
Teixeira Brandão, Costa Netto, Carlos Caval
canti, Paula Ramos, Soares dos Santos, 
Marçal Escobar, Cassiano do Nascimento, 

· Vespasiano de Albuquerque, Diogo Fortuna e 
Homem de Carvalho. 

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

O Sll.-. Thomaz Cavalcanti (•) 
-Sr. Presidente, a commissão nomeada pela 
Mesa para representar a Camara dos Depu
tados na commemoração que teve logar, 
hontem, na invicta cidade de Nitheroy, afim 
de solemnizar o anniversar.io natalicio do 
immortal Benjamin Constant, benemerito 
fundador da Republica, cumpriu o seu dever. 

Dando conta desta incumbencia honrosis
sima para o membro da commissão que está 
occupando a tribuna, devo dizer que a so
lernnidade foi dessas que sabem despertar os 
sentimentos republicanos e o amor â Patria, 
para que se cultive e se imite as obras feitas 
pelos grandes e benemeritos fundadores da 
Republica. 

Aquella commemoração, Sr. Presidente, 
se afigurou á commissão, não só digna e no
bre, como promissora do levantamento ci-

(") Esta ài<curso não foi l'&Vislto pQ!O orador. 

Officios : 
Do Sr. Carlos Augusto de O li v eira F iguei

redo, commudicando ter sido reconhecido
Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, de
vendo tomar assento hojG no Senado Federal, 
o que coromunica para os devidos eü'eitos.
Inteirada. 

Do Ministerio da Fazenda, de 13 do cor
rente, transmittindo, por cópia, a infor· 
mação da Directoria de Rendas do Thesouro 
Federal e os pareceres a respeito do pro
jecto estabelecendo que a Alfandega da Pa
rahyba passe a ser regulada pela tabella L,.. 
relativa á de Santa Catharina e satisfazendo 
a requisição desta Camara no officio n. 48, 
de 14 de setembro ultimo.-A quem fez a 
requisição. A' Commissão de Orçamento. 

Requ rimento: 
Dos empregados da Estl'ada de Ferro Oeste

de Minas, pedindo que se mande entregar á 
Caixa de Soccorros-Oeste de Minas-de que 
fazem parte, o producto das multas impostas 
aos empregados da referida. estrada-ora. 
propr~o federal.- A' Commissão de Orça
mento. 

Fica sobre a roC'sa, até ulterior delibera
ção, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o E' autorizado o Governo a des

pender atê 3:000$, coro obras no turoulod<J 
general Arthur Oscar. 
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Art. 2." 
contrario. 

Revogam-fe as disposições em e:wrcicios de 1898 a 1901, segundo a. infor

Sala (las seosões, 19 de outubro de 1904. 
-Oenno;no l{asslocher. 

K lido e VM a imp•·lmü•, pa.:·~ cntrctl' na 
ordem üo5 ·küballlos, o ~oguinto 

PAP,ECER 

?{, 4.0- 1904 

Inrlcfe>·e o -.·eqtw!'imenlo em çt<c Joaquim 
Jgnacio Oo~çalvts lAma pede paga·mento da 
Qv.l<>t!i~ de 737'~756, diffe,·ença do qtee de
t.~eri(!. ·J·ecebei' g·u:o11do inre-rii·~anw11(e occ1.!_1JOH 
o C(wgo de esc•·il'<7o do deposito gee·al do 
J)istn'clo Fccla>·ot 

Jüaquim Ign•.cio Gonçalve~ Lirua requet· ao 
Con:.n·os::;o o pagarnento da qtta.n Lia de 
731:1;756, diiTGreuça de quo d1;verin. t•ec~ber 
qu;ondo iuü~rínumento oecupou o C!Wgo de 
escrivão do deposito get•al do Distl'icto 
Fed•WU:l. 

A Cozmnissão de 01·çamento pediu infor
m:.tçãc.; CIO Governo a respeito do assumiJto, 
e e;; te, no officio de 21 de JJOYOrnbro de 1903, 
iufu mwu do modo seguiu te : 

Qne o ].lCticionario, no período de 16 de de· 
zembro úo 1898 t1. 7 de março de !899, em 
iLUO exerceu o cargo d'J escrivão do Deposito 
P ublico, .. foi pago sumcnto da qnanth de 
36B$-'>7S, F;'I'atiflca.çKo do substituído, e <iue, 
reclamando o pagamento da dU'ferença, o 
MinistJ"u, na conformidatle do regulamento 
n. 2.8l8, do 23 de fevereir o da 18!18, man
dou elTcctual·o por conl.a. da rend(l. do De· 
posito, cxpediurio o 1'1viso rcspecti vo a.o depo· 
sit ·.rio qno, e mt•epos·ta, declat•ou, não só que 
a r c:n Ja do estabelecimento nos cx.ercicios 
do WU8 a !901 não del:l:ar~J, saldo,q_ue compor
'61:18Bc c;;sa. despez<t, como n.ind<t que o mesmo 
saldo ltaYÜI .~ido recolllitlo a.o Thosouro 
Feilora\. 

O peticionaria, depois des"a. soluçiio, l'e
quo:·eu o pagamento pola. vcrhC1.-Eventuacs 
-o quo foi imlefel'itlo ~L vistlt do di~posto ll<> 
art. <'I do cit~tdo L'egul<Lmcnto . 

E<a data. de 22 do junho do correu te 
anuo o peticiona.r io tle novo diPigiu ao Con
~p·csso uma petiçã.o solícitt~ndo o pa,ga.mcn~o 
da. referida. quantia. do 737$75ü, jttntan.Lo 
uma certidão com a qual ~o )H'opõo u. pro
var qui'l o negociante Atlriano Nogueira ~o
ee i;eu do Tbesouro a quanüa do 1:94Uti;OOO, 
rcclamn.da. como pug11.mento de move is for· 
necidos u.o deposito, ;;endo sido essa di vida 
registradl!. no Tribunal de Cont&s . 

De .tudo quanto fica exposto se vê : que o 
petlCll.>Uario, em face do disposto no cít<>do 
regulamento, a.rt. 21, só podia receber a. díf
ferenc:... do pagamento recLa.ma.do pelas- ren· 
das do deposito, e que, não havendo saldo noe 

lilação referida, prejudicada ficou sua pre
ten~õ.o. 

A prova oiferecida pelo poticionaz•io de 
ter o negociante Adria.no Nogueil'a recebido 
o pagamento dn. importancia. de 1:04%000, 
proveniente do fol'llecímento de m oveis para. 
ttquelle osta.belacimento, n5:o a!JrOYeita n.o 
peticionaria, porque não tem relação com as 
poreHnta.gens dn.dn,s a.os fHllprr~guclos (lo rJe .. 
posito ; accrescendo que o citado rcg:ula· 
menta ê torminan to na parte qu c se Nferc 
ás porcentagens, que são tin~dii.s dos venci · 
mentos em eada exBrcicio. 

si, segundo a ref()I'i da i nforma.ção, uão 
!louvei' sa.ldo nos -eJ<erc.icios de lEl98 11 )()OI , 
que cheguem pa.To. o pagamento da quantia 
pedida, não póde ho.i<'l o Con;:;rcs~o mandai' 
pn.g,~r a diH'ot·cnça. solicitada. 

1\ Commi>S[o é lle p~recer que stlja a. pe
tição indeferida. 

Sala da Commisslio, 17 de outubro de 1904. 
·-CasBia>ID do Nascimento, !JrOsidente .-Co,·
Mlio da Fonseca, Polatot·.-Paula Ramos.
Laurimlo Pitta.-David CalllpistCl, - F>-an
cisco Sd,-H·a11cisco Veig!l . 

São lidos o vã o a imprimir, para antru.P 
ua ~rdem dos tr•ab~tlhos, os seguintes 

rROJECTOS 

N. 121 B - lü04 

Pa,·ccel·cs das Comm·issões de lttdr,~cçtco e 
.&w<le Pt~/llica e de Q;·camento so/J;·e enum
dc:s otfet"eciàas na 3" cli scuss<Io elo p1·ojcc!o 
n, 121, clcs!e anno , q1w tm·mt ob1·igatm·ias 
em toda a Republic« c~ ~Jaccinaç<iO c n vac· 
cinação cont ''" a vartol a 

A Commissito de InsttucçKo ~ Sau,lo Pu· 
blica., <\qual foi afl'eoto o est ado d;;.s emaudas 
apt-csentadas ao projeoto n. l2l A, de 1904, 
vindo do Sena.do, ê do pé1.I'ecel' que tae3 
cn1endus do vem. ser rej oi t ad.as pellls ra1,õe.~ 
que passa a ~XlJOl' : 

1 . • As omendn.s dos Srs. Mala.qu ias Gon
ç1tl\'O: o João Noiva, M dos Srs. Rodrigues 
Dur ia, lJC m com o o seu s u IJsti tuti v o, rlizem 
l'ü>poito tts í1.Jl)•líctt.çues <Ü\ nOl'ma. jnddica 
rJ(f.ll a art, l" lmpõo, 

Ül'IL, C<U Ju 11~ ll)lpli•!Q•;uo.~ 1le IJ lHLltjuer noe
ma. jurhllm1, tJ nu l.rvllllllll ii~O tlo~tn. , l\opemlem 
de condiçõij" v;wlu.vols 01 11 i'll l&•;ào ao tmnpo 
e ao esp~ço ; d!l ~tluJ,I;Ila da pl'lndplos ;icítm· 
titlcus que cumpro do~oz•mlu rw, liom cu.no da 
poslibil!dado de pOI•OI 1111 OIIOCUÇill! um 
certos 4 determllllldOII calio~, [llU'flOO 11. <lom· 
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missão que ao Poder Exectivo da União, de 
accord.o com o dos Estados, na espbera das 
suas attribuições respectivail, incumbe o 
estudo de taes condições, afim de bem regu
lamentar a lei, to1'nando-a ·exequivel. 

2o. · A'omencla. dos Srs. Sá Freire o Bulhões 
)1arcial ·são applicaveis as considerações 
acima enunciadas. 

De resto, ella é deneccssaria, . porquanto 
ainda não foi promulgada lei alguma tirando 
aos attestados medicos a fé publica. 

3°. A emenda do Sr. Erico Coelho :\nulla 
o projecto, tornando-o insubsistente. 

Sala. das Commissões, 8 de outub1•o de 1904. 
-Satyro Dias, presidente.- Joc?o Carlos 1'ei
xeú·a Branclão,relator.-JJ.falaqw.as GonçaZres, 
salvo aos Estados o dü•eito do regulamen
tai' a lei.-- Valois ele Castro. - Se: Peixolo.
Jose Boni[acio.- Antero Botelho, de n,ccordo, 
entendendo, porem, aue sobre a emenda do 
Sr. Deputado Erico êo~lh2 devia t~r . s~do 
tam1Jemouvida a Oommissao de C ·nst1tmçao. 
Legislação o Justiça. 

Foram presentes á Commissão de Ol'Çamen
to duas emendas offerecidas na 3a. discussão 
do projecto n. 121 A, do corrente anuo. 

Taes omendas são identicas no fundo e na 
fórma, sendo que uma constitue o art. 8 do 
substitutivo apresentado pelo Sr. Rodrigues 
Dorla. e a outra é esse mesmo a1•tlgo apre
sentado destacadamente. Em 2a. discussão 
foram pejeitadas tfles emendas D a Com!n_is~ão 
ouvida sobre ellas, opinou sobre sua reJO Içao. 

Não havendo occorrido circumstanci:~ al
guma que levo a Commissão a ropudhu• o seu 
anterior parecer, continua ella. a pensar que 
taes emendas devem ser rejeitadas. 

O assumpto sob1•e quo versam osM l'ogula
uo e attenuido em lei, (lUO provi,iencia. no 
sentiuo do fornecimento gratuito dtt limp1H~ 
vaccinica. a.o1 Estados. 

lia. uma 311 emenda, firmadc.\ pelo Sr. Ro· 
drígues Do1•ia, ao a1•t. 2, lc ttra f, do p1•pjecto 
estabelecendo multa de 100$000 a 1:000$ em 
vez do que estabelece o projecto. Como se 
tem entendido que as diminuições do valol' 
das multas constitumn diminuições do renda 
publica. -a. Commissão tomou conhecimento 
dessa emenda e mantem, a respeito della, o 
seu parecer relativo a outras identica.s-opi· 
nando pela sua rejeição. _ 

Sala das Commissões, 18 de outub1•o de 
1904.-Cassiano do Nascimento, presidente. 
- Davicl Cam21ista, relator. - Comelio da 
Fonseca. -Laurindo Pitta. -Paula Ramos.
FJ•artcisco Sá.-F1·ancisco Tleiga. 

Em~ndas a que se 1'e(e1·em os parece1·es 
sttpra 

Substitua-se o art. 1o pelo seguinte : A 
vaccinaolo o a revacclnu.ção contra a vario· 

Vol. VI 

la são obdgatorias até a idade de 25 annos, 
onde a União tiver a seu cargo o serviço de 
hygiene, 

Sala das sessões, l de outubro de 1904,__. 
Joao Vieira. -JI:lalaquias Gonçalves. 

Ao ::wt. 2°, lettra a, Em vez de- sexto 
mcz de kade-diga-sc : décimo segundo 
mez. 

A. o :;.rt. 2°, lcttra a. Accrescente-se : · e 
quando houve1· impossibilidade justificada de 
obter boa vaecina. e pessoa competente· que 
a inocule. 

Art. 5, 0 As determinações do art. 3° serão 
hmbem exigidas em relação aos operarias da 
trabalhadores de industrias e emprezas par
ticulares, e aos tripolantes d_e. naviosvei
pores, competindo <:L responsabilidade aos a
rectores ou gerentes das industrias ou em
prezas e aos connnandantes das ~mbarcaç?es, 
que sor·ão multados como no artigo antel'lor. 

Art. G. o Niuguem poclerá assentar praça 
em qualquer- das classe~ armadas da R~~u
blica, corpo de bombmPos, guardas· crv1s, 
municipaes ou nocturnos sem a prova da 
vaccinação e revaccinação, ficando res~on
saveis pelo cumprimento da presente lei os 
r.Jspectivos commandan_!es. . _ 

Art. 7. o As vaccinaçoos o revaccmaçoes 
praticadas por medicos particulares ou da 
confhnça do paciente serã~ provadas .por 
attcstado visado nesta Capital pela Dire
ctoria Geral de Sa.ude Publica . ou seus . pre· 
postos, e nos Estados pelas respectivas 
repartições ele bygiene ou seus delegados 
locaes. . 

"\rt. 8:' O Gove1•no fornecerá lympha antl· 
varlolica, gratuitamente, envittndo aos go
vemos dos Estados, mensalmente, uma certa 
quantidade proporcional â popu!acão de c~da 
um delles, indopendenr.e d~ ~a10res I_IOl'çoes 
em 12a.so de necessidttde. Serao gratmtas as 
va.ccinações e rovaccinações o~citJ,es, por 
cujos certificados não SJ cobrara sello ou 
emolumento. . _ 

Art. 9. o R wogam-se as dispos1çoes em 
contrario. 

Sala dr s sessões, 1 de outubro de Hl04.
Roclrigttes Doria. 

Onde convier: 
Parag-rapho unico. Const~t~e_prova de cum· 

primento do art. Io a exhibrçao .de attesta.do 
medico com a firma reconhee1da. por ta.
bellião. 

Sala du.s sessõe:;, 1 de outubro de 1904.
Sá Preire.-Bu~hões Marcial. 

Ao art. 2°, Paragrapho a accrescentar: 
As pessoas de menor idade, emqua.nto sob 

a. guarda. do pa trio poder, nã.o serão vacci-
53 
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midas nem rovaceiila.üas contra a vonWle de I Art. 2. • Serão tamb~m compulsoriamente 
pae ou mãe ela. fumiliw, por cuja recusa fic~m vacoinM:as toda.s -aa Jlessoa.~ de mais . do um 
iseni;as de culpa e pono,. · anno de 1dado, quo nao tenhaw. soffr1do este 

. · _ ~ . 9 . proceSI!o prophyla.ctico com efflca.cía., sa.lvo si 
~ab do.s sessoes,., de cuoubro de 1.04.- provarem refi>acta.dedade â vaccina em mais 

Er•co Goellw, do uma vacoinaçã.o. . 
Art. 3. • Sem exhibir prova de vaccina~'io 

e de revaccinaçãoquando pormittir a idade: A~ art. 2°, Mt<·a. b. Em vez de-Sllte-di
gl1·Se : d&z, e supp~ima.m-se as pa.twras: e 
aer~ re])otída. por septennios. 

Ao avt. 2•, Iettra. c. Accrescen.te-se: ou 
si urova.rem refract<tríeda.de ll. yaccina ou 
mafs de uma v:tccinação, ou tiverem .s.of
frido varioh1. 

Ao art. 2•, lettra. cl. Accrascente-:m d pa
lavra Repuhlica. : corpo de bombeiros, 
guardas civis, municipa.e~ e nocturnos, po· 
llcía do& Estados. 

Ao art. 2•, lettra. f. Supprima.-se : da. me· 
dida etc., a.té o fim (1904) a accresceate-se: 
de multas da JOOS; até 1:000$, demissão do 
empregado, suspensã.o dos chefes e directores 
de repa.rMções por 15 dias a dous moZOi!, pl'o· 
hiblção tio matricula em est..'1.belecimentos 
de ensino, publiQOS ou pa.rt(cularos, de 
exercer emprego publico ou particular, de 
ser operario ou tNba.lha.dor em empreza~ ou 
dniustrias do Governo ou particulares-

Ondecouvier: 
Art. As vacoioa.ções e revaciliJJ.a."ões 

pra. ti cada& por medi~os pa.J.·ticulares ou da 
coutl.ança. do paciente aerão provada" par 
Gttestado visado nesta Capital pela. Directo-

. ria. Geral de Saude PubUca. ou seus prepo~~ 
tos, e nos Estados pelas resp&ativM rllpa.l'ti· 
ções de hygiene ou seus delega.dos loca.es. 

Ar~. o Go~erno fornecer~ lympba a.ntí
variolica, gratuitamente, onviand(> ao.s go
vernos dos Esta.dos, mensalmente, uma. ce1•ta. 
quantidade propGrcional d. população de a~a 
um delles. independonte de maiores porções 
em oaao ds neoeijsidade. 

Serlo g·1•atuitas as vaacinações e reva.coi· 
nações offi.ciaes, por cuj<!s certificados não se 
cobrar<t sello ou emolumento. 

Sa.lil. do..~ õessões, 1 de outubl'l) àe l9D4. -
Rod,•igtlcs Dm·i", 

O CoJJgro:';ro Nacional 1leoreta 1 

Art. l,• 11 ~·nccinacã.o e a 1'0\'3-Cclua.çio 
contN. o, val'iohl ~:lí.o obril(o.torias: llque[(Q, 
dentro do p1•imeü·o anno do vida; esta, dez 
anno.o; dupol~ . Os pn.es e os tutores são r e· 
~pons(l.veis pela, GKecução desta. medida. pro· 
phylnctlca, incorrendo, por suo. infraação,em 
multa. de 10(1$ :l. 5()()$, salvo o caso de mo
lestia. provallo. que dctemtine o Beu a.dia.· 
munto ou a impossibi\ída.lle ju~tldcada de se 
obter boa. vaccína, c lnoeuíada. par pe!/Wa. 
oomp~tentG. 

a) ninguem poderâ se matricula r nas es
oola.s e estabelecimentos de ensino publio;s 
ou particulares, de qualquer grão ou nl1tu
reza. que sejam ; 

li) ninguem poderá. exercer emprego pu
blico qualquer ; 

c) ninguem poderá seradmHtido como i)PS 
mrio ou trabalhadoJ.' na.s industrias, obras 
ou repartiçõe~ do Governo. 

Art. 4.• .4. infracçíl.o das disposições do 
artigo anterior importar!\ na. nullidade da 
matricula, demissão do empregado, dispensa 
do operario ou trabalhador e responsabili
da,de do chefe da repartlçã.o ou director das 
obras, qne poderá ser suspenso por prazo de 
15 dias a dous mGzes. 

Nos collegios e escola3 pa.rtiaulares a re· 
spo.nsabilidade caberá ao direotor ou pro
fessor, que será. muit11.do de 200$000 até 
{:000$000. 

N. 188 A- l!l04 

Re!e"a. av ea:-DepulQ.dO Antonio de Amol'im 
Gar~<'a a prescripçcro para recebimento rios 
~ubsidíos corresponde~t tes ao te'll'tpo deco?· 
rido de 18 <U de:::embro de 1891 a 20 à,,; 
}t.m~iro de 1892, aos quaes tem di't'eito como 
'l'l~ernbt"o do Co»9't'BS$O N acíorur.t l'l.aq~euo. 
época; com pareceres das Oommiss<1es d e 
Fazenda c Industt·i« e de 0 1·çalltento e 
emendas desta ultinja 

O Dr. Antonio de Amorim Garcio., ex
Deputado a.o Congl.'csso Naciona l na Iegisla·
tura. de 1891 a l B93, l'eq uer ao Congre~so lh~ 
mande pagar os su hsidlos a que tem direito, 
correspondente.~ a.o tempo decorrido de 18 
de dezembro de 189! a. 20 de janeiro de 1892, 
a. que se Julga. com direit o, attentos os pre
eedentes legislativos. 

Tendo a Mesa. do. Canutra dos Deputadus 
daquollo tempo decidido que perde1·la o di
reito aos sub!ldios o Deputado quo 1'<l.lta.sse 
ás sc!IBõas, aio poude po1• isto o SUPJJ!ioo.nt•> 
receber os quo lhe CL~bi11m no período a~ im<i. 
menclona.do. 

Essa. doutrina da Mesa rol mais tarJe de:i· 
approvada. pot• pa.reee1• da. Commissão d•: 
coustitui<;-ão, Legislação e Justiça., gua rc· 
conheceu no Deputado fa.l.toso o ua•eito ao:l 
s\lbsidioa refere ntes ao período du9 fll.Ltrul. 
oppondo-se, porêm,a isto o Tríbnnal de Cont~,:; 
do Theaouro Fedetiõl, 
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SESSÃO EM 19 DE OUTUill:l.O DE 190.1, 419 
Não obstante, a Cama1•a dos Deputados 

relevou a. pr-escripção dog subsídios do ex• 
Deputado João de Siqueir,l CaYalcanti em 
idcnticas condições ás do supplicante, como 
se vê do projectc- n. 59, de l\J03, e p:n~ocer 
de n. 252, de 1902. Já. em 18"9, a 15 de 
jullho, a Camarf\ havia a.pprovado o píl.I'Occr 
n. 22, de 18D8, concedendo igual favor ao 
ex·Deputlltlo AlCredo Ernesto .racQues Ouri
tiue, . e mais tarde, em 1903, oprojecto 
n. 186 C dava ao ex-Deputado José Augusto 
Vinha.es a mesma relevação de prescrip~ão. 

Estando, J>Oill, o aupplicanto em igualdade 
de aondições, a Commissão da Fazanda e In· 
dust:Pia opina pelo deferimento da sua p3-
tiçã.o e otréreco á. consid~a.ção do Congresso 
Nacional o seguinte Pl'Ojooto: 

O Congresso i~·aciona.l resoh·e: 
Ar;igo unico. Fica relevada a.o ex-Depu

~ado . Antonio de Amorim Garcia a pre
sc:ripçãa pa.ra recebimento dos subsidias cot·· 
respondeu te.s ao tGmpo dccon•ido de 18 de 
dezembro de 1801 a 20 de janeiro de 1892, 
aos quaes tem direito como membro do con· 
gresso Nacional naquella época, abrindo-se 
para. isso oa creditas neccssarios; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das Commissõ~s, 5 de setembro de 
1904.-J. A. Nei.,a, presidente.-Virgilio 
Erigido, relator. -Ga!dino Loreto .-Affonso 
Costa. - Passos Miranda Junior. - Ribeiro 
Junqueira, Yoncido. 

A Commissão de Orçamento examinou o 
projecto n. 188, deste anno, da. Commiesão de 
Faz~ndi\ o Iudustria. com as razões que o jus
tifl.ca.m o, c:onsidora.ndo que siio estas proce
dentes, é de parecer que seja adoptailo aom 
as seguintE-a omendas, em vista da informa
ção prestada pela. Mesa. do. Ca.mara: 

Em vez de 20 de janeil·o-dign.·se: 22 de 
janeiro. 

Depois d.e -abrindo-se, diga.·sc: :para esse 
fim o credito especial de 2:700$; (o. mais 
como e3tá). · 

Sala das Commissões, 11 de outubi'O de 
1904.-Cassia;lO do Nascimento, presidente. 
-Oor11e ~io da Fonseca, relator.-Paula Ra· 
mos. - Laurindo Pitta. - /l'rancisco Sd,
Dauid Campista. 

N. 135-1004 
A.utot·i;;a o 1Jodct· E>Yecuti1)o a aóri1· ao ll!i llis

t~-rio rta. IndtMt1·ia, Viaçao e Obras Publicas 
o credito e:ctraordinario de 7:268$874, 
para realizat· o pagamento de., ido a Artllur 
ReUo, fur~ccioiJat•io da Repcwtiçao Get•al dos 
'l'ekgrapltos, t·elativo a ,encimentos dos 
e~orcicios de i 898 e !809 

Em mensagem de l6 de dezembro d!:l 1901, 
pediu o Sr. Prcsidenl.e da RepulJiica a.o Con· 

g1•e.sso N'a.cional a. decretia.ção de um erudito 
de 7:263$374, para pagar vencimentos davi
dO$ ao inspector de 2• classe da Repartição 
Geral dos Telegi•aphos Arthu1' Bell:J, corre• 
spondentes ao~ exercicios de lS\JB e 1899. 

Conforman•lo·se com os motivos expost•.>s 
pelo Governo, votou o Congt•esso a. re.;olução 
de 24 de set~mbro de 1903, concedendo o c~e
dito solicitado. 

Nellu, por6m, se consignou, POI' eqLiivoco, 
o exercicio de JB97, em vez dJ de 18~~:3; e não 
puueram, pois, ser·pagos os vencimen to.> qu•l 
naq uells period·J nü.o eram de vidos . 

E porque a resolução cí t.:Ld il. não pJude set· 
cumprida, pede o Sr. Pr·esUent.B da Repu· 
blica, em mensagem de 25 de julho do cor
rente a.nno, que seja. rectifici.l.do o equivoco, 

Pelo que, a Commissão de Ol'çamento sub
mette ;l, consi•leração da. C:J.ma:·a o seminte 
projeoto de lei: D 

O CougrosJo Nu.cional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Execu tivo auto· 
rizado a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito extra.or· 
diua.rio do 7:263$874, para. rea.lizá.r o paga
mento devido a Arthur Bello, funccionar io 
da Ropa.dição Geral dos Telegr.1phos, do que 
lhe é devido de vencimenros dos exercícios 
de 18118 o 1899, fazendo as necessaria.s opa· 
rações d., credito e revogadas a.s disposiçõe~ 
em contrario. 

Sala das Comm1S3ões, 18 tle outubrode 1904 
-Cassiano do Nascimento, pre, idonte.-Fran· 
cisco Sâ, relatol'.-Lat~rindo Pitta.- Paula 
Ramos .-Ji'ranciscu Veiga. -David Campist,l . 

N. 136--190<1 

Autoriza o P oder Rxecutillo a a,)rir ao M'i 
nislerio da Jtestiça e Nego~ios lnteYioreJ o 
credito es21ecio.l de 500:000$ pm•a occot•te~" 
ds despe.;as com a rcali.;a:çiZo do Uongresso 
Scientifico La!in o-Ame1•icano em 6 de agosto 
de 1905 e concede po1·te gtatu ita para a cor
~·esponde11cia postal tJ telegraphica do mesmiJ 
Congresso tJ dá ouh'as prollidencias 

O Sr. Pr•e.~idente da. Republica., em men· 
sa.gem da 25 de julho proximo findo, pede 
ao Congresso Nacional a neoossaria auto
Í'iz:lçilo vara abrir ao Miuister1o da Justiça 
e NogoCios intoriorcs um credito especial 
do 500: 000$ para occorL"et• a di versas des . 
pezas coro o Terceiro Congrooso Scien tiflco 
La~i no-A mct• lo<J.no. 

Na merm.gem do 6 de jullio do o.nno pas
sado, quando foi solícitada a. conces$11:0 de um 
credito de 50:000$ para. a ínstall~ e orga
nização do dito congresso, o Sr. Presidente 
da Ropnblica ileclaroLI IJ.Ile, a o encerra.r-s , 
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oi:" m~tr<~ de l 90l,em Mont~-vidéo, a. segunda N~-val, o 'cJub de Engenharià., o Gabinete 
·reunião ·uo refe1·ido Congr.ess<i, este cons:1!- Portugaoz de· L eitura,. etc. , tornarido~Be ne
tou, :por intermcdío da. Legnçã:o .Brazileira, o cessarlo preparai-os conYenientemente· para 
nosso Ministro das R..elacões Exteriores, si as sessões . · · · 
ao BrMil sed~ gt·ato conserit!r qtle 8 terceira o calculo . foi feito tom~Lndo l)Ol' base as 
i>eun iiio E9 real izasse e m no~ao pa.iz. rlespü~s mais neces.sarlas e impre; cindiveis. 

·A resposta ·affi t'ml.\tiv.a. do nosso ministro cumpre nota.r que a RepubEc~ At•gcutiil.a. 
1'oi a.cc9ita com gei'aei! appla.usos pelo con- votou a. quantia de t eoseritos contos, m oeda. 
gresso, ficn.ndo desde logo resolvido que a b ' l · á d d c 
Proxima re•úlião t.e1·ia. Jogar na. Capital ratt eu·a, para occorrcr s espeza.s o on

gr(JSSO Me.I1co de "nw~no.s~Airos. Federal, .sendo mn.rç~do o dia 6 .to mez de 
agosto de 1905 para. essa solemnlda.de . O Sr. Ministro da Justiça. e Negocias In te· 
· Em 31 ue marco do mesmo anoo foi no-:- riOI'es ponderou á. CQinmissã.o de Orça.mento 
mea.U.a. uma commissão, con.posta do marqucz a convcniencia. de conceder·se o porte gra· 
d.~J Parnna.guá, como presidente, e tlos Drs. tulto para o serviço telegr:J.phico e posl;u.l do 
.·l:utonio de Paula Froitus, lvl:lnoal Victorino Con~resso e de sorem feitos pol' conta desse 

· Po!'elrtt, Henrique Guedes de Mello, Domin· croaito a.s despe.i:as com o preparo dos edill.· 
·. gos. Sergio da Carvalho; M•~noel Alvaro de cios em que devem funccionar as diveNas 

Sou:&a. Sá. Vianna., João Barbosa Rodt•iznes e se~ções do Congresso. A Commis~ão do Orça
Alfredo Lisbôa., qu~ a.pprovou o regulamento meu to, ten~o em vista o compromisso assu. 
para· a direcção dos trab&llJOS e tcmou as pr'O· tu ido pelo Governo, a.present<l. á. c,>nstdera.çãn 
videnclas necessarias para que o Terceiro ila Cama.ra o seguinte. projecto de lei : 
Congresso· S!l elfectue no dia prévia.mente 
marcado; O Governo t omou um eompromiilSo O Cougresso ~aciona.! decreta.: 
e é necei!S&rio que o Bl•azll não tique em 
pln.uo inferior ao Uruguay e é. Republica Art . 1•. Fica o Poder Executivo autori· 
Argentina, que não poupa1•am despesas para zn.do a abrir ao Miniater io da Justiça e 
que us suas M!ter tores reuniões desse con- Nego~los Intel'iores o credito. especial de 
gresso ~e realiijasssm condignamente. 500:000$ PM'a occorror ás dospazas com a. 

o credito de 50:000$, aberto por de()reto re<J.lização do IX!ngresa::> Soientiftco Lntiuo
u , 4 .997, de 13 de outubro de 1903, foi desti- Americano em 6 de agosto de 1905. 
nado a auxiliar os preliminares de b l com- Art. 2.• E' concedido o porte gt•atui to para 
mettimento. A ooufooçiío da 1•ogula.montos, a. coJ•rcspondencia ta.nt() postal como telcgra.· 
questiona rios e nom.e:J.~:Ko do commissõos nos -phica. do mesmo Congresso . 
Estados do Brazil e uoa paizea l:~.Uno ameri-
canos, a. cortespondencia com as commissões Art . 3.• Correrão por <ionta deste credito 
cooper~dora~, ás quaes tecm sido enviada.s t'ldus as de.~pcza.s com o preparo dos ediflcios 
1nstl'tlcções que as guiem na orientação que em qua ~ivc!'em de t'unccionar as divc l'Bll.~ 
devem ter os trabalhos que vão sGr apresen- s<!cçll:Js do Congresso. 
ta.do.; ao Congresso, o a. pul.llictlcão de boletins AI't. 4.• Revo6am-sc ·as disposições em 
teem exigido grandes dispen&ios . · oontrario. 

A commissão dirootor(\ do Terceiro Con~ 
in•csso organizou um or~ameuto provavel Si a Camll.ra. appl'o-var este l>L'ojecto, terá. 
dns des;peza.s a. re~lizar e est,e atlinge á concedido nesta ses.iiio o.~ seguintes croditos 
sorilmo. de 500:000$. T1·ata.·se do um con· extra.-orcamentarios: 
&"resso d<l.S soicncias em todos os S(>US ramos 
e no qual se farão representar todos os paizes 
latin~a.mericanos, sendo provava! que o nu
mero do congressis~llll su elevo a. ma1~ de 300. 
Esses r~;Jprasen taotcs devem ser aqui con
dignamente recebidos o lnetnlladoe, e a elles 
serão olferocldo$ Loanquotes, passeios, etc. 

A &e81!1io solem no rle !ostallaçlo do Con
gresso, bem como a do encot·ramanto, exi
girá. avultadas ilespllZas com o preparo do 
recinto e ornamentação do Thaatro Lyrico, 
sen ~~olngu111, conducçã.o doi eongressistas, 

, etc., eto. 
; · O questiona;rio do Col!,gr esBO está. dividido 

em dez ~tl6, que terao de 1'unccionat• em 
edillcloe dH!'erente~~, ell\re os quaes o Gymna.
ll&llio Nacional, a Escola. Pol~hnica, o Club 

Papel Ouro 

34 creditas ex. 
tra.ordina1'los 7, 103:66) $5•15 12'7! Q66$9W 

7 creu.itos espe· 
eiaes , : . .. .. 513 : 133$330 100:000$000 

a oredltos sup-
plcmeotares. 2.30t:970$509 4:747$533 

9. 918:773$38& 232: 714$532 

Sal& da.a Commi88Õ6S, 18 de outubro de 
100• .- Oau i(lno do Nascimento, presidente. 
- Paula llanws, l'ela.tor.-Ltw1'indo Pita.
Da1!ià Campi•la.- Ji'rancl•co Sá.-CGrnelw 
d4 Fom1c4.- JiNncúoo Vd4!1a, 
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Met~sagêm a que se refere o parecer supra· Deputa.uos que discutiram o parecer .. em 
debate . vieram p t•ovar que a. materia já. 

Srs. Membros do Congresso Nacional .- ·está. discuti(la á. saciedade. · 
Tenúo em consideração o que pondera. o Mi- O parecer da. Commissão não olfende a 
nistro da . Justiça e Negocios Iilte!'iores, na. Constituição Federal, nem d.o Regimento In
exposição junta, sobre a conveniencia· de se terno da Camara., cumo em sua critica. . dis
sollcitar a.o Congresso Ka.cional o credito es- sel'am alguns dos orado1'es preopinantcs. 
pecia.l de 500:000$ para occorrer a diverila.S Pl'<ltonúe-se qne, em face da Constituição 
dospeza.s oom o 3" Congresso Scientifico La.- Federal e do Regimento da. Carnara, a. Com
tino-Americano, que se deve reunir nesta. nússão não tlaha outra cousa. a fazer sinão 
Capital em agosto do HJ05, submetto o as- acceitar ou rejeitar osubstitutivo do Senado, 
sumpto á vossa consideração para que vos que mais nil.o é do que uma. só ementla a.rtl
digneia resolver o quo for mais acertado .. - culaiia., não sendo licito introduzir no sub-

Rio de J:tncjt•o, 23 !le julho de 9041 
Fmncisco de Paula Rocl1·igt1es Alues . 

O Sr. Mello 3:Iattos diz quo i n
cóinmoJo de saude o obrigou a. f<Lltar á 
sessão de houtom, e por infortunio seu 
aconteceu· ser encel'r ada, na. sua a.usencia e 
na dos seus companbei ~ ·os de Commissão, a 
discussão do parecet• · tla Commissão de Con
s1oi\uiçã.o, Le;;islaçã.o e J nstiça aobt'e o pro· 
jeoto ue refol'lUtt da ot•ganização judiclaria 

stit ut ivo matoria nova, fazer emendas, nem 
propot• nov:• reóac~ã.v pal'a qualqurr artigo. 

Ta l criiim\, accrescunt~ o otador, basea-se 
em falsos suppostos, como passa a mostrar. 

do Districto ·FClleral. 

Faz ver que a Cornmissão no seu parece1• 
n&.o oíferoce novas emendas ao s ubstitutivo 
do Senado, nem ao projocto da CtLmara, llml
to.-se a opioal' pela preferencia dos disposi
tivos de um ou de outro dos dous traba lhos; 
nem ta.mhem propõe nova r edacção ao arllgo 
do substitutivo ou •.lo projccto, e si as con
clusões úrl ca.d>\ M pitulo são redigidas em 

. fórma de artigos. é tão sótUotlte pa.ra. que a. 
Pede deooulpa. á Camat•a., especw.Imente. cu.mara, ao lel' o pa.•'COOL', tenha prompta e 

aos !Ilustres Dcpu~n.~os r1uCl honr;u•a.m o p;t - pGt·foita comprchcnsiío do como fic~rá. afinal 
recer com suas cnüc:\s e t:J.mbem avs seus a :propoôiçlío legislativa., si prevalecet· a opl
comp.-nheil•os de Commiii:;ão, quo o di~tin- niao d~1. Cornmis.,ã.o . 
guiram com o Ol)Ca.rgo de dcfendeL' o pare- O que se votariL são, não as conclusões do 
cer! e que, cer tamente _pela. confiança. de- parecer em (orma. tia a rtigos e sim ospl'<lpl•los 
posttad•L nclle oradot•, na.o estava.tu oo re- u.t•til{os tio sub~titutivo do Senado, um por 
c~nto á horo. om que devia. tlar-se a. di seus- um, afim do que a. Camara. possa ter a libor
S!l.O . dade de app:·ov:u ou t'(>joitar o:~d'l uma das 

O encerramento dos doba.tcs hontom foi, emondas feitas ao son pro,jecto pelo outro 
para ollo orado!', u mu. Vlll'uU.rl<li r:l Slll'jll'oza, !'amo do GO!!Ift:osso Nacional. . 
pois o.~tav:~ lnf,wmado 1ll) 11110 havia aiada A Com•n1ssa.o entendeu desarttculll.t' o 
t1•es Deputa.do-; re~ol v9os t~ cornbn.tet• o p ~- sub:!l.iLutivo rlo Som~do ola .v:U'ías . e!pendas 
reoer, e, portanto, mto era. Ú() o~per•a.r qu~o~ dlstinctas, por(tUe, nao só u úo opt~la.o qt!e 
se f•Jchasse tã.o ~ubitarnent'l a. ulscu~sil rJ · ti- nr!lli!Um dos r•1mos do Porler Lcglslat!vv põdo 
nlJa., pois, r uzio para nn.da rccciar da.' su .t a.pt•oslmtln' u m projtlcto sulrstitull.vo, mas 
a.usenci11. llontem. apenas omondtLS ~cplll'adll.ll, ao proJeoto do 

Desde, porém, quo passou pol:\ intolici- out l'o ramo, como tu.mbam porquo, segunllo 
druie d o ver falhos os t!OUS calculos, sente-se demonstrou no :;eu parecer, o supposto sub
na necessidade de dar uma s:\tisfhQã -> aos stit utivo do Senado não ó realmente um 

] I project.o substíi.u~ivo. 
seus t ignos co legas, respondenilo nos illus- Sust enta. que 0 parecer em questão não é 
tres. o1•a tlorc3 quo combatct'alu o Pil.l'cc:,r ; inconstituciorta.l , nem a.nl.i·regimenta.l. . 
por isso foi que pediu a palavt•a. .Segua1o a. CoosGituição Fedor~~l e os R:egt-

Assim, poiJI, como reh~tor do pa.rocor so- mento.1 da. C;Lm<u•a. 0 do Sena.do, o prOJoato 
hl'e o proJooto de reforma da ot•g auizaçã:o quo v:w do urna casa. !ogilllativa. p:J.l'a uutra. 
judicia.ria do Distt•bto !<'edm·at, rospohdet•<L podrl ser a ltes·aclo ou modificado por emendas 
nos discut·so~ dos Dep1th dos Bl'icio Filho, additivas, s1.1ppre~ivas, substitutivas, mns 
Galdino Loreto, Sá Freire, HíYaLlavia Cor· oão póde set• subs~1tuitio por 11m outro pr~
rêa, Trind(l.de, José Bonltll.uio e Bat·bosa. jacto; por~a.u to,. lncoostituciunal e _antl
Lima.. re~iwental seria o jnracer da. Comrnissao, s i 

O as.mmv.todo pt·ojecto, contínua o orador, op1nasse pela. approvaç1io iategl•al do _suba;\~ 
ê ma.teriajá 10uito discutida.. que ha m 118 de t11t!Vo do Seaa.do ; mas, ao contra.no, opl
dez annos se acha em estudos oo Congressu na.ndo do modo por qu6 o fez, a, Commissão, 
Naoiono.l; é, pois,na.tural que agora niLo hou- não só deu um {l :~recer constituoiona.l, como 
vcsse affiuencia de oradol'es, e os poucos até salvou uma. das mais importantes prero-
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ga.tivas· d& Oamara, :to mesu,o tempo que ·que o pa.ragra.pbo uuico do at•t. 3o refero-se 
~ttendeu · ao direito que tom o Senado de ao funccíon11.mento dos juizos . por livr e OS· 
emenda.l' os projeotos que llie são enviados. colha das pa.t·tes. 
· ASsim, :pois, a tJommissão fez o que podia o O orador afllrm~ não t er 1':\W.O o il!ustre 

o que l:he cumpria.: limitou-se a opinar sobre Deputado que assim criücou o pa.t•ecet•. 
as idGa.s c~os.1-gra.das nos Jous projectos, na da A Commlss3.o no seu p~l'OOES\' não propõ3 a 
innovou ; mas nem sampre lhe f•)i possivel rejeição do pu'<l.~ra.pho unico do a.t•t . 3• do 
.:propor a. simples escolha. entre um ttl'' i •>o do su1Jsm:.~ tivo do Senado, mas unicamente a 
p~·ojeetoda.Ca.mara. e um correspondente do do rojeiçã,1 da. emenda r e presentll.da. por uma. 
&nado, porq_nesucce1le qua muitas vezes o Se· ce1·ta proposição desse pal•a.gl'll.pho, que im-
nado no seu substitutivo fundiu num só dous porta a. supprcssã.o do pre()eito contido no 
ou t1•es artigos do projecto da Cama.ra, ou re· c::.rrespordent~l para.gca.pho, do projocto da 
duzlu a um só periado1)roposíções queaC/lroa- G.1!U.:tt'.l, d!spondo sobr e a dist ribuição dos 
r a.s tilJdividiu om (!liM as 011 pa.ragra.phos, de feitos ao~ julzes ; assim. pois, a. Commissã.o 
tal fórma que, nesf.eg casos, não havia outro apenas propõ3 a moditi~o, e nã.o a re
"'emedlo sinii.o propor o tra.ccionamento da. jeicã.o do pa.ragrapho do substitutivo, e J)Or· 
llroposição do Sen::.do, pat>a. q_ue a. votaoã.o se tan to n::1.® ha. de ext.ra.va.gancla. ou originali · 
laça por partes, c.<tda uma dii.S quaes vale por dade em ladiear a. roda.cção que afinal po· 
ilma emenda distinctn. ; em our.ros pontos, de1'1\. ter nctuelle parn.grapllo, si fõr a.ppro
uorêm, ê o Senado flUe Gm 8eu substitutivo vado o alvitre que a. Commissão apont.c'\. 
~rnusfm•m& um a.rti,g·o em pal·agt·apbo IIU·~ 
flgura no projeBto, 011 deamembra um parilo- Basta !(Jr o teor do paragrapho unico do 
gr(l,pho. ou (<l'ineo. á. mesma materla que 0 art. 3" do substitutivo do Senado para sa 
pro,Jecto ira~~ num só enunciado. vet· que a. «emandu»,a que se refer e o parecer, 

Em taes condiçoos, conclue 0 ora·loL', a. oão ê o pr oprio pa.n1grn.pho inteiro c sim a. 
.. · ã d ti h d \Bt' modifi:!lção supp:rl.'~iva. foi ta. pelo Senado ao 
UlVIS 0 os ar gos 6 p:tragrap o.s 0 sn ' 1" t<:~xto do ~roiecto d:t camara, (O orador l. b os 
tutivo p:wn. 1\ Vol&çã.o, é tndispans:Lval c J 
per1'ei~ament.~ lici~<l., cruer em face do Regi- dot<s tl·ec lOS a ~ue allt«lc ). 
melltf.l ela Cama.ra, (]1\~r em fa.ce do do Da. leitura. f!!ttll., diz o ora.d<>r, logo se per-
Senado, aebJ que n. Commissão não citou em falso, 

S l. · - d ... • , , t quando atnrmou que o Senado rejeitou o em" ( IVI·'<>0 o suv.!•iou,;·;o pa.J•n. vo , . preceito do. distrib!liçào systeml\t.ica. dos 
ç.io P0~ Jl<\rtes, ê im~osslvel <i Ca.mtt.ra. !~>ter feitos lH.ra esub~lecer a. liVL'<I es~lha dos 
a eacolhalivril a completa., co1uo lhe Pllr· juizes pelll.S partOll. visto quo 0 11 . 1 do§ 2" 
m!Ue 4 ConltituiÇão Federa!, en tre as pro- do ~u·t. I • do proiecto dispõe taxativamente 
'POSições qua oll~ tl',n.ndou o.o Sen:~.do c as • 
modit!cllÇuas oa ttlteraçõe.~ que 0 Senado }hQ que os jui=es elo oiue! e elo oommercio (t!flcc~o
propõo. ttai'<T1 tJOI' <Ustribuiçá(), en ~rata.nto que o 
. . Pa.~•a.ndo a responder aos oraàoL'es <{u<l snbJtttutivo do Senado supprhuiu as palavr:J.s 
1,õaco.ram 0 p •rCCQl' da commis>ão, eom'JQ<'. (funcciona.ndo por dtstribulçii:ot . 
o orador por 11ecla.r.w que só ss oooupará. · Não l'tlSolvo ~duvida, proseguG o orador, 3. 
<la. critica~ concel•nent'19 a id6as coll.Sl\Jfra.- circumstancia. de ter o Senado no seu sublt i
das nos dous pNjeetos, deixando de pa.\'te as tntivo m11.nda:to coWJerva.r o cargo do distri· 
enr~b:IS, de que se occuparam alguns ora· !mldol', porquo este tunociona.rlo não ~ en· 
<lore8, eomo, por exemplo, a in vestidur:~. por em·rega.do só do distribuir os feitos entre os 
concurso, tt competenc!a cummulat iv<1, ate, juízes, mas iambom entre os escrivães e os ta· 

Come~,'l.ril. a sua !'espostJ. peJ..'.Is ol»sei'VAQões belliães ~endo de notar quo e, escolha. dos t a.. 
ao parecer no ponto concernente ao art. 3' belliã.es é foHa.livremanto l?.ela.s pa.rtes, pois, 
do substitutivo do Soni!.do. saguoào n. Ir::! n. 2.033, do i!7 dB setembro de 

Fot dito por um dos Hlustt·e~ Deputados !Síll ,<trt .29 § S•,sel'á. permittitlo ll.s partes ln· . 
Pl'eop\nantes que a Ccmmissã.o, crit lcando o dica.l' ao distribuidor o ta.ballião que preferem 
art. ijo do sttbs&ituti vo do Seno.do, ao mesmo pa.ra fazer :1. esorip~ura.; devendo-se a inda 
tempo que opina pela rejeição, pt•opõo nova. not:J.r que, desde 1890, nesta cidade e DIS· 
redacção, verdadeil'a. emenda, que allt1s tl'ida Federal, a distribuição dos feitos entre 
constitue uma. orig!nuli.lade, uraa. extra· os juizos é Celta pelos Presld~ntes da.ll Ca.
vagancla, porque propõe que ftque rod1g!lla. ma.ras, apezar d<J ltavet• em exareioio um 
do um em•to módo uma disposi~ que distribuidor geral; e, poill, o argumento in
. ella. condemno. a. ser rejeitad&, parecendo voca.do polos advel'ila.rio3 a.o [Jarecer é impro· 
<tua llllllll. emenda. é apre~entada urucameate cedente. 
com o dm de fazer Jlgura.r ua. lil!ta. dos Ju~· Passa, depo!JJ, o orador o. demonstrar que 
zaa o dll!l Feito$ do. Fa.zenda. Municipu.l, que na. pra.~ica. a. distribuição syetomatica tra.z 
nll:o t!gura em nenhum dos projezto1 ; .além menos inconvenientes do que a livre es
de que & Commieslo citou em !a.lso, dizendo colha.. 
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Occupa se, em seguida, do augmento da 504. processos e julgou 539, a.o .pa.s ;o qui) .a. 
numero d()s desembargadores, proposto p~lo Côrte de Appella,çã.o recebeu !.943 pl'Qcessos 
.projecto da Cama.ra .!Y supprimido :pelo sub.: e julgou 1.804, inolusinl ont,·ail.os em annos 
,:titutivo do Senado. · ante1•lores, 
. Os i.Uustres DJputados quo combateram Nesta estMisticn. não estão incluiilos os con· 
essa idéa. objecta~·am:-que o a.ugmento de flictos de jurisdicção, l'eclamações, etc., 
desemba.rgaclores nã.o diminue o tl'abalho do causas que pertenciam e continuarão a per
.tr ibunal, nem abrevia os julgamentos, por- tencer ao Conselho Suprmno, nem os casos 
.que os membt·oa componentos de cada oa- das Camaras Reunil!::w. m,>.s estã.o incluidoa 
mara teem de e&tudar singular mente pal'a os habeas-corpus que actuá.lmente siio rh. com
conhecer os feitos distribuídos á camára, o peteucia. do Su!)remo conselho, mas que, 
·que importa. em menos tempo para. o estudo, pelo projecto ,de reforma., passam para :J.S 
1lado o praso para todos pt·oeedcrem á re- Gê\mara.s da Col'te. 
visão; -que é incomprehens~vol dar-se á. Ora, conclue c, oradm•, n~io pude. haver ll.l'· 
Çô1•te da AppeUa.ção, tribunal local, um ntt- gumonto mais eloqucnte do que estn. estatis
met•o de jmzes jgual a.o Sux;~emo Tribunal t ica, porque contra factos não ha. argu
Fedez•a.l, tl'ibunal julgador .dos r ecuraos de mentes . 
todos os juizes federaes; sendo, poia, o ser- Nem só os habeas .,-orpus,con\ioít;J. o o1'ador , 
viço da Côrto de Appellação muito iufet•ior vcem a.ugmentat• o set•viço <la Córte de Appel
ao do Supremo Tribunal Federa l ; - que o litr;Ko. mas os ontNs tTa.lmlhos t ir<l.dt:'s dali a.t
ser viço da. me;ma Côrte não póde ser igua.l tribuiçõcs do Consolho do Tribunal Civi.l e 
ao do antigo Tt•ibuna.l da Relação do Muni- Criminal e 4os juizes do m.:s1no tribuual e 
-Gipio Neutro, que julgava o.> recursos do out1•as novas a.tt.ribuições que elle euumara, 
i ôro desta. cidade e mais todas a.s causas das lando o projecto . 
províncias do Rio deJaneii•o e Espil•ito Sauto. Assim demonstr.tdo que o ti•a.balllo au
'S!:lndo, po1·tanto, inju.sti1lcavt!l que se queira gmenta. ffiailo, o orai o1· íaz ver que o 
dar á Côrte de Appellação numero de des- augmento do numero dJ drs~mbargadores 
·embargadort!s superior ao do oxtincto Tri- facilita o set·viço do tt•ibunal, po;•que de
buna.l da. Relação do Município Neutro. mlnue o num m·o de autos que hajam de, 

· Declara o orador que re~ponderá. ás ob- conjunctameote, estar na conclusão de cada 
jecções em ordem inversa da. ~ua enume- ,j11iz para rcvis'ii.J, is1,o é, o novo dcscmbarga
t•aç!to. do1• addíciona<lu a cada um:1. das Camaras 

Contesta. que o numero de tlesembarga- (que em vez de cinco juizos l'evisores pn.ssam 
d(ll'es p!·opostl) para a Côrte de Appellaçrio a t ()r seis'; diminuirá mt $exta. parte o tt•a
seja. superior ao que tinha o extincto Tri· balho de eMa desembargador, e concorrerá 
·bunal da Rela.çlí.o, pois, quando foi procla- pa.ra apressar o julga monto. 
mada a Republica, o numero de desembar- Respondidas por os til. Lórma. as objccçõll.!l 
ga.do1•os nosto tribunal e1•a. dozescto. levantadas contra o an!(mento <lo~ !lesem-

Nega. que o Supremo Tribunal Fode1·al b~ rgatlores, o ora.dor et1tra na quostão d~ 
t euba mais serviço que a Côrte do Appel- a.posenla.doi•ia. foL"Çada. dos magistrados, quo 
Jaçã.o do Dist ti.cto Fedem!, o para. prova vae a.ttingirom os 70 a.nnos, Jll'Opostn. quo foi 
ler á Camara. a. estaiistioa.comparada. doa dous comba.~id'lo por incon.~t i tucioua.l e tlesart'8· 
tribunae~. segundo os dados constantes dos zoada. 
relato1•los do Ministro lio lnterior c Justiça., Ente ndo que a, aposGotadot•la. c~mpnlsoria. 
correspondentes aos annos dtllOOO a. 1903, por dos magistrados não é inconsti6uoional, pa.· 
onde se vê o seguinte: -Anno ele :1.900 .'(ro- recendo-lbe improcetb o to a argumon '~o 
Ia.tor ío ministerial de 1901): o Sup1•emo Tri- fundada nos arts. 57, ?4 e 75 da Constituição 
buoa,l Federal recebeu 794 processos e julgou Federal, pois esses <Lrtigos t•eferem·s:: a. !utl· 
424., ao pa.sso quo a Côr~e de AppelLlção r e- cclonarlos publicas !edera.es e a. rofórma.ll'!l.ta 
cebcu 926 e julgou 858, incluidos pt•ocessos de funccionllorios lo~os; além de qun a In
entrados em a.nnos ante1•iores; - Atu~o 1le terpretaçli.o que tem sido dacJa t1 Consti· 
1901 (rela.torio mini.soori<~.ldo 1902):oSupremo tuiçllo Federal não exclue a aposen~a.doria 
'fribuna.l Federal recebeu 565 pNcessos e compnl2oria. por forçl da idade e da in· 
julgou 561, ao passo que a Côrte de Appel- vu.lidez presumptiva, do que eã.o exemplos a. 
la.çiio recebeu 1.032 e julgou 1.043, incluatve jubilação dos professores e a retórma dos 
.1\lguns de annos anteriores ; - Anno de 1902 militares, reguladas por leis especiaeg. 
(relatoriomlnistel•ia.l do HI03) :o Supremo Tr•i· Quanto á l'a.zoa.bilidadeda merlida proposta, 
bun~l Federal recebeu 729 proces~os e julguu o orador sustent~ os conceitos dado.; pelo 
715, ao pl&So que a CôrLe da Appella.ção rece- pa.recer da. Commissão, o accresceuta que 
beu 1.005ejulgou,inclusive.ontrosanteriores, não se póde t.rgumantar com a. va.lldez ex:-

. g54 : - Anno de :1.903 (rela.torlo ministerial cepclonll.l de alguns septua.genarios, pois 
dl) 1 004): o Supremo Tribunal Federe.lrecebeu ba.st& a possibilidade de concorrer a lei pnra 
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ue um juiz caduco prejuÍt'ique os direitosa 
dos litigantes e amesquinhe . a dignidade dílo 
magistratura, para. :.que essa lei seja revo
go.da. e; oomo a regra geral é a. inva.lidez,nio 
deve a Oamarn. vncilfar .: nito ao trata so 
de desembargadores, mas de iodo e qualquet· 
juiz. 
· · Explica. que a. Commissij.o no seu parecer 
ni'ío podia. propor a edade de 75 annos para 
a.posen!.!lçãQ,. nem as mesmas condições im· 
postas para a . magistratura federa!, porque 
essa.s medidas não figuram no proj9<ito nem 
no ·substitutivo ; roas, não obstante, elle, 

· orador, 'não acceit~1·ia, nem lembraria. taes 
medidas, porque a experiencia quotidiana 
prova. oontra ellas. 

Em ·seguida explana outros pontos 
do parecer que foram combatidos, como 
sejam a · promoção dos juizes a desembar· 
gadores por antiguid~de absoluta., a arreca
dação de espolio de estrangeiros em fll.ce do 

. art, ~~ n. 2 da Constituição Federal, o impe-
d.imento de reeleição dos presidentes .da 
Côrie de Appellaçã.o, o augmen.to do attri· 
buições dos escrivães das pretoria.s subur-

. · b&naa, o direito de discussão verbal pet•ante 
os tribunaes de re::urso, a estipulação dos 
ca.sos de aggravo, e o a.ccrescimo de des
peza que o projecto de relt!l'ma, pt•eferldo 
pelo parecer da Commisalio, acat•rota. para os 
ootres pubUcos. 

Ocoupa-se demoradamente desio ultimo 
ponto, demonstrando tlUO o accresoiroo de 
despeza. não é ~o gt•au<io como sc diz, e con· 
clue salientando que não se deve roga.teat• 
dinheiro pam ter lloo ac:lminist1·ação de jus
tica,, porque desta dej;lendem, no mai~ alto 
gr!l.o,a liberdade, a paz, o progresso, a ordem 
social e os direitos indlviduaes. (Muito bem ; 
muitobem. O arado•· c oompri>nentado .) 

E' lido e vae a imprimir, para. entrar ua 
ordem do~ traha.lhos, o SGguinte 

PBOJECTO 

N. 237 -1904. 

Auto•·ba o Poder Eroecutioo a coottr.w ao 
te11ente Manoel Joaquim Machado, l>O!'O 

todos os o/feitos, o tempo que lhe tenha sido 
descontado em ~'irtude da co-participaç<ro 1l4l 
'!'e-eolta de 6 de selembt·o, com pa1·eceres 
das Commissiies de Mat•it~ha e Guerra. e de 
Oo,utituição, Legisla.çtto o Jt•stiça, o voto 
em separado dos Srs. &levam Lobo e Ge1·· 
mano Eass!oclter, acerca da emenda offe>'e
cida na 3& discliSstto do projeclo n. 20õ, 
de 1899 

;: Ao projecto n. 205, de 1899, em 36 dis .. 
': \ ollll8ão, a.pt'CI!entou o Sr, Deputado Elyseu 

Guilherme, na. sessão de 25 de setembro do, 

jnno proximo passiwo, a emenda .substitutiva 
·unta, quo, ·de conformidade com · o · Regi· 
manto, foi enviada á. Comroissão de Marinha 
e Gnerrà pa.ra dar parecer. · . · 

Sabe a Ca.mara que com relação á revolta, 
infelizinei1te havida em nosso pa.íz nos annos 
de 1893 e 1894, dous a.ctos de amnistia exis
tem: os decreto.~ legislativos ns. 310, de 21 
de outubro de 1895, e 533, de 7 de dezembro 
de 1898, cujo nri. 1° é assim concebido: 

« São de todo supprimidas, para todos os 
effeitoo, excepto no que respeita a venci
mentos e ás promoçiíes eírecth·as já decre
tadas, as reatricçõQS postas por a.cto do Poder 
Legislativo ou Executivo, á. amoistia eonce
dída. pela lel n. 3!0, de 21 de ou~ubro de 
1898.,. 

A Comrnissão do Marinha e Guet•ra actual 
está. de accordo com a maioria da Com
missão de Marinha e Guerra qu.e emittiu o 
parecer n. 117, de 1898; entenlle que os 
miHtares, officio.es do 6lCGl'cit o e da ar;uada , 
que, ao manifestc.r-se a tevolto. de 6 de SI;)- · 
tembro de 1893, estavam ern disponibilidade, 
por ellercarem cat•gos eleciivos, não devem 
ser a.ttingidos pola. a:tcepçã.o do art.igo de l&i 
acima. tl'<lUscril>to, porquanto suas condições 
não são as mGslo~s dos militaros p1•omptos 
naquulla. occasião o, port::Lnto, imme.liata· 
mente subodloa.dos a.os }.1inisterios úaGuarra 
e da ~farinha. 

De.;de que forem amnistiados, parece que 
em favor daquelles militaros que estavam 
investidos defunações politicai . qu:Ludo ma
nifes tou- se a revolta, militam as dispo..,içõos 
do decreto n. 1.388, <lo 21 de fevere iro de 
1801 (art. 1"), mandadas, pelo decreto legís
la.ti v o n . 34., do 12 de janeiro de !89 2, t()l'nar 
e:ottcnsiva~ aos membros dos congres.~as o.·;to.· 
duaes, e em v irtude das qpaes 8 conlado, para 
todos as eft'oltos, o tempo decorrido no des· 
empeubo do mandato legislativo. 

Accresce que no Ministerio da. Gtierra é 
hoje corrente a doutrina, aliá.s mui judiciosa, . 
de que « a~ exigencias da disciplina milUar 
não podem harmonizar-se com as immuni
dades pa.rlamentu,res. ,. (Consulta do s u
premo Tl'ibunn.l Mili\il.r, de 31 outubro de 
18911.) 

Mais frisante, mais incisiva ainda. é a sen
tença rlo mesmo tribunal, de 13 do julho de 
!899, no· processo instanraclo ptn- crime àe 
pesej·çtro ao aeputa.·lo esla.ttual tto Ama,zooa.s , 
tenente J, de Albuquerque SGrejl). Els como 
o. tt•ibuna,l se manifestou : 

« , , , o proces$o estaria desde o seu inicio 
ainda dependendo ela licença do Congresso do 
Estado no1 lermos da Con!lituiçao respecti11a, 
art. 19. consoante á ConsUtuição Federal, 
a.rt. 20 e ás dlsposlçooll identicas das consn· 
tuições de totlos os outros Estados da. Uniio 
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sEssXO wn g na eJtsmm a 2 E 

coj& forsa. obrigatoria. das autoridades ·te· 
deraes nao pócie ser aoutesta.da. : 

a) porque as constituições estadua.cs- no 
regimon feder ativo completam a. Consti tui
ção. da Uoiã.o ; 

li) ·porque a vida dos parlamentos esta
d:oaes ficari~ desamparada das immunidados 
indispensaveis â intlependencia. dos repres.en· 
tantas do povo ncases -departamentos e lecti
vos : cot1sidcrando que a qualidade d<J mili
tar do ré o não o priva . dos direi tos, preroga
tivas e immunidades de que gozam os mais 
memuros u.os cot·pos legíslutivos, porc1uc o 
mtlit..'l.l' usa e gosa de todos os direitos polít i
cos, de que usam e gosam em geral os cida
dãos brazileiros, c si póde votar e ser votado, 
não se comprehende que, na. consta.ncia .de 
um mandato seja coarctado pelos deveres da 
disciplina. mili ta!'; conside,·ando que, si os 
deveres da. disciplina. militar e os deveres 
das funcções do mandato collluirem, uns e 
outros impreteríveis, prefere a. observauciu. 
dos deveres inherentes ás funcções do man
dato, b.nto mais quanto este encerra. dele
gaÇ<'to 4irecta da nação; co·tlsidcrarzdo que 
contrarta.mente a esta. doutrina, o militar 
que fizesse parte do Congresso d:-. União ou 
do~ Esta.do.~ ficaria. tolhido do extremo de não 
poder a-nalysar e critica.r os actos do Gover
no, porque como militar não pódo fazel-o em 
face da lei vieente; comiderar~do que o m lli
ta.r exercendo o cargo electi vo da. União ou 
dos .Estados e em disponibilidade, dovo ser 
aJfas~o do seryi_ç-o e poupado dos deveres 
propriamente mtht&res, desdfJ quo o cumpri
mento desses devores intet·es~a. directa ou 
indlrecta.mente o desempenho do refe rido 
Cl).l.'go, julgam nuilo todo o proco-sso porque, 
ntnda quando fosse subsist-ente a. a.ccu$A<iio 
contra. o l'éO :t.l'guicla, o quo não ê , sendo de
putado ao Congresso do Amo..ao11as , n<7o podict 
se1· preso, nem. proces$ado sem pl'd,ia licença 
de ~ua Camm·a. E assim, etc. 

13 de julho de 1899. 

As;; .-Pereit'a Pinto.-Mí~·anda Re•::;. - E. 
Bcwbosa , vencido.-R. Galvao .-Tt!de N eiva . 
- C. NettQ,- E. VaSfiUCS.-.F'. A .• de Motwa. 
-A. A . . Cardoso de (J(Utro. - Jose N{Yf)ae.~ de 
Souza Ca1'1Jalho .-Acymlino V . ~íagalMlcs . ~ 

Outro parecer não menos impo1•tante da
queHe tnbunal, com npplicação ao ca.so que 
se discute, ó o refot•ento ao ex-governador, 
~ambem do Estado do Amazona!., capitão FI
lato Pires Ferreir u., q uc, a.p~zar dt\ renuncia 
qu~ se lhe a.ttribuia., ma.uteve·se em dispooi
btlldade a.Lé terminar o pcriodo do respectivo 
mandato. 

Pelas razões expendidas e salvo o juizo 
mais a.ba.liza.do da. nonrad~:~. Commissão de 
Constít uiç&o, Legisla.ção e Justiça., julga. a 
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Commls~ão de . Marinha. e Guerra. q ua a 
emenda. do Sr. Deputado Elyaeu Guilherme 
ao projecto n. 205, de lS99, está no ·caso de 
merecer a. a.pprovação da. Cama.ra.. · 

Sa.la. das Commisllões, 9 de julho •le 1904. 
Alws Barbosa, presidente. - Oli'lleira Vo.Uo.· 
d<io, relator.-R. Paix<ío. 

A emenda ào Sr. Dopu lado Elyocu Gui
lllerme olferecida em 3~ discus.~ão ao projecto 
de~ta Ca.mara., n . 21.'5 , de 18~~. lU<~.11da 
<1ue so conte o tempo ·passado mt J:>cvolta 
de 1894 aos milltarcs que exerciam funcções 
legislativa-s ao tempo da mesm<~ revolta 
interpretada. ou moditic:l.da. tlSSim a. Iel 
da respectiva a mnMia. 

A' Commíseão do Constituição, Legisbção 
e Justiça, chamada 11 pronunciar-se agora 
exclusivamente sobre a. emenda, não in
cumbe renovar a <liscussão sobre o projucto 
já a.ppr ovado ])ela Gamar:~. , com pareceres 
tla dita Commissão e da uc :NI .. cl'lnht• e 
Gueri'D.. 

Nesta. pha.se do processo Icgisllltivo n cm
pre-no3 apenns exn.min~;.- o alca!lcc da 
emenda, a.m pliati v a l[D, tlisposi~ão p~sso;.:l do 
projecto. 

Isto posto, obsorva-so dosde logo rtue, llls
ponJo em thesc e nlío pa r:J. deteL"miua.do 
in\liv illuo, a emenda, muito mais que o pro· 
er.to, se acommod.- il. índole do Pode\' Lcgis
<I.tivo. 
· Ell:t. entra innegavelmente no quad1•o da 
competencia dcslo, embot•a trate do favo~ 
res ou rega.lius, o quer se a cunsidoro sim
plcsmento intel·prot:ítiva da lei d:t <.!h;mt:tda 
:uunlstla in vnr~;a, l.[lllll' se "tunha llOL' l'er· 
daduiro. moultlcaçãu ch~ di tu. lei. 

A intor·pt·otaçii.o e nã.o só funcç;1u o lo juiz 
qun :tpplica a }Hinos casos it1 specie, como do 
pol.icr 11uo a o lu.bot·~~o A deste ullimo ú a 
chamada. inil'l'pt·ct:Lção :mtbenlica, pelo qual 
o leglsh1.~ivo prcciga o sentido, acconttia o 
peosamento proprio com que lt:!gíféN. 

As leis interpretativas incorporam-se ás 
inwrprútu.das e, coustítuindo com eUas um 
só t oúo, impõem-se :~o poder c.mca.rrl'glU!o de 
applical-a.s. E o legisla.ttvo ordínario só não 
póde legitimamente interpretl\1' por esta 
fórma, ent1•o nós, a lei constitucional, por
que, no regimen de limita.dio de poderes em 
que vivemos, a ~uprema interpretaçã-o cabe 
então a uma. nov<~. constituinte au ao juiz, 
em cada. caso que decide. . 

Ora, na hypothese em questão, é ol'dinn.ria 
a lei da o.nnistia inver$11. e, pois, pôde ser 
authen\ica.menta interpretada. por outr<\ lei 
ordina.1'Ül ; interpre,ada. ou modificada. ou re· 
vogado,, eitá. claro. 

Isto assenlie, vejamos si os termos da 
emenda. envolvem a. apreoia.ção de fa.ctos cuj& 



indule contenciosa os t.Ol'ne susceptíveis de 
-serem apurados exclu~ívamente pelos tri· 
bunaes. 

Assim seria, realmente, sj a emenda <!sta
belecesse que W.l cu qun.l militar revoltoso 

-exercera funcções electivas ao tempo da. re
volta e co!Jseguinteroente e;capa.ra ás rc
sttoicçõas da a.nnistia,pois que então tcr-se-hia 
um facto a ex11.minar, um caso occorrente a 
-decidir. • 

A emenda, porém, limit.a,ndo-se a. estabe
lecer, com() p1•inci:pio geral, quB os revol
tosos militares, independentes de subordi 
nação ao Ministerio da Guerra no periodo em 

.que sul'giu a revolta.. isto é, crü.ão em des
poni bilidade, não são attingidoR por todas as 
restricções da Dmnistia, não decide sobre 
factos, antes firma mna re~ra que só no si-. 
!anelo <ia lei poderia ser nxada pelo :poder 
judicial•io, na. Eua missão de preencher dou
tl.'inaríameutc as lacunas ou omissões legis· 
1ativas. 

Isto pos;o, examinemos o meTito da 
emenda. Po!' e lia ficam su bt!'ahidos em 
_parte, a.os eifeitos da amnistia restricta, 
aquelles mesmf's militares que, exercendo 
funcçõl3s legislativas no comeco da revolta, 
ab:wdonaram-n'as para entrllgar-se ao mo

-vimento insurreccionul. 
As~irn I'ealmente deve >et·, de~de que, pot• 

effeHo da taes funcções, incompa,tiveis com 
a disciplina mllita.r e só interrompidas "Pela 
pro:pria revolta, taes militares não se acha
-vam adst\'ictos ao dever proftS»íonal d6 
pre;;tJ.r serviços ao Governo. 

A ld ua amnistia constitua um dü•cito sin· 
gula r, de e11.'eitos re~trictos aos seus termos 
expresso~. Ora, si é ·verdade que o direito 
singnlal' não ê sagceptivel de amplia.çã() por 
'.LUalogia. ou paridade, é tambem para.lleb
mente verdadeiro quo, se o pódo a se o deve 
·inbrp!·etar l'estrictivamente, de accord.o com 
o intuito que presidiu no logisladOl' a decre· 
tação do p>-ivilegio. A emenda. em quastão 
eonfôrma·se com e8ta. regra quando, longe 
de ampliar o círculo de a.cção da mencionada 
loi, restringe-o aos milítt~I'es revoltosos que 
não exerciam 1\mccõea electivas ao temiJo 
da revolta, e isso por fulldameiJtos de nm 
outro direito singular, tal é o constitui do 
pelos decretos. ns. 1. 388, de 21 de fevereiro 
de 1891, 34 de 12 de janeiro d~ 1892, pela 
consulta do Sup1•emo Tribunal Militar de 31 
de outubro de !899 e sentença do mesmo 
ile 13 de julho de 1899. 

Este novo direito sin"'ulat• manda contas 
a~ s milfta.res investidos de funcções eiec ti v as 
o tempo decorl.'ido oo ma.nda.to e os li l>erta 
das e~igenaias da. disc1plína milita1·- Assjm, 
uma. vez que a lei da. amnil!tia 1-estrieta, 
disponào sobre mili ta.res revoltosos em ge· 
.ra.l, nad.a estabeleceu especialmente para 
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a.quella. classe delles que gozava de rega.lias 
eJtcepcionaes, em virtude de lei preexistente, 
não é jurídico declarar esta ultima revo
gada por aquella, amplianrlo-lhe odiosamente 
os e !feitos. 

Temos ft'ente a fl'ente dous direitos singu
lares, o mais antigo-favoravel, o ultimo
ocl ioso, Om, no concurso de pri vile.gios, a. 
primeira. distincção a fazer é si clles podem 
coexiStir ou se repellem, pa1·a. se declarD,r no 
primeiro ca.so a obset>va.ncia. cte ambos. 

Si, :pois, das restficções da lei da. arnnist ia. 
exce])tuarmos os militares Quo ao tempo da 
revolta exerciam funcções olectivas, como 
propõe a emenda, harmonizados J!cam os 
dous privilegias a1Iu1idos. 

Dado, porém, que estes se repillam,o mais 
antigo deve IJrevalccel' (Euenclwl, Ziegler, 
Leyser, Hornmel e outl'os, citados por Glüch .) 
E 6 de boa hermcneutica. em ma teria penal 
(as restricçõcs da amnistia são verdadeiras 
penas) que o favoravel se amplie e o odioso 
~a restrinja. 

Sala das Commissões, 19 de outubro de 1904. 
-Pat'atlhos .~fontef18!fro, presidento.-Arthw· 
Lemos, relator.-Bcrnardo de Campos.-c-
Teixeit·a de Sc!.-l·i·ederico Borgcs.-1lfeUo 
Hattos.-Estevam Lobo, vencido ~ 

VOTO E~t EEPAI\ADO 

Tomando conhecimento, em 1898 , a. Com
m is8ão d() Marinha e Gn~.rra de uma. petição 
d<J tenente Manoel Joaquim M:Mhodo, ex
governador do Estl\do do Santa C<ltltarina , 
(<Jrmulou o a<~guinte projecto d(l Lei: 

«Artigo nnico. E' o Govorno autor i· 
za.do a. conto.r ao tenente Ma.noel Joa
(lUim Maclla.do, par11o todos os e1Ioitos 
(la. lei, o tempo que lhe t enha. sidu des
contado am virtude da. coparticipa(lão 
com a revolta de u de setembro. 

Revogade.s as disposições €fi eontra
rio.~ 

Foi voto vencido o Sr. :Mello Rego, que, 
eotre outros fundamentos, adduziu este: 

« ... nenhuma razão milita para. que ao 
tenen~e Manoel Joaquim Machado, incurso 
nos meemoe crimes (deserção à rebelliil.o) 
que os demais officiaes que se envolve
ram na revolto. de ô de setembro e, como 
elles, passtvel das mesmas penas, se 
abra. urna. excepção injusti1ica.vel e odiosa , 
que provocaria just11.s qu~ixas e pro
testos, sempre off'onsivos ao l'l!lipeito com 
que devem ser recebidos os li-Ctos ema· 
nados dos poderes pub licos e prejud!ciaes 
á. disciplina.. • 

Submettido o ca.so, em 18\l<J, a.o conheci
mento da. commissã.o de Conati1iuiçio, Legis· 
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S!lSSÃO EM 19 DB OUEUBnO DE l§JJ 

dação e Justi~. o respectivo relator, o 
Si'. Xa\!i~r da. Silveira , opinou no sentido de 
ser ·a questão da competoncia meramente 
judicial por se tratar de «uma reclamação 
que as~eoto. em direito constituído c em lei 
preexistente tendo por o bjecto a respectiva. 
appttcação». 

Percorrendo o mencionado projeeto os tra.· 
.mites rcgimentaes, o!fereceu-lbe o Sr . Eliscu 
Guilherme a que;f.ionada. E!rnenda, assim con
cebida: 

«Substitua-se o art. l• pelo SA~guinte= 
Art . l. • E' o Oo.-erno aut{)l'iZ'l.do a. 

contar á.quelles militares que, por oc
<'.asiã.o da revolta. de 6 de setembro, se 
acha v·am invcstitlos de funccões publicas 
dectivas, o tempo que lhes tenha údo 
descontado em virtude \lo cop:.n·ticipação 
c:om a mesma revolta.» 

§ 

Em contrario aos motivo> que serviram de 
fundamento ao parecer, já reiet•ido, do Sr. 
:Xavíel' da. Silveira,, ofl'emoou, em tempo, a. 
esta. Ca.mar<1 um memorandum o St'. tenente 
Manoel Joaquim Machado. 

Nea>c traba.Jho, o honrado ex-go,·ot•n:tdor 
ile Santa Ca.thari na se esforça por demoustra.r 
n. intciriJ. proccdencia do pt•ojocto n. 117, de 
8 98. 
. N!io se nos afigura, porém, que sejam fun
dadas om direito é\S suas alloga.ções, nem 
que mereça, em conaaqucn<~ia, sor appt•ovada 
a. enutlclada. emenda. 

Duas soluçõM ditrerentes so a.prcsoo&am: 
I-Ou visa a. emenda. dr.clu•11r favores e 

regnlias, em thcw, quando taes f<wores c 
l'eg-~lía.s já. so acham ta.xados em lei, ou 

li-Propõe-se a emciTdo. a, J•oformanrlo o 
art. I• da lei n. 533, do 8 do dezembro ue 
1893, c1'ear um typo novo de lrrcstricçlí.o á 
amnlst!a conl)e1lida. pela lei n. 310 de 21 de 
outubt•o de 1895. 

No primeiro caso, segundo judiciosamente 
se pronunciou o 81'. Xavier da. SUvcil'a, a 
-contl'oversia é toda. de ordem contenciosa.; 
subtra.he·se em absoluto á. compe\encia do 
Coogt•esso Fedoro.l. 

Vej:unos a. outra. faca da especill. 

~Expressão de um direito inviolav ol 
do ofl\cia.l-enstna o Sr. Ruy Barbosa. (') 
-a antiguidade é um dos elemen,os ne· 
cessarias da JH'omoQão. » 

E, pois, versando as restr lccõos do art. t• 
da. lei n. 533 sobre llendmenlos e p1·omaçOe• 
e/fBclilJamentejá decreladas, necossa.riamonto 
inte1•esaa tambem á contagem de tempo, ou 
seja á. antiguidade . 

(.} Amnistia Inversa , pag. 34. 

Será, porém, de conveniencia. crear uma. 
noY:J. m.oda.lidado de irrestricçã.o á. questio
n:J.da. aunistia., qual a ideada. püla emenda 1 · 

Não nos pa.t·ece quB relevantes motivos 
de or.tem jurlili~ o politicn jns1;ift1ullm a 
pretendida innovac;ã.o. 

§ 

Onvida. a 1wlual Com.mis:~<'ío de ~lnrinho. e 
Guel'l':t, cmittiu ella seu pal'ecel', om que 
aventa. diversa motivação á referida. emenila. 

Assim, c enlende quo os m il-itan:s o(/lciaes 
d o e:ce;·cito c da a1·mlllla que, ao ;;umifcstar
se a ,·evolla de 6 de sela·Mb,·o, es!nvam em 
disponibiUdade po1· et,:e;·ce;·c;;l ca:·gos ele
ctivos,t<i!O devem sc1· o.ttingidos p ela cxcepçiio 
do cu·tigo tle lei acima transn-i)Jto, 21orquanta 
Stlas co!•<ltç()es ntio scro a~ ;1lcSI1Hl$ f!-os milita· 
''I!S p;·omptos 1Wqv.eUa occa>i ,1o e, p:;l·lat~to, 
immedio:tanumtc sv.bordinarhs <!O Jilt'i! isterio 
da G11erra e da llfarinha» . 

E' de todo o ponto improl\d~c~·~ EESa aUe· 
gacão. . 

Cumpre primeit·amente _advert;r que o 
simples enunciado do fac t o estiL o. toi•nar 
evidantissima. a sua índole cJnicncio,a,. sas· 
cepth·ct somente do apurar-se em tribunal 
competente. 

Demais, pal'él. ín!lrmur a }lroposici'io, ci· 
tam-se val'ios arestos úo Supremo Tt·i'octn:J.l 
Milite.t·, - o 'tue melhor demonstra a nn.tn· 
reza, Wlia. judicial, da meJiila. q uc -~ o monda. 
pretendo instituir. 

AIGm disso, a tho~ria da. illu$Ü'<J Commis
são do Ma.rinlla o Guorm não se ::dapta. :1. 
realidade das c ousas. 

Cu OCOlll.·SO q UG O mili tal', p<ll O f~. c to do 
exercer fuocçí>es clectiva~. ndqui t'tt maio1•es 
vaot.lgens quo os outros, fó1·:~ tb oarrelr<~. 
política. ou (~dminisLrativa. 

Mas, - o este é o ca.so , - sob !unc~:ões 
electivas s~ ha. de incluir a conduc"t:~ rovo
lucionat•ia dl quelles militnl•es qr1o, clistinctos 
ombora., abrindo mão dessas funoções ele
ctívas, se eocorpor.lm a movimentos insut·· 
rcccionaes 1 

E' õn.r á. locução f-un cçõB: elect it>as uma 
amplitude latissima., um conceito assaz ex
tensivo, que, pol' cert'J, ella. não comport.a. 

De facto, versa o lo a lei n . 533 sobre ma
teria de excep~:ão, e:tclue qualquer processo 
interpretativo por ana.logia ou paridade. 

São preceitos funtl!l.menlaes de direito, e 
que envolvem adequada. resposta aos concei
tos da honrada. Commissã.o de Mariuha.· a 
Guerra. 

Discorrendo sobre o Jus singularB, observa. 
Pescatore, em SOll livro La Logica del Di-
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•••• 
riUo SOl' e lle inkoduzido por motivos de con
veniencia (con tYa ~riOI'!m rationis propler 
utilitatem) e t~.ccrescenta. : 

«opporo non ó suscottivo di estonsio
ne per ant~.logia; non 1n·oducitur cut con
seqt<etlt.ias. » 

Consagm o m osmos preceito Paula Baptis
ta, P•·ccesso C.i""il : 

«As leis chamadas anormaes, cleroga.
torill.S do direi to cowmum (jus sin gula
r e), não comportam extensão po1• ano.lo· 
gla; porquanto, v isto como são leis ex· 
cepclon:~es fundadas em motivos extr<~
nho~ ãs razõe~ do direito, tudo qua.ato se 
não contém em sua.s disposições fo1•maes 
pertence ao direii.O commum , <:J.UO é o 
q uc existe fó l'll. dcll:•~; e do part icula t• 
se não j:ódc conoluil' pa.1·a o gC\re.J (pa
gin;, 4 34 ) . ~ 

Ora, fi:(MUO o a.rt. 1 o da lei n. 533 r •• rma 1 
excepçlio no toc;mto á promoçiío, isto é , 
quanto á con ta.gom de tomp:.~, o naJa pro
coitnando sobre B!'$C f<Wur r ufcrentcmente 
ao:; militar es implicados na. re voHa e quG 
tivcr<!m exm•oillo !ttncçõos electiv,ts, cla r o 
se mtostJ· <~ que, nos termos dP. dil•eito, fica m 
alies cxcluidns d()sse~ favur vs c rog;~lias. 

00C0 l'l'O uindtL notO.!' que t\ COU8UHu- C 
~rostos do Supremo Tr'ibuoal Militar, in
vocados pela honrathl Cummis.'ão do Ma· 
1•lnha. o Guorr~~. nii.o aproveil<~m ao caso 
aujolto. 

Di Z()lll antes respdt•J a as.sumptos ll iffo
roates. 

Concm•nc o p r imeir o ao tlesmnpenho ele 
rna.nd"'to legislativo (c não sor:l. ftJ.cil t :.t.re fa, 
assimilar Q esse m tmus politico o toma1•-so 
armas con tra o Governo conaUtuitlo) em face 
das lrnmuoittauos parlamentares dos con
gressos ostad.ua.e.~. occot•mndo crimo do de
serção por parte do deputado militar. 

Versa. o outro sobJ'9 a renuncia. at.tribuida 
ao presidente do Estado do !l.lna.zonas, St'. 
capitão .Fileto Pires Jo'erreira, mantendo-~ 
em disponibilidade até o fim tlo mandato. 

Em um e outro caso, não cogitou u Su · 
premo Tr iblmal Militar da. ospode que nos 
occupa. : a de se dever contlr tempo aos mi
litares que , exercendo fuueções ·ciecti v as por 
occasião da. revolta. de 1893, soil'l'crt~.m dos
conto de tempo por havere>n tumarlo l'artG 
naquelle movimento> revoluoiooario. 

Sobre o3se ponto conm•oto, n.io lm , que 
noa conste, nenhum julga t{o f11.voravel ; 
nem \iio pouco se justifica. ser conver tido 
em lei, pelo quo somos contrario á. ref e
rida. emendi\ do Sr. Ellseu Guilherme.
GeTmano Hass~oche1· : de accordo com o voto 
do Sr. Esteva.m Lobo. 

Emertda a que •o roferem os parecores rupl'a 

Ao art . I• do projecto n. 205, de 1899. 

Substltua.~se o art. 1 • pelo seguinte : 

Art. l. • E' o Governo a.utorizado a contar· 
áqMlles militares que por occasião da. re
volt a de 6 de setembro se achavam investi
dos de funcções publicas electivas o tempo 
que lh!lS t enha. sido descontado em virtude de 
copa.r tir.ipa.ção com a. mesma revolta. 

S. R.-Eiysen Guilherme . 

O S r . B ricio Filbo (pela ordem)
Sr. Presidente, en ost:wa inseripto para. 
fa.lla.r hoje no expediente, mas não pude fa.
zc t-o, visto quo a. hora foi todt~ occupada. 
pelo digno representnnte do Di•1ricto Fe-
det·al. o St•- Mello Mattos . 

Pedi u. p~l!wr" pela ordem a penas para 
dizer que me sinto satisfeito por t c1' visto 
pl<Jnalllente confirmadas minbn.s previsões 
de houtero. 

Declarei, l'Gferindo-mo á f:1l h d<l r esposta. 
aos d iscur,;os sobro a. reorganizac.ão da. jus· 
tiça, ouJ co1u certez~ hoje, no expediente, 
nsses discut•sos seriam r espondidos. 

Vejo, Sr. Pn•siúento, que a. m inha. dech\
mçfi.o flli plenamente contir rnada. 

O illustro.do relu.tor do parecer adoece u 
hontem e pot• isso não esteve presen te, 
ienclo passado pelo g r11.ndc in fortunio do 
s•11Jcr que o de~:;te foi encerrado som quo 
S. Ex. pudcs;o usar da. pa.lav•·a. 

Mas, SJ•. Presidente, como o meu reparo 
não s~ dirigiu unicame n te a S. Ex. , o sim n. 
todo.; os outr"s mombrcs da Cam:1r:t, quo 
não l'OSpomlo:·tllll tambGm, é uatut·al q_ue 
n: o tcnharn to< lo~ :~.doecido ••o mesmo tempo 
11 quo ontl·os motivos iotlulsscm para. a. au
sencia da t 1·ibuna. . . . 

Pleur.mooto conll1•mo.do u que auouoctel 
hontem, com toda a a ntecedoacia., só me 
resta contlrma.r a declaração de quo o pro
jcc to r eorga nizando a justiça. no District o 
Federal t ev e o seu debate encer rado sem que 
um ;-ó Deputrttlo se levantasse para. tomar· 
~ Jercs?. do p<~recer da Commissõ.o. 

A ora.ção ele hoje é tardia., é fora de t empo. 
(Múito bem. ) 

Comparecem ainJa .os Srs. Sá. !?eixo
to, En~as Ma. tios, Hosannah de Oliveira, 
P<13:'0S Mit•u.nda, Artltur Lemos, Carlos de 
No...-aes, Iodio do B1·azil , José Euseb lo, 
Cbristino Cruz, Raymundo Arthur, An izio 
do Abt•eu, João Gayoso, Frederico BGrges, 
Sergio &l.boya, Pereir a Reis, Abdon Mila• 
ncz, Atronso Costa,Geiso de Souza., José Ma.r
cellinc, Pereir a. de _Lyr a., João Vieira., Esme
raldino Bandeira., :Moruira. Alves, Elltacio Co
imbra, Pedro Pernambuco, Euzebio de Ao-
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drade,. RDdrigues Doria, Oliveira. Ya.!la.dão, 
Tosta, Bul~o Yia.nna., Eugenio Tourinho, 
Yergne de Abreu. Augusto tle Frei toa. Oa.l· 
dino Loreto, José Monjardiru, Nol:!Oil deVas
concellos, Sá. Freire, Amet·ko rle Albuquer
que, Erico Coalho, Henrique Bo1•ges, José 
Bonifacio, Ribeiro Junqueíra, Antcl'o Bo: 
telha, Ada.lberto Fort•az, La.mounim· Godo
fredo, Ca.llogeras,Ca.rva.llto Bi'ittu, Nogueh·a, 
Olegario Maciel, Rebouças do Carva.Jho, Fer
nando Pre;;tos, José Lobo, Fl'ancisco Malta, 
candi.to Rodrigues, Bernardo Antor:io, Bene
dicto de Souza, Lindolpho Serra. Abdon Bi1· 
ptista., Elisea Guilherme, Germano Ha.s~lo
oher, Rívadavi:l. Corrêa. Vi,:torino Mon
teiro, Jn.mes Darcy e Domingos Mascarcnil(Ll!. 

Deixam de comparecei' com causa p:lrtici
pada os Srs. Paula Guimarãr.&, Wanderley 
de Mendónca, Ra.y mundo Ncry, Antonio Bas
tos, Guedelha Mourão, 'Ul' bn.uo Santos, Pu.ula 
e Silva, Wall'redo Leal. ArUlUl' Or ht11lo, 
Angelo Neto, Epamin l!lda~ Gru.cindo, Leo
vígildo Filgueiras, Castro Rebcllo, Pmto 
Da.ntas, Alves Barbosa, Tolen~lnu dos l:lan· 
tos, Ma.rcolino Moura., Corrêa Dutra, Irincu 
Machado, Fldelis Alves, João Bap·tista, Be
lisa.río de Souza., Bczamat, Cruvello CJ.va.l
canti, Juão Luiz, Carlos Peixoto Filho, Pe
nido Filho, Fnmcisco Bur.aardia ~ . l3ueno de 
Paiva., João Luiz Alvos, Loonel Filho, An
tonio Zaca.rias, Henrique Su.lles, Carlos 
Ottoni. Manoel Fulgonoio, Olyatho RilJciro, 
'Wenccslâo Braz, Pa•lua. Rezeodo, JesuinLl 
Cardoso, Domingues da Castr·o, F'tancisco 
Romeiro, Yalois de Castt•o, Eloy Clmves, 
Alvarv de Co.rvalho, Azevedo Marques, f~o
dolpho Mir;,nda, Aquinu Ribul1:o, Candid:J de 
Abreu, Cu.rva.lho Chaves, LUIZ Guil.lbono, 
Btn·bosn. Lima., Angel•> Pinhclt'o o Campo:> 
Cartier. 

E sem causa os Srs. AU!'elio Amoe:ím, Ro· 
g<lrio de Miranda., Yirgilio Flt' igidu, João 
Lopes, Trinda<le, Medeit•os. o Albuquerrtn~, 
Jovíniaoo de Ca1•va!ho, Fehx G:1spar, Heredw. 
de Sã, Bulhões Marcial, OSClW G,;doy, 'Au
gusto de VasconceUos, Paulino ele Souza., 
Viria to Ma.scaren lu1s, Bern:J.l'•io Monteiro, 
Astolpho Dutra, Carneiro de Rl\zendo, llet·
na.rdes de Fa.ria.,Ca.millo SoM·es Filho, Sabioo 
Barroso, ca.millo Pra.tes, Galeão Carva.l hal, 
Bern[l.rdo de Campos, Costa Junior, Amaral 
Casar, Leite de Souza, Paullno Car los, Ju
vemr.l Miller e Alfredo Varola. 

ORDEM DO DIA 

O Sr.Preaident.e-A lista. da. porta. 
·acusa a. presença de ll5 Srs. Deputados . 

Yae se proceder áS votações dus ma.terias 
indicadas na ordem do dia. e das que se acham 

.sobre a mesa.. 

Em seguida é po~ta. a votos o a.pprova.da. a. 
redacção qU!l a.He•·a va.l'ias disposições do 
Regimento c consto.ntes do p;trecor n . 391 , 
de 1904. 

O S1·. DrJcJo Filho (pelet o•·dem) 
requer verificação do. votação. 

Procetlenda-se á. vel'ificaçiio, reconhece-se 
f;e rem vGtml.o a !:.wor 108 Srs . D:l!H.<tadJS e 
COUkiL um; toial 100 . 

São succos3ívamento postas a votos o som 
debate approvadas as redacçõ3S ftnaos dos 
pro,lectos ns. 3ô C, 103 C, e 193 A, de 1904, 
p ara. serem enviados á. sancção. 

Siío igualmente SClill bebate approvadas as 
re~l •cçõcs finaes dos projectos os . 1 !l4 C, 
191 A, 211 A, 213 A e 214 :'\., do 1904, para. 
serem cnv ia1los ao Senndo. 

São lidos e julga<los ohjecto de deli i,er:J.çã.o 
us soguin t'.)S 

PROJECTOS 

N. 2 .J8 - 1004 

CoMede a D , Raymunda ,lfar·ia d-<u Dor es 
Rocha, viuua do ten~-nte-cOI'OI1C~ honora1·io 
do e~:e•·cito Herculano Marti.?s da ltoc!ta, 
a penscio mensal de 100.i,Oo:J 

Cons!denutlo quo o t(jueuk- corunell:ouo
rario do exercito Hel'cu la.no Mt>rtiM da Ro
cha assentou prrtc;.t de volunta.rio da pa.~ria. 
a ::.'S de abril de 11365, n sendo nomca..lo oo
pitli.o.em commiss..'ío, do corpo de voluutarios 
n. 2.3 a 6 de julho do mesmo anno, m<\rcbou 
com o seu corpo p:tl'a. a C:impa.nhn. con tra. o 
g.,verno do PMagu~.ty, sendo •.JI.lO disoohido 
CSBll COl'p} pa.S>OU pal'il. () de D. 34, a. l de 
j;~ooiro de l8GG, s~nclo-lhe tlcsign;tclo o corn
manclo da. 8'" compa.ohia; 

Considerando que, chegado ao the:ttro das 
OIJCrações di! guot·r.'l. , assistiu logo MS com
b;ltns <le 3 e 22 cle setembro do mesmo anno, 
sen,lo contuso n c,~te uHiino combate e elo
giadú em :J.S or <ens do tlüt do exercito, 
IH. 87 e BS,pelo :,;cu comportamento em os J.i
tos comba.teg e condecorado com o Habito de 
Ch risto ; que, teodoJ a.emnpanba.do o corpo a 
<llle pertencia no5 ·ccoríhecimentcs forçados, 
de 21 d.e setembro e 7 <le novembro, Msistiu 
a todos os bombar deios do inimigo; que, p or 
se ter o.trerecido, fo i encarregado de tratar 
dos cholericos no ho;pita.l de sangue, sendo 
mais tarde (a 29 ele abri l de 1867) dispensado 
desse s~rviço por motivo do saude ; qu5, 
sonio nomeado Jllajor em corn:nis3ão e pas
sa.ndo a. pertencer a.o co1•po 32•, entrou em 
combate a 3 de novembro de 1867, assumin· 
do o ex<Jrcenúo o commando interino do cor
po a.\é 3 de março de 1868; que,· assumindo 
a ftsoa.liza.cão do corpo, assistiu ao ataque ;ts 
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forWicaçãe.l de Saucc a 20 de marco e no 
sitio de Hunaytá até o abandono da praça, 
seguindo Jogo ~om o batallüi.o p;mJ. o Chaco 
a sitiar alli a guarniçãl> de Humayt:t que se 
havia alli refugiado, tomando então pa1•to 
no rúnllido combate que houve loga.e com 
aquell:;;; Io;·,;as, a 2ô de julho, c ni)S diver
sos tirotc:oa que se seguiram durante dez 
dias; - que, tendo seguido com a van· 
guarda do cr.m•cito em direcção tt vmeta, 
houve de assisl.ir ao me mora;vel combate 
da poll1;e de Itororó, assumindo, na ac;·ão, 
o corlllnn·n,w in tcrino do col·po por ter sido 
fel·i•.lo o reopcctiYO comrnanda.nte, c que, 
asoistindo :i batrLiho. de ll da rle7.embeo jttnto 
ao P~sso Llc A Y:J.hy, terminada a batalha 
aprooentou lo Marqu{:Z, Marechal Comman· 
dante em chefe das forças em operações, 
tres esta.nrlat>tes tomados o.o inimi~o pelas 
forças ou o coJ•po do seu commllonao; que, 
seguindo no mesmo tlia, entrou em Villet:.t e 
da.hi marchou 1Jara Lommas Valentintt~, onde 
travou cumb~te com o inimigo, que durou 
até as 8 hora.~ da noute, sendo gravemente 
ferido na acção po~ bal:.t de fuzil, baixando 
então ao hospital, e, dissolvido o 3.2• corpo 
de voluntarios, foi encostado ao 8• batalhão 
de inrantaria do exercito, onde estove con· 
valeceudo desde 18 de ja.neiro de 1869, data. 
em que so a presan tou, até D de fevereiro, 
quando lhe foram concedidos tres mezes de 
licença para tratar d e sua saude no Brazil, 
em vil•tude de parecer da Junta de inspecção 
de Saude par que passou; 

Considerando que. por carta impea'ial d~ 
12 de julho do mesmo ann o, lhe fol'am eon
cedida.s as l.lon ra~ do posto de major do 
exercito- ~em attenção aos ?'alera>lt es sel.'
viços por elle prestados nil. guor r:~. cont1·a o 
governo do Paraguay»; 

Considerando que, pelo Jecruto tle 15 J~ 
maio de 1872, a pprovado po1· uma, l'~solução 
da assembléa geral legislativa, mandl\da 
executar pelo decreto n, 2, 165, de 29 de 
ma'('ÇJ de 1873, foi-lhe concedida uma pensão 
mensal de 84$ , e!luivalente :J.O soldo da 
sua patente-«po?· ter fica rlo impossibilitado 
de procurar os meios da. sua subsiotencia 
em conseqllM'lcil! dos ferimentos ra~ebidos em 
coml>ateJ>; , 

Considerando que, ainda em attenção aos 
serviços por cllo prestados D:J. campanha 
do Paraguay, o IO arcchal Floriano P eixoto, 
que melhot• c onlw~ia a extousão H relevan
c!a delles, po1· tel·os elle proprlo prescn· 
Clado e a$,~i~tido, visto tt:'r sido um úos bra
vos officj \CS do JlO~SO 6101'Cito, que com· 
ma.ndaram naqucllu. campanha, por decreto 
de 30 de noyembro de lB92, concedeu·llle v.s 
h?nras uo posto de tenente ·aor onel (.[!) eX01'· 
o1to; 

Considerando que, tendo fa.llecido em prtn · 
cipios deste anno, o tenente-cor onel Hercu
lano Martins da Rocha nenhuns r ecursos, 
que os não pouue retlnir, deixou á manuten
ção c subsistencia de sua viuva , tambcm en
ferma, D. Haymunda Maria das Dorei! Rocha; 

Considerando que á Nação não póde o 
nem dave ser indífferenta a sorte das tami
lias dos cidadãos que u. serviram com lca.l
da1e, amor c dcsinto;-esae , invalidando-s.; no 
seu serviço ; 

O Congresso Nacional decrch : 
Artigo unico. E ' concedida a D. Raymunl:~ 

M<.1ria das Dores Rocha, viuva do tenente-eo· 
ronel hono1•ario do exercito Hm·culano Mar
tins da Rocha, a pensão mensa l de cem mil 
réis, que lhe se·,•á paga. pelo Thesouro Nacio· 
na!, ou pela sua Delegacia Fi~al em Minas 
Ger.:~es; revogadas as disposio;0es em con· 
traria. 

S. R. -Sala das sessões, 18 de outubr o 
de !904 .-H;mriquc Sales.- Lindolpho Ca~· 
ta no. -Ants>·o Botelho.-EsteNtn~ Lobo. - C a•· 
Mlho 1J,·Hto. 

N. 239-1904 

Autoriz-a o Governo a despender at~ 3:000$ 
com obra3 m1 tumulo do general Arthu;· 
0$car 

O CongresJo N'~cional decreta.: 
Art. l. • E' autorizado o Governo a dGs

pen.iel' ~té 3:000$ com obras no tumu!o do 
genern.l Arthur O se a. r . 

Ar t. 2 .• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Su.la das sessões, !9 de outubro do 1904.
Germano Hasslocher. - A' Co1um!ssilo ele O~·· 
çamento, 

N . 240 -1904 

Autm'i11a o Goue1·no a contraclat um medico 
especialista de moles tias dos olhos, para o 
seJ'11iço do l{ ospital de Marin/;a da Uapital 
Fede1·al, com os tencimentos de cirurg>õ:o ds 
5• clas.se 

O Congt·esso Nacional rooolve: 
Art. !.• Fica o Governo autoriz~do a cGn · 

tracta.r. um modico especialista de molestias 
dos olhos, para o serviço do Hospital de Ma· 
r•í.oha da. Capit:.d Foil.erttl, percebendo o.s vsn
cimnntos correspom1ontes a cimr gHo de 5' 
classe. 

Al'~. 2.• Revuga.m-sc as disposiç:õe;; em 
conr,r11.río. 

Sala. da.s s~s~ve.~ . 14 de outubt•o de l904.
CorrGa Dr</1·a.-A' Cor:.nuhsiio de Or,,,:nuant.o. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:07 +Página 17 de 33 

SESSÃO EM 19 DE O:U~1~'U:f~lP.~.O~D~E~1~0~0~.l~ ............... ,~t§~f~. l 

N. 241- 1904 

Reco»hcce como de caraole;· official e"~ todo o 
tal"rtt(ll'iO da UHião, para todos os e/feitos 
!cgaes, os diplomas coR{eridos pela Escola 
de Ph,71'macia de S. Paulo, sendo 'IJ(.llidos, 
nos estabelecimeatos feileY'aes de ensi~1o su
perior, os eo:;o.mes rtella JJI'~Stados 

O Congr·esso Nn .. ~iün,.l decr~t!L : 

Art. l. • São reconhecidos como (lo Ct\· 
ra.cter official, em todo o tart•itario .ia União, 
para todos os effeitos legaes, os diploJU<.~.s 
confel'idos pela Escola de Pharmacia de São 
Paulo, sendo valido~. nos estabelecimentos 
federaes de ensino superior, os exames nelia 
prestados. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contl·a.rio. 

Sala, das sessões, !5 de outubro de !904.
.t. Candido Rod,·igues,-Valois de Castro.
Rodolpho Mi•·anda.-Re/Jov.ças de Cu.r1!al1w.
Fet·muido Prestes.-Arnolpho Azc~edo .-Fe;·
l'eü·a Bmga.-Etoy Clwves.- A' Oonnnissão 
de Instrucçio e Saudn Publica. 

E' posto a. votos a rejeitado o l'equerímen
to do Sr. Oa.rlos Ca va.lca.nti, otferecido na 
sessão de 11 do corrente, cujo teor é o se
guinte: 

«Requeiro que, por in~e1·medio da. Mesa, 
informe o Ministerio d~ Iadustria, Viação c 
Obr•as Publicas si tem conhecimento d:.J, 
conatlssão feita pelo governo de santa Ca
thal'ina. de urna estrada. de ferro que, par
tindo de Blumena.u se dirige ao Rio NegN, 
e quae.s as pro.-idencías que oruonou ou 
pretenue orde o a. r, no sentido de annullii.I' 
assa. concessão, manifesto.menta inconstitu
cional pol' !nvo.dir a osplrora de attribulções 
da. União, unica competente para faz:ol-lt, 
uma. voz que interessa i"ualmllntu o Estado 
do Puramt, em cujo terri'torio correra tam· 
bem.» 

E' pos&o a Yotos e rejeitado em .. 3• dis
aussiio o projecto n. 292 A, de 1903,· antol'i
za.nd<i o Governo a. conceder os privilegias 
dns estabelecimentos do ensino superior ou 
SP.cundario aos cnngf!nerPs fnnda.dos pelos 
Estados e pelo Districto Federal, e estalle· 
lece condições para que estes possam serre
~onhecidos otneialmente ; 

E' a.nnunciad'l. a votação das emendas do 
Senado, con.,tantes do parecer n. 172, de 
1904 e o.tferecidas ao projecto n. 60 B, de 
1903, reformanclo a organização judi~ínria 
ilo DiJtricto Federal e precedendo a votação 
rlo requerimento do Sr. Barbosa Lima. (di~
eussã.o uni c a. 

O Sr. Pre!ilidente- Vou submet· 
t er a votos as emendas do s enad() ao proje-

cto ~\a Cu.mara, que reorguniza a justiça no 
Districto Federal. 

Antes, porém, de snbmett er a voto.; as. 
mesmas emendas vou consttltar a Cr:.mara 
sobre ortlquerimento apresentado no cot'l' .~l· 
da. discussão pelo Sr. Deputado BariJo~a. 
Lima, pedindo que o projecto vá, á Commi~
são do Orça.mento para cmittir pa.rocer. 

Em seguida é posto a votos e rejeitado o. 
re('[tte1·imcnto do Sr. Barbo~a. Lima. oíl'ore
cido na sessão do 17 do corrente, cujo te o r é 
o seguinte: 

«Rcqurliro que o projecto rela th·o á. re
forma da justiça no Oi;'ltl'ico Federal Yá. t~ 
Commissão de Orçamento, afim de EJ.ne a 
mesma. interponha o seu parecer sobre as 
despezas que acarreta o projacto da Camara, 
bem assim sobre as que acarre ta. o substitu
tivo do Senado.» 

O S1•. Presidente-A Commissão 
de Constituição, Legislação e ,Justiça., ao 
cmittir parecer sobre as emendas d() Seuado. 
ao pt•ojeoto da. Camara 1•eorganizando a jus
tiça no Districto Federal, pede g_ue a votação 
se faça por a1·tigos. Cabendo á Me>a resolver 
sobre esse requerimento, vou submctter á 
votação cada um dos artigos do substitutivo 
do &enado. 

Em seguida é posto a. \·atos e approvado o 
seguinte art. l • do substitutivo uo Senado: 

~O Congresso Nacional deot•eta: 

Capitulo I. Da organização, das nomeações 
e substituições. 

Art. 1 , • A ju~tiça c i vil c penal do Dis· 
tricto Fed11ral é oxercidê\ pelas seguintes 
autoridades: 

15 prctoros; 
15 juizes de direito; 
2 tribun!les de jury; 
1 côrtc de a;ppellação, » 
E' ignalmente approvil.dO o seguinto art.:2>:. 
«Art. 2, 0 O D1strioto Fodoral é dividido 

em 15 pretol'ias, cujas circumscripçõcs o 
Podar gxacutivo ftxar:t , funocionê\nJo em. 
cada umu dellas um pretor e tres sup
plentes.» 

E' annunciada a votação do &egninte ar
tigo: 

« Art. 3. o Os juizes de úlreito exercem seu. 
ca.rgo com judsdicção privativa. e singular,. 
sendo tres do cível, tres do commet•cio, dous 
de orphãos e ausentes, um da. provedoria e 
resíduos, um dos feitos da Fazenda Municipal 
e cinco do crime.~ 

O 81·. P refdde l'lte-A Commiasão 
pede que a votação deste a.rtigo se fa.ç:~. pol' 
partes. 

Posta. a votos é a.pproyuda a. referida. pri
meira parto do referido :u·t. 3 • , 
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E' annun6iada. a vot:~.ção da. í?f parte do J.:e
:fcrido at't. 3•,- com par ccct' cont rario da. 
Curo missão: 

« Paragr;1.pho uni~o. Os juizM de di reito 
teomj'll'isdlcçã.o Gm todo o dit;tl'icto, excepto 
os !lo r.rimo, qu~ funcclono.r~o em deterroi
!lad:l.~ z<;oas, comprebendcn<lo duas ou ma.is 
JH'etol'ias, coof~rme o regulamento flc.;ta. lei 
tl~:.w, <l.ttend~ndo (i.s neoossid:~~les <l lJ. a.drni
n lstt'a.çõ.o <la. ju~tiça. 

Na,; jurisdicções <Jue abrangerem duo.~ ou 
.mais v•u·as caih uma de>t•.LS ~ designada. por 
tim numero de ordem. )) 

O S r. PI.·e~idenee-Vae se proce
der <L vot.,ção desta. sAgund.l, parto. 

O§~-- B :;.• i cio J.~Hho-Peço a pa.In
Yl'a p;;;l;,r, OJ'ilom.. 

O ·Sr . P rcslden1:e-Com licença. . 
DtlVO di"el' <i Camara. que, rejeitada osta. 

pv.rtc, fitJ<Lrão prevalet:eud.o a~ disposições 
dos ns. I o 2 do art. 1• do p1•ojecto da 
Cama.ra. 

Tom a pa.iavra p~la ordem o Sr . Bricio 
F ilho. 

o !i'W. Bricio Filh.o (pela o•·dem) 
-S1•, PJ.'esidontél, pGdi a. palavra. pela ordem 
ani.es de V. E::t:. de·}lal'a.r o que ficava. pre· 
valooentlil, n:1. hypo ~lulBC tla, ser l'Ojeitado o 
pa!'ugra.pllo unico do a.rt. 3• do substitutivo 
do Senatl.;. 

A Comroíssão ,,uppondo que o referido p:\
ragra.phu rJs\ a.belecia. a 'livr e escolha tios 
juizes pol<IS pa.t•tcs litigantes. propoz que 
cllc nã.o fosse approvado ; ma.S, ao mesmo 
tompo 'LUO foz essa proposta, tleclarou que 
o mesmo par agrapho devia. fi~'•ll' redigido do 
m odo po1• que se vê no parecer . . 

Achei quo isto era nma. irregularidade e 
para o caso chamei a nt.tcnçã.oda.Camara pois 
que Jllio me parecia quo a Commissão tivesse 
compGtoncia pal'a 1i1Zet uma emenda. substi
tutiva. 

Desd.e que, }Jorém, foi declarado que estas 
emen_.ln.s substitutivas fora m apresenbdas 
simplesmente como um orça.monto do p~ 
recer,-llcstas condições, si for l'ejeitado o pa.
r~·grapho uni co, nada do que está n elle con
i.ldu ficar:t ; a.pllna.s, na oommunicação que 
temns de fazer a o Senado, será. feHa a decla
ração de quo fics.m mantidos os ns. 1 e~ do 
§ 2'' elo art. l • do projecto da Camara,. 

Creio que é oestes termos que a. q uesta:o 
está co !locado. 

O Sr. P.r.el§ident.e- O Mesa. está. 
~ubmottendo â. -vu\.a.çãu a.:~ tjmendall ; nada 
tem com o parccar. E a. redacção será feita. 

-de a ooorclo com o vencido. 

O Sn.. BR.IC!O FlLtlO~As~í.m, nl\e> preva.le· 
cerá a.lísólutaroento a emonda. substltu liva da. 
Commtssão : ou ê approvada. a. emenda do 
Senado, ou :fic.:1J1l mantidos os ns. 1 o 2 do 
§ 2• do art . 1• do projecto. 

Collocada a q nesião nesto~ termo~, creio 
oua não h~ difficuldatle em sm• votada a ma
ter ia. 

O §r . JI? J•esident.e- Os Sfmhnre;~ 
quo app t•ova.m a segunda p~rtc do ar tigo, 
com pat•eccr coutL'ario d,t Commissã.r> c i em!o 
mn vísi,a aa oxplícacões dadas peia. :Mesa, 
queiram levanhr-se. (Paus!'., Foi rejoitada. 

Yac so vot=tr o art. 4•. Contormo propõe a 
Corumissão, a votaç-ão vac sc1• feita. por 
partes. 

P t•imoira pa!'te •.. 
,~ttençiio ! A votação <l longa; peço aos 

Sr s. DopuW.dos qu~sc conservem o:n silencio, 
sob pRna d~ não podcl' <t Me~(l pro.scguir. 

PJ'imeirx parte: «A Gôrtc ue Appollação 
e composta de 12 juizes (dB>-:emba.rg,tdores), 
dons dos quaes, eleitos pot• seus pares, cxer
<!.et'lí.o pnr um a.nno os c.a.rgos de p re5iUente e 
vice-presidente, podendo ser l'celeitos . » 
E~ta prim eira parto ton1 pa.rcc9r contrario 

da Commíssão ; l'ejeitn.da, prova.lecorâ a dis
posição tlo § I• 110 projecto ila C«.mara. 

Os senhores que appl'Ovam. q_ueirtJ.m le · 
vanta.r·se. (PC'.t-~sa.) Foi r ejeitada, 

Segunda. part~: .r,\ Cô1·to de Appella.{'&o 
tem j nrisdicção om t.)do o districto e divide, 
se. eill duas caJUat•a.s, com a. desi~naç~ de 
pr~met•·a o segurtd<l, uma. sob a dlrecç.a.o do 
presiden-te e oub•a do vico-presidonte. » 

A ;;egund<t parte tem parecer ravoravúl, 
menos quanto âs p alavras fiMes: ~uma sob 
a. dírec~ã.o do pre~ídcute c outra. do vice-
pre.sidente. ~ . 

A Mesa cons!der<~ projudic~do e~to pon L•J . 
do§ !• do art. 4• oru vir i.ude !1:1. rejeição da 
primeira. }lar le do art. 4•." 

Vou pô!' a Yot.os. 
Posta. a votos, é rejoita.tltt ~ oeguitltc pri

mffil'~ p11rtCl do art . 4•: 
«Art.4.• A Côrte de Appollnç7io é composta 

fie 12 juizes (<lesemb:u·gadores), <lous dos 
quaes, eleitos po1· seu~ pares, oxorceriio por 
um anno os cargos de presidente e vice-pre
sidente, podendo ser reeleitos, • 

E' approvada o. seguinte parte d o § !• d.o 
referid:o art . 4•: 

« § 1.• A Cô1·te de Appcllação tem jul'isdi
cçio em toJo o dls trict? e divlde-so e m duas 
ca.mar as, eom o. desigmt<}iLQ de prtm.eí1·a e se
gun4a. 

E' consídora.da pl•ejudiGa.da. a. segunda parte 
do referido 9 l•. 

E' igualmente coosidol'&do prejudicado o 
§ 2• do reterldo art. 4•, 
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São snccessi vamente postos a vot•.s e a.p
provados os seguintes artigos do rubstitu
.tivo do Senailo: 

<<Al't. 5° A Cõrte de Apellnção tem uma 
s'3creia.ria com o seguinte pessoal: 

1 SCCl'eWÍO. 
l official . 
2 es:rhâes . 
2 ama.ouoosc;. 
l parleiro. 
2 contínuos . 
2 officiaru de justiç,~ . 
l col'l'eio. 
Al't. Gn. Ha c:n cada Tl'ihuno.l do Jury dous 

~3crlvães e um purr.oil'O. Em cada juizo sin
gular ha.ver·ú. um escrivãu,excepto nas varas 
orpha.uologica.a o na. du. provedorla.,ca.da. uma 
das quaes terá. dous, a.fclm dos escreventes 
juramentados e ofticiaes de justiça. que forem 
neceasarios, servindo de porteiro pera.nte 
cad;~ juiz o ofllcütl de justiça. que estiver de 
semana. 

E' annunciada. a votação do seguinte 
artigo: 

Art. 7•. O Ministerio P11blico compõe-se de: 

1 procurador geral ; 
5 promotores publicos ; 
6 adjuntos de promotor ; 
4 curadores, senio: 
1 da orphãos ; 
1 de massas fa.llidas ; 
1 de ausentes e do evento ; 
1 de resiiluos . 

Para serviço de seu expediente haverá 
dous ama.uueoses e um contin\lo, sób a dire
cção do procurador geral. 

O Sr. GerUJ.aoo Hasi!Jlocber 
(para e11camiflhar a 11olaçao)- Pedi a. pala
vra, Sr. Presidente, para enca.minh<~.r em 
poucas pal&Vl'M a votação do art. 7•. .: 

Faço parte da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça., e posso dizer á Ca.sa 
que no seio da Commiseão nunca. se conseguiu 
e~tabalecel' uma. unida.de de vistas sobre o 
plano geral deste projecto . 

pl!ã.os quando é indiscutiv_cl a. necessidooe do 
dons cu1-a.dores de orphaos, como de dous 
cunwores de massas tallida!', ao passo que 
não ê necossario o augmento dos promotores 
publicos, conforme o sub5tltutlvo do Senado. 

De modo que, acceito o substitutivo do Se
n?do ou o projecto C<l.mara. sob o ponto de 
vrsta. da. dE>speza., e <~ mesma cousa. por
quanto não sã.o ca1'gos renumerarlos 'e sim 
cargos retribuídos por meio de emolumentos 
que recebem os curadores de O!'phã.os, de (tU
sentes e de mas>as fa.ll idas. 

A Ca.r_na.ra. com~nc~re-sc dest<l. resolu~ão 
verda.derramente IllogrcJ. de atlmittümcs a 
nccessid"de úc augmon to tle magistrados e ao 
.mesmo te ropo não a.dmittirmos o au"mento 
do numero de auxiliares primordiaes ~da jus
tiça., 

Portanto é muito mais razoa.vel (J.Ue a 
Cama.ra. mantenha. aquillo que fez a princi
pio, porque assim a.ttende a uma necessi
dade publica. 

O substitutivo do Senatlo n1fo faz sioi\o 
perturbar s~ri amentc a. marcha. da justl~a; 
não o.trende o processo em sua. essencia, ape
nas o modifica em seus detalhes, para peior. 

Quanto á. despeza.nã.o ha. alteraoão porque 
os funccionarios cujo numero A a.ugmentado 
não percebem ~enciment.os pelos oo1'ros publi
cas e sim emolumentos. 

E' portanto de just iça qne seja. rejeitado o 
subsh tutívo do Senado e que se mantenha o 
dispositivo da. Camara. 

O Sr- ~J:ello Mattos (pe~a ordem) 
-Sr. Presid11nte, as ponderações do illustre 
representante do Rio Grande do Snl não 
t eeDl procelencia. 

0 SR. GERMANO HASS.LOCHElR dá um aparte. 

0 SR. MELLO MATTOS-Um logar de cura
dor de orphãos é sufficlente. 

0 Sa, GERMANO ll~SLOCIIER tlá UDl apa.rte. 

0 SR. MELLO MATTOS-A maioria. da Com
mísslio não pó de esta. r com V. Ex., porque 
ella approyou a. emenda do substitutivo do 
Senado, tanto assim que o parece1• foi formu
lado nessa conformidade. 

Si a. 'maioria da Comrolssão tivesso sido 
contra. esta parte do parecer não poderia fi
gurar o substitutivo do Senado, prevale
cendo a. idéa. do projecto. E a. ra.zão foi que o 
crlterio adoptado 'pela. Cama.ra não é identioo 
a.o criterio adopta.do pelo Senado. 

Representa mais ou menos a. m6dia. do 
modo de sentir da. maioria da. Commissão, 
o parecer que aqui. esta.1•6. exarado. Quanto a 
oste a:rt . 7• , houve profunda divergencia. no 
seio da Commissã:o , opinando eu, como 
.outro~. que seria. mais coavenien~ que se 
mantivesse o pr:>jecio da C&mara. . 

Com etreito, parecia ha.vor (.\lta. de logica A Ca.ma.ra. entendeu dividir os logares do 
d<l. nossa parte, quandl) reconhecemoS' a ne- ministerio publico, tomando por base sua or
oossida.de do augmento de desembargadores, ga.nização e diiltril>uiçã.Q do serviço. O Se
demonstrando as esta.tlsticu o a.urrnento de nado tomou por ba.se outro crlterio. 
serviço, crea.ndo-ae duas varas de orphãos e Portanto, desde que adopta.mos o criterio 
entretanto m \llte no3 u u só curador de or-do senado, havemos do logicamente Moptar 

Yol, Y1 
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o artigo correspondente colll rela.ção aos 
memb1·os do Ministerio Publico. 

E' o que tinha a. díztu·. 

O :.e·:r. Rodolpbo :Paixão (pel(J, 
ordem)-Sr. Presidente, deseje.va que V. Ex. 
me informasse si não se está votando o su
bstitutivo do Senado ao projecto do. Cama.ra.. 
A Carnara. póde votar emendas ao substitu
tivo uu deve acceitar o substHutivo 1 

O ~r. Presidente-Já a. Mesa ex
plicuu no inicio da votação que, deferindo um 
requerimento, ia. proceder á voiação, artigo 
por ar·tigo. 

O SR- RoDOLPHO P AIXXo-Isso me parece 
em rlesaccôrdo com o Regimento. 

0 SR. BRICIO FILHO-E' conforme a Vira
cão : ura vota-se em globo, ora llesangloha
dament<J, 

Em séguida é posto a votos e approvado o 
refel'iJo art. j•. 

a. inv<*ltidura. vita.I\cia seja sempre pn.ra. uma. 
da.s varas crjminaes. 

III. Os pretores, dentre os bacharei.s ou 
doutores em scieucias jul'idica.s e socines. 
por Faculdades da Republica, com quatro 
a.nnos, pelo menos, de pratic<~ forense e den
tre os juizes elo dil'eito em dis •Jonib ilí•lade 
reconhecid\l.mente idoneos, em' proporçãÓ 
1gual. 

Os pretores servem por quatro annos, ex·· 
cepto os nomeados dentre os juizes elo di
reito em dbp0nibilidade, qu~ são vitalicio~, 
e dur~\nte es.~e prazo não serão demittidos 
si não a seu pcdíuo ou om virtude d rJ sen
tença. 

Porlem ser rec.r1nd nzidos, medeanto reque
J•imento a que deverão juntar informt~ção 
dos juizes de direzto com quem homrerem 
servido, dos pr•eeideutes da Côrt.e de A ppel· 
lação B de sua.s camaras, a.ttestando s«a. in
telligencía e .zelo no desempenho do 0<1rgo, 
assim como um mappa d<1 esta tística judi
ciaria, demonstrando os feitos e1u qu o hou
vorem funecionando, sendo tanto o l'eq_ueri-

0 Sr. Ge:rmano Hassloche:r menta corno os doeumentos publicados com 
(pela ol·!lem) raquér verificação da vob.çã·.J. antecedoneiano Diario Offioíal . 

Feira a verificação, reconhe-se que o ar·• IV. O prucura(lor geral, dentre os bacha.
tlgo foi approvarto por 95 votos cont1·a 19. · reis ou doutores em sc!encias jurL icas e 

E' annuncit1da a votação do seguinte ar· socíaes, por Faculdaues dJ. ltopublica com 
tigo : seis a.nnos de pratica na ma.gi~ ~r atura., n o 

«Mt. 8.' Os desembargadoTes juizes de Minbtel'io Publico ou ua advoc11cia, ~endo 
direito, pretores, procul·ador gGral, promo· eonservado emquanto 'bem ser vir . 
tores publicas. curadores e o secretario da V. Üd promotores pllblicos, us cur tttl.ores 
Côrte de Appellnçi:í.o são nomeatlos pel" Pre- e o secretario da. Côrte de Appeílação, deu
sidaoLe ua R~ publica, ob~ervadas os ~eguiu- tl'e os bachareis ou doutores em sdenclas 
tes dbposiçoes : jurídicas e sociaes Dor Faeuldades da Re-

I. Os de~ernbal'gadores, dentre os juizes publica, com trcs a.nnos do pratic<~o torense, 
de direito, pela ordem de sua antiguidade, sendo conserva.dos emquanto bem servirem. 
contamlu·S!3 esta da do. ta d11 l'o;:so e prcvalo- VL Os supplen tos do protm•, quo sorvirão 
cendo om Igualdade de condic;oes : por quatro annos, o os adjJ.lU1oS dt3 promotor, 

a) a. antíguidaile no cxtinoto Tribunal Civil quo serão oonserv~•dos emquanto bem ser-
e Criminal; Yirem, sã:o nomeados pelo Ministro da Jus· 

b) a t!ata da. nomeação ; tiça, dentr o os doutores ou ba.charois em 
c) a i<iade. sciencias jurídica~ e sociaell por Fa.cuHades 
II. Os juizes de direito, dentre os bacha.- da Republica, com dous auaos de pr atica 

reis e duutures em sciencias jurídicas e so- forense. 
cia.eij por l'.wultlatles da. RepuhliCla, que t.11- VIl. O otRciaJ, e~crivães o amanuenses da. 
nham pelo menos seis v.nnos de exercido em Côrte de Appellação e da P1•ocuradoria Ge· 
cargos jutiiciarios, no ~Hnisterio Publico ou ral, assim como os escr ivãas do Jurv, dos 
na advoMoia, sendo até seis, dentre os pre- juizes de direito e dos pr etores, serão· nome
tores ; até cinco, dentre as membros do Mi- ados pelo Ministro da. Ju.l t içv. e Negoc.0S ln
nistel·io Publico e advogados de notol'io sa- terioros.· No prov imento dos offieios de jus
bar; até quatro, dentre os juizes federaes tiç11 obser vat•-se-ha o disposto no decreto 
ou da a.ntiga m agistr!ltura, em disponi- n. 9.4.20, de 28·de·abril de 1'895. 
bilidade. VIU, Os demais emptcgadô'S da. Cô!'te de 

A vaga dt> juiz üe orphãos e ausentes e Appellação sel'ão nomeadas ·Pelo prllSILiente 
da. provecloria. será. ·preenchida pelo juiz de cles~e tribunal. 
direi to mais tmtigo da.ll. varas contencio!as ; IX. Os otficia·es ·de justiça serão nomeados 
a. de Juiz do cornmercio, do ci'vel, e dos feitos polvs juizes de direito e pretores perante 
da. Fazenda Municipal, pelo mais antigo j uiz quem ser v irem, bem assim os escreventes 
das v Mas crimina.os e a. destas 11elo jtti:~~ juramGntados, por proposta. tio r espe'cti vo 
4e tlíreito, que Cor nomeado, 'de modo que · e~crivií.o». 
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O Sr. ·Galdino Loret:o (pclil 
ol'dem)-Sr. Presidente, e~te artigo ~ o que 
no sub.~titutivo do Senado estabelece a pro
moção dos juizes e desembargadoros por an
tiguidade absoluta. 

A commíssão deu parecer favorave l, mas 
pa.rece-mc que a proposição correspondente 
do p1•ojecto da Camara. consulta. melhor a 
conveniencia J.ublica , porqu\'l estabelece a 
promoç.ã.o de rlous terços por antiguilhule e 
Je urn terço por merecimento. 

Nesta conformidade, voto cont ra o sub· 
stitutivo do Sonado c a favor do prvjecto da 
Camara. 

Em seguida, é posto a votos c a.pprovMo 
o referilio a.r t. 8• . 

O St•. E..-IU.erahllno D n.ndelra 
(pela ordem)- Sr. Presidente, peço a. -vtrifl
eação d.'l. votação. 

·segundo me parece, o que foi a.pprovado 
foi o art. a• do substitlltivo do projecto da. 
Camara. 

O SR. PRESll!ENrE-Foi approvad.o todo o 
vrtigo. 

0 SR. E~MERALDINo BANDEIRA- Nestas 
condições, ficou assento que a.g UO!Uoações 
para. os lugares de juizes da. Côrte de Appel
lação serão feitas exclu~ivamento pot• anti· 
guidade ~ 

U:rrr SR .. DEPUTADO-Sim. 

O SR. P&EsmENTE-v. El(. insiste no po· 
dido de verificação ~ 

0 SR. EsMERALDINO BAND&IP.A.-Nào, 

O ·St•. Ba•iclo Filho (pela ordem ) 
--Sr. Presidente, parece-me que se vao 
vot:J.r a apos:~utadoria compulsori:J. dos St'S . 
dcsembargadQres. 

0 SR. MELLO MATTOS- Dos magistr:~dos 
em getal . 

0 Sn . GALDI!\"0 LORETO -- 0 dispositiVO •i o 
senado supprimc isto. 

O Sn,. Bnrcro FrLno -Sr. Presidente , 
creio que o escl<trccimonto ~ nece~S ll.l'io 
nesta hora: não conheço em todo oste pro· 
jecto,quc v amos votar cmomla. que esteja em 
condiçõe~ de mais despe1•tar a. nossa a.ttençii:o 
do que es\a. (apoiados)_ 

O n. IH, c!o i\r t . o•,r!o substitutivo do Se· 
nado es~a.belece " que os juizes Llo Districto 
Federal podem perder os seus logares pol' 
a nosen l;,doria decretada pelo Presidente da. 
Ropublica, quando, em exame de sanidade 
l'oquorirlo pelo minister-io publico perante a 
Côrte de Ap~llaç~o, for reconhecida, por 
maioria do .votos, em escrutínio secreto, a 
in vali dez do ma.gistr:1.clo . • 

Ao passo q no, Sr. P residente, o n _ 3 
do § 5•. . . du. leítra. . . não sei quaL •• 
( hilaridade), do a;t. 2• do pPojecto da Ca.
roar't (l!WOl esto t!lmpo todo a procurar 
porque isto aqui mtá. tão cheio da l.et tras 
grJJ.ndcs, algll.rismos romanos, pat•agraphos , 
allncas, fa.zendv uma. confusão tal que nin
guem entende) e no passo que a tal dis
posição estabe lece que os juize~ p odel'lí.o 
perder os seus logat•os, entre outros casos, 
quando t iverem complct1do 70 a.nnos de 
iuade. 

O SR. GALDIN O Lon&To--Requeiro a ve- De modo que tomos esi.es dom casos dis-
riftcação . · . tinctos: pelo n . 3 do art . D" do substitutivo 

Proood.endo-se ;l verificação, rccoohecc-so do Senado, a. aposentadoria só póde ser· de
terem votado a fa.vor l02 Srs. Deputados e crotada por inva.lidoz; polo n. 3 (não torno 
contra lO-total 112. a repa,ir todo aquelle rozario de lettras e de 

E' annuneiadaa votação do soguinto artigo: algarismos pal'a. não tomar tempo á Ca.-
mara) correspondemo ao project o da Camara, 

. ~At•t. 9:• ~ão vitalicios e ioamovívoi's os o juiz perde ta.mbem o logar por motivo de 
JUlZes de.t!_1re1to e desemh:wgadores, os qu:J.es haver completado 70 a.nn.os de idade . 
só pordcra.o seus lagares : . _ 

1. Pol' e:s:onmoação a pedido 011 em virtude _Po! consequcnc1a, u.quell~s que qll1zer~m 
de sentença condemnatoria.; . ·ebmma.~ Cl!ta. aposentadona compulso'i'J~ , 

li. Por aposentadoria, a requerimento seu, devem app~ovar o n. ~ Llo :wt. go do s!'-~stt-
medoantc :Pl'OVU. do invalidez.» t u tlVO do vCUailo, P? IS que a sua l'6J81Çã.O 

Em seguida 6 posta a votos e approvada ~~porta. D ú estabelocJ~ento dl.\ compulso-
a. primeira pa.rte do referido <nt . 9• até os nedadc da aposantad.orza-
ns. 1 0 li: Antes da Camll.ra, vot!'!-r, Sr. President~. 

E' a nnunciada a votação da seguinte t er
ceira :par te do referido ar t. 9• : 

di!. Por aposentadoria decretada pelo Pre
sidente da. Republica., quando, em exame de 
sanidade, requerido pelo mioi,sterio publico 
perante a Côrto de Appellação, for reco· 
nhecida., por maioria de votos em escrutlnlo 
secreto, a. invalidez do magia\rado.~ 

devo cho.mar •t ato<>nça.o pa.ra. estes do1s 
pontos importantes : primeiro, si l'ajei
tarmos esta parte do substitUtivo do Se· 
n:J.do, tti)S vamos concorrer pa.ra. arri.\near 
do posto de trabalho juizes quo podem estar 
perfeitamonb nas condições de um b~m 
exercício de suas funcções, o qua é uma in
j ustiça clamorosa, além do augooento do 
despeza. que proporcion&mOll ; segundo, si re-
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jeitarmO!I e3ta pa.rte do substitut!vo do 
'senado, vamos praticar uma inconstitucio· 
na.lida.de, .• 

O Sa, RooOLPRO PAJXlo-Não apoiado, I! 
doutrina já. firmada pelo S11premo Tribunal 
Federal. 

O SR. Barc1o FILlw-. .. porque a Consti
tuição deelara. que são consentidas as apo
eonta.dorias dea.nte de invalidez provad1.. 

Não sei quem possa dizer que a Idade de 
i <.! nonos ba.sts por si só para demonstrar 
r1úe a invalidez fica. pcl'feitamenb demon· 
strada. 

Bem sei, Sr. Presidente, que uma incon· 
stitucionalidade a mais em um meio onde t're
Cluenf.e$ inconstitucion&lidades sã.o pra.t.iea
d8.9, nãD é motivo para. causar estra•1heza.. 

0 SR. MELLO MA.TrOS dlí. um aparte. 
O Sa • . B&rcro FrLno-Eu, porém, me ;Jinto 

na necessidade, no momento em que mais 
um golpe va.e ferir a já. tão apunhalada Con
stituiçã;o, de chamar a attenção da. Casa. 

São as poucas considerações que tenho a. 
fazer li Casa. 

Quem approvar o substitutivo do Senado 
nesta parte, rejeita a compulsorieda.de da. 
aposentadoria, defeo.de a. Constituigão. 

Quem, Sr. Presidente, rejeitar es~a. pa.rte 
do substitutivo do Senado, estabelece a a.po· 
~entadoria. obriga.toria, abre a. porta. a mais 
alguns afilhados, e dá. mais um golpe na 
Constituição. 

E eomo se trata de mataria de impor
ta.neia, e como as nossas opiniões preci
sam dea.r bem definidas e bem pa.tenteadas, 
eu, valendo·me de dis]l08ição do Regimento, 
peço a. V. Ex. que consulte li Casa se concede 
a votacão nominal. 

Consultada. a Oama.ra, é rejeitado o reque
rimento de votacão nominal por 77 votos 
contra. 32; total, 109. 

O Sr. Presideute-Vae-se proce
der á. votaç,'í.o do n. 3 da. 2• parte do art . 9°, 
com IJarece·r eontrario da. Commissão.(Pausa). 

De novo declaro á. Ca.rna.ra que, r~eitado 
o· n. 3, fica prevalecendo o n. UI, lettra. a, 
do at·t. 9° do projecto da Camara. 
· Posto a. votos, é rejeitado o n. m etc., por 

50 contra. 50. 

o 8r. Presidente-Poço aos nobres 
deputa.dos que se conservem em ~uas cadeiras; 
acaba. de se verifiea.r que ha. apenas 107 Srs. 
Deputados no recintCI. 

E' considerada. pl'ejudica.da. a 3• parte do 
referido art. g•. 

PostO, a votos é a.pprovado o seguin i.e pa. 
ra.gra.pbo uuico do referido art . 9• : 

« Pa.ra~apho unioo, O jui:~: de direitO quo 
não· acooi\aor a nomea.çã.o q tte lhe compe~ir 
por a.ocesso será declarwlo avulso, sem dl,. 
rei to a vencimentos.» 

O .iilv. Paula 1\a~os (pela ordem) 
-Sr. Presidente, requeiro verifiro.çã.o da 
votação. 

0 SR. GAbDJNO L oll.ETO- Esta. terceh•a, 
parte nã.o foi prej ndicada. com a. votação 
anterior~ 

O Sr. :l.~re.siden.t.e-0 nobl'e Depn
tado tem razão. O que se deve votar é 9 
pa.ragrapho unico, que \em pa.recer fa.vo· 
ravel. 

Posto a. votos, é a.pprovado o referido para
grapho uni co do art . 9. • 

E' a.nnnncia.da. a votação .do seguinte 
art. 10: 

«Art. 10. Os juizes e mais funccíonarioo 
serão subatituidos: 

.I. O presidente da Cõrte de Appellaçã:o 
pelo vice-presidente ; 

li. Os presidentes das Ca mal'as pelo ma.is 
antigo juiz da respectiva camara, o qnaJ, 
nã.o obst&nte, continuar:!. a. ter voto e sara. 
relator, si for sorteado ; · 

III . O vice·presidante no Conselho Supremo 
pelo juiz ma1s antigo do tribunal, que ~&!ll· 
bem substituirá o de.!lemba.rgador sorte.a.do 
pa.ra. servir no mesmo conselho ; 

lV, Os desembargadores de uma Ca.mara. 
pelos de outra, e, 011 fil.lta. destes, pelos juizes 
de direito, uns e outros na ordem da anti
guidade ; 

V. Os juizes de !ill'llito pelos pretore~~ na 
ordem de a.niiguidade : 

Vl. Os pretores pelos sou a supplen tes ; 
VII. O procurador geral, . nos lmpedi

mento.; oocasionaea, peloe promotores na 
ordem nurnerioa ; e, nos outros casos, por 
cidadão nomeado interina.men te pelo Minisiro 
da Justiça., nas condições do n. IV t!.o a1•t so ; 

VIU. Os OUl'adOl'es, os promotoreE e ad
juntos, uns pelos outros, por d~ignaçiio do 
proc.ura.dor eeral, preferindo na snbstituição 
os euradores da mesma vara ; 
I~. O sec1·etario da Côt•te de Appella.ção, 

pelo otll.oia.l ; e este, assim como os demais 
funcoiona,rioa da secretaria, por designação 
do presidente_do mesmo trib~nal; 

X. A substituição dos escrivães rege-se 
pelo decreto n , !J.4~0, de 28 de a.brH de 1885.» 

O 8.-. Presidente -o n. I deste 
artigo, que diz : «O Presidente d~ Côrte de 
Appellação pe~o vice-preSidente~. Plll'OO~ 
prejudicMo pela rejeiçã.o da primeira pa.r te 
ao art. 4.• , que deu em resuhado a suppres
são do Jogar de vice-presideo te da. Cõrte de 
AppelltQãO, 
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Prevalece, pois, B<!gu'Iido pensa a. MePa, o ·§ 3.~ Impor ao .wu escr1vao a pena de 
qU:e se acha disposto . no projecto da. Ca.mara ·advertencia, em particular ou nos autos, e a. 
quanto á. substiiuição do presidente da Cõrte de suspensão a~é tres mezes. · · 
de Appellação, isto é, será elle silbstituido Art. 13. Aos supplentes de pretor coiJl: 
pelos p1·esidentes das camaras, na ordem da pete coadjuvar o pretor no preparo dos pro- · 
antiguidade. çessos de sua competeocia e na celebrayió 

Salvo reclamação, a Mesa considera Jlreju- dos casll.mentos. 
dicado este n. r. (Pausa.) Está. prejudtcado. Art. 14. Compete aos juizes de direito do 

Em seguida são successivamonte pÓstos a .civel e aos do commercio, respectivamente: 
votos e approvados o referido art. 10 e os § 1. o Em primeira instancia: 
ns.II, UI, IV, V, VI, VII, VIII e IX. . 1. Proael!lla.r ejulga.r! . 

Posto a votos, é rejeitado o n. X do refe· a) as causas contenciosas de valor e~:ce-
rido art. lO. dente de 5:()01)$, as de fallencias e as reJa-

Em seguida são successivamente postos a. tivas :1 constituição, runcciona.mento e li-
votos e approvados os seguintes artigos : quidação das sociedaáes commerciaes e ano· 

Art . 11. Quanto á posse, exerclcio, incom- nymas, qualquer que sej3. o seu valor; 
patibilidade, licença e vestuarios, se obs&r- b) as inestimaveis o as de qualquer valor, 
Yat'á o disposto nos decretos ns. 2.464, de ilã.o commettidas a. outra. jurisdicção; 
1897, 4.302,.do 23 de dezembro de 1868, e c) as administrativas nii.o conferidas ás 
6.857, de9 de março de 1878, com as modi· varas privativas de orphãos e ausentes, e da 
ficações desta. lei. provedoria e resíduos, e aos pretores; 

c ·t 1 1 D t · d) as de nullidado do ca.sa.mentG e as 
apt u 0 I - a compe encut. : questões do impedimentos matrimoniaes. 

Ar~. 12. Compete aos pretoroo : u. J~lgaras cau:sa> du divorcio por mutuo 
§ 1.• No civel e commercial : consentimento. 
I. Processar e julgar em primeira inst.an- § 2. o Em segunda instancia: 

ela : Julgar os recursos c appellações dos dos· 
·a) as cansas contenciosas até o valor de pachog e smtençaa dos pretores no cível e 

5:000$000; commercio, tendo para esse fim cada jaiz 
b) as causas do inventM'io e pa.t'tllha. on- uma. circumscripção especial. 

tre maiores, não havendo 'testamento, até o § S. • Julgar, constituídos em junta, em 
mesmo valor ; unica tnsta.ncia, os embargos de nulltdade 

c) as c:ausas de despejo de predios urbanos ; da sentença e os inft•ingentes do julgado 
à) as justidcações, vistoriaa e outJ•os exa· com elle nocumulados, oppostos ál sentenças 

mes p:~ra. servirem de documento. profe1·idas por elles em segunda. insbncia., e 
li. Julgar por sentença, nos limites de a• a.cçõos resoiso1•ias propostas nas mesmasr 

aua compet~?llcia, as composi91'es entre par· condições. 
tes oa.pazea de transigir e dar· lhos exoouçio. Art. 15, Compete ao juiz do direito da. pri· 

lU. Homologar e executar as sentençu do melra va.ra eivel, privo.tiva.monte : 
Juizo arbi~ral quo não excederem 6. sua com· I. Exercer as aUribuicõeS a que so refere 
petencia.. o art. 19, §§ lo o 2o do decreto n. 2.5'79, de 

IV. Proce~sar as causas de divorcio por 1897, quanto aos tabolliães do 110tn.s, otnotaes 
mutuo consentimento. de rogiatro de hypothecaa e escrivão de 

V. Exercer as aUribulções não con teneio- protesto o de registro especial de iitulos. 
~as. :relativas ao ca9amento, SUl\ celebraçio, li. Cumvrir as pl'Ccatorlo.s das justiça~ do 
e as referentes ao registro olvil, na fórma. paiz dit•igtdas á. justiça local do Distrtcto 
da.s l(!Í8 vigentes. Federal, que nio sejam concernentes á ma· 

·VI. Exercer as tuncç&s r ela Uvas 4s elei- teria crime. 
ções de intendentes munioipacs e ao alista.· III. Julgn.r as suspe!çOea opposta.s aos pre-
mento dos guardas nacioua.es. toros. 

§ 2.• No crime : lV. Habilitar os pretendentes a.os otll.cios 
I. Formar a culpa nos crimes communs da de justiça. 

competencia do ·jury, atê a pronuncia, e~- Art. !6. Compete a.os juizes de dll·eito, de 
clusive. orphitos e ausentes: 

li. Julgar as oontravonções processadas I. Prooesssar a iulgarn.dministrativa.tp.ente, 
pelas autoridades policiaes (lei n. 628, de 28 em primeira instaneia, as causas da 1nven· 
de outubro de 1899, art. 6°, e lei n. 947,· de tarlo ~m que h_ouver herdeiros orphão~ ou 
29 de novembro de 1902, art. 10). interdictos, pa1·hlha, tutella e curadoria, e . 

III. Processar c julgar os demais crime~ e conta de tutõres e curadores. 
contra.venções, ora sujeitos i1 eompeteneia. ll . Exercer as attribuiQões contidas no 
das juntas correecionaes (decreto n. 1.030, a"'. 5•, ns. I a X, do decreto n. 143, de 15 . 
de 14 de novembro de 1890, art. 58). · de março de 1842, bem como o processo e 
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· julgamento das c~usàs de intordieção. o ma.ia Art. 20. Compete a.o juiz de-direito da 
. actos de jurisdicçáo -voluntaritl. em ma.tcria. primeira. ·vara crimina.l, privativamente: 
orpbanologicae. . I. Proceder; com assistencia. do 1 ~ promo-

IJI. Procedm• ã arrecadação dos bens de t o1• publico e do presidente do Conselho .Ma
ausentes e vagos e prover a rospeito da nicípal, ~ revisão dos jurados. 
apuração e adminis.traçiio delles, na fôrma Il. Fazer parte da. junta revisora de a.lista-
das leis e regulamentos. menta de guardas n acionaes . 

São incluídos nesta disp. sição os espolias Ill. Cumprir as precatarias lla.s j ust.iças do 
de estrwgeiros, s ;Ivo havendo coavooçã.o ou pa.iz, dirigidas á j urísdicção criminal do Dis-
tTatado. tdcto Federal. . 

Art. 17. Compete ao juiz de direito d:1. . ~~~ Cumprir .00 pe~d_osde ~d~adi~ d~ 
provedoPia 8 l'eiliduos: J~ttças do. p~tz, dtrtgtdas â JUtlsdieçao em 

I. Abrit• e-curnprir os tostamentos e codi- mtn~l do DJstu cto Fe~e: ai. 
cillos. . V. Nom,e_a~· e demttt~;· os porteiros e ser-

n. Reduzir o tesl;a.meu to nunaupativo a ~-e~,ICS do• tr~bu.naes do JurJ • 
pu.blica·fórma. . E . annuo01ada a votacao do seguinte ar· 
. III. Processar e julgar, em primeira in- ttgo • ,. . . . . 
stancía, as ~.ausa,s de nnllido.da de testa- drt. 21. CompottJ aos JuHes da du·atto: 
manto e as propostas contra o testamenteiro I. Impor correceiona,lmente aos osct•ivães 
para cumprir a.s disposições t estamentarias, do seu juizo, por faltas do offlclo ou írregn
e presta.·r cont!\13, lar i lade de conducta, adverte nela em par-

IV. Processar e julgar inventarias e pat• tlculat• ou nos autos, suspensã.o a.té tres 
tilhas de oons d ehados em testamento, sem meros e as penas especific:l.dns nesta 1· i , bem 
herdeir-os orphãos ou l nterdicto~. (Decreto como conoodar-lhes liceaça. a.té oUo dias. 
n. 4 .824, de 22 de novembro de 1871.) H. Fazer parte da junta. lncumbida da re-

Art 18. Compete ao juiz dos feitos da v isã.o do alistamento do eleitores municipaes 
Fazenda Municipal: e constituir a. ju'lta do divisão do d!strictn 

r. p1·ocessar 13 julgar as causas em que em secções e organizM;.ão tias 1uesa.s alei
for interessada. a Fazenda. Municipal como toraes, portenc-~nú~ _ao JUiz de. direito ma.~s 
autora ou ré. antigo as a.~tribu1ço.es conf~r1.das ao presl-

ll. Processai· e julgar 0 executivo fiscal que del)te do Olthncto Tnbuna.l C1v1l e Criminal 
tem por objooto a cobrança. da divida activn. (le1 n. 939, do 29 de dezembro da 1902). 
ou proveniente de contractos com a admi
llistração municipal, a,lca.ncc dos rCSJIOD· 
saveis á Fazenda. e os de lmpost\lS, contt•i· 
bul~ões, fóros, laudemios o multas, baru como 
as lnft•acções da.8 postura~· municipaes. 

lU. Processar G julgar as dcsapropl•iaçõW! 
por utilidade publica municipal. 

Art . 19. Cotupete aos juizos de diroiio do 
crime: 

§ 1, 0 Em primeirtdnstuncitt: 
Í. Pr•ocessar e julgar: 
a) o~ crimes de ra.9ponsabilidadc dos fun· 

ccionarios sem fôro privaUYo e os conoexos 
cam os de responsabilidade ; _ 

b) os crimes de fullancla ; 
U. Processar e j ulgar os crimes dq,s3gna.dos 

nos a1•ts. 101 do deoreto n. 1. 030. de 14 de 
novembro de 1890, e 5 da. lei n . 628, de 28 de 
outubro de IB99. 

III. ProceSSill ', desde a pronuncia inclusive, 
e submatter a julg-amento os crimes da 
competencia. do jury. 

IV. Exercer ns :runcções de :presídento do 
jury. 

Y· Conceder habeas corpu~, com as restri
cçoes legaes. 

O 8r. Rivada.via. <Jorr·êa.
Desisto da pn.la.vra. 

Em soguidtl ó a.pprova.do o refllrido a rt.2J. 
g• posto o. votos e approvado o oogulnte 

a.t•tigo: 
« At't. 22 , Compete ao Tribunal elo Jury: 
I. .Jul.·ral' os crimes não oxpt•es;amente sub 

m~ttldo~ tt ouGrn~ jm•hdioc<;ics . 
I!. Julgar os crimes quo fo1•cm sujeitos á 

sua. docisii.o, ainú11, que se vor•illqtte, pelM 
respostas dos juradas aos quesitos, que per
t.oncem á competencia do pretor ou do juiz 
da direi Lo da. Va.J'a criminal. ,. 
.. E' igualmente a.pprov:l.do o seguinte ar
tigo: 

«Art . 2-1. Sô poderão ser juratlos os cidW' 
dãos maiores de 21 annos, que reunirem as 
qualidades de eleítor,a.té a iJ.ad~ de 60 ancas, 
possuindo a r•enda llllllll<ll de 1:200$, no mi· 
nimo,pot· bens de raiz, ou o duplo quando o 
rendimento pro-vier de commerclo, industria 
ou oa.rgo publico . 

A posse de titulo scientifioo pelas facul
dades d:~. Republlca ou estran,geiras comtiiue 
prova de renda.» 

§ 2" Em segunda, insta.ncia: 
. 1_u1ga1' oa recursoa e a.ppellnQOes. das deci· O 8r. Drielo Fllho (pela ordem) 

CISOeS proferidas pelos pretores no crime. requer veri1lcação da votação, 
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Feita a verificação, reconhece-se que o aT
ti go. foi n.p.prnva.do por lllvotos . . 

E' a.nnuncia.da. a.. votação.do art. 24: 
"Art . . 24. Compete a. Côrto de Appe.l

!ação: 
1, Deliberar sobre 1naiel"ia. de ordem e S«)r• 

viço intllrno, que lb.e interesse ou a ca.da. 
uma das ca.mara.s, sampre que for para essa 
ftm oonvoe<loda. pelo pri!Sidento por s1 ou ú. re· 
quísição de um ou mais desembargadores. 

II. 0I'g·anizal' o seu r egimento íp terno e re· 
formal-o, sm1do, po1·ém, vedado crear dlspo· 
Bi~cs de caractor processual. 

lll. Or{>a.niza:r annualrnente a lista. de anti
guida.ú.e elos juizes de úireito, <.\ qu1l.! deve 
sempre ;J.Companhal' o relatol'io a. que se l'G· 
fere o n. VII! do art. 27, e apresentar ao 
Governo, nos casos de va.ga, os nomos daquel-. 
las a quem competir a pNmoçã.o na fórroa. 
desta llü. . 

IV. Julgo.r os recursos de !tabeas-corpns JO· 
terpo;tos de deoiaão denoga.toria. do um(), dlls 
camal'aB; 

V. Julgar da iuva.lidezclos magistrados, me· 
delnte o axarno de sanidade , na. fórrn<\ do 
art. 9. n. 3. 

VI.àvnhecer da susreição opposta aos juizes 
do Conselho Supremo. 

VII. A<lvor ür ou censurar nos accordã.os 
os funcciona.l•ios de justiça. o os juizos pm• 
demo1•a nos despachos ou :>!;lU ~suça.~ ll qual
quer out1•a. falt:J.. 

da.. :Valavra quando fosse submettido á. .vota
ção o artigo que .t!';~.ta da competmlcla dos . 
j uizes de direito, · para. impugnar o § 3o do 
a.rt. 13, ma,s infoliztnente não pu ... e fa.zel·o. · 

Vonb.o a.goro:, em rela.ção a.o art. 2~, p~ir 
a V. Ex . que consulte á. Camara se conMrda 
em qt1e a votação se taça por partes, aftm 
rl.e que eu possa oneaminhar a vGtação _da 
disposição lia lettra. b, n. 9 do refendo 
a.rt. 24. 

O S r . Cailsiauo do Nasei,
DJento (pela ordem)-S1•. P residente, vou 
suggerir a V. Ex. i.déa. que satisfará ao Sr. 
Doputa.do que acaba de deixar a tribuna, e 
é a. de V. Ex. su bmetter todo o artigo á. vota
ção, com excl usão da disposiç,'í.o cont ida. na 
l ettra. b u , 9. Assi.m ebega.remos ao mesmo 
resul ta.do e ev ita.remos a repetição da vota
ção sobre cada nutnel'o do art, 24. (muito 
bem; apoiados.) 

o Sr. Pre~idepte-Vou pôr á vo
tos o art . 24 com todus o.s auo.~ partes, so.lvo 
a. disposíc;ão da !eti;ra b, do o. 9. 

E' appPovado o referido art. 24, menos a. 
disposição da. lettra b, n. 9. . 

ll:' anunnciado. a votaçãG da. segumte Iattra. 
b, n. 9: 

b) os embargos d~ nullidade ou infringen
tes do ju lgado oppol!tos, na. execução, quando 
a. senten~ oJtequenda tiver sido por el13. 
pi.'Ofel•ida <JU po~ alguma. das Camaras ; » 

VIII. Decidir dos recursos intorpostos do 
despae1JO do prm.lirleule da Côrte de Appella
ção qne impuzer ou nã? aos juizes a pena. de o f!h· . ~ivadavia Oorrêtt (pela 
ilcscouto nos seus ven~.unentos. . . 01-dem) ( ·) _ St•. Presidonto, quando ocoupei 

IX. Julgar em uuic<J. in~tancla.. . . a. a.t\ençiio da Cama.t·a , d18outindo o pt'Ojecto, 
a) os omb~t·gos de nullJdade o os 1nfrm· refel'i-mo ospecia!monte á. disposição contida 

gentes do JUlgado com ell!'ls cumulados, ol· l n.tlottra B, n. 9, do at·t. 24, que trata. doa 
postos ~s sentenças proferula.~ etn ~ogun a omb:wgo$ ue nulliuo.do ou Infr ingentes dos 
mota.ncut po1• qu a!QUOI' d~s camara~ , ,· • jlllg~dus oppostos pa.1·a. ~ulgaroento _pehl. 

b) o~. omlmrgos de nulltda1le ou_In1'llogen Côl•to do A\>pal!a.ç:ão, En\ão, para just1ftca.t• 
tos do Ju lgado oppostos, ~a exeoucao, quando as míuh~11 1tu vídas t•ol:~ilvamonto a essa. dis
~ sont~n~. oxequenda. ttvet• sido PO!' ella. posição, gor·vi ·mo da autorl!l.ade do conse-
prof•mda o_u por alguD?a d11s aaroa.ras, lhei ro Ramalho . 

o) .M acçoe.s reso~sor1as, quando a.se!l-teoça Não desconheço <Luo oxist om na logislac;ão 
1'6sCJdenda. h vet• stdo por o1l<l profortdu. ou Rclual do pt•ocesso, no regulamento n. 737, 
por alguma. das ~ma.ras. o:: emba.r·,os de nuHidade infringentes dos 

X .. Julga.r os cr1mes coromuns e d~ ~espon- julgados ." 
s~bi~IdadG de seus rne~?ros, dos JUizes de Tratando·se, :porém, de um p1•ojocto em 
d!r~Lto, do ch~fe à e poho1~! do prefo1to rnu- que so tlá. a.uto1·zza~ ao Govern<! p&ra. con: 
D!Cipal o do p1 ocur ador ~et a.l . . . . solidar 0 pr ocesoo (\iv1t e oomme1•cuü , cntend1 

Ne8tes processos sorvzr<t de JUIZ da. ~nstru· que devia fazur as ponderações quo o ali· 
cção e r,llator o des~mbarga, lor dastgnaclo sumpto me suggeria. 
J.lela. sorte. . . . Eu, Sl'. Presidente, escuda.do nas paiavrW~ 

Paragrapho untco. Nos_Julga.meu!os que ultimatncllte eecriptas n 'um livro memo
competem as camar as reumda.s .d~verao catar ravel do Dl', João Pereira Monteiro, A.p~~ 
presan1es, pelo menOB, quatro JUizes de cada caçao do Di1'eilo, ainda. eate annG sahído do 
cama.ra. prélo, disse à camara que ia. busoa.r na ~-

0 Sr. Bivadavla 0o1•rêa (peZa 
Ol'dem )-Sr. Presidente, eu pretendia usa.r · (·)Esta di•eurso ~:ao fot rovist o pelo ort.dor. 
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lavra d~s ·me3ttes o merlto que não tinha a.. E' isto o que o Dr. Amaro Ca.nlcnnt!, 
:1. palavra de · um . discipulo apenas; (Ndo ex-ministro do ·interior, na exposição de lJlO· 

. ~Joóa.dos.) · ti vos com que precedeu .o decreto que deu 

.. E', llOr non~eguinte. Sr . . PresLdeute, s~;m competencia aos juizes locaes, chamou um 

. deSCOnhecer que existe 0&. legfsla<;:.ãO a díS· reCUl'liO extra.ordmario, SUbstitutiVO da,· ·re:
posição de ·qu(). se trâta, ma; julgando a vista; cujo julgado não deve ser objecto de 

·: rnâ, e e.u~eadeíH.lo que fazemos leis para me· outros embargoa, mesmo o a e>:ocu~ão. 
Ihora.t•;.. Eis as suas palavras :· • A exeinplo do que 

se dispoz com relação ao Tribunal Civil e· o Sa. EI>UA.a!>O R.A.MOS - v. Ex. entende Criminal, ftcou e:a:pre3so que <DO~ emba.rgos· 
qus m elhora; 3Upprirnin1o recul'foa q_ue sem- de nuiUda.do o acções ·l'e!!C!isol'ias contra M 
·pre existiram 1 . · · Benten~as da côrte» as camaNS reunidas· 

o' Sa. RrvAilAVIA. Coaaf:,\ -AclÍo que me-· julgassem em unlca. instancia. 
Jhoro, e digo-o apoiado nas pa.lavra9 de uro Os emba.rgos do nullidade com julgamel)tO 
homem que não póile ser suspeito ao nobre pelas ce.marns reunidas coostit •tem lliU 1'6• 

. Da~ut:W.o peta. B!lllia. e ·que é uma. das c urso e.draordinario · e substiintjvo da l'e
rnawros glorlas da jur-!sprudencia bt•azilelra, ,.ista; e, sen1lo r~sgim, deV\}·se cooceder·lhee 
o conselheiro Ramalho {apat·tes), que, sem identicoe et!eito1, entre os qnaes o de não· 
desconhecer os dispositivos das leis, diz em poder a nullidade ser ob~ecto do outros omc 
· sell memora.vel trabalho · Pra•~ Bnzzitei;·<t , bargos, mesJ:llo na e:occouçam · 
.. pu,la.vras quo peço. licença pa.ra ler . Elle é Penso, Sr. Presidente, que, diante das pa-
mestro, eu não sou mais uo que um disci· lavras quo acabo de pt·onuncial' , não pGlo 
pulo, si discípulo sou, e me oscudo em suns valor quo ellas possam ter, m:J.il pel.all auto.:. 
pala.vras. · ridades em que se escudam, a vama.ra. dove 

: Diz o'll<ustre praxista, que era ultra con• estar co·nvenoida. de que a pe1·rna.neneia. desta.· 
servador 0 quo 000 llooia as tlisposiçõ~ lo· disposic~o ê inconvoníell'\G, porque estes em· 

ba.rgos são um tropeço p:~.ra que as questõils 
gista.ti\•a.s do pa.lz : · judiciarlas se resolvam com tàeitidauo, tor .. 

•Sondo principio clJl•to que, proferida a nando--as eternas com detrimento dos inte · 
sGntenca deftllit.iva, fiDlln.-se o omcio do rell!lell d~s partes o com prejulzo da juatiç<~ . 
juiz, o so faz. iocontestavel o direito cootro- Chamo, pois, a a.t~nçM da. ca.ma1-a. pa.ra. 
vertido G decl~radu na senleoça, força é que este dbpositlvo que considero pernicioso 4 
~ejtm oxoluidos da execução todos os incido o· justiça. que p1•ocuramos amparar e f~voreccr 
tcs qu~ o~tiio fót•a do alc&.nco da jurisdicçlio com a nova. Rerormn Jndici:J.r la. . ( Muito
do juiz e.zecutoJ•, e tae.i síio os embargo• bem ; muito õem). 
oJTenei vos da causa. j ulgada .» 

0 Sn, EDUARDO RA~WS-E!tO. opiníiio ~ SÓ 0 ..... Edua.l.•do ftt\IUO.;i (t~la. 
do Sr. JoOCo Monteh•o. ordem)- S1•. Presidente, o que o llonra!lo 

Onpuiado pelo Rlo Grande do Sul pretendo
o Sa. RIVA.I>AVIA Cond A.-Nüo é do Sr. com a l'Ocento l&ituJ'a doa autores que oltou, 

Joi\o Montell'O, O do c .;naelheiN Ramalho, é indtizir ~ Camara a adoptar, n111 leia do 
no seu livro P: ·<i~>~e Br.,~iteira, procesao no Dlitrlcto Fedlll'lll, a mal~ ot\io&n, 

011 emlm.rjl'ot inMngentes da julgado.>, ~ mais lrl'ltanto da.s c1~opçõe~ que j !l.ma. l~ 
Sr. Presidente, do a.ccordo com oetc proJo· Ulll jurJ•ta poderia. ima.gínu. 
cto .. . s. Jo)( , quer nem mais nem menos abolit• 

o sa; Es~mnALilJ ~o BANDEIRA-v. Ex . na. Ol'ganização judiciaria deste Distrioto o 
recurso immomori.a.l, s~~oluta.rissimo, 1'ecur110 

ae refe~e a. embM•_gos O.Jlreaentailos na exe• vigente desde a velha loiiBl!tcão Filippioa, 0 
cução e não n:\ acçao, D<W é assim 7 maatído inalterado na legislação de todo~ os 

O SR. R.lVADA.VIA CoRRÊA-Não, n11. aceito, Estados como nas leis processua.es da cornpe· 
não. Foi o que 11', o irell', tencia federaL 

Pela nossa actua! oJ•ganizaçiio do processo, Quer o nobre Deputado que, na Capital da. 
depois do tribunal, por uma de suas camaras, l«lpubli03. as Camaras reunida! da Cbrte de 
julgar um feito, receber ou rejeitar a.ppella· Appellacão tenba.m J?roroga.tivas que lel.q 
ção, rejeitar os embargo~ de t•astituiçito, braziloiras não conter1ram ao mais alto trl
póda a. parto apresentar 01 embargos de buoal do paiz, ao proprlo Supremo Tribunal 
nllllidade infringentes da •entença, antes de Federal. 
entra. r na pha.se da. e~o~cuçã.o, e caGi emba.r· Si s. ~. fl)l' ea.p11.z de aiftl'Jila.r, cem a. sun. 
SfOB são julgados pela.9 ca.ma.ras reunidas, responlabilidado <1e cultor da.ti lettra,sjuridl· 
quor dizel', J?Or toda. a Côrte do Appell&Qão, ca.s, que a nossa. antJga e nova laglsl"Cao pro· 
sendo abi reJelbdM ou recebidas as oullida- C8118Ual,11qui e al~m,a.travez de todo o terrlto
del ou ma.teria. lnfriogente. rio br:ui.leiro, recuaão aos litigantes o direito· 
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do oppor, no periodo da execução, embargos 
de nullidade infringentes dó julga.do; si o 
illustre representante do Rio Grande do Sul 
sente-se com o fologo de contestar quo aquella. 
medida é, muitas vezes, o. ·salva.guarda dos 
direito• em litigio, e que, graças a ella, se 
conjuram atrozes injusttças, usurpações cla
morosas; si o nobre profissional, que é S. Ex., 
nos negar que esse remodio judiaial é fre
quentemente, um meio efflcaz de .reparação, 
a bem de patrimonios ameaçados~ de inter
esses injustamente feridos; em 8Umma·, si 
o pl'ezado collega se abjjança.r a dar o seu 
honrado testemunho, afHI•mando a. impl'O· 
ftcuida.de desse l'ecurso pela reeonsidol'a.ção 
de sentençàs ínvoluntaria.melite oppressivas, 
pelos mesmos juizes que as proferiJ.'.\m; si. 
S. Ex. puder dizer isso, attestar- isso, eu 
me submetterei ; retirar-me-hei calado e 
vencido. 

Ma.s S. Ex. nã.o é capaz de o fazer. 
S. gx. quer arrancar das nossas leis pr.)· 

cessuae~ ... 
0 SR. RIVADAVJA Coan.í:A-Com a opiniã.o 

~e Ramalho. 

0 SR. EDUARDO RAMO!-.l opinião de 
Ramalho ! 

Mas a opinião do Ramalbo não tem a.utori· 
dadc maior que a. dos lcgisladm•es e codigos 
de sempre a. repellír~~om entre nós. A opinião 
de Ramalho não basta para lançar o tumulto 
nos litlgios, creando umn cxepção unica nas 
!ois deste palz. 

O SR. RIVADA.''IA Coaaf.:A.-A loi ê lei. 

0 SR., EDUARDO RAMOS-S, Ex, quer collo· 
0111' crn &umma. a Côrte de Appelln.Qão na 
Ca pita. L d:J. Ropubllca om uma. situação exce · 
pclont\1, odloan, que se oppôo a. todll a. nosso. 
tra.dlç!o judlclarr~~o .• , 

Supponhamos q1.Ie um da nós é condemnado 
por uma divida.. Que mal póde re.sultar de 
articularmos, q11~ndo ainda penda a a..utori· 
da.de judlclaria sobre os nossos direitos;' sobre 
OH nossos bens que mal resulta, por van· 
tura, em fu,zer chegar ao conhecimento dos 
julgadores os documentos probatoríos da ini· 
quida.de ou nulUdade du, sentença., si olles nos 
caem nas mãos depois de proferida ?! 
(Apoiados,) 

O nobre Deputado nio o quer ! 
. Si a Camara entender que Jsso é sabto, 
Justo e liberal, que o fu.ça. (Muito ben~.) 

O s.~.·. DJ.•lcio FJlb.o (pela ordem) 
-Sr. Presidente, V. Ex. o a Cam~ra. des
culparão a. minha ousadia de pretender oaca
mlnhar a. vo;ação de& ta emenda. 

DGque pude apurar doa enc•minha.mentos 
an-teriores, resu1 ta o ll&gutnta : a.pprova.da. 
esta emenda. dar-seoha. a. protella.çiio da 

VDI, VI 

causa. em j~izo, havel'á. uma demora; . !W . 
passo que SI esta emenda for .rejeitada. a. 
causa não terá demora. finaL E' o que S{} • 

conclue. (Ha aparles e prolestos.) · 
Nestas condições, sem que queira, encami

nhan~o ~ votllÇão, insinuar o modo do pro
nuncmmonto, declaro q uo a Camara. antes do 
votar deve lembrar-se de. que vas l'esolver 
solJre lima medido. que si for approva.da. 
importará em uma. protellaÇã.o. A Camara 
qu.e tanto se tem pronuneiado. contra a.s 
protellaçõe5 a ponto de exigir a volaçã.o das 
emendas em globo, deve votal' a favor da 
disposiç·ão? (Muito bem.) 

Em seguida é posta a. votos é approvada. a. 
referida lettra b, n, IX. 

São succes~i va.mente posto~ a Yotos e ap~ 
provados os seguintes artigos: 

«Art. 25. Compete ao Conselho Supremo: 
I, processar o julgar em ult.ima lnstancia. : 
a) suspeiçã.o opposta aos desembargadoree, 

juizes de direito e. no proenra.dor g6ral ; 
b) resolver os confUctos de jurisdicçã.o 

das autoridades judicia.1·ias do districto,entre 
si ou com as a.dministmtivas que nii.J forem 
rederaes; . 

II, exorcer as attrílmiçõea do decreto 
n. 1.030, M't, 138, ns. I, 2, lcttra. b e n. 4. 

Paragrapho unico. O Conselho· Supremo. 
reuu!~-sa-ha em sessão ordinariamente uma , 
ve:~: por semana e cxtraordinada.mente sem .. 
pre que for convocado. 

Art. 26. Compete a cada uma. das camaras 
cumulativamente: 

I, julgar os a.ggra.vos e appollaçõos dos 
desp~hos e sentenças dos juizes do direito, 
bom como os a.ggra vos dos despachos da 
Junta. Commm•cial, negando ou admittindo 
registro de marcas do industria. ou do com
mel•oio, ou cassa.ndl> a matricula. do nego
ciantes ; 

!1, julgar os recursos o aJ)pellações d&s· 
decisõ011 o sentença~ proferidas em primeira. 
instaocia pelos juizes de diroito do.s varas 
criminaes se pelo ju1•y, comprebendidas as 
que se referirem 4 inclusii() ou exclusão de 
jurados; 

IH, conceder habeas-corpus e o:•dom de · 
svltura. em virtude de petição ou e~·o(flcio 
para orig!nariameute conhecer da illegali· 
dade de prisão ou constrangimento, ordena· 
dos pelos juizes de direito ou pelo chefe de 
policia do Districto Federal ; 

IV, julgar os recursos de habeas-corpus, 
quando den~ados peloa juizes de direito ; 

V, adverhr osjuizes iot'erloreri e ma.!& 
funooJono.rios por falta no estrlcto cumpri
mento de seus devertls. 

Pm•agrapbo unico. Cada. uma das ca.mara.H 
julgará. os feitos ci veia e crlmtna.e~ por dla
tribUic!o l\lterna.da., reuninda·se dua.s vezes 
por aerao.na, devendo durar a. se11ão qua.tro 

5~ 
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. hor~s. · :~o eomeçar <lá~ -1 1 hoi·as ~n. manhã, m, designar os adjuntos que devem servir 
.· ·:podendo' ser pl'OO'oga.da. po"r· ailluencia. de perantll as· pretorlás '; . . 
· serviço. · · r-v, apresent~r ao :Ministr~ a·a Justiça,."nté 

Em todos ·as recursos o rtllator · será SOl'- o dia 15 de jaoeko de cada a.nno, um romu· 
teado 'dia d" julgiunen~o.:o · cioso rela.t.ol'io dos traba.lho~ do Ministerio 

"Art. 27. Compete ao pre>idente dG Cô1•te Publico, no perlodo findo em 30 de juóbo do 
de AppP.lla.ção: a nno anterior, aooe:ltando-lhe : 

I. presidir as se~sooa das · duas camaras a) o quardro dus r epresent<•ntes do mesmo · 
reunidas, do Conselho Supremo e do uma das ministerio, data de sua nomeação, l icen~a o 
camaras, dirigindo os seus tJ•~tbalhos; ant!"uidade, designação dos que se distin

Il, ' 'da.!- ~ss·~ a.os descmba.l'gu.dores, juizes ~uiraro pot• seu zelo o intelligeucia, numero 
de dh•eitu, pretores, seus supplentos e func· ~as· acçõeg e processos que promoYoram ou 
cionarios do tribunal ; em que interferiram, com inõícação da data. 

· JII, nomoar e demiHir os empregados do seu começo, da solução, ou da. suspensão, 
a quo se rerere o o. vUI do ar.t. 8• e do rotardn.mentG e suas causas; 
os · encarregados do material do Fonun e b) os recursos que intel'puzcram, exposição· 
designar quem os substitua nos seus impedi- succinh 1lt>. sens fun•la.mAnto.~ e a solucã.o 
mentos .; que tiveram; 

IV, remeiter mensalmente ao Thesouro c.) infm•ma.oão sobre o desemp;JDho das 
Feder~! a.:~ folllas pM'll. pagamento dos des· funcções dos tabelliã.es, official do rt>gistro 
embargadot•es, juizes, pretores e mais func· dr: hypothecas e do regisiro especial de ti tu
ciona.rlos da justiça.loc.."'l,excepto os membl'JS los, escrivães, officiaes de justiça, agentes da. 
do Mlnisterio P11baco; força. publica, o em geral dos orgãos do Poder 

V, determinar o do~conto nos veacímentcs Judiciario; 
dos jui~es e membros do Ministeriu Publico, d ) as duvida~ e diffic11ldades occur rentes 
e no ot·dcna.do dos pt·ocuradores da Fazenda na Ol:ecução das leis, c as providencias ade
Municlpu.l , qua.ndo oxoo-'iet'Sm os prazos le· quada.s a melho;·ar a atlministr11ção da jus-
gaes , t!ça. 

VI, suspemler os o. ;_vogaJ.os e escl.'i vães ; . Este r()latol'to serâ distrlbnido, depois de 
VII, ~xercer as attribuíçõss do decreto Impresso no Diario Ofl!cia! , nos juizes e 

n. 2.579, rle 1897, art. 33, ns. lU, VII, IX, X, a.gentes do Ministerio Publico do Distrlcto 
XH, XIV, XV t1 XVI. FeLlen.l, 
. VII~, apres~o~ar a.nnu_; ~l~enie, até _15 de v, recla.ni:n• ~er11.nte o presidente U:a COrt-e 
JMCll O, ao Mrmstro dn. JUS~Jçr., rclatol·to dos de Appollação contra. a f!l.ita. de :~.udlencia.~ 
t r abalhog d? ~Ihuoal ; . . . ou sessões nos dias e horas mal'cados, demora 

IX1 dfstr 1bu r ~' o~ t~lto.> cn·er.~. commermaes nos àcspt~.chos e sentenças e outl'as 1M~Qs dos 
e Cl'lll}l!'lacs, 1mhsttncta e alteJ•nadamentc descmbarg:.dores, j tti~es de direito e pre· 
pelos J lll l CS das duas camarn.s», t ores, l!enunciM-os e accusal-o, bem como 

E' considm·ado prC>judicado o a t·t. 28. ao chefe do policia e ao prefeito; 
a·:o sncccs~ivumeute postos a ,·otos e ap- V!, ~eq ue~er exame <~:e sani~ade para. ve-

provados os segnlnt.:s aJ•Ligos : l'illcaçao de mca pactdaue phys~ca- ou moral 
«Art. 29. o prosi<Jante da. Côrte ,le Appel· de ;lesernhar!F~dor, juiz de dtra1t~ ou pt·.ctor; 

Ja.çã.o por si ou a requisição de qualquer v li, I'em etter mensa.lmonte ,,,o Thesour o 
membro das duas ca.maras bom como 03 P_edcra.l as folhas para. pugan1~n~o d_os vcn· 
juizes de direito 0 prctorns,' poderão repre· ct~entos dos membros tio Mmtsterio Pu· 
senta1• ao Ministro do Justiç;~ sobro làlta.s e biico$. 
ir1•egularidades dos memb1•os do Ministerio P osto a votos, é appr o"\'ado o seguinte 
Publico, ~tl'tigo: 

A1·t. 30 .. Compete a.o procurador geral: «Art. 31. Con1pote aoSJ:ll'Olnoi.ores puhlicos 
I , funcmonaJ' junto á. Côrie de Appella<)ão e sGus adjuatos c~orcol' as tuncções que lhas 

com as attl'ibuições conferidas pela legislação são commetLidas pela legisia.çã.o vigente, 
vJgente. SCl'Vindo perante os jnizes m'imina6s, na 

U, exerce1· a au!ol'idade cliooiplioar sobro ordem ostl\beleeida. pelo procurador geral.» 
oJ membt·o~ do Mlnisterio Publfco o impor-
lhes as penas de advCll'lenoin., etu reserva, O SJ:", Dl:"lcio Filho (pela orcl em) 
ccnsut·a. pY.blica, suspensão de exercielo com requer voriftcação da voiaç5.o . 
perda de vencimentos, até um mez, com re· 
euteo para o Mlnistro da Jut tlça. 

A !mpGsição de qualquer destu penas só 
t erá Jogar com ~ exposição dos motivoH quo 
a deter minarem ; 

u Mr. PreMiden-te - AttooçJo! 
A Mesa. verUicou que Pels ou oiio Srs. Depu· 
ta. doa nã.o tomaram pa.rto na. votaçl\o, V ao 
de novo, por a. votos. 
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Procedcndo·so a nova vobçiío, reconhece·! O &n . p ,\ULA RA~os - E~to11. esperando. a 

se quo o art. 3L foi approvado por 58 votos respo.;ta.. · 
contra. 49. 0 s M · M E li 

Em seguida é posto a voto.l c a}>provado o R. ELL O A.TTOS - •u exp co·. 
seguinte artigo: O SR. P AULA R.'I.MOS- Sim,scnhor . 

« Art. 32.. Compete aos ctu•a.dorcs de or· 
pniios, ausento.~, de massas fn.llidas e resl· 
duas exercer as a ttr ibu!ções que lllc~ confe
rem as dtsposiçõe.;; em vigor. 

§ 1. o O curn.dor de orphã:cs runceivmwâ 
perante as duas varas de Ol'phãos. 

§ 2. o Ao curador de residn o~ compete 
tambem: 

I, r equer er a notiflcaçlí.o dos thesoureiros 
e quaesquer responsa.veis pol•·hospltans, asy
lios e fundações publicas que recebam· auxi· 
lios do Thesouro ou legados p:1ra p t·estarem 
contas, sob pena. de revelia. e cru;tas ; 

li, r equerer a. r emoção da;, rnesns ad~niuls
trativas ou de :1dminiatr1tdores Jas, fund<t~S 
publicas on do u tili dade publica, no ca~o ele 
negligencia ou prevaric:lç.ão e a. nomeação 
de quem os substitua, si de outro modo não 
estiver previsto. nos estatutos on l'egula
mentos; 

III, rcquot'Cl' o sequestro dos bens dcss~s 
fundações, alienados sem as cautfllas e fot•· 
m a.lidadcs legaes·, aspccialruente si o adqui
rente, por-si ou interposta poosca., pertence 
ou pertenceu á. administração da mesma 
fundRç~o; 

IV, requerer que os legados p ios não cum
pridos sejam eotreguea (•os hospita.cs ou 
casas '.lo expostos~ . 

O S:r. P resic:lel'lte-Pal'Cce que o 
Senado supprirniu o ar~. 4' do projecto dt\ 
CO.mara; a. Commissão propõe que ssja. clle 
mantido . · 

O Sr. P ::n tla. .IH.omof!I-Peço a. p a 
lavra pela ordem. 

0 Sn. P RESIDENTE - Tem a palavra 
o nobre Depu tado. · 

O Sr. P a ula R a m o s (1Jela ordem~ 
- St•, Presidente,que é que estamos votando 
(Riso. ) 

O Sa. Par.srDENTE - Ae. etnend,:,s úo Se· 
nado.· 

0 SR. P AULA. RAMOS - Então oomo é que 
nmos -votar um artigo do project o da Co,
mal•n.7 

0 Sa . M ELLO M ATTOS -Peço a pu.lo.vra 
pela ordem. 
o· Sa. Pa&SlDENTE-Tem ~~; pa.laVt".l. O DO· 

bre Deputado. 
0 Sa. MmLLO MATTOS- Não sei si o meu 

collega. j!l. a.oa.bou. 

O S..:· . M e llo 1\lau.o s (pda or dem) 
- Sr. Presidente, como V. Ex. sabe, IH te 
:•r l.igo nem foi contemplado no substHutivo 
do Senado, ne.m fo i cxplid tameute rej~Jtado; 
ma~, desde que não figut•a. ahi, equ:l~11le a 
uma. omeuàa suppressiva. a sua a.usencta. · 

O SR. PAu L ,\. RAMos- Não apoiado. 
0 SR. MELLO MATTOS- PtWdão; qualquer 

soluç:ã<J· tl:e serve. o que q u e l'O é esci;m:Jcer a. 
sit unçã0. 

P <trece quc.sl o pensamento da. C;lJn a r a. for 
consE~rv<~t· a disposi~ão no corpo da lei, será. 
preciso \·ota.l· a novamente <~~gor~. 

0 Sit , P AUf,A RAMOS- Nii.o apoiado. 
0 SR. M ELLO M ATTOS- Si , ontreb:'lto, O 

Sr . P l'esidente deellll'!ll' qu~ o al'ti ~IQ , rião 
tend•) figurado no substHuUvo, C'J n ~inúa, 
aliás, a valer como appr ovatlo . o rcm lta.do 
será o mesmo qno ee houver a Yotaçii.o llO t' 
mim pedida. O que a Commi>são quiz foi 
ch&IlllU' á dt.~nçã.o d ' Cama.ra pal'U. q ue a 
disposição figul'(l.Sse no corpo da lei. 

Aosim, ou a Camat·~ entende que não está 
revogado e m:mda inoo:·vorar na lei. ou en
tende quo 11 omissão do subs~itutivo (10 Se· 
nado. impo1•ta em emenda. auppre:;~ivn , e, 
neste ca.;o, approva o a.r tip-o , entendeado-se 
que assim l'ejcitou a emenda suprn·essi v a. do 
Senado. Esse foi o pensamento da Com· 
m issão . 

O S r . I"'t."esh~ente - Não t endo o 
Seu~do emenlbdo nem snlJstituido o a.rt . 4° 
d•J p1•ojoct!l d:t Camar~t. a. Mes:L dec1Qóra. que 
prevaie~e o quo nollc se acha dispos to. 

O SR. PAULA RAMoo- ,\.poii1do . 
São succossí varoents postos a votos e 

approvados os so.~ttín tes artigos: 

Día·posiçõcs processuaes : 
Art . :l3 . Os praws o;;ta.bGleeiilos para os 

tem10s tlo p:·occsso não podom ser excedidos 
qnalq uer que s<.~ja. o mot ivo allegado. 

Art . 34 . Em fa.lt.a. de d isposição especial , 
o prazo sor <\ de 60 dias para os accol'dãO!I, de 
40 p:.wa tls sentenças finaes, do 10 para as 
i ntei·locutol•ias simples ou mixtag e â e ctnco 
p ll!r n. ca(l D. de>embargador examinar ou r ever 
o prooos3o suhmcttHo a o julgamento da 
Côr lo de Appolla.Qão. 

O llr. Prc•ldente - No mesmo 
caso estil. o art. 8• do projeoto da. Oa.mn.rn., 
que o Seno.do nio omoridcu nem tupprlmiu, 
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. Portan to, ·a :M~a considera .mantida ·o ar· Vem t. Mesa a. seguinte 
tlgo. . . _ . . · . 

São succ~!va.roeriie postos_ a voto11 e ap- D,Eet.~iuç;{o .. 
provados oS .seguintes ar~ i gos : · · . · · . · 

c Art. 35. Quando o j uiz e1:ceder do prn.zo · n eÇiaro·· quo vote,i con tra m dl~pos[tivo3 do 
.. legal, o presidente da C()rte .de ApJlllUação, ·projecto da. reforma. judicia.r.ia., ríllativos ao 
·a requerimento da parta, devidamente in- a.ugmento de tres Jogares de juizes oJ. Côrte 
formado, designará outro juiz pa.ra proferir de AppellaçãO e á. aposentadoria compul.;o
a; sentença e proseguir nos termos.ultoriores ria dos m:~.gistrados que houverem comple-· 
do processo; 1m pondo ao .desidioso a pena. de tado 70 annos de idade. ·· 
uescooto noa seus vencimentos, corl'E!Bpon· Sala. das · s~õea, 19. de outubro de· 1004. 
dente a tantos dias quantos · forem .os exce- -Esmeraldi»> Bandeira . 
dldos. ~ . 

•Art ; 36. ·Ni.o póde o escrivão conservar P rocedendo-se · á chamada, verifica-se te-
autos om ca.rtorio por ma.is de 48 horos de- rem-se ausentado os Srs.Passos Mirauda;Ar· 
pols de preparados, sob pena de suspensão thur Le.mos, Iodio do Bra.zil, Eloy de Souza, 
de um a ~os . mezBs , imposta pelo juiz do .. Alberto Maranhão, Pereira de .Lvra., Pedro 
feito ou pelo presidente da. Côrte de Appel- Pernambuco, ·Butcll.o Viauua, r.i'oreira. Go· 
la.ção; median-te recla.mação da. parte. :~> · · mes, Sá Freire, Henrique Borges, Lamounier 
· «Art 37. Na mesma pena. incorrer~ o es- Godofredo, Calogeras, Costa Netto e Homom 

. crlvã.o : . · de Carvalho. · 
•. a)que, findo o pra.zo concedido aos advo· 

. gados, curadot·es, repre,gentantes . do Minis· O Sr. Presidente- Responderam: 
teria Publico e procuradores da Fazenda Mu- á chamada . 106 Srs. Deputados. 
nicip!l.l, não cobrar ·os autos até .48 horas Nllo ha numero. 

· do:poi3, .independenLe . de requerimento da. Fica. adiada a votação •. 
parte ; Passa·se á ma teria em discussão. . __ 

b) que recusar certidão do dia em que os E' annunaiada a oontinuacão da dlscW!são 
autos foram com vista ou subiram t\ con- unic:~ do parecer n. 109 A, de J904, sobre as. 
clusão.:. emendas o.tl'ereoldas na. 2• discussão do pro

Pos;o a votos, 6 approvado o s~gui!lte. je<:to n. 199, deste anuo, que orça. a recelta. 
art. 38: geral da Republica para o e:tercicio de 1905.· 

<Art. 38. O escrivão é obrl~ado a. dar re-
cibo das custas e cotal·as a; ma.rgem dos O Sr. Prealdente-Tem a pala.vr:k 
autos, aos quaes poderá a ~arte junia.r o Sr. Neiva. 
aq uolle d8Cnmellto. Quando o JUÍZ verificar 
que o recibo é de importaucia. superior ás O Sr. Neiva. tin!m ~perança ·de 
quotas, ou, independenta dessa. prova, que o poder failar a horas em que a Camara. es
escrivão cobrou tuas indevidãs, mandar4 tivesse com o numero preciso para votar 
que as restitua em tre.edobro, a na reinei- porque a.s!im seria melhor ouvido do q:u~ 
dencia. auspendal-o-ha por tl•es mozes ,,. o.póa tres horas de sess_ão, a mó r pa.r t.e della 

passada em longas voíações fatigantes a. 
O Sr. Pre•ldente-Peço aos Srs. que succede a dispersã.o co~tumada, quando 

Deputados que se conservem em suas cadei- começa o debate. 
ras, pois que paJ•ece que já. não ha oumero SI tosse mais cedo e maior a concur:rencla, 
no r~into. fa.ria. uma syathese do seu pl'imeiro discurao 

Proeedendo·se á verificação, reconheae-se para melho_r enterreirar o que vae proferir ; 
que votaram a favor 99 Srs. D&put3dos e todavia, d1r~ que analyeando o discurso do· 
con\ra nenhum. lllllil~re relatllr, tel·o ponto por pDnto con

~l'&pondo citações a ei~es, autores a'auto· 
O 8r. Presidente - Não lla. nu- rs, Cazendo o historíco da questão <iesll<l 

mero. imposto, ora ern debate, desde W! eua11 prt-
. Va.e-se proceder ' chamada. meira~ tentativas frustrada• até a sua lnde

bita inclusão no Orça.rnento. 
() Sr, Eameraldiuo Bandeil"a Sahent~ e Iou•a a opiniio aventada 

(pela ordeln)-Sr. Presidente, vou mandar 11 pelo illnstre relator que, omboro. comba
Mesa uma iiectaraçiio de Tato a. respeito de. tendo .a. emenda aob o ponto de ~itta. da 
reforma. judicia.ria, que peço permissão para lnconstilttcionalidade, acccita, todavia, como 
lêt'. {Lê) . lnconv en!ente essa tributação cumtila.tiva. 

Julgando que a. União deve abandonar esses· 
O S~. P&'EIIII>J!Ilol'l'l!l-Setá. pu'blic&.da. o. de- \mpostoa aos Ea\a.dos, lim itando a. sua. tri·' 

cla~o de voto. · buúção aos impottos de con10mo. 
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O orador; ·si louva .esta opiniã<>, nã.o ac- da. sua . propria. ·· citação de.· Bea.ulieu, para. 
ceita. o a.lvi tre do adia mento proposto, desde demon~trar a. tmproeedencta. de seus a.rgu
que, lli a.sslm se praticar, ainda. para o anuo mentos, desde que esse articulista. · declara 
não pn.ssa.rão esses impostos pa.ra.. os -Esta- s.1rngu~do·. muita~ ,vezes o ·.- imposto geral : 
dos: ficara para. as !taleodas gregas. . de const1tun• duphoata com outros impostos 
· Allude a.os es[Hlntalltcs com que·s9 procura tlircotos; . em França, onde priucip'llmente se 

combater a. emenda: a. gra.ode rcstittlição tem dirigido essa objecção; que como diz 
que deUa. r~ultaria e o defkit que desequili- ~lle mesmo,«não se pode contestar que tenha. 
bra.ria. o Orçamento! · · · certo fundamento de facto. , . . 

Q t · · · ·t - il. P ro!eguindo na aria.Jyse desto .artigo ac;.. 
u~n °. a.u. prl?lelro, 01 a a. ~piniao 0 centúa que não pôde :preval<loel' o al',iiumento 

Sr. t::and1do Rodngues, que, em aparte, de- de. que « a ser pr!lposta a aua.· crea~"'o nos Es-
ctarou ao· relator : c Ta.mbem o onus não e ""' .,. d .. . v tadas. será elle impugnado e r~tjeitado por já 
.,..o gran e como se auguro a. · Ex.» existir o imposto-de indüstrio.s e profissõeS»· 

Accresc que já. teve oceasíão d.e decra.rar, pois que os Esta.dos já o soffl.'em, e de sobre~ 
e. repete em seu nome e »o doll signata.rlos cal'g& o mlJnicipal, e apJnas desejam 1! vrar-
daemenda., qae põe á. margem a questão pelo se do teroeiro, o federa.!. · 
lado constitucional,acceltando·a !ran=erite 
pelo prisma. da. exclusiva. convenieocia. dos · . O orador deixa de a.ttender ao -argumen~ 
Estados, e esta. declaração deve ter 0 valor da fa.lta.. que faria. á. Uniã.o, por já. ha.vel.' 
histo1ico p:J..ra. de futuropJ'evalecer, como é rcspond1~0 a. esse pon~. To~a-v~a, não pódG 
d.e pra.x:e, eomo. tem sido a.doptá.do em de- se es11mvar a alludtr á. 1DS18tencia coro.. 
cisões j udiciaz-ias, llistorico que ~nto é cos- que o joven jornalista., ex:an'tigo polltico, 
tume preponder ar, q ue 0 Sr. Ministro· d:l. reproduz sempre, como um estribilho a; 
Fazenda e o illustre r elator delle se :iprovei- pbrase: " eminentes parlaznentaros ad'vo
taram quando se r oferiram, pal'a sustentar gados dos direitos ·das E!Jbdos - e' os ad
~sse _imposto, a ~m~nda do Sr. Lauro Sodré, voga.dos dv.s companhias · é ' I!O<lioda.des an~ 
&foeJta na Constxtwnte, e á rejaição da do onym.as:., pois que estes limitam-se a. dis
Sr. Muniz Fre\re. · c~tir perante a. Justiça a causa. da re3titui-

Quanto ao outro espa,ntalho, 0 defioit, 0 çao e os parlamentares, eminentes ou não 
orador lembl.'a qa_e o Supremo Tribunal de 9-uo propugnam a. emenda que aupprime eas; 
Contas, no seu uHlmo rolatorio, á paginas 89, lmiJOSto, que pesa sobre os ·Estados, fazem, 
positiva. que a receita. etreetiv:uneate ar- como o orador,que antes de h& ver ensejo pa.ra. 
recadada, quer em papel, quor em o:1ro, a~ res_t\tui~tkls , agem em nome das eonve
excedeu a. orçada.; pois, emquanto a de ouro, nzeocl!lB dos Estados, a.ttendendo 1t:1 justas e 
estimada em 40.957 contos, subia a 44.300 fun~aJ!lenta.dasrevreaenta.ções, como a. il.a. As· 
contos, a reoelta papel, avaliada no Orça.. somaçao Comm&l'Olal d;, seu querido Ee~do 
mentoem 245.488 contos, verillcott-se que a.B~hia, e das direc,orias das companhias d~ 
subiu a 264,133 ccn'\os, 0 que, accrescenta sooledados ~nonyrnM do m~emo El!ta.do com· 
o .orador , como é facil achar, prov11. ter ll'J.· Jn~DI!ias oDde ancontram trabalho Iui'luares 
V Ido em ouro uma a1•recadação superior de ae ope:rarios, qno \eom aido para. o ora.dot• a 
3.333 contos, sendo a. de papel de 18.645 sua ~gydo a na defesa. dOll quaes, otfleiaes ou 
c~ntos, o que d4 uma. totalidade do renda. p~rttcula.J.'es, vem sempre se ba.te.ndo con
a. mais, de 22.078 contos. sem faJl&l' na v1cto, coherente e tenaz, 
d11ferença ea.mbiat ilo nndimento ouro. Desile qu_e t_~at~ d~ imprensa, refere-se 

O ora.dor demoostrt~o que a t'alt& está. em co~ enthusi~shcos encomios ao distioctojor
não se te~ mesmo cogit.~do dos mei<ls de na~J.Sta. 11 esinn.ado eollega e a.migo, o Sr. Me
tornar mats etflcll.2 a a.1•rec[ldação da receita, de1ros e Albuquerque, que n a. sua. Ordem do 
e. a.. Pl'ova. é, po1• exemplo, que Dgtu•a. no or- Dia, de 12, louvando o discurso do Sr Ur
Qameotouma verba de 3.050 contOs sob a r11- bano Santos, disse que este collocou a. 
brlca de taa:a$ destinadas a obras de melMra- ques~ão_do imposto de dividendos no seu ver
mcnlol do porto,i3IO ha tres annos consecu.ti"os, dõl.dano t ermo: o da conveniencia econoruica, 
o quo importa em cerca do 10.000 contos, e accrescentaado •que agora que o~ Esetldos 
que ao nll:o tom cobrn.do ã falta de um r egu a.ca.ba.m de fa.zel.' o sa.criflcio de abandonar 
lamento! I 1 os ilnpostos inter-esi&duaes, é juato não es· 

Oomo homem de fmp;•ensa., não pode g-otar-Ihes as fontes de rend&»; dizendo mais 
dohur de I'Offlltrar o a pulo que dB par~ abaixo, q11e fi a Uniilo deve usar da. corope
do•ta ~ve 1 ltll'!a. I)UO propurna, como ni\o toucb para. cobrar esse imposto, é caao a. 
JIOde l!obar de atleP4DJ' 4 obiH!J'faQlo JDfeOM parte e procede o pensamento do relat()r 
de um antigo poUUco om quom 0 orador cque1•endo que o (loveL·no Federal abandone 
Podia talve1 eQaontrtu• um Jo"'" Jorttalf1ta, amelhan\Q fonte de renda. pa.ra. uso dos Es· 
a quem, rendeodo bnmtt~'Cflm, pt'liV&Ieoe-;e tlldoe.» 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 251051201 5 14:07- Pêgina 32 ae 33 

ANNAI!S . DA CA't>íARA 

o orr.dor di,cordil. .do jorn~!ista, qua.ndo 
lembra que r. a tercoira discu>sã.;o ' p oderá ser 

, acceita a •emenda.supprímindo o .Jmposto.: : 
· .Por cautela, o qu~ urge é approvar.-se a 

emenda agora, na sc_gu_nda d lsell:~liio1 fazendo 
na terceira a Commisstw, por melo de exph
caçõas em em~ndas, o que julgat' necessarlo ·e 
qileos que combatem o impo;; ~o . não duvi·. 
darão accei1ar. «Msim ficar á cer:o e ser ti: 
justo.» ' 

Lê tc~chos fa.yo·ra.vois a essa idGa do convc
. nioncia ria. stlppreS;;ão desse imposto, <!1!1 se
. lectos editor iaea da Ga~eta d e Nolicia3, CUJa 

boa orientação preconiza e r efere -se tambem 
á antiga. e a.bahsada opiniã o à<~ T.·ilnma. 
· Coin o apoio de diversos Deputados pre
sentes; ·r êferO'se ao argumGnto conwapro-
·ducen t.e do illustre relatol' do Orçamento ba
seado no regulamento sobre impostos e hast.a 
lembrar , ·para coutrarial·o, a estranheza que 
as contr aiiicções nelle encontradas c:.usavam 

· ao iUustm Dr. Ihrbosa Lima quo, em apar
tes m:pressfvos, dtwiua mflntn verhorou-o. 

Rendendo encomios ao jornalista, ao pu· 
. blicista quo, distincto,. SClm:pr e vantilou ques
tões financeiras, o Sr . Felisbello Freire, a 
quem ainda. o a.nno passudo :1poiou artloro
s::~mento, concorrendo com a sua act!vida::e 
e energi~ para qu J fosse elle vencerlól' elU 
questão orça.mentaría, pede licença para. dis
ta.ncla.r·sa de S. Ex. uo moclo pol' qull en
ca rou a questão desse impooto, t'ão l>rílban
temento sustentado pelo seu ri istincto avi
lega. de deputação, o Sr. Bulcão Viu.nnn., 
principalmen\c porque não h ; ~ de aonvil' 
ne~se amesqutnlla.mento a que podem sul' 
reduzidos os Estados, a vingat' a su~ intor 
preb .ção, que, no j uizo uo oi·adur, fui de 
prompto e briihautemente 1'eb.,tida. pelus 
succ=ivos o valiosos apa r t a; do lllustre 
Deputado pel'n::unbucanu, o Sr. Mo1•eira 
AlYCS, 

Faz sent ir n1í.o só a <l'-ll\'enienc\a dos Es
tados, mas a. necessidade que tem ellos desucs 
impostos . 

E' asSim quo Minas cont a , o que a.êcen 'IÚa 
em lei que acaba d() ser prom ulg-<Lda, que 
esse injusto, vcxato1•io e <lesi.gual impol'o 
não ving11e no Orçamel\tO da U oi1io, para. quo 
dest'a1 te ella poss:J. a.ugmen1ul·o n:t sua Lte
ceita., o que é de osparal' succeda, d08!le 
que aos 50 sígnaiat•ios actuaes da emenda c a 
mui~os outros quo não a. ctssigmtl'aru, 11lttS 
que ost(lnsiva.monte externam o S<l ll voto f;.~
voravol,se v10rem junt,1r os votos valiosos dos 
19 mineiros, cujos nomes cita., que osponta.. 
neamente, o anuo passado, asslgo .. ram e \'0-
ta.ra.m a. emenda supprimindo tal imposto, 

E' assim que S , Paulo inclue em seu Ol'Qll.· 
mento igual imposto, consolo de que este 
Pu lamento, onde os ret~reseotantes daquelle 
Estado teem reconhoc1do pl'~tigio, e um 

dos quaes, . o distiucto Dl'. Ca.ndido Ródri
gues, foi portador da .uma representação 
unanime do Congresso de S. Pauto., .attan
del-o-ba e desappat·ecerá, p<n•justitlcada .con
vonicncio., esse imposto dó Orçamento· da 
União, que assim auxililll'â a.IJ.uelle EStado 
a cr edor de toda a pro:.ecçãoo lJem assim as 
$Un.q industr·ias , · · 

E' assim queha dia.~, 0:1 Cama.r :~. dos .Depu· 
lndos do Esta do· do Rio de Janeiro, foi a pre
solitallo por . um . dos s~ns rna.is illu~tr~s 
membJ•os um :projecto t m tando de arre
cadar p a,r a b crario fluroil1en..<c o impu~to de 
dividendo da.'! companhiM e sociedades ano· 
nymas, ·e esse projecto, a lém de to•· sido per
foitamBnte f llodamentado, teve o apoio 
franco e valioso da Capital, impol't.antc 01'
gam nitheroyeose, que esforçado a.poia a. 
polít ica. rec!)nhecidamente correcta. e patrio
tica. do lllustre Sr. Nilo Peça.nha, que en61'· 
gico clofnnde os jn te1•esses do Estado por 
ulle desveladamente presidido pro1.el!sta.ndo 
valoroso contra as iueussões d.o Governo d<\ 
União nu Estado qua tan to m:l.ls se1'CI a.ttén~ 
dido quanto mais inJepend mta se mostrar • 

A conveniencia de q11e essPs impostos pa.s
S<lut pan os llsta!los ainda se demonstra 
pelo facto do bancadas un:J.Oimes, como as 
do Purá o Alagôas, terem, attendendo ús 
justas solicitações dos seus industriaes e de 
associações cornmerciaas, assígna~o a emen
da que o orador PI'Opugna e que é tambem 
a.ssignada po1' Depuhdos r oprosentantes de 
qu~~.Si todus os ~~stados, 

O orador, em rosposta ao Sr . Felisbello 
Freil'e, !li a.s conclusões finaes, a.ccórdes, de 
innumeros juriscanaultos que sustentam idéa 
C·Jnt rar ia <l !lofc ndida pelo Deputado ser 
gir,.•no. 

Voltan.io então, incidentemente, ao u;1·~ 
men~o espantalho do deficit, lembra que os 
caminhos p ara chegar -se a o equilibrio or ça
m<>ntario, eempro indicados, eão dous ; au· 
gmento de -impostes e diminuição da des
pezl\ .0 primeiro, diz o distincto ex-Deputado, 
dedicado com rec nnbecida competeucia nos 
assurnptvs financeir-os, o illu>'tro Sr. Serze· 
dello Co1•rêa., J;o!> está fecbado ; resta-noiJ, 
apenas, o segundo , InfclízmeDte, a L'oaliZ&I,lâo 
desse ~egumlo pesa sempre, do.~graoa.da.
roeute, .sohre o desvontut•ado funocionalismo, 
embora, PlWilegiados Mcapllm ao nll\lnge 
OCOU0n11 CJ<J . 

Ha., porllm, um l'e~urso ainda, e recurso 
effica.z, diz o orador, do onde póúe advir 
a.lentado augmento á renda ; é o rigor 11"' 
tlsca.lização, a OL'dem na. administração, a 
exa.a\s. arrecadaoão, o r emodelamento de 
muitos dos proceuos de rotina. que aluda 
adaptamos na. percepção de noilla.s rendas, 
muitas das quaes se desviam pelo a.ba.ndo11o, 
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pela desidia., pela fraqu~a o pelo oontra- O S:r.· .. Presid~u.te-Tendo dado a 
balld.O 1 l . . . hora, designo para amanhã a seguirlte ordem 

O orad~r prestt>u enthusia:>ticaz homena· do dia: 
&"ens á imprens:t, ·de'1€l findar com ellas"' seu Elei,•ão do I• víM-pr€Siden. te d. 1 c." ~. ''l'" -, 
aiscm•so,· C()I•oantlo-o assim, e lê os seguintes ' --w ~ 
eloquent.es e ox-pressí'I'Os trechos tie impor- . Gontinnaçiío fl& votu.ção das n:uGmlas do 
tante editorial da. Gazct·a de Noticias. S$nádo, constantes elo parece r n, l7iZ, de 1904 

«Os Estados estão YenJo pacificamentn que G otf.!l'ocífíns ao projecto n. 60 l'l, de 1903. 
h;), recursos pal'a tudo, menos para ;~ situa- reforrnnndo · a organiz:tçlio Judici :.:rb do Dis
ção d.!k'g:l'<lçada que os op.prhnc:; G si su;ppor- tricto Fcdcr<<l c precedendo a vob çJ.ci do re
tavam cs~a. sítuo.çlio, tLttflndo a> restrícçõa!l querlmento no Sr. Bttl'hoaa Limn. (discuss\í.o 
ail'ectavama toilo o p:üz, podem bem come· unica); 
çar a estranhti.r qu(} ha.j~J. rccnrsos p:wa. tudo, Votn.çri.o du pr>oj0cto n. 7~ A, de 1904, pro
roeuos pi1r<~· o que é, não . .iá do_ pecuJi;\r rogando a.t\l 3l de dezembro de 1908 o prazo 
interesse delles, m:ts de rectpl'000 liitei'esse · para a realiznção de exames parciaes do 

Um dos jo1·na.es estrangeiros j;i disse q_ue curso pl·epantol'ío, exiaidop:1ra a mo.trioula 
o ca.racteristico dilfel'OnciaJ. cnt1•0 o quatri- ~ 

é b 11 nas escolas de endino superior; com parecer 
ennio passado e o !J(ltual que cou e <ique e contrario da. CDmmissão de Instrucci'i.o e 
a tarefa. de reorganizar as .nossas finauças e Saude Publica (!• discussão); 
de l'estaurat• o no~so c1·edHo, par~\ que o 
actua.l pur!e~se, n.poian~o-se nessa. base,desen- Votação do projecto n. 219, de 1904, auto
volve!' '' noSSi1prollucçao, melllort\r os noss~s l'iz:mllO o l?odor Executivo a. abrir ao Minis
portos, ampliar o serviço de :'bu.stecimento tor•io da. Fazcnd11. o credito ox traord i n~rio 
de agua, <lomplat.tr 1t rooe da viação f81'1'ea, necessal'!o p;wa p:1ga1• a. D. Leopoldina Ca 
ampliar a nossa. potencia. e~onomic~. Or:t, rolintl Ci1!Ui~5.o d.o Albil(].Uol'qne Figueiredo, 
o~ Estados qne support,tram Gs útu•os OJHLS vluv;l do capit;,'í.o ào uxol'cito Jgnacio Fran
que o credito nacional impunha, nos tristes cisco de Al!Htcluerque Figuc!irodo, :J. dilferença 
dias que teve de atravesJal' o Govomo p<J.ssu.- de meio ~olJ.o a q_uo tem direito uo~c!o l [ de 
do, esta.vaJU no direito do esper;1l' um<t co- fevereiro de 18\7 B,t6 2~ do jul ho do 100:1, <t 
pa-rticipação nos bGnefi<no~ da é!>oCt~ do l'azã.o do 20$ monsut'ls, relevad:.t. •~ pt'e~ci'ipção 
abuntlttneia que estamos a.tra.vc~sando. M•ls em que possa tCH' iucorrido (2u discu;,Gão) ; 
os 8 l/2 milhões lle libras que 0 Govorno Vo!açií.o do projecto n. 13l A, do 1904, con-
pedíu por eroprestiwo Íl. praç;L iic Lon\lt•es d d ~ 1 d 500' ,, · d 
esl:iío sm'víndo para uma linda obra r.aunic.i- ~c 011 0 a. pens,,o tnensa e $ ~ Yt uv a o 

b d ex·S!!nador do Imperio Dr. Gaepal' da Sil-
pal e sú chegarão lJal'a ;:~,s 0 L'aS do porto 0 veira Martln>', com parece1• e emenda da 
Rio, e1nquf:lnto os portos de Pernambaao, c · - d p - c t (l d' - ) 
da Rtllia e do Rio Grande llo Sut espuram ommls~ao 0 cnsoes e 011 II.S • L<cussa.o ; 
aiodiL, po1•que a. eSlJer•ançUt é a ultima ~on~1t Vo taçfio do pt•ojccto n. l 17. do 1803, man
que se pm•de, mnc1uanto o Thesotm.> emprega dandJ collocat• o l• tenente de a.Ttilharia Jo>é 
60.000 contos na. compra da Sorooabana e d:l Veiga Cabral o outros nos log;u•es que 
emqu~nto tuilo que se a.c.b•~ posslvol pam lhes eompcn inJm n;~ escala de promoções , re
melborM o credito baucario consiste etn -pa,rll.ndo-se, aasim, os prejuizos c1uo so!l're
fazcr o Banco da :Rapublica accusar uma. ram na promoção de n de março de !890, 
caixa. Jo 50 .OGO contod, afót•& os enl.pre3ti· precedendo t1. vott\çã.o do roque1·imento do 
mos a pnzo 1h:o emiX\p~l e em out•o.» l:lr. M;J.rç:J.l ll:scoba.r (2• discmsão) ; 
· Qnando , ha -punco, l_m trochos dos paro- Vota<fii.o do projocto n. 185, do 1904, dis ~ 
cercs dos notavcls jur-zsconsultos, ob,enon pondo que a estrada, u.e fo•·r·o cle que t rah tk 
que um delles conclub. assim: «o UM' á. Uniãu t(li n. 7,18, üe 2.0 de dezemhro dü l llOO, 'te l'Ú. 
a cumpetcncia. que ll:Jo est::tmos contestandl), t <l ,.d y-1, d o "IJ · -
fo1·a ltJ.mentavel retro~essão 'é. nuncn. assi!.s sou pon ° 0 par.t u. na. 1 •lt e ··~ OLL'aO· 
condomnadt\ eontr:üizaçâ.o·dl.l tcmno rio Im- zinho, e poderá tran~por o rio Pllraná. onde 

;: ruêlhol' oon v~nhu. cntl'O o porto do Taboado e 
pe~~~~ illu~ão do scie~ltist.u. pa.uli~ta.no, qull toz do Tíaté, e rlando outras provl:Jeneias 
omb~vociclu uos esludus que aprol'unda, mi-o (2" discussão); 
ae a.pe~cebe do ~ue vuo pa.s.~untlo longo do C(mtínuução da discussão unica. tio parecOl' 
si Dos!a. vell!a. 0 antig;t Côrte; alie Lembra. e 11 . l9íl A. de 1904, dobra as emendas olfere
profiiga. a c-ontrali:re.Qã:o do rwpel'io, qua.ndo tJidllll na e• discussão do projecto n. L9 G, 
nós es~amos nesta. ~publitltt, quo não vtte de~to a.uno, quo orç:~ a reoel ta. ger al da R.e· 
bem fa.dada, no hnporio -da ce.ntrallZal\âo. lJU)}lica para. o exercício da 190~; 
(Muit-o bem; 1nuito b~m. {) orador 6 aompri.-- Discussão unic11 do parecer n. 204 A, . d ~~ 
mentado.) 1004, ~oln-e as emendas olfe:recldas .na. 2• dis· 

Fica n. diJCUsaão adiada pela, hora.. cus,~io do projecto n. 204, deste a.nno, que 
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·:fia.a. a. despeza. do minísterlo da. Jusliç!l. e Ne
' goclos Intériol'efl Jl&ra. 1905 ; 

2• discui!S~o do- proje~to n. 233, de !904, 
e.utoriz"ndo o Presidente dil. Repu bllca. . a. 
abrir ao Ministerio das 'Relações Exter iores 
o credito extraordioario de 500:000$, papel, 
.p&ra. occorrer ás despaZa.s com a execução do 
.acoordo provísorio entre .os . Governos · do 
<Br~zil e do Perú ; . 

D1~;c\1Ssão untea._ do par ecer n. 3U D, de 
-1904, sobre aa emendas otrerecidas em 3~ di$
'cussii.o ao projecto n, 30, deste . anoo, que 
autoriza o Preside.nte da Republica a en· 
corumeodar á Indil8trla, pelo Ministerio da. 
Marinha, 01 navios que wenérona.. · 

2" discussão. do projecto n. 232, d e 1904, 
a.nto:rizandp o Poder Executivo . a. abrir 
ao Mlnlsterio da Mã.rinha. ·o credito de 
1.304:133$004, supplewenta.r á.s rubricas l'i• , 
15•, 111•, · 25•, 26• e 27• do art. 7•, · da lei 

111. 1.145, de 31 de dezembro de 1903; 

· 2• di8cussã.o do pro~to n. 216, de 190.4; 
autorizando o Poder Executivo n. abrir ao 
Ministerio da. Fazenda. o credito extraordina-. 
rio de 55~$351, para. p:J.g~manto.· ao jui1; fe- ·· 
de1•ai. no Espírito Santo Dr. Raul de Souza 
~rartins, em ·vlrtude de sentença; 

2" discussão do projecto n. 217,' ele 1904; 
autoriza.ndo o Poder Executivo a abril• ao ' 
Minist!irio da Justiça o Negoclos Int eriores o 
credito extraordfnario de ·34: 164$196, para 
o pagamento devido ao alrere3 . da. briga.da. 
policial Et•nesto Pinto Machado, 'em virtude 
de sentença.;· 

.2adiscu5são do projec~ n. 218, de 1004, 
autorizando o Poder -l!.'xecuti. v o· a, abrir ·ao 
Minisierio da Guerra o credito e:draor diiia- . 
rio de 1:600$ para. pe.g&mento dos vencimen
tos que competem a Manoel C~nilto do Na.~_ch · 
mento. continuo a.ddido da Secretaria do 
Mínisterio da. (luerra. · 

Levanta-se a. sessão _áS 5 hora~ da. tarde. 

~ •. 

129a SES3ÃO EM 20 DE OUTUBRO DE 1904 

P residettcia dog Sr s, Julio de MeJZo (2• Vict-Presidellte), Alencar Guimarlles (f o Secre
' !~trio) e Julio do Mello (t 0 Vioc-PrfJS~dente) 

Ao melo· dia., procede-ee â cha.tna.da., a que 
respondem os Srs . Julio de Mello, Alenca.r 
Gulmarãeg, Thoma..z Accloly, Joaquim Pil•es, 
SI. Peixoto, Urbano &ntas, Luiz DomingueB, 
Beze1-ril Fontenelle, Gonça.lo Sout·>, Eloy de 
Souu, Izidro Leite, Teixeira da Sá., Celso de 
Souza., Brialo Filho, Elpidio Figua iredo, Eu
sebio de Andrade, Felisballo l."r<lire, Nei v o., 
Tosta., Prisco Paraizo, Feli:s: Ga.sp1tr, Gilrcta 
Pires, S:1iyro Dias, Alves Barbosa, Rodrigues 
L\ma, P<~ranbo8 Montenogro,Bernardo Horta., 
Moreira. Gomes, Het'Udla de Sá, Corrên. Dutra, 
Mello MA~tos. Bulhões Marcial, Fidelis Alves, 
Jolto Ba.ptls~a. Si! v a. Caet:ro, Lo.urindo Pita, 
Pereira. Llma, Jul!o Saritoa, CJ~uvello Cavn.l
cantl, Mauricio do Abrau,Estevam Lobo, Jo1é 
Bonifacio, Anthero Botelho, Lindolpho Cae· 
taao, Ferreira. Braga., Fr&achco Marta., Can· 
dfdo Rodrigues, Hermenegildo de Moraes, 
Berna.rdo Antonio, Cocta. Netto, Ca.rlos Ca.· 
nlcantt, Paula. R.a.mos, Abdon Baptista., 
Eliseu Guilherme, 8oa1•es dos Sao\oa, Juve
nal Mi.ller, Marça.l Eacoba.r, Germano Haaslo
oher. Rivad&via Corrêa, cassiano do N&~eí· 

rnento, D!ogo Fortuna. e Homem de Cu.t·-
Yalho. · 

Abre-ae a. sessão. 
E' lila e posta. em disc~ a acta. 

O l!b•. B.iva.davia Oor~·êa- . 
Sr. Presidente, sou obrigado a. 1oma.r a pa.-· · 
lavra., na. discussão da acta, pa.ra faz>:r a.l· · 
guma.s reetitlcações ao diaourso do meu il· 
lustre collego. repl"eSenta.nte da Bahia, Sr~ 
Eduardo Ra.mos, cuja. awenoia. <lep)oro . 

Nã.o_ ha nlnguem roallloirnlgo do queitõel 
pesaoa01 do quo o llllmlldo orador. 

Naturalmente avesso a. ttllu, poa• indolc, 
slnto-meco.nstrangldo sempre quo ~enho de 
tratar de minha. pessoa. ou de obra minha. 

O meu illu3tre collega, a. quem multo 
pr~.zo desde lon,os annoa, cuJo talento ad
miro, cuja sabed.o1'ia, prine1pa.Imente em 
mataria jul'idica., sou o primeiro a. reco
nhecer, ao ea.zer a corriganda. hon~m nas 
notas to.chygraphieu daa p&la.vrn.s que pro-
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nuncioÚ nesta Casa, alterou profundamente Por que~ Porquo não tenho o fulgor ·da. su(l. 
aquii1o qUe S. Ex. tinha dito. palavra ma.gica, . porque não sei _compor 
-·Nada teria a reclamar, si nesse discurso versos e subi!', em arroubos de. imaginaçãl>, 

não houvesse interrogações dirigidas o.o atra.véz do todas as bcl!ozas da. Iittoratura. 
humilde re:presonta.nte do Rio Grande elo jurídica e da pbraseologia vornacula r Não, 
Sul, em termos hes que o meu silencio si- si não posso acompanhar S. Ex . nesses -vôos 
gnificaria Mqui~scencia á fogosa palavra do. incompara;veis, conheço as questões que são 
1llustro repre-sentante da Bahia. da minha p1•ofissão, seidiscutil-us na altura 

Não, Sr. PL'esidente; não está. de accordo da minha pouca. intelligencia, mas discut o 
com o que disse aqui o nobre Deputado o com.fra.nquozu,, com lo~lda.de e com patrio:... 
discurso na integ1•a q11e hoje vom publicado tismo (muito bem), não trago p3.ra a. tt•íbuna. 
no Dia1~io do Congresso, sem a nota. de-não an'i(!J·e pensee, nã.o trago :J.tra.z de mim in~ 
foi revisto p~lo OL'ador. O discurso foi revis~o t.eresses que não sejam os da j ustiça , do pu· 
desde a primeil'll. até á. ultima palavra.. blico o da patri::l (jpoiados,) 

Comprêhendo que mn Deputado, dis" Diz S. Ex. que eu não seria cn.paz de con-
cutindo uma. mat(lria. doutrinaria. de impor· testai-o. 
taucia, um problema qy,alquor, vá alterar a Mas quo fiz eu, Sr. Pl'esidenta, qua.n
fórma. do seu discurso e introduzir conc$itos do discuti a. reforma, que fiz eu ([uando 
que não emittin, cordgir conceitos emit-- hontem encaminhava. a. votaçã o, sinão con
tidos ; mas que em uma questão pessoal, testar o que estava. dizendo o autor dessas 
dirigindo-se a um collega, · intercale inter- interrogações ao humilde Deputado, em uma 
rogações, phrMes que não pronunciou, para phraseologia juridícamenf,e i mpert"inente, 
eolloear esse collega em situação poucoa.it•osa. porque não se podia duvidar que eu destruis
perante os que o lêm, não pos~o compro- 116 em parte o que S. Ex;. dizia ? Pois ~ó pelo 
hender, não posso admittir. fulgor da palavra. de S. Ex. eu ia mudar a 

O illustre Deputado, em sou discurso pu- convicção que tinha trazido em sessão an~ 
blicado h~je, faz interrogativas como esta, terior e que mantinha no momento ? 
pa.ra a. qual peço a a.ttenção da, Ca.ma.ra.. Entendi que era. do meu d<:lver, Sr. Pre· 

«Si S. Ex. for ea.paz ds a.flhmar, com a sua. sidente, fazer esta rectitlcação ao discurso 
res1- "1Jsabilida.de de cultor das lettras juridi- do nobre Deputado, porq1.1e nã.o comprehendi 
cas, que a nossa. antiga e nova. legislação pro· o seu intuito, a nã.o sel' que S. EJt., a.liá.s 
cessual,aqui e a.lêm,ll.trl~véz de todo o tarrito· veJlcedor na. medida que defendeu, quizesse 
rio brazileiro, recusa aos litigantes o direito fazer crer lá fóra que ella foi vencedora 
de oppor, no período di!. execucão, embargos exa?~amente pelo fulgor da argumentacn.o e 
de nullida.de infringentes do julgado; si o belleza de sua palavra, o quo o humilde re
illustre representante do IUo Ol'Undo do Sul presenta.nte do Rto Grande do Sul, vonaído, 
sente-se com o folego de .contestar que a.quel· acachapa.do, humilhado, nom ao menos pôde 
l:J. medida. é, muitas vezes, a. sn.lva.guarda dos oontestar e responder ãs invectivas brilhan
dii'eitos em litígio, e que, gt•a.cas a ella., se tos de S. Ex. 
conjuram a.trozos injustiças, usurpações clv..- Não, si s. Ex. quo·,· fazel' crer lá, fóro. 
morosas; si o nobre prolissionn.l, que é S.Ex., o que a.qui não se passou, estou no díraito 
nos negar que esse remedio judicial tl fre- de eont.osta.l·o a de pedir a V. El. que, de 
r1uentomente um meio eillcaz de reparaçã.o, accordo com a~ notas t a.chygt·aphicas, a 
a bem d& patrimonios ameaçados, de inter- recti/lcaçã-o seja, feita. 
esses injustamente feridos ; em summa, si v. Ex. não poderá fa.zel-a., mas poder á. 
o prezado collega se a.bola.nçar 111 dar o seu mandar entt•ega.r ao humilde oradot' essas 
honrado testemunho, aftl.rma.ndo a. impro- notas, afim de so ver si é ou não rea.l a. im
ficuidade desse recurso pela. reconsidera.Q'ao pugnação quo faz. 
de sentenças in-voluntariamente oppressiva.s, Tenho concluido. (.ilfuito bem; muito 
pelos mesmos juizes que as proferiram ; si bem.) 
S. Ex:. puder dizer isso, attestat• isso, eu 
me submetterei; ratirar·me·hei calado e ven· O SR. PRE!IDENTE-0 pedido do nobre 
cido. Deputado ser4 attendido. 

Mas S. Ex:. não ê capaz de fazer.» 
Ora, Sr. Presidente, ou nl'ío sei o que ê 

que o nobre Deputado pela Bahia entende 
pela. phra.sa-.!ente-se com o folego. 

Duvidaria S. Ex. que eu fosse capaz de, 
em palavras mais prolixas, sustentar o que 
tinha sustentado em d\scursos anteriores e 
sustentei hontem 1 

Vol, VI 

O Sr. Antero Botelho-Sr. 
Presidente, abl'indo hoje o Díario do Con
grólsso, -vi pu bllca.d.~Js os :pa.l'eeeres d&;s Com·· 
missões de Instrucçã.o e -Saude Pabltcll. e de 
Orçamento sobre as emendas apresentadas 
a.o projooto esta.belecenlio a. va~cina.ção obl'Í• 
go.torin., 
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o parecer da Commisl!i.o de Instrucção e 
Saude Publica está. sómente com tres a..oslgna· 
turas, quando . a Comml~são ·se Clompõe de 
nove membt'os. · . . . 

Quero crer. guo não ha. m9:íoría: .. 
Nlio sei si ·houve sy.nalapha de outros 

· membros da ·cororois3ão o tt si houve omissão 
na publicação. · : ·· · . · · : .· 

Desejo que V , Ex •. mande confrontar a 
:publlciJ.~ã.o com o original pll.ra ver o que ha .. 

o 15~ .l'n.ES1DRN'TE-Ü original. tem a. i;;S~, 
gnatura de qu<l8i todos os membros da Gom
mlss~o; a omi~são foi da.1m;prmsa ] \T«;cio,al. 

O SR. ANl'liRO Bol'llLHO-Entã.o peço a 
V . . Ex: que m~nde de novo publicar .o pa, 
reccr. · · 

() f!!;J.·, President~ - Ant~s do dar 
por approvada a; a.cta, devo dizer que n<L 
publicação fe ita hoje no Diario do Con2resso 
ha a)Ruus engànos a J.'espeíto d'l votacao das 
emendas do Senado aoprojeclo que·reorga.niz;~ 

.. a justiça. no Districto Federal. 
Assim é que a. pags. 2.6\il se vê que a 

Mesa,. a.ri annunctar. que sa la proceder <1. :vo
lação do n. 3 da 2• pu.rtc do art. 9<>, decla:·ou 
que, r~ei~do esse numero, ficaria. pt•ovale· 
cendo 011. 3, lettra a, do tlrt. 11° do projeeto 
da Camar11., quando o que ~e den toi o se· 
guinte: a Mesa. declarou que, p rejudicado o 
n. 3 da. 2" par le ao art . O<>, ficaria preval<!
cendo o n . 3, lettra.s a e b do § & do art. 2• 
do projecto da. Cam>l.l' a.. 

Um pouco mais adeante, onde so lê- ê con
sidera.da. pt•cjudloalla. a 2" parte do rafcl'ido 
artigo-ba ta.mbem um engano; o que a. 
Me&l. a.nnunciou foi o seguinte: fica. p rllju
dicP.dn. a 3~ parte do referido n. 3 do § 5• do 
citado at•t. 2• do proj ecto. 

A Me1a a.pressa.-sc em fnzer essas rectifl· 
cações e va.a mandn.r publieal·as no Dtario do 
fJI>"-[ffeSM, 

Em seguida, é a.pprovada a acta. da. sessão 
an.teeedente. 

Pa.Sila·se ao expediente. 

s~ssão do 1'7 do oorTente, por 29 · ;otos contr~ 
cinco, adaptou o .-osto opposto pelo Sr. Presi
den1e da Republica: á. resolução do Congresso 
Nacional, organizando .o Asylo de. In validos 
da. P ~tria. .- Inteirada. . · 

. Do mesmo senhor, d~ igual da. ta, eommu· 
nica.ndo quo o Senado a doptoti e nessa. data. 
enviou á sancçã:o do. Sl'. Presid(1nte da Repu
blica. a l'esolução do Congresso Nacional auto
rizando a concessão. de um anno de licença, 
cllm .or dcnadQ. ao administt·ador dos Correios 
do Amazonas José de Assumpção Sa.otiagó.-
Inteirada. · 

Do mesmo senhor, de igria1 data, comruu
nicando que, nessa data, o senado enviou é. 
saocçã.o p1~esidcncial a ·Resolução do Cem· 
gresso Nacional concedendo·· ao sub~-ti~uLo 
do juiz fedoral, ·n·1 secção do Estado do Ama
zonas, bacharel Antonio Demetr.io de Souza., 
um rmno de licença, com ordenado, para 
tratar · de sua saude onde lhe convier. - .Iíi.
teirad~. 

Requerimentos: . . . . . . 
·ne Francisco Augusto de Mello, coliferellte 

de 3" clluse da. Estrada de Ferro Central do 
Bra zil, pedindo pro rogação de licença. -
A' Commiss!o de Petições e Poderes. 

De Francisco Barbosa. de Jeaus Pinheiro, 
pedicdo t•elevação da prescripeão em que di:r: 
ter incorrido, para rooeber a. quantia. dé 
9ü7$200, corresiMJndent e ao tempo pra
soripto.- A's Commissões de Fazenda. e In· 
dusLria. e de Orçamento. 

O Sr. Prel!liden~- Está. finda a. 
le1ura do expediente, 

Tem a palavra. o Sr. Tosta.. 

O Sr. Tosta (·)-Sr. Presidente,. 
cada din. mats me convenço de que a. inicia.
tiva. que tomei nesta. Camara, que foi plena. 
meote secundada. e amparada pelo Congresgo 
Nacional, de a.preseuta:r' a lei organica. dos 

o s.-. AlencaJ:" G uimaJ:"ães syndica.tos agricol<u!, para resurgimento d:~.. 
(to Secretari·o) P.rocede á leitura do seguinte agricultura. no p:~.lz , foi uma ldéa. feliz. 

Aquelles que esperava:m que o syndicato, 
uma vez votada a lei e uma vez organizado 
o primeiro syndíc11.to em qu.,.lquer looalida.de, 
se iransfm·masse miracul08a, maravilhosa
mente a a!ricultura., alargando-se imme-

EXPEDlENTE 

Offlclos: 

Do Sr . Deputa.do Antonio da Tt·indade An· dia1e.mento novoa )lorizontcs e tra.nsforma.n· 
tunes Meira. Henrlques, communica:ndo que, do-se a. nossa. pobreza. em uma riqueza. de 
por motivo de molestia, dei:z:ou de compare- Croso ; aqualles q,ua assim peMavam estão 
cer !L sessão de hootem e qne faltará. ás de c·ompleta.mente desa.'tlimados. 
hoje e seguintes, emqua.nto perma.neeer esse· Mas aqueUGS quu pugtf~ràm pela !e~ 
mottvo .-Inteira.da.. ·aquellell que el!tãô con'Vencidos, eonio eat4 

Do Sr. 1° Stcretario do· Senado·, de 18 do : -----
corrente, communlcaJido que o Sen~o, em . (·) E•t• di'"""'' uiio foi r•v.,.\o p&lo ondor; 
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conveMido ó orador.!. do quê i>. ~ílicatO é da.s ApplieaÇõeli}iJ4~triaes do Alcool, foi 
uma. fll!Cola de edúcaçao agricoia., e uma es"- procla.mn.da a urg<encxa .de de0reta~se uma. 
cola de probida.do e sóliilariooade entre óa lei dó sàei~dades étiópar:l.t!vas. · .... 
pi'ofi~siolittel! pí\~a. . o rêergulr(i'él:ito ~a a~t- · As SOciedades de Agr_iou~\ura de ~erna.JI1.· 
cultúra, ess·ell IJS\ã'ó :Plenamente sat1Sfàltó~, bubo, de Ai:i)toa.s e da Bahta todaa Já.. se dx·. 
pórqtie o movimento s\i vlie fazendo ~auZatim, rigir'~~· ou mréctainente, ou po~ iotermedio 
mas com . segurança, · com vanta.géiii para. a. da Soct~a(j.e Nacional de . Agrtoultura, a.o 
Ja.vo~a.: · Cotl~~eSSti.Naciolial ; solicitando !!' dect:etação 

. . . . de uma ler oi'gani!!d. de coopera.ttva,s . ·. 
O Sa. ELPIDIO Fraum:REDO-Apoiado • .. A. Cómmi58ão de Agrlcul'lura da Ca.mara, , 
o SR. TosrA~Eu piJsso app~Uar ·para os que não ·se. t eni descu idado desses assumpto~. 

honrados represe1Jtàutes· do Estado de Por- apresentou um projecto; que foi aproveitado 
nambuco, quo nesse ponto se teem moskado pela Cotnmiss.'\o de Orçamento. sendo re
parfeita.men\e orientadoS; - poS8o appéllar !ator o Sr. David Campista, quo sinto não 
para SS.· EEx., que digam si é ou não é um& vel' agora; no recinio. · · 
verdade que, de 1903 para c;t, a cultura. no U . D . ,.. 
Estado de Pernamllüco vae-se tornando na- · m Sn , EPUTAno-Es .... presente . . . 
cional.. ~ . o sn:. TOSTA~Bi3ro ; diZia eu que o pro· 

o Stt ELi>mxo FiàUE!REiJO~E' uma ver~· jecto_ foi ap.~oveliad? .P~lo d!~no represen· 
.· .. · tante de M1nas Geraes, como relator da. 

dade. · . ComDilssão da órça.Iilento ; rio projecto a.u· 
·o SR. T OSTA-. ... . si é oil não verdatl~ qü~' toi'izand.o a orgadlzaÇão de llm banco éerl-

a. agricultura va.e a.batldorlaildo a. ail'tiga·ró- lra.l de Cl'edito a.gricolil. foi incluído como 
tina, vae · suh<ltitulndo a enxada pelo arado, capitulo o dâS coopcirátivas agrióo!As da. 
pcla.s machlna.s de trabalho e si os l avrado- commissão de agricultura. Esse projecto 
res vão ou não form:a:ndo · entx:e .si uma. certn. pa.ssou a.qui .IX>r seus termos, so!Yreu algumas 
liólidariedade, Sêtti . a qüa.l, to~os tiõ~ ~stàttl_9~ lliD,eiidas e fbi envi~tdo pii.ra o Seriado, ha se· 
cõnvencidO'l nada, sil consegwrá, em ri'Uaça.o gilrl!.mente um iílez ou mais. 
á rege~ração &grieola; . Yei:hós, j:lõr~rltél, qúe os agricultores do 

Sr. Presidente, não é somente no Estado Braz ti pedem a decretáção de úiua.l ei orià.· 
de Perna.tnbuco, nem no Esi1do de Alagoas, ni<ia das c(}l>perativas de todo o gencro, para. 
nem no da. Bl hia; que tenho a hóilra de ré· que possam prorliovér, por si mesmos, em 
presenta.r, que o espirito de iniciativa vae se nom~ d~. iniciá. Uva pArti~ulár , o progresso, a 
aesenvolvendo; tambcm no grande e pro· prosjlar1dade da. agrtcUitura. . A Camara 
gressivo Estado do Rio Grande do Sul à idéa. dos Deputados, com o maior patriofisino, 
esta. plant ada com graódell vn:ittagená• . com a Iiiidór celeridade possível. votou esse 

Ma.e, s~. Presidente, não basta a. lé1 oí,'ga- pr()jljcto, que foi l'nmettido ao Senado . Lá 
nica. ~os syndica.toá pai•a.. que a. lavoura fig,ue eàt4 o .PI:gjecto lltt ú~ mez; infelizmen!.e as 
perfettamente a.ppare11111da. para a nova. VIda Coriimissoes de Ftnanças, e da Legislaçao e · 
que se inicia ; é necessaria !!iria: nova lei Justiça. dà . Se~a!lo, á.s quaes for am separa· 
complementar, uma ttJi drgamca da.s ooope~ da.mente remettxda.s M duas partos do pro
rativas de· todo gentn'o. . jeeto-a relativa. a credito a gricola., Commis-

Agora, mesmo, pessoa altamente oollocada. são de Fio1mças e a. relativa a. cooperativas 
nesto paiz, posso mesmo dizer, o,:honrado a.gi'icolas á COiiimissã.o de Legislação e JuS· 
Ministro da 1ndustria. e Viação, que t anto se tiça. - essas Commissue~, dtgo, ainda. ni o 
to_mjoteressa.do por esso movimento agrícola apresenta.l'am parecer. 
que actualmentG está so fazendo, recebeu de Aproveito esta opportunlda.de, Sr. Presi
um cidadão do Rio Pat•dinho, no Rio Grande dente, pa.1·a, da. tribuna. da Cama.ra., em nome 
do Sul, uma carta eJU. que pedia esclareci' do3 ag~ic11ltores brazileiros, solioit11.r ás duas 
·mentos sobre a. pos.>tblllda.de de organb;a;r- se eomm1ssões do Sena.do que doom seu parecer 
naquella localidade uma oaixa. Rcntfeisen. a mais bravc pussivel sobre o projecto, por-

Aili está formada uma assoolaQão agricola., qi:ie faltam aponas dous mezes e meio para. 
c os assooia.d.os llene;uam em organizar uma; se encerrar .. a presente sessão legislativa e 
ca.ixa. Rai.treisen; recort•eram a.os. advogados nãq é razoa.vcl qrie os a.vricultores, que não 
do logar para bem se in~ormar~ro a respeito p~~en\ d~strib~tção de (l:ínheiro, que só.pe
da fegalidttde ifo· a.cto_ que pro~eci.ato.nn . Os d:é~. ll:UXlllos. xildh'l!Ç_~S ao~ poderes publico~, 
advogados tnform~tt'all'l' quê, em face ela nossa: v.eJa;m fioda.r a.. sessa.o sem que fiquem ha.bL
le~islaoão, trão era. pb~íiré't · orga!IttzaT:se· a ~~oa··a;o . ~él\~il a org~niu.r suas cooj>era-
ca.ua. . ~1v~ dé cr&rito, de consumo, de venda, de 

E' um& verd~, sr. Ptetilden'te>: .. ipll'~tl'~ao; e'té, . . ·.. . . . . 
EID; tod:ós os eom~et()s ?igrieó\'aS' q"'lEí se. téem E' ve~dade, Sr. Pre'sidexite; que a. quesiio 

reumdo neste pa1z, iac1úiive o Coogres.so do c1'001iO a,l'icola é uma queatlo mu1to 
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ili!ll<'l'tantO e que no Senado podem·appa.recar 
· divergencias sobre a primeira parte do pro
jecto, porque o a.asttmpto é vastíssimo e de 
alta rele"~:ai1cia. Em relação, porém, li~ c'ooperativas, ne
nhum~ divergencia houve, quer na Camara 
dos Deputados. quer na imprensa, que a.com~ 
panl1ou este del.la.to, e acredito mesmo, poa-so 
até dizer pol' informações, que no Senado 
uno b í!> impugnação a. esta. parte do pr()
jecto. 

Portao lo, si ha. c1ifficuld<.~.lle em dar-se pan. 
ordem d\> dia o projecto que a Camara re· 
rnetteu ~o Senado, por causa. da larga. dis· 
c ussão que provocarlt a parte relativa l'L 
organização do credito agrícola, é muito 
facll resolver a -questão, propondo a Com
missão de Legislação e Juatíoa da~uclla. Casa. 
9.ue 3e separo a. parte relativa. á.s coopera· 
trvas agricolns, pa1•a. ser approvada o re
m ettida á sancção ; e si o Regimento não 
permitte que, feita a separação, subtt logo 1 
sancçãl>, }lóde ser devolvido á. Camara, que 
certamente appro1"ll1'á. sem demora a s Jpa
l'li.Ção e enviará o projecto á. sa.ncção. 

Não veja o senado nas minhas po.la vra.s 
uma. censura ou uma crit.ica. ao modo por que 
os dignos membros daquella Olsa. cumprem 
o seu de~·er de representantes da. Nação. 
Nii:o; quando muito se poderiL ver nas mi· 
nha.s palavras um excesso de zelo pela causa 
da. agricultura, excasso do zelo que a minha. 
o.ttltude nos comicios ag1•Jcolas e como pre
sidente da. Commileio de .AgricuUura. de 
aiaum modo autoriza, exC~Wo de zelo pro· 
voCado por uma 1>eelnmação ponderada, for· 
mula.da. pelos agricuUo!'OS do Rio Ora.nde 
do Sul, quo quorcm organizar uma caiu 
Raill'el5oc, formar o credito agricola no Rlo 
Pardinho, o nfi o podem r~zel·o porque a 
actu" legislaçito lm~tileira n~ autoriza. a 
orga.niz,çio das cahas de credito Rai!l'eisen. 

Sr. Pro~ideote, aproveito ainda a. o;!por· 
tunida.do do as~r n<~. tribuna para pedlr a 
V. Ex. que mande publicar no Diario à o 
Oong1·esso esta roprcsootação, qee foi dirigida 
á Com missão de .Ag!•ícultura da Camara. dos 
Deputados pel~ Sociedade Nacional de Agri· 
nnltnr!l. 

Nesta rep:~:esenta~ão se pede em pl'imelro 
logar, que, em vez de figurar no Orçamento 
da. lndustrio. c Viação, como autorização a. 
distr ibuição das semen te>. ttca.ndo, portanto. 
dependente do GoYerno abrir ou não o cre
rllto p:tra isto, passe a fia-urar como ve1•ba no 
corpo do OrQamen to da Industria e Viação; 
om .segundo logar, que se di~crimioe a verba. 
üe semon tes e transporto de animaes repl'O· 
ducto\'eS, de raça.; que so divida esta. verba. 
em duas-di...otr!bnição do sementes, e-trans
porto do aniroaes importados do estrangeiro 
lleloa criadores. 

Sr. Prosidente. incontesta.velmentc,. estG 
serviço de distribuição . de sementes, que, 
póde-se dizer, foi nos Estados Unidos . o gor
meri do Mini~túrio .da Agrieul1.ura, já tem 
produzido entre nós os melhores rosulta.dos, 
como se pódo verificar pela seguinte talJella, 
que passo a. ler á Ca.mara. ( lli.) 

Sr. Presidente, não tenho necessidade dl! 
proceder á. leitura da representação, porque· 
já pedi a. sua pablicação no Diurio do Cor.
gre3sc, e espero ser attendido. 
. DeYo, porém, declarar á Camara que -:1 
Commís~ão de Agricultura, tomando em con· 
sidera.ção aa ponde1·o~a.s obse~va.ções felta;; 
:pela Sociedade Nacional do Agricultura, ji 
for mulou emendas, pata serem apresentada:, 
no Orçamento da. Industria e Viação logo quo 
elle for da.do paro ordem do dia . 

Pedindo a :publicae-iio da representação
com a.ntooedencia , tenho por ftrn apenar; 
chamar a attencão dos estudioso3 da. Cama.ra. 
daquelles que acampa.uham no movimenta 
agricola e respectivas discussões na Cam&ra, 
para. a.~ razões nella. a.dduzida.s, as quaeg 
previamente justificam as emendas que a 
Commissão tem de a.p1>esentar o expediente. 
relativas aos dons pon~s seguintes: 1•, pedir 
ao Senado que, sem perda de tempo, colla
bore com a Commissiio no projecto de coope· 
ra.tivas agrícolas, que jã. foi remetildo para. 
aquella Ca~a do Congresso; 2•, pedir a pubH· 
caçã.o da. repl'esen\ação que â Commissão de 
Agricultura dirigiu a. Sociedade Nacional de 
Agricultura. . 

Terminando, espero que a reclamação dos 
agricultores do Rio Pa.rdinho será atteodi<:tl 
pelas honradas Commiasões do Senado, e qur~ 
a. Camara tomará. em consideração o pedido 
da Sociedade Nac!ono.l de Agrlcultura.(111ilib 
bem; muito bem.) 

Consultada, a Cam!l.ra. autorlw. a public:!.
çã.o dos documentos J. que se referiu o Sr.De· 
pu\ado Tosta. 

Vêm á. Mesa., são lidos e enviados á. Com· 
missão de Agricultura e Industrias connexm · 
os eeguin tes 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERF. O SR. TOST,\. 

Sociedade Nacional de Agricultura, ftm
dada. em 16 de ja.oeiro do 1897-~. 3.677-
Rio ~e Janeiro, 30 de agosto de 1904. 

Exmos. Srs. Deputados, dígnissiroos mem· 
bros d-. Commiasão Permanente de Agricu!· 
tura e Industrias Connexas. 

.Autores, que fostes, do art,l7 da lei 1.145. 
de 31 de dezembro de 1903, pela iniciativa. 
com que a. icspiras~es aoCongl'&so Naciona-l , 
a vós nos dirigimos, na qua lidade de enca.l'· 
regados de sua exeouçã.o, para. vos commti · 
nicar os sous e1faitos e as modit!.ca~õeo; tl.e que, 
a nosso ver, e lia carece. ,_ 
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Oa serviços a. que vciu dat• recursos e esti- Foi um impulso vigol'oso que, si não des-

mulos, tem encontrado; por parte dos· in te- continuar, garantirá. para diversos Estados 
ressados, um acolhimento tão acceDtuada- da União a creaçiio de uma nova fon te de 
monte favorave1, que bem patenteia o :~certo ronda que, teudo feito o fastigio da Calífm;
lle sua IH'omulgação, como renovação de dis· ni~. niio será de manos ímportancia para 
posições analogas dos dous ante1•iores orça- nós. 
mentos fedm•aes. Procuramos no estrangeiro as fl'Ucteiras 

Em 1902 o trabalho Dos foi confiado no a.p1•opríadas ás regiões de clima. temperado 
mez de setembro, abrangendo pol'ta.nt.o só· .do pa.iz, pa.ra cuja pomicultnra os proprios 
mente os ultimas mezes daquello anno .. Em mercados na.cionaes offerecem vastos hori-
1\JO::J, porém, iniciada desde logo com regula· zo:rites, pai,; que a importa.cão annual desses 
d.Jo.de a. dish•lbu!çã.o de plan'tas e sementes, fructos orça por muitas cent enas de contó• 
os pedidos fora.m tantos e de tão avultadas de réis. 
quantidades, que impossível foi sa,tisfazer a Para as nossas regiões bai:.:as e de clima. 
tQdOs, o muito grande ainda foi o numero de quente, procuramos no proprio paiz, no 
agricultores que deixo.ram de sora.ttondidos, Oriento e na Africa as ft•ncteí~as mais a.pl'e
v.pazar de se ter despendido toda. a verba e ciadas, afim de crear entre nós a. fructicul· 
com o mais escrupuloso aproveit~moniQ. tura intertropical. Essa SSl'á bem nosoa, po\s 

Foram assim feitas 1.407 remessas. Não !le qua.si que nã.o temos e cet•taruente nlio de
contam, no emto.nto, nesse numero de des- vemos reooiM' eoncurrnntes, de m odo qne, 
tinahrios os agricultores •1ue recClberam as além de um granue mercado interno, ella 
plantas e sementes :por intermedio de outras poderá. conquistar o mercado mundial, crcan
corporilç,õas, e elles foram muitos, porquanto do assim mais uma·g1·ani!e riqueza de expor
contemplamos largamente para esse fim taçã.o Jlal'a o paiz. 
todas as associações agrícolas do pa.iz c um O interesso que se tem despertallo pela 
gl.'a.nda numGro de Camaras Municipaes. fructicultura, em ge1·al, in<llusive o cultivo 

De.lta arte se estendeu a tc>dos os Estados da videira, manifestado pela activa procura 
do paiz, sem excepçã.o de um só, a acção re- de plantas, é digno do ma.ior destaque, pois 
·cundissirna du.lei que prOlllulgastcs. quo já podemos ga.ra.lltir que, a Q%emplo do 

O quadro ~nne:~o, sob n. I, vos dirá. em que aconteceu no anno ftntlo, a !llé\ioria. dos 
<:.lgMismo8 oloquontes, o que fGi Dntã.o o a.u· pretendentes que se ~m a.present:~.do este 
·xmo preotado á la.vom•a. a.nno, tcrâ. du deixar de ser nttClcdida por 

Não só essa servioo porém, devo ser aom- insuttloiencia. de verba. 
puta.do li. sua. cont::~, sinão tambem, o segu· Assim pois, St•s. Deputados, bem inspirados 
ra.ment~ em maiOl' monta, o benellcio moral, rostos vota.nlo a lei. ~llt1. era. neceSS!l,da, veiu 
sob a fo1•mn. do apoio e de emulação de que servil· ele lnoontivo, do ampar•o e de orienta
tanto c11recem alMa os agricultores, elmo· ção á classe productol'a. da. ríquo.z.a da pa· 
recidos pela crise, apoio que os conforta., trl11.. 
omula.çã.o que disperta e· tonlficu. suas ener" Já. grandes são os se1·viços qua olla pl' S-
gias, e lhes fazem resurgir a espol'ança, quo ctou. 
deserta.t'â de seus la.rCfl diante du. indift'el'llnça Pat•a. quo, porém, estes, se não percam, 
cô que seus interesses eram tidos pelos 110· como atreito epheLnero de um cnthusiasmo 
dm•es publicos. de mllmonto, é mi!,er que elles continuem e 

No primeiro semestro do corrente anno, o que acompanhem o empenho com que são 
Slll'Viço f'oi r elativa.mente ainda mais fecun- solicitados. 
do, graças a economias que a experieD<lia. DOS Plantas e sementes devem ser distribuidas 
dictou. Os quadros de numeras 2 e 3, vos em mais lar·ga. escala p'lll'CJ. que soja aprovei· 
~Ol'tnittü•tio a.precü1.1' a. marcha ascendente tado c desenvolvido, a.bemde todo o paiz , o 
em que vaP- o trabalho_ empenho com qu'l a. sMiedade é solicitada. 

.Attendendo largamento á. cultura dos ce" para essll fim. 
reaes,. dos legumes diversos, das plantas in- E não só isso . Parece-nos que seria. do 
du3tr1aes, das forragens tmra. pastagens P<W- maior proveito crea.r como au1iUar poderos(l 
manentes c para. córte, dos tuberculos, do dease serviço publico, um amplo viveiro de 
fumo, do algodão e da videira para o consu.· plantas seleccionadas e de variedades per· 
mo e pa1•a vinificação, iniciamos, e já. Qro feitamenoo authenticad[tS, pois que nem um 
·grande escala, a. distribuiçã.o de arvores fru· nem outro desses predicados essenciaes po
ctiferas, no intuito de crea.r, si nos é per· derl!. ser garantido emquanto a sociedade es
mittido dizel-o, a fructicultura. nacional. tiver na dependedcia. exclusi,·a. de fornece· 
Plantas vivn.s, e na maior parte de eDll:erto, dores. 
em numero de 46.547 e 68.727 de bacellos Esse viveiro, já. por nós iniciado naJa· 
de videiras já fora.m distribuidae, para esse zenda d<:~ Penlla,sita. nesta Capital, devia. .ser, 
ftm, por todo o pa.iz. parece-nos, fortemente auxiliado. 
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:x;; 
·. Esse viveiro, convenjj:!n~men'e org?tni~do . ~zim\).m a.nnualm,en~e os re~a.nholl, impossi-

em nO.sso Horto Fructiculu,, ~.et1a, al~D;l dl§ijo, lüli\a.~o os progressos que devera f~ r a 
e por !lUa propria. D<\Wr~1 qm ~tlí.~le.~i, QOJl,SII. r~qu~<l _Paslq;>lh · 
mento da .lllll.is util ajlronn_li:,\lS!liD nara os · A exBerlCqcna., porém, no~ te~ mPl!'l'a do 
agricultores. ~ tod;~o evidencia a desva.ntagam, .da cum·u~ 

· · Acorosco pondorllr quo, si o fornecimento lílção desse serviço com o de ca.racte' ' .agrl· 
·de boas sementes e pla.nt l\9 é um .auxilio de cola em: a. mesma verba. . . 
grande :valor para o desenv.oFvlménto da. O au:ciUo aos criadores, sendo pre.stu.do sob 
nossa. fon te de producoão aogricol!l, uma, la.· a. fórma de fndemilização de despeza.s por 
cuna. sensível St1bsis~rá ciJiqnllnto esse !IIJr~ elles ·j~ realiz.adas, não póde ser p1-evisto 
viÇo não .. for acornpal).h~o pelo ensino ll,Cjl.· riem rl)gUl\\dO, quanto á sua ímpor~~noi.a, 
üco, verbal. e eseripto levado á pr()pried~de l!Or q~em tf;laha. de f:J.zer as a.pplic~çoes da 
do lavrador. · .v.erba. Dahi resulta. ou intibia.r~$e 11. dis· 

Escriptos modestos, res!lmid~J$, claros, que tri~uiÇã;o de pla,nta:S e sementes, &fim ''de 
e.eompanhassem as reme8sas, com ·as precl· poder~m sêl' satisfeitas as :P.o~siveis rccla
sas indicacõcs sobre o emprego, tratamento e niacõas dos· Cl'iadoras, ou chegarem estas 
valor dessas elementos da producção, à. p11la· t;t.rdia.mentc quando a. verbà global já à,s 
vra. autOrizada, e mais do que isso a aéÇão não cojópor4 ein viL'tnde 41.S despezas 1\!itàs 
manual de um agroqó.mo ou de um fructicul- e dos compromissos firmados a. bem do au
tor que, percorrendo as proprie~ades ru!il-e.s, xilio' ao~ ag_ricultores. 
praticasse e ensinasse· as· ma.ls ímporta:P,tes · De accôrdo c<>m as conside1·ações expostas, 
overações de cultura, taes como pod(t, en~er- pedimos venia. para. submettermos ao alto 
~tu., aduba.çõo, etc,, comple·tariam o fecun- critel'lQ e p~triot.íco intJlito da illus;re Com
dissime serviço iniciado, produzindo tQdos n'lisSão par.lamantar as · seguintcs modifi· · 
os seus e1!'oltos .de progresso naoiona,l; A cil.çõeà na lei a q~e nos· vimos referintlo. 
verba que lhe preparou as bases úeve ta.m· J.A Separar-se a. verba pal'IL auxilio 1108 bem compwtar ess.es complementos neces - · d 
sarios da. obra. qnp pa.h•iot!ca.mente inl· crtadores da e distribuição de plan\as e 
ola.stes. · · sementes. 

Além da distribuição de plantas e sementes 2. a ElavM•-se a verba de dlstl'iLuiçi.o de 
a le.i 11 que nos refurímos tem por O.m, com a p~a.ntas e sementes a. 150:000$000. 
mesma verb11 de 100:000$, auxiliar os cria- 3,A Ampllat• os fina dessa. verlla, cstenden
dorQs Dt~. acquisição üe rcproductorcs de bou.s do-a. á ot•iu.Qã.o e Clllieio de um v1v.e1ro de 
raça.s,índemniza.ndo-os dii.S dcspozas de tra.na- pla.u~ e d. pt'opagtlnda oral o por eacripto 
porte. · a. f<.~vor da.i'l'uoUoultm•a o dus tlivor~os ramos 

No depurso do a.nno lindo, reclamaram dl\ agricultura naolunal. 
aquelle~ favores 11· at•iadOl'OS quo importa- 4.• Oroa1• a VOI'bn. cspocial do fiO:OOO$ para. 
ram 33 roproductorcs bovin~. 4'70 l11Dl;.:er01, a.uzllio o.oa oriadadoros, nos Wl'mOJI do lll'-
1 oavalltLl' e 7 suínos, o.ttingindo a. 16:928$60() tigo 17 do O"f9l'rrion to vlgento. 
ae indemnizações reclamadas nos termos 5.• Autoriza.r, por conta desta. ultima 
da. lei. verba., o forl\eoimonto .do molo1 pl'OphylaU-

No presente cxerclclo já fo.ram importa- cos e cura.tiv-011 das epizootla.~ e molestia.s ln· 
dos, naa mesmas con,liçôel, 31 bovinos, por fuce!osas dos a.nlmacs. 
inicia1lva. de quatro cri:j.dores, Importando Pelo presidente, Dr. WeliCesláo Bello,vice·· a.s indemniza.ções em 8:839$040. · 

E' esse to.mbem um serviço importante presid~nte · · 
que, promovendo effic<!ozmente o melhora-
mento de nossa pscua.ria, vae a.YijrOrando a. N • l-DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS E SEhlENTF.S 
lnlcia.üva. dos criadoras; 'induzindo-os a. estU:- I>URA.:'!TE o ANNo Dl!l 1903 · · 
dar a sua inilustria. c a emprebender r~.
luta o tenazmente o seu aperfeiçoamento, 
como se taz mister, pa.ra qu,e possam s1,1:p· 
plantar a concurrencia. estrangeira no palz 
e ir dar-lhe comba.to no mercado europeu, 
constituindo-se d~t·arte, como lhe cumpre, Arvores fructifera~ 
umo. grande riqueza. nll.clonal. · · estr<~.ngeira.s , , . , 

Como complemento dcss.e feoundissimo Arvores ·rructiferas 
auxilio 1!. 1ndustria. pastorjl, cpnv.irla a:~~~o.- do pa.lz .•.••.••. 
otar-lbo o t'orneoimento · de meios' prriphyla:- BacellOI de videi· 
tico,s e curativos das epiwotias e molesUa.s r-...s.; •• , • , ••• , • ·, 
infec.ciosas, que completament~ d~curada~ Sementes germina· 
pelos poderes publicos e pelo! pa.rttcula.i'e~;. das e ra.izes .• ; , , 

Ot~ant , 

8.122 

14,852 

29.930 

523 

.. 
:;; 

Quant, em .. 
" paíio (kls.) 2 
<> cs: 

455 

307 

36 



Seinentes.decereaes 
e legumino.sas ..• 

Se111entes de capim 
ja.raguá. •.•.....• 

OtJtras forragens . . 
Batatas •.•....•.•• 
Diversas sementes. 

3;0.\l9 568 

4.2ô6 335 
1.279 313 
1 .21 1 10!5 
.2. I 10 700 

N, 2-DIS'l'lUBVlÇÃ.O Il.E PLANTAS E SEMENTES 
DURANTE O }o SEMESTRE DE 1904 

"' .. 
"" Quant. Qua.n t. em .. ., 

peso (kh .) :! ., 
Arvores fruotirera.s 

~ 

do pa.il'. .•... · .. . 
Pbuta.s fructHet•a.s 

13.265 283 

estrangeiras do 
Rio da. P r a t a, 
Fr;~llç:J. e Itali:t .. 9.264 175 

Semtmtes germina.-
das de plantas 
fruotiforas o ou· 
tra.s ............. 1.550 (3 

Tijolos do Cbampl· 
gnon ..•. : •.. .. •. 50 4 

Ba.cellos de videi-
ras . ........ . ... 

Sementes do cerea.es 
12. 81J5 194 

o legaminosas ... 761,727 141 
Sement:.s de ca.pim 

jaragmt .. ,., ... , 600 30 
Outras forragens •. 4 . 848,630 372 
Ba,t{l.ta.S .• ••• •. .•• . 2.475, ll8 
li'emon tos di versas. 121 ,730 .276 

N. 3- l>! STR.!BUJQÃO I>~ PLANTAS B SEMENTES 

o~ 1898 :l0 somt. 
a i 90S de Totaes 

!902 1904 
Ar v ores 

. rructife· ,• 

ras . . . .. J.Oi4 
Videira. s 

22.974 22.5't9 4!3.577 

ba.cellos. 23.932 
Sementes 

29.930 12.865 60 .727 

forragei-
ra.s, .nu-
mero de 
ki/os . . . 2.500 

Sementes 
5.545 5.084 13. I.\?9 

diversa.s 2 .5~5 6.350 3.358 12.233 

O Sr. Garcia. Piree (•)- Sr. 
Presidente, vou ter a. houra. de submetter a 
consideração da. Ca.mara. dos Deputados um 

( ·} Esto discnn;o r. :\ ".) r.) t .rc ,·isto pelo orador .. 
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projecto para o (lual nã.o só peço a sua atien
ção. como tomo a liberdade de pedir a sua 
benev~ lanoi:\. . . 

O illustre Sr. Ministro e . Secl•otario do 
Interior, com o patriotismo que todos ·the 
reconhecemos, dedicando-se pelo desenvol
vimento da ín.s tru~ão no paiz, tem pro
curado dotal' a. Faculdade d(} Medicina. do 
meu Esta.do com os melhoramentos iudis· 
peusaveís pa.ta. a proficuidade do enAino. Mas, 
S. Ex. , com o criterio que acompanha. todos 
os seus actos, tem feito esses melhoramentlls 
po~ pa.reeuas. 

Aatualmente estão sendo fe itas allí obra.~ 
importantes e indispensaveis para o.s qua.es 
S. Ex. pediu credi·tll na. proposta. de orça
mento a.presenLdo esto anno ; ha, p::>rém, 
ainda, uma necessidade urgente para a qual, 
segunda me disse, S Ex. tinha o pensamento 
do pedir verba no orçamento do a.nno -vin· 
douro. Refiro-me aos pavilhões neeessarios 
as n.ulas de psychlatria. 

Essas aulas estão seodo dado.s no .A.sylo 
S. João do Dons, estabelecimento perteneento 
a.o Esl>a.uo; ma~ n.contece que infelizmon.te 
esse asylo está om taes c:mdições que o.go· 
verna.dor do Estado se vê na necessidade de 
retirar d~hi os o.sylados para um estabele
cimento provisol'ia.monte preparado, o que é 
prf\iuclicial não só M Estado como ta.mbem ll.s 
aulas do psyohio.t1•ia da f; ~cuhlade. 

O meu projccto não é, pois, ma..is do que 
um adeantamento quo venho peilir â Camara. 
da verba. que, a pedido do Ministro do In
terior, será apresou Lado no orçamento vin
douro. 

As m:~:ões quo acabo do a1por succint.a. c 
rapi<la.mente, paroco ~rem sutt\clentc)s lllLt'~ 
jusUfica.olva do meu projecto. 

Cootio nos meus illustrc~ ool!ogas, oon~ 
ta.ndo com sua. benevoloncia, espero igual
monte que a illuslre .Commisaiio, a que vae 
sor atrocto, tomat•á eJn coasíueração as razões 
que apresento. (Mui to bem; muito lism. ) 

Fica sobre a mesa,até ulterior dellberaç!lo, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Na.ctona.l decreta.: 
Art. 1.• Fica o Governo da Untão autorl

~:a.do a despender pela Sooret<Lria. do Iuterir:.:r, 
a.té a. quantia. de 100:000$, ua. construcção de 
pavilhões em que Cunecionom as aulas de 
psychlatrin. rla. Faculdade de Medicina. do Es
tado da Ba.llfa. 

Art . 2. • Na. e1ecuçã.o da pres13nta lei po· 
derá. o Governo entrar em aocôrdo com o 
governador do &tado d& Bahia, para. que 
sela. aprovettt.do o Asylo de S. Joã.o de Deus, 
já existen\e no. cida.de de S. Salvador, appli-. 
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cando-se no seu melhoramento a verba. con
·Signacia. no presenie projecto, continuando u. 
funccionar nesse estabelecimento a aula. de 
psychia.tria. pratica, 

Art. 3. • Revogam -se as disposições f m 
contrario. · 

Sala. das sessões, 20 de outubro de 1904.
Garci(l J:1ires. -Alves B().rbosa. -l'·eU.a; Gaspt:w 
• -Paranhos j)fontmegJ·o.-Satyro Du<s. 

o Sr .• Vulio Sant.os -Sr. Presi
dente, hontem, por occasião da votação das 
omendas do Senado ao projecto (JUe reorga
niza a justiça local da. Capital Federal, foi 
vota•' o e approvado,sem reclamação alguma, 
em todos os seus paragra.phos, o art . 16 do 
substitutivo do Senado. 

Esté artigo con~m. na ultima ali11ea do 
n. 3, uma disposição que implicitamente cs 
tabelece os casos em quo a arrecadação de 
espolio de est1•a.ogeiros compete á justiça 
local e os casos om que compete á. justiça 
federal. 

A mataria é pol' demttis importa.ote, Sr. 
Presidonte, e nã.o póde ficar resolvida ioci
dGntemonte,, por ;t,sslm dizer,em paragl'apho 
de utn a.rttgo de uma refórma. d'~ Qrgani· 
zacão judicia.L'ra o que como tal não regula 
pi'Opriameate mataria de processo. 

.0 Sn, BRICIO FlLIIO - Não póie, ma.s 
fOJ. 

0 SR. JULIO SANTOS- Sim, mas em todo 
caso, a. materia ~ de ponderação, porquo 
tem levan:.p.do questõe.l, não só no Suprtlmo 
Tribunal, como entre todos os juristas que 
~e ocaupam destas causas; e corno existe na 
Commissão de ConstHuição, Legi$lação e Jus
tiça. um pr•ojecto !lo loi organi1.ado pelo nosso 
illustre collega, o Sr·. José Bonifucio, me p:L
rece que, votada& reforma, sel'ie. opportuno 
trazer a debate materia tão irnpot•lanto e 
que entenda com a pJ•opria ordem publica. 

O artigo da Constituição que se refere á 
arrecadação de espolio ;le estrangeiras é o de 
n. 61, que tem por fim principal estabelecer 
o para.llelismo completo entre a justiça local 
e a. fedGral, determinando os Cl'ISOS un!cos em 
que ess~tsj ustiçag adquirem igual competen
ota por sa achar())n fundidas as suas attri
buições. • 

Esses casos Eiio unicamente dous, em que 
a justiça local e a feder• ai se oncon tram com 
competencta. igual : em materi~~o de habeas
~:orpt~•, que por sua natureza. é referoute lls 

. gara.n tias indl v íd uaos, e em relação â arreca. 
ção lla espollos de oatraogelros. 

Nestas hypotbeses, tendo, tanto o. justiQa 
local como redera.J, a mesma jurladicqã.o, dll.
se na.turalrnonte o l'eeur~o l!o tribunal in!e· 
rior ou doa Estad~s pB.l•a. o tribuna.l &uperior 
~u Supremo Trlbunal Fedel'a.l, 

Quando, pordm, ba. um tratado, bit dil'ilito 
privado internacional escripto, a competen
cia. é do juiz local, a quem cumpre a:pplicar 
as leis de e3ta.tuto pcosoa.l e outros :principias 
de direi to internacional pt•i vado, que estão 
codificados. 

Na hypothese, por exemplo, de e spolio de 
estrangeiro estando a e8pecie prevista om 
tratado, só póde hl\ver recurso extraordína. 
rio, que é o contempbdo no art. 59, n. 3, 
lettra. " : «Quando se questionar sobre a 
validade ou 'lo applica.çilo de tratados e leis 
federaes e a decisão do tribunal :for contra 
ella.;. 

Si o tribuM! do Esfo<'l.do, tendo deante de 
si um tratado, e litigando-se sobre espolios 
de estrangeiros, decítlir negando a validade 
ou a applicação do tratado, ha. recurso extra· 
ordinario ; fóra. desso caso, isto é , não ha-
vendo tratado, sô póde haver recurso ordi· 
narío (art. 61, n. 2). 

Mas a questão me parece que está hoje 
decidida pelo Supremo Tribunal Federal no 
sentido de ser dada a attribuição exclusiva 
aos juizes Ioca.es, em todos os casos . 

Por con~oequencia., o Congresso, votando o 
art. 16 sem exclusão dessa. parte, em que 
contr;tria essa doutrina, desde já póde ficar 
cei'to d!l que não sor<'i. ella. rospeítada. pelo 
Supremo Tribunal Fedem!, qu a tom estabe
lecido doutrina exacta.meate contraria.. 

0 SR. PEREIRA Lnu- Mas esta lei não 
obriga o Supremo Tribunal? 

0 Sa. JULIO SANTOS- Até agora não tem 
obrigado. 

Como V, Ex . saba, tem-se entend ido quo o 
Supremo Tribunal a competente para. annul· 
lar as leis a pretex~o de incoostitucional!
da.de, doutrina amou ver· suoorsiva. po1•que 
quobra a htmnonia dos poderes. Desdo o mo· 
menta em que uma le i não ê cumprida, est<l. 
desmoralizada e, por consequencia, não ~ 
mais lei, nã.o tem sancr;ã.o, e lGi sem s~n~ção 
não é lei. 

Assim, porém, tem-se entendido. 
Já discuti o assumpto, provando que essa 

attribuição não póde pe1•tencer ao Supremo 
Tribunal ou aos juizes fcderaes, ma.~ ao 
{lroprio legisl~dor. 

Pois sí jeruos o direito do constt·uir a, Con
stituição, resa.lvando apenas condições de 
modo e tempo, como não havemos de ter o · 
direito do illterpretnl-a e, interpretando-a, 
como nllo peilomos exlstr que ella. seja obe· 
doe!da. I 

O SP.. Es~lEJtA1.DINO BANDEIRA- Mas foi 
o proprio Congre.aso quem IB~Im resolveu. 

0 SR. JtJLIO SANTOS- Porque O CollgrOSSO 
nã.o teYe conaciencia. da sua competencia 



unica, oxclu>iva., como cabeça pensante que 
é do legislador constauinte. 

O Sa. Baxcro FILHO-· O que eu lamento é o 
excellente discurso que se perdeu na retot·ma 
judicia ria. 

O sa. JULIO SAN'l'os- Não ton ei parte na 
discussão do projecto da reforma judiciaria 
pela razão muito simples de não tm• acom
panhado a Comrnissão nos seus trabalhos; 
não queria intervir na discussão de um ou 
outro artigo, quebrando a. harmonia do pro
jecto ... Depois, não advogando no Distric~o 
Federal, não estava no caso de aprecia.1· de
vidamente as suas nece~sidadcs. 

Tambern não pedi a palavra pela ordem 
ou para encaminhar a. vohção porque não 
~erh.lazar, como não tenho o intuito de 
levar á convicção da. Cama.ra urna idéa 
contra1·ia ao parecer da Comruisslto e ao 
modo de ver do unico collega que tomou 
:pa.1•te na. discussão desse a>surnpto. 

Pol'. outl'o lotdo, não queria tomar tempo 
á Camara, inte1•rompendo a votação e f3.ti
ga.ndo a paciencia. dos nobres Deputados. 

0 SR. BRICIO FILH.o-Póde fa~ol-o j esttl 
no seu direito. E' do Regimento, 

O Sa. JuLIO SAK1'os-Agora,no oxpadiente, 
que ó uma. hora para todos e onde cabem 
todas as questões, nã.o duvidei chamar 
a attenção dos co !legas, não par[), di sentir 
o vencido, mas, sim, pa1'a pedil• ao S'r. Pl'e· 
sidento quo haja do interpal' os seus bDns 
otllcios junto da Commis.;;ão de Constituição, 
Legislação e Justiça pam que se dê pressa. 
em da1• pa1'ece1' a,J projocto elaborado pelo 
nosso orudito collega, o Sl'. José Boni
fa.cio, a1lm de que a. cam~1ra, discut[n,lo 
rusumpto de tanta relevancia. e que diz 
l'Gspelto tão de perto :l ordem publica., se 
pronuncie do modo a impor a sua. opinifio ás 
Justi~t~s do pa.!z, que est(l. vordo.deira.mente 
tumultuado com semelhante contl'ovõrsia.. 

Eu, como advogado,· estou en3arrega.do do 
.j!Crviço de apuração e recebimento de dous 
ilspolios de estrangeiros e tenho me visto em 
embaraços extraordin<~.rios, porque a o.rreca· 
dação fQita em meu munioipio se aoha hoje 
empacada aqui n11. jnstica. seccional do Es
tado, de onde não a. ·posso tirar por falta. de 
l'ecursos do meu consEtuinte, pM'a mandar 
testemunhas aqui de modo que possam depor 
sobre a. habilitação de herdeiros, etc. São 
difficulllades que revertem todas em prejuízo 
da parte, quando, ent,·etanto, esses ospolios, 
em 1'egra, não sã.o de grande va.lol'. 

Os dous espolias de quo trato são espolias 
d.& algumas centenas de mil réis. Começados 
na. justiça. local, remettidos para. aqui, não 
teom os pobres interes~.,_dos quem vã seguh· 
o prooesso e fazer o preparo de 2.$ ou 3$000 , 

V o!. v 1 

457 

Tudo se está tumultuando, quando a Consti
tuição dispõe sabiamente e dá. a competencia 
â justiça. local. 

O Sr. Epitacio Pessoa, cujo relatorio, de 
1901, sinto não ter em mãos, tratando da 
que.•tão de espolio de estangofros, a.ppe!L'l. 
para. o Congresso para que venha resolver o 
caso de modo definitivo. · 

Est<~ questão eUe a discuto e a decide com 
11m crlterio elevadissimo, decompondo a. ma
teria do art. 6l, do modo a tornar claro que 
este artigo visa estabelecer os casos de re!. 
curso voluntario ou ordinario, o que se reduz 
a dete=inar os casos de simultaneidade da 
jurisdicção estadnal e federal , e diz: q uando 
a materia. estiver prevista em tratado, só 
ha o recurso es.traordinario; quando não es
tiver provista em tratado, cabe o recurso 
ordinario. Eu já dei a razão. E' que, no caso 
de não haver hata.do, a competencia é 
tambem do juiz federal, porque sa refere a 
direito inter·nacional c i vil não escripto. 

As q uestõcs de di rei to civil internacional 
competem ã. justiça federal, (Constituição, 
art.. f\0, lr.t.tm h); a justica loca-l a applica 
porém por incidenle; ~ó pala dopendencia 
em quo fica o feito é que o juiz é obrigado a 
pronuncia.r -se, exista a. lei ou não, exis ta 
tratJ.do ou não, cumprindo-lhe resolvur de 
modo a não ferir interesses. Por isso é que 
se dão aqui, conforme os caso~, cs recursos 
or(\in a rio e extraordin:nio . 

Quando ha tratado, o juizo a.pplicn.·o do 
mesmo modo por que appliea a lei e, si, por-
venlura, nega a. validade do tratado ou da 
lei ou a sua o.pplíoa bí!idade, então ba re
curso extraordiuario. 

Sejl\ como fôl', ha recurso om ambos os 
casos. 

Depois, esta questfw, que nã.o tbi resolvi
rl :1 ma.dm•n.monte p .Jlo Congresso, só incidon
temen te a. discutiu o nobre Deputado, o Sr, 
José Bonifacio, 

Si o Congresso, decidindo o caso com pleno 
conhecimento de causa., resolver quo a com
petoncía é dos juizes dos Estados, dever-se
ha concluir que os espolios de estt>angeiros, 
que púdem por falta. de herdeiros tornarem
se va.cant.P..5, em vez de pertencerem á União 
pn.ssa.rii.o a. pe1•tencer aos Estados, porque os 
bens da União, seus interesses, seus negocios, 
são zelados por funeciona.rios federaes e jui
zes federaes. 

Desde o m omento que se prove que a com· 
petcnci8, é unica e ex:clusivamente dos jui· 
zes dos Estados, os bens de defuntos e auzeu· 
tes nunca reclamados deverão ser deferidos 
aos E~tados, 

O nobre relator da. Receita, que me faz a 
hom•a de ouvir, não se deve alvol'oçar ante 
es~o facto, com temor de que, chamando os 
E$tados a si wo her-<1nças vagas de defuntos 

55 



458 

cstrnngaít•os; venham desorfnili bt>ar o .-orca.
monto da. União. 

De facto, t-odos elles esliio encravados com 
divida.s, e é ra.ro o que não está. devendo á 
lJnii1o. 

Por exemplo, um dos que devem concorrer 
com bom .numero de espolies de estraogeiros, 
a Bahia, cst;ã devendo coroa. de 20.000 contos; 
otit1•o, Pernambuco, do mesmo modo. (Pro· 
testo dos.,.. Teixeim de Sd) 

0 $a. URBANO DOS SANTOS - Ali<ls não 
estou me alvoroçando. 

0 SR ' JULIO SANTOS - N tlS condições que 
acabo de expor , haver á. apenas um encontro 
de contas; o uníco Estado q ue será contem
plado com uma restituicãosinha, p oquena, 
modesta, será. o tlo Rio de Jn.t:teiro. 
. O SR. PREsr llENTE - Lembro ao nobre 
Deputado que ostá linda a. bo r a. do expe· 
dionte. 

0 Sr .. JULIO SANTOS - J á termino ; es· 
gotei Q quo quer ia dizer, 

Renovo a V. Ex. o pedido que ftz para 
que Ju1-ja de inlerJlor os seus hons olficios 
junto tlo digno pl'esid.ente da Comm)~s'5,o de 
C<lnstituição, Legislação o Justiça, afim de 
manllat". com seu parecer, o proj~.cto ot•ga.ni
zado pelo nosso ltlu~lre cutlega, Sr, Dr. Jo~é 
Bonií\lcio. (Muito bem ; nwito bem. ) 

O S.-. Prel!!idente- O Sr. Presi
dente da Commíssão ouviu n. roclamr~.çii.o do 
nobre De.e_utado o toma.l-a-ha. na devida 
considcraÇ(\o. , 

Comparecem mais os Srs. Enaas Martins, 
Aurelio Amorim , Hoscmnah de Olivsira, Ro
gerio d~ Miranda, Cunha Machado, Cbl'is
Uno Cruz, Joã.l Gayoso, Ra.ymundo Arthur, 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Sá., Frederico 
Bol'ges, Eduar·do Stu.ta.rt, Sergio Saboya 
Fonseca e Silva , Alberto Maranhão, Aifoc
so Co!ta., Medeiros e Albuquerque, Pet•elra. 
de Ly1•a, João Vieira, Malaquia.s Gonçalves, 
EsmeJ•aldino Bandeira, Moreira Alves, Cor· 
nelio da Fonseca, E<;ta.cio Coimbra, Pedro 
P ernambuco, Arroxollo.s ·Ga.lvão, Rod1•igues 
D2ria, Oliveira Valla.dão, Domingos Guitna.
raes, Bulcão Vianna, Eugenio Tourinho, Au. 
gusto de Freitas, Edmuouo Ramos, Rodri· 
gu es $~da.nha, Ga.ldiuo Lo: ·eto, N~lson de 
Va.sconcellos, Oscar Godoy, Sá Freire, 
~merico de Albu!J_ueri!Ul'l, Erico Coelho, Be· 
l~zario de Souza , Bezamat, Henrique Bor . 
ges, Cal'los TeiXeira Brandão. Ribeiro Jun
queira, Da. vid Campista, Adalber~o Ferraz, 
La!llounier Godofl·edo, Calogeras, Carvalho 
Br1tto, N_?gueíra, Olega.tio Maciel , Rodol· 
llbo Paixa.o, Moreira da. Silva, Rebouças de 
Carvalho, Arnolpho Azevedo, Fern.a.ndo 

Prestes, José Lobo, Joaquim Teil:eira. Bran 
dão, Lindolpb.o Serra, Victorlno Monteiro, 
Jaroes Darcy, Domingos Mascarenhas· e Ves. 
pasiano de Albuquerque. 

Deixam de compare-cer com causa parti
cipada. os Srs. Paula. Guimarães, Raymundo 
Nery, P assos Miranda, Carlos de Novaes, 
Antonio Bastos, Guedelha Mourão, Pereirn 
Reis, Paula e Silva, Wa.lfredo Leal, Trin· 
dade, José Marcellino, Arthnr Orlando, An
gelo Netto, Epa.minondas GN\cindo, W ander
ley de Mendonca., Leovigildo Filgueíra3, 
Castro Rebetlo, Ve~goe de Abreu, Pinto 
Dantas, Toleutino dos Santos, Marcolino 
Moure., Irineu Mt\Chado, Galvão Baptista , 
João Luiz, Gast.ão d;l, Cunha, Carlos Peixoto 
Filho, Penido Filllo, Francisco Berna.rdino, 
Bueno de Paiva, João Luiz Alves, Leonel 
Filho, Antonio Zacha.ria.s, Henrique Salles, 
C<\rlos Ottoui, 'Ma.noel Fu!gencio, O!yntho 
Ribeiro, 'Venceslau Braz, Pa.dua Rezende,. 
Jesu.ino Cardoso, Domingues de Castro, Fran
ciscç Rom eiro, Va!ois de Castro, El!ry Cha
ves, Alvaro de 'Carvalho, Azevedo Ma,rques, 
H.odolpho Miranda, Aquino Ribeiro, Ca.ndido 
ue Abreu, Cs.rvalbo Chaves, Luiz Gu:1lberto, 
Basbosa. Lima , Angelo Pinheiro e Campos 
Ca.rtier. 

E sem c:IUsa os Srs. Dias Vieira., Abdon 
Milaoez, João Lopes, Ra.ymuudo de :Miranda, 
lovinia.no de Ca.na.tho, Augusto de Vaseon
cellos, Pnnlino de Souza, Viríato Masca.• 
renllap, Deruardo Müntaü·o, Anolpho Dutra,. 
Cameiro de Rezende, Bernat•do de Faria, 
Camillo Soares Filho, Sa.bino Barroso, Ca
millo Pl'J.tas, Galeão CiU'va.lhal, Berna.rdo de 
Campos, Cosb Junior , Am:1ra.l Ceza.r, Leite 
tle Souza., P a.u1ino C~l'los e Alfredo 'fil.
rela. · 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero lega.l, v a.e so pt•oocdol' :!.a vota.QÕJS das· 
ma. terias que sn acham sobre a. mesa. 

E ' lido, julgado objeoto de delibel'ação e 
enviado á Commissão de Orçamento o se· 
gnín~e 

PROJECTo 

N. 2i2- 1904 

Autori.;;!k o Gouer.110 dct Ul'lião a despender, 
pela Secretaria do Ittterior, a te tOO;OOO$ 
•ta con~tnlcção de pa-tlllhües em que (unc
cionem as atllas de p!ychiatl'ia da Facr~l· 
dade 1/,e <lfedicina do Estado da Bahia, e àd 
outras prot.-idencias 

O Congresso NaotonaJ., decrota : 
Art. l. o Fica o Governo da. União auto· 

l'izMio a. <lespeo.d.er, pela. Secreta.ria. do inw • 
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. rior, até a qua.nti\l. d.o 100;0014 na. conatru- meus nobres eollag~s. Cont.and·o pois, com o 
cção de pavilhões em ql!e.fun~ciqnem as 1!-Jllas generoso concu,rso de qu~ntos · me julgaram 
de psycbdia,trihia. d~ F.~HJ.4J!.d,B _ 4~ M.~~çl~ fl,o digno do cargo para o quaL acabo de ser 
Es~a.do :t Ba. a.. eleito, asseguro quo esforçar -mo-hei em cor-

Art. 2. • Na execução da presen te lei respond,er a. es,sa. nova prova de confiança, 
poderá. o Governo entrar em a.-coordo oom o •tendo sempre em min.l oa elevados intere· 
G~verqad~r. d<> J!:sW.do ~a. J3~hi~ p(f.l'a que resses da Republl!la e o religioso respeit o á 
seJa a provett#do o A~ylo S. _ Joíí-o de Deus lei. quo rege 93 nosso:; trabalhos. (1Jii~ito 
já · existente nà. cid;1de q.o ~!1-lv-ac.Jor, appli· :bem ; muito bem.) 
canúo-se no seu melhoramento a. verba oon· }l;' a.npuncia(la. a continuação da. votação 
(ligna?-ano pre~e(lt~ projec~o, continua.udo a d~s emendas do Senado, constantes do pa
funccwnar nesse esta.betec1mento a. a.ul~. do recer u. 172, de 1904, e oil'er(:loidtt s a.o p~o· 
psychiatr.ia pratica. · . · jecto n_. 60 B, de 1903, r oformaudo a ot•ga· 

Ar· . 3. • Revogam-se as disposições em ni2a.ção Judiciaria. do Districto Federal e pre· 
contra r-io.- 9edendo a votação do requerlment!> do Sr. 

Sala. das sessões, 2Q de outubro do 1904. Ba1·bos a. Lim~ (~iscu::;são unic01). 
- Garcia P ires;- Alws Barbosa. - Fcli:x: E' annunciad[! a votação do seguinte 
Gaspar. - Par4?thos -Mon_tenegro. - Sat11or art. 39 ; 
Dias. «Art. 39. O j11iz que deixar. de suspender o 

(O Sr. Julio de Mellp, 2• Vice-Presjde_nto, escrivão na. fórroa. dos M•iigos a.úteriores 
dejxa a c11deira da pr~3idencia, que passa a ineoJ•rerá, sob representação da. parto inter
se!' occupada pelo S1·. A.li':IIÇ(Ir Guimarães, assada ao presideote da. Côrto do Appellação, 
1• Sec-retario.) · na pena de de'!conto dos se;1s veuçimontos, 

correspondente a um nwz, al em d;~. ~'!!SPVIl.· 
O Sr. Presidente - VM se pro- sabilidada crin:li!l~l que lho couber.» 

ceder á. ('harnada pa.ra a. eleição de 1° Vice- Posto a. votos, reconhece·sa terem votado a 
Presidente d!!:c~m~a. fílt'VO): 98 Srs. Peputw;!.os e contriL 4-tota.l 

102. 
ELEIÇÃO DE 1° VtCE-l'RESIDENTE 

Foram recoJhidas 1!3 cedul(l.S, quo \l-PU· 
1•aâa.S deram o seguinte res"'l~9 : 
l .'' Julió de Mello (~lei~) 1 • • • .. li ~ vo\os 
2 . • Alencar Guimarães... . .. .. 1 » 
E:J_Il branco_~ •. , .. , • , ... ,. .. • .. . • . • 1 ced.Ul4> 

113 • 

O Sr. Pres idente - Proclamo 
}v Vico-Pr•esidente da Ca.ma.J.W o St•. Julio 
de Mello, a quem convido"·a - vir OCCQpa.r a 
sua cadeil'a . · 

O Sr. Julio de Mello (assúmindo 
a Presidencia)-Meu,s senhorea, agradeço 
penhorado a i~nmerecida honra., . , 

0 S:a. CASSIANO DO NàSOl.M'llN'l'O-.,Nã u 
apoiado. · · - - · · · -

0 SR.. JUJ,IO Dlil M ELLO= , .. com que a 
Ca.marJ. acaba de me dis linguir, inves
tindo-me no a.Ho p::;sto de seu ro Vice-Pre
sidente. 

No impelli!l:\ellto do digno e illustre Presi
dente elfectivo, cujo. a.usencia lamento, prin· 
cipa.lmente pelo motivo que a. tem deter
mln<Ldo, cabe-mo occupa.r wmporariamente 
esta. cadeh•a.. 

Para bem desempenhar-me de tão a.rdua.s 
qulo elevaoia.s tuucçlleli não poderel pre~ 
l!Ciindir dos dou4os conselhos o úu luzes dos 

o Sx-. Prettldente~Não ha nu• 
Qlt;ll'O. 

Vae-seproceder á. cha.,mada. 
Procedondo-se á chamada., verifica-se te

rem-se ausentado os Srs. Francisco S4, 
Celso de S<.~uza., Esmel•aldino Bandeira., Peuro 
Perna mbuco, Tosta., Alves Barbosa, Ro· 
drlgues Lima., Hel•edia de Sá., José Lobo, 
Het•mencgildo de Moraes, Ca.rlos Cavalcanti, 
Marçal Escobar c Homem de Ca.rva.lho . 

O lia•. Pa•e!ildent;e - Rospondet•am 
4. chamada 109 Srs . Deputados . Vertllcando-se 
que ha. numero, vae se proseguil• nas vo
tações. 

Peço aos nobres Deputados que ocoopem 
suas cadeiras. {Pawsa.) 

Vou de novo submetter a votos o art . 39 
do substitutivo do Sena.do. 

Comparecem ainda os Srs. Arthur Lemos, 
Indio de Brazil , Jos~ Em;ebio, Virgilio Bri· 
gido, JOSé Monja.rdim, Francisco Veiga e Be· · 
oedicto <.le Souza . 

Em seguida é posto a votos e approva.do o 
referido art. :'19, por 104 votos -contra. _4 ; . 
tota.l, 108. 

O Sl.· . P relilldent;e - Declara que -
o a.rt. 16 do projecto <la. Ca.ma.ra fica. nia.n· 
tido, da. mesma. fórma que o art. 4°, con· 
torroe a. Mesa. decla.rou hontem. 
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lá ÃNNAES DA CAl\JARA 

São successiva.mente postos a. vot~s e a.ppro
vados os seguin&es artigos; 

" Al't. 40. O escrivão sô póde confiar autos 
.aos ad vo"'a.d()s e nã.o ás partes ou seus pro-
curadores judiciaes. _ . 

Art. 41. Os advogados sa.o. obrwad?s a. 
f;~zer a entrega dos autos em ca.rtorw, mde
pend<Jnto de cobrança, no dia o~ que :findar 
·o prazo da vista., sob pena de na.o ser _reee
bid·o o articulado, a.llogacões e razo~-~ e 
riscar o escrivão o que nos autos estiver 
oscripio, mediante raclamaçã:c rla parte e 

· despaeho do jui?: . . . . 
Quando o representante do M1mstarw Pu

blico ou o procm·ador da Fazenda. Muoi~ipal 
não restituh• os autos no ultimo d1a da VJsta, 
a. parta poderá requerer M juiz quo desi~oe 

.o seu substituto legal, impondo ao des1dJOso 
a pena de desconto de tantos dias de orde
na.,1o qunnt.os tl verem sido exced~dos. 

Si o <ulvo"'ado allegar molestia dentro do 
])r azo do vi~ta, o juiz lhe c0ncederá mais 
hntos dias quantos corl'esponrlcrClm á mo
·tade desse prazo. 

A mesma clisposiç11o é appHcavel aos re
prosenta.otcs do Ministerio Publi~o e pro· 
curadores da Fazenda Municipal e a estes é 
conce'lido para articular, allogar e arra
zoar o dohro das prazos eontados ã.s outras 
partes. 

Art. 42. O advogado que, a.tú o pra.z.o ma· 
-,cimo do eiuco cllas, depois da cobrança do 
e~cri vão não an troga1· os autos, será. sus· 
penso daS suas funcções pelo presidente d(l. 
Clh•to de Appollaçlto, ali! que fa('a a entrega; 
durante a susxmnsão nãp poderá advO"ll;l' pe
ranto qllalquor jui~o, sob p:1na do nuilldade 
dos a.ctos que praticar. . 

A su~poneão será decretada a requeri
mento da parto, com rmlvia Informação do 
<!IICrivão. 

Art. 43. Os juizes tlo direito c.ompare
cerã.o lliariamont~ ao Forum, e abl perruo,
neceJ·ã.o desde ll horas da manhã ils 3 da 
tarde, salvo quando oceupadas em diligeneia 
judicial. 

E' annunciad:t a votação do seguinte 
aJ•t. 44: 

< Art. 44, No processo e julg,1mento dos 
crimes da competencia dos juizes de direito, 
será observado o disposto no decreto n. 707, 
de 9 de outubro 1e H!5fJ, guardadas as modi
ll.cações da 1 egislação posterior. 

O Sr. Dricio Filho (pela onlem) 
-v. Ex. declarou ... 

0 Sa. Pa!i:S!DEN'l'E-AppL'OVMO O art. 4S; 
vae se voín.t> agora. o art. 44. 

O Sa. Barcro FrLuo- Vae ser votado o 
art. 44 e v. Ex. doolarou que csto artigo 
<tinha. paraeer favora.vel da Coromlssão 1 

0 SR. PRJ!;SIDENTE-Siro, senhor. 

0 SR. BRICIO FILHO-Pelo facto da Com
missão não ter se pronunciado a respeito ~ 

0 Sa. PRESIDENTE-AS observações toem 
a nota-pare<ler favora.vel da Commis~ão. 

O SR. BRIC!O FrLno-Eraesta nota que não 
estava bem clara, pois a Commtssão no pa· 
recer em globo não se referiu ac artigo em 
votaçKo, . 

Em seguidl). é approvado o refer1do a rt. 44. 

E' igualmente approvado o segllinte al'
tigo 45: 

«Art. 45. No processo e julgament? dos 
crimes c contravenções, dt~ com petcncra dos 
pretores, será a.pplicado o dec1·eto n. l. 030, 
de 1890, no quo dispõa sobre o prooasso e 
julgamento perante as juntas corl'eccionaes, 
devendo os autos, depois de 1lnda.s as inqui
rições e preenchidas as demais for malidades 
ser immed ia ta mente eonclusos ao pretor, 
que :proferirá. a sentença definitiva.» 

E' annuncíada a vutaçfLo Llo stJguinte 
art. 46: 

« Art. 46. Nos arbitl'aroentos e vistorias, 
o terceiro louvado será. da e.>colha eiclu
siva do juiz, indepondento de proposta das 
partos,~o 

O Sr. Brieio Filho (pela o'·clem)
Sr. Presidente, o art. 46 do su b~titutivo diz 
que «nos arbitramentos o vistorias, o ter
ceiro louvado será. da. escolha exclusiva do 
juiz, inJopendonte de proposta. das partes)>, 
A este art. 46 eorresponde o art. 15 do pro
jeeto. 

O art. 15 do p1•ojeeto d!z: 

•Nos arbitramentos c vbt.or!n.s, u terceit•o 
louV!ldo será da escolha. exclusiva. do juiz, in• 
dependente de proposta das pt~rtos. » 

E' <~. mesm11. causa no substitutivo e no 
pt•ojecto. 

Ha., pois,. neoossidade de votar ~. • 
Em segmda é approvado o referido art. 4!J, 
São successi vamente postos a. votos e a p-

provados o~ seguinte~ artigos: 
«Art. 47, O juiz du, acção é o da execução 

e de todos es seus incidentes. 
Art, 4S. As sentenças, accordãos e des

pachos proferidos sobre ma teria. contenciosa. 
devem ser fundamentados, sob pena de nulli
dade.» 

Posto o votos, é approvado o seguinte 
ar~. 49 ; 

"'Art. 49. As seotença.s fin~os serão ra
gistrad&B pelos ascrivies em livro expressa
manto para. isso destinado e rubricado polos 
juizes,,. 
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O Sr. Drieio Filho (pela ordem) 
~·cquer verificação da votação. 

vigor, cabe tambem esse recurso das dooi
sõos inter!ocutoria.s: 

Procedendo·se ;t veritlca.çíio, roconhace.se 
t erem vot&do a. favor 109 Sr~. Deputu.,.tos. 

São successivamento posto• a votos e ap· 
provados os eeguintes artigos : 

I. Que importarem a termlnaçii.v do pro· 
cesso, fóra dos c~Ulos para os q U:J.CS já esteja 
exp1·e~o o agiP.'avo. 

H. Quo dcotdirem sobre a. entrl'ga do di
nheiro ou de quaesquer outros bens, ou sobre 
a ven.la de líens em praça ou em leilão pu
blico, ou por qua lquet' llll.ldo, s em ser em 
cumprimento de soutonca anterio1·. 

« Art. 50. A jurísdicção coutenciosa consi
del'a·SO prorogada para todos os effeitos, si 
a parte não allega.r a incompetona!n. do juiz, 
dent ro do primeiro prazo ·ma.rca.do p ara 
tallax• no feito . . 
· Art. 51. Sempre que, por suspeiçlío ou 

outl-o !10pellhnento permanente, faltarem a 
alguma das cama.l'ru! mais do dou.s dcs seus 
membros, o re!!pectivo presidente convocará 
outros tantos jutzes, na. ordem da substi
tuiçlo. 

Quando, porém, a falta for accideníu.l, os 
julga.mor.tos pendentes se eft'eotuarão no dia 
seguinte ao da SQssão ordioaria , avisados 
pelo presidente os jnizes ausentes. 

A mesma dis:po~ição SB applica ás c<~maras 
reunidas. 

Art. 52. Para effectuar-se o o alistamento 
dos jurados são os chefes das repartições 
federaes e municipaea obrigados a. remetter 
no mez de uutubro de cada. anuo ao juiz da 
direito da 1• vara criminal uma relação dos 
funcclona.rios publicos, com a Mpecitlcaçã.o 
de seus vencimentos annu~es, e outra dos 
brazllelros, contril;uintes de impostos pro
dia.! e de industrla e protlsslio, com a indi
cação da. impo1•tl\ncla a que os tão sujei tos. 

Na. mesma época a Junta. Commercial re
mettcrá. ao mencionado juiz a relação dos 
negociant:ls bra.zileiros matr iculados. 

§ 1.• A impontualidade na. remessa. dessaa 
relaçtles sujeita os responmvols, atêm das 
penas em quo incorrerem;, multa. de 200$, 
c1ue sorl1 imposta. pelo Juiz. 

§ 2 .• O Juiz da direito da 1• va.ra criminal, 
oom assistoucia do promotor publico o o pre· 
sidente do Conselho Municipal, procell.el'á no. 
cont'ormtdadc do a.rt. 228 e seguintes do re· 
gulamento n. 120, do 31 de janeiro dé H!42, 
no que for a.pplioa.vel. 

§ 3.• São e levadas no dobro das actnaes 
as multas por não comparecimento ás sessões 
do l ury. 

Es taS multas só poderão ser relevndas 
mediante· prova de irnpedimeoto, com re
curso para. o presidente da Côrto de Appel
lação. 

§ 4. 0 A intimação aos jurados sorteados, 
cel•tltlcando o otncial de justiça. não hu.vel-os 
encontrado, se fará oom hora certa, obsezo· 
v:tdns as tot•malido.des le~aes . 

IH. Que denegarem [lo liquidação fo roada 
de socieda.dcs anonymas. 

IV. QltO nom earem ou d~t!luirem os.. 
tutora~, CUl'adores, invan tariantes, testamen
teiros, liquid.a.nto . .; de socícdaues mel.'ca.ntis, 
syndicos de sociedades a nonymas em liqui
dação forçada, e quaesquer depositarias ju
diciaes. 

V. Qu & concederem ou nega.l'em licença. 
para a venda, t roca, ~wrenuamento, hypo
theoa. ou qualquer acto de alienação ou de 
obrigação dos brms dos menores, dos orpbãos. 
dos interdictos, das fundaçõe3, das massas 
ou acl'rvos d~ sociedades mol'Caotls ou so
ciedades anonyma.s em littuidação . 

VI. Que mandarem levantar o seques· 
tro em inventario, a ntes do julgamento dos 
respecti vos embargos . 

VH. Que não admittirem ao réo, nas acções 
em que elle se deí'eoda., por embargos, pro
val-as no Pl'azo determinado da. lcJ . 

VIII . Que não coneedet·em o t t•iduo legal 
ao terceiro, na execução, para pl'OVl\1' os seus 
embargos. 

IX. Que negarem pt•ecatorl:l. pat•o. ~;cr to· 
mado o depoimento pessool do auto!' au· 
sen~. 

x. Que ncg~rcm ca.rt:l. oxeouto1•ia pn,ro., 
em outro termo ou logar procodot•·so ll pe• 
nhoro, 1!, avaliação e á al'reraa.taoao tlos bens 
do oxecubulo, que não os tom no to1•mo da 
causa Ott da acção, ou os tem insufficlentca. 

XI. Qua admittirem a cliapnta da prefe· 
reocin. antes do acto ela arrematação e do 
o.trectivo deposito do sou pt•eço, ou que a ne
garem nos casos permittidos por lei. 

xrr. Que, em qualquet• processo. manda
r em pr~via.monte proceder á. llabíli\o.çã.o do 
herdeiro ou ordenarem outras providenciM 
relativas, não determinadas na. lei. 

Xlll. Que, das execuções, annullo.rem a 
an·ematação ou qualquer venda solomne
mente feita, que já tenlla produzido seus er
fei tos legaes, sa.l v o si a alienação fol em fra.u· 
de do execução. 

A iutimaçõ:o a.sshu fe1ta. será publicada 
po\:J, impt•ensa . 

Art . 53. Al~m dos casos de agg1oavo es· 
}>OOit\ot.dos no rogullmento n . '737, do 25 de 
novembro do 1850, art. 669, o mai;J leis em 

XIV, Que concederem ou nega.rem o sup
primont o de consentimento pa.1•a o menor ou 
o1•phã.o podo!' casar, ou do ma. rido para n. es
posa apt•esentar-so em jutzo, nos casos em 
que a l ei o permitte. 

Posto a votos, é l'iljeitado o a.1't . 54.. 
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Li ÚNiM DA .ClAMARA: 

'São successivament~ postos. rr. votos e ap
prov:,.dos os seguintes a1•tigos: 

A1•t. 55. Os vencimentos dos juizes e func
ciona.rlos tle q_ué trata está lel constam dll. 
-I.<J.bella annexa. 

Art. 51.). Fic;t <~opprova<lo o regulamento 
n. 2. 4[•7, d~ 8 -~c Ievei'eit·o de 1897, que or· 
ganizou a Assistoncia. Judiciaria. no Districto 
Fed:lral, sendo ad~ptado ás disposições desta 
Jci. 

Art. 57. Con.timmm em vigor as disposi
ÇÕ(ls <lo tlecreto 11. 1 . 030, de 1890, e dem~is 
leis c l'el{ula.mentos referentes á orgamzaçao 
judiciarÍ<1, niio l'evoga·ias expressa ou im
plicit,wJcnto pola presente lo!. 

At•t .. 58. Fíca':l re.-:tabolecidos os officios 
de dis'.ribuidor e oo'n.tador geral, de dous cs
crivic8 de ausántes e doús partidores. 

E' anonuciada. a votação rln s~guintc artigo 
59: 

«Art. 59~ Os cúrlldores, pelos actos quo 
praiicarom, perceb?rão. l!:niêan'iente. as cüs
to.s c p~·t·M·ntagons marcadas nos respectivos 
regulamentos, ~alvo o de massas f<tllidas, 
quo con'tinua'rá a ier a grJ.tifl.cação· de 
4:800$000.» 

o Sr. Presidente- Vou pôr a 
voto.; u tu•t. 59. A Commis~ão em seu parecer 
propoz quo sejam mantJdos os nricimentos 
do :•.ctun:l cu radar de residuos, Yisto que no 
sulJsti'.utivo do Semt~lo apenas se falia na 
gr:J.tilica('ão ele 4:800$ para o curador de 
massn.s fa:llidas. 

A Mesa nã.o pó:lc acceita.r o que ~rop~e a 
Commissão, porque importa em um accre
scimo ao substitutivo dô Sénado. 

e proven:tca- cio qúG' o da l'e~iduos. Pi11'D. 
evitar esta iniquida1J.,, e deiJpropori;;ão, pr opoz 
a Gommíssão sej~1n combinadas as du.1s 
disposições e re>peuti vas verbas na; tabelL.·v, 
manteMo o que a Cama.ra esta:belcce para 
o curador de lesiduos e aecoitando o que o 
Senado propõe para o de mrrssa;s fallidas, 

Si V. Ex. entender que a· proposta não é 
eal>ivel, peço que se destaque o pre:ceito da 
Camara, porque a ter opinião contrarb, ha 
de se eoncordm· que o precei ~o esbbelecido 
nu subst i4utívo do Senado é uma em8nila 
suppressiva. JApartes.) 

Qua.l o mo o prtttico que temes p:tl'a nos 
mantrestal" sobre esta. emenda;, uma Yez 11ue 
o Sen11.do estaoelece uma medida m va, que 
importa implioitameni:e a eliminação de uma. 
que cJ'eamos 1 Parece que o modo prat ico 
de resolver J. questão ~ pôr em vota ção des· 
taea'damente ..• 

0 Sae BII.IClO FlLHO - Nii.o é possivel . 
0 SR. MELLO MA.TTOS - • • • porque, si 

nós acceitar-mos o que V. Rx. propõe, dei
xamos sem vencimentos o cu:rador de regi. 
duas. (Apartes.) 

Ainda apresento uma ontra. ~olução. Si o 
que proponho não é possível, nest9 caso não 
commettamos uma iniquitlado, rejeitemos o 
substittrtivo do Senado !H'l'a prevalecer o 
artigo do projecto pa-ra. não dar vencim An· 
tos ao curador de massas fa:Hidas e salvar 
os vencimentos do cundol' de resíduos. 

Suggerindo estes alvitres, apen as tenho 
em mir :J .. . defender o pe~reee':' da Commissão; 
declaro, porém, que acceitarei a solução que 
for pl'eferida por V. Ex., qne tão habllmen
te e com t~m to conhecimento de caus:l vao 
dirigindo estn. 1•otação. 

A Camarn terá, pois, de approva.r ou re· 
jeitar o art. 59 do substitutivo. Rojeita.do 
esse a,tigo, ficará preva}eccndo o art. 22 do 
pro jacto da Camara,quo lhe correspond<i, O Sr. l'Weivn (pel à ordem)-Sr . Pre

sidente·, passaram-se 58 emendas c e u pa-
0 !Sr. l\lello Matto·• (pela ordem) recia um incondiCional: votava sys1ematica· 

-Sr. Presideute, veçu licença. para justi- mente como o digno Xeade1·, porque nã:o en-
fica.r o parecer da Commhsãv. tendo nada desses negMios judiciario~. 

O artigo do sul~-;titutivo do Senlldo pôde Agol'a,porém, _vejo-me muito atrapalhado . 
ser votado por um outro modo, diverso do Que é q e se vota aqui 1 
que V. Ex. acaba de annunciar, de maneira Nu art. 59 d<J substitul:ivo ha. um curll.dor, 
a sm• conservado o que pode a Commissã.o, e que se chama de massas fallidas, com a grr~· 
vem n. Rcr o seguinte: que seja feita avo- tificação de 4:800.f;, no outr-o pr ojecto, o qu~ 
tação deste artigo, su.lvo a parte que se re- foi substituído qtie é o de$ta Camara, ha. um 
fero ao curador de resíduos, porque não ha curado1•, que se chama dG resirluos, coi tado ! 
incompatibilidade entre o que dispõe o dispo. som nalla·: de r esiduos, reduzido a nada ! 
si~lv" do Sanado e o projecto da Camara. (Hilm·idade.) 

O dispositivo trata. do curad_.r da mas.>as OJ•a., Sr. Pl'ddidente , t ra tawlo•se princi· 
f~,] lidas, creando p~ra este gratiftr.n.ção, e o palmente de negocias judiciwios e, portanto, 
projecto d:a Camara não t1•ata deste, mas do de justiça, acho que é uma gt•ande injustiça 
curador de resiil.uos, conservando'lhe o oJ•Je- que esse curador tràballje sem venCimentos. 
nado quo tem. . Nesta; condi~.ões, pediria a. V. Ex. que, 

Si acce.itarmos o dispo si ti vp do Senado, tendo misericordia de mim, fil'íesso com 
approvaremos unia iniqnidá.de, pdrqua o l que Mguêm mais. competentel o presidente 
curador de massas falliuas teoi mais renda da Commissão ou o relator, -viesse desem-
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brolbar esta historia, por~ut> o que é roa.! 
é quo eu nãO sei como figura. em úmo. 
lei elaborada pela. Camara, composta. de 
homens compBtenies, á cxcepção do humilde 
orador ( nll:o az}oiados) e que passou pelo ca
dinho do Senado, uma. incongruenci:t, um 
absurdo iles~a ordem: do e.tlstil' 11m cargo 
sem o r especGivo ordenado, quando cgual 
tem ordena,do . 

Agora, si é natural, si é legit.imo, legal , 
regimental, cons~imciooal, emtlm, quo o 
illustro Deputado, looder, desta questão ... 

0 SR. MELLO MATTOS-N""ao apoiado ; pro· 
cedo cump1:indo ordens do St·. Cassiano do 
Nascimento, meu distincto lcade,·, c unico 
que t emos, Nada. tenho feito senão em vir
tude de instrucções de S. Ex. · 

O SR. NEIVA.- Pois então ~ I Eu{,,~ vcr.es 
tambem sou lead~r , isto é , tomo a clea:nteiN 
o guio os meus colleg<tS que, preocolipados 
com altos assumptos ... 

0 SR. MOREIRA ALVES -Em negocios de 
a.rsena.es, V. Ex:. ú sempre let~.det·. 

O SR. NEtVA ....:.;. Perfeitamente, d.:>$ nossos 
arsenails de Pernambuco ê Bahh. 

Nestas condições o nobre Deputado não se 
deve encommodar, mesmo porque si fosse 
questão de votação, S . Ex. teria o meu voto, 
tanto mais quanto é um ba.h!ano distincto . 

Mas, Sr, Presidente, o ((UO dcsojo é que 
V, Ex. (jli que a. questão é de curadO I') me 
dê um curador que me guie nea'S:1 ignorancia, 
em que me acho, ante opiniões tão desen
contradas; o que eu desejo é que alguem 
me venha. dizer como é que esse cidadão cur-~
dor de ma.'ll!lls fallídas vae 1er ter um ordo
Iia.do fixo, emqua.nto o de re'siduos fica redu
zido a n&o ter vencimeritos,a traballto.r qua.si 
de graça . .• 

UM SR. DEPUTADO- Mas tem emohnnen
tos, porcentttgens o custas. 

Si tosse um sO, ainda vá.; mas logo tres •• • 
(Riso,) 

Eittlm pat•a. most rar que n1ío tenho in teres- . 
so si não em esclafecer -1üe, peço a V. E1:. me 
diga qmtl ~ o melhor, m\s saia co usa melhor 
do modo a não se dar essa desigaaldade de 
um ltcal' com ot•Jonado e outro não. 

l~ i s o que tinha a. dizer e aguardo uma de· 
c i silo cohoretlt.o a justa. ( Jftdto bem .) 

O S J.•, D l'icio Filho (pela ordem)
Sl'. Prcsid(mtc, a votaçã.o só se pede da.r da 
accordo com o modo pelo qual a. Mcso. a.n
nunciou; nem póde set· fsHa por outra fórma. 

Não temos que olhar p:.~.r& iniquida.dcs, não 
temos qtrc olhar para (lUalquer outra cir
cumsta.ncia; o que temo> que vet• <l ~ i oRe
gimento permitte que se fa.ça. a 1·otação 
pelos dous primitivos modos indicarl()S pelo 
nobra t•ept•esentante do Distt•icto Federa l;. si 
formos attender ás duas primeira.s ·pro .Postas 
de S. Ex,, o result>1do importará. ein adniit
t.ir neste monst ro a apresentação de uma 
emenda, embora de reda.cção, ao que se op
põe de modo terrriina.nte, éla.ro e positivo, o 
nosso Rogtmonto. 

Estou certo de que V, Ex., que ac<~ba do 
assumir est~ cadei ra, po.ra a qual foi jüsta
mente escolhido pelos membros desta. Casa, 
cumprh•á o. protuessa feita no momento do 
agradoccr a seus collegas a honra conferida. 
V, Ex, declarou que estr.ria prompto a di
l'ig!r 0'.! trabalhos <la Casa de accordo com a 
nossa. lei interno.. 

Pois bom: si V. E'\. fosse o.tt)nder ás pro
postas apresentadas polo illustrado r opro
sentanto do Dist.ricto Federal, V. Ex:. come
çaria. por deixar de obedecar á disposiç:ão 
tlwmin:mtc, inHludivel a franca do nosso 
Regimento. Nesta.s condições nós temos do 
olhar para o que possa resultar, desde que 
não sej;l acceita a emenda substitutiva. 

Si, Sr. P1•esidente, resulto.r da. votação a 
que se vae p .rococlcr uma situação embara· 
çosu. p::ll'<l. o curo.dor do r~iduos , h:~. o re
medio: o nobre Deputado cu qualquer outro 
pódo apt•esent:w á. Casa. um projecto provi· 
dencia.odo sobre os venciméntos d<!OS<l func
cionu.rio. 

O quo acho é que não so deve aproveitar 
esse projt'cto para enca.rt!ll' umas t antas me

UM Srt . Dl!PU'l'AD0-0 Sr. Mello Mattos didas do.s leis que egca.parom no projécto que 
propoz tres. e~ta.mos votando presentemente, E' isto que 

não convem. 

O SR .. NErvA. -Mas isso é insuffiéiente, 
tanto que o nobre Deputado pela uapitrtl Fe
deJ•at vem, com o mo.iol' ardor defende1·, pl'O
:ponrto até meios que não sei dizer si são 
muito regimentaes .. , (Apartes). 

Levantem·se vozes que contestem, que 
proponham alvttras .•. 

O SR. NErvA.-Tres l Como vou ftcar atra- S. Ex., além das dua:s primeiras propostas , 
pa.lhado para saber qual é o melhor ! Cada offllreceu u ma terceira. . Mas a t erceira não é 
vez o Mso se embrulha. mais; n.odom d'ahi propria.menta uma propost a; a. terc~ira. é 
os competentes, eoncito-os a que cogitem, um parecei' acer ca ~o modo p3lo qual o pro
arranjem e aventom um alvitre que corte a ject o de've ser encarado. 
questão, com tanto que não domine essa desi- Logo, S. Ex. fez· duas propostas apenas. 
gu~Jdade, pois sabe a Casa. quanto eiras me Espero que a Mesa resolva de· aceordo com 
afiligem! ·o Regíme·nto. 
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O Sa•. Cassiano do Nasci
DJeDto (pela ordem)-Sr. Presidente, po~so 
que V, EK, decidiu perfeihmentc a. qucs0o
A Camara. rejeitando o nrt. 59 do substitut1vo 
do Senado; faz ipso farta prevalecer o ar·t. 22 
do projocl.o da Cama.~a. Jt: como o. este pro
jccto ou a oata reforma acompanha uma ta
baila de v••ncimentos, que tem de est'lr de 
accordc com o que constar do corpo da lei, 
il claro que nós, approvundo a tabella, YO· 
tação que se tem de seguir a esta, nã.o po
demos approval-a, contrariõlodo a,quHlo que 
tiver sido acccito pela Camara dos Depu· 
lados na vctação actual. 

Assim 6 que encon~ro na tabeila, a fls. 33 
do rnttlso distribuidv, que o curador de resi
duos tem 4:480$ de ordenado e 2:240$ de 
gratificação, perfazendo os vencimentos de 
6:720$. 

Si a Camara decidir como V. Ex. muit<J 
bem suggeriu o como, a.lüis, se manifestou 
de accordo o nobre collega., representante de 
Pernam 1m co, alêm ele outros, c approv~1· o 
art. 22, poderá, por occasião de votur a ta. 
bella, approva.l-a nesta. parte. 

0 SR. BIUCIO FILHO-A medida já está na. 
iabella da Camara, não 1:! ~ 

0 SR. CASSIAl'olO DO NA.SClMENTo-Est:i na 
tabella da. Camara: «Um curador do resíduos 
(1A80$ de ordenado o 2:210$ de gratifico.<}ão) 
-6:720$». . 

Além do mai~,esta resolução não ê ,em pre. 
cedentes nos Annaes da Casa : si me não en
gano, nest:t sessão ou na passada, t ivemos 
oceasião, a respeito de uma ta b~lla de -venci
mentos, de votar por esta maneL,. 

Assim, Sr. P1·esidente, chamo a attenção 
da Cam:1ra para o proeedente já estabelecido 
e para a crit!'riosa decisão de V. Ex., com 
a qual em absoluto me confor mo. OJ!uito bem; 
muito bem.) 

0 SR. MeLLO MATTOS- ·Conformo -mo com 
a-·opinião de V. Ex. 

O Sr. Presidente - A Mesa. não 
pMe acceitar nenhum dos alvitres lembrados 
p~lo Sr, Deputado Mello Mattoo . 

Vou submetter á votação o art. 59 ; rejei
tado elle, prevalecerá. a disposiqão do proje· 
cto da Camara contida no art. 22 que diz : 
«Os vencimentos dos juizes e funccionarios 
comprehendídos nest.a lei constam da tabella 
anne~a..» 

Quando se tiver de vot.ar a tahella do ven
cimentos, a Mesa poderá. decle.rar que fica 
nesta parte mantida a ta'bella d() Jll'ojecto 
da. Ca.ma.ra. Pot> essa o ocasião darei as pre
cisas e~plicações. 

Os senhores que approvam o art . 5~ quei
ra.-u levan tar-:m. (Pous~.) 

Vot;tram a favor do al't. 59 cinco Srs.Depu . 
tados á <Hquorda o nenhum á direit~ . 

Quei1•am sentar-se os senhore.;i que vota
r am a 1a.vor, levantando-se os que votam 
contt•a. (Pausa,) 

Votara.m ~ont~a. 113 S r~. Depu~'Hio~, ilos 
quaes 58 á direit:t e 55 á esqu erda. 

Yoi rejeitado o art. 5U ; fi<;n, por·tan to, 
prevalecendo o art. 22 do projecto da Ca· 
mar;t. 

São sllcce:giTameote postos a votos e 11.1>· 
provadc s os s~guín tos :wtigos: 

«Art, 6D. Fica o Go>erno autorizad() : · 
l. A cod i flcar as leig de processo c i vi!, 

commct•cial o crimiual.. abolindo as fol'mulas, 
termos, ]lt•axes inutcis, de modo a simpli
ficar o processo sam prejuízo do direi to das 
partas. 

I!. A reyer o regimento de custas e ore
gulamento do> ~axa judieiaria, adaptando-os 
á nova. organização, desta lei, e reduúndo 
os onus que pesam sobre os litigantes. 

m. A prover sobre a l'€messa dos autos 
findos aos juizes aompetentes. 

lV. A estabelecer o forum, podendo des· 
pender até 30:000$ com a tra.nsferenllia e 
instaUação dos iri bunaes, juizes e ser ven
tuarios da Justiça.. . 

V. A abrir os precisos creditos para. a 
execução da presente lei. 

Paragrapho unico. A codificação do pro
cesso a que so refere o n . I se rá su bmeitida 
á a.pprovação do Congresso Legisla.Livo, sem 
prejuízo de sua írnmediata execução. 

Art. 6!. Re vogam-se as d isposições em 
contra.rio . » 

E' annuncio.da o. votação do art . unico das 
-Disposições Transitaria s. 

O Sr. Presidente-- De accordo 
com o que propõe a Comm!ssão, a Mesa vae 
submetter á votaçii;o por partes este artigo 
unico, 

Em seguida, El approvada. a segnint f! pri
meira parto do al'tigo u oico : 

Disposições tr;J.nsitorias: 
Artigo unico . Logo que entrar em ex

ecu~ão esta lei, o Governo, indopondontc de 
nova nomeação c posse, r espeitada a ordem 
de antiguidade mu que actualmente se 
acham classificado:<, designn.rã. ; 

I. 03- desemlJargadorcs que ttJem de con-
3titulr cada, uma das Camaras da. Côrte tle 
Appellaç~o. 

li. As varas em qu e d!w om funccionar 
como juizes de direito os a ciuaGs juizes do 
extincto Tribunal CiYil e Criminal , obset' · 
va.do o seguinte' » 

E' posta a "l"otos e l'Ojeitadu. 11 seguinte 
segunda parte do referido artigo unico: 
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«a) as varas a.dminis~rativas (de orphã.os e 
aus3ntes o da. provedoria) serão exercidas 
pelos juizes ma.is :Ln~igos ; 

b) a.s varas contenciosas (do wmmer~io, do 
civel e dos !eltos da. Fazenda. Mnnicipa.l) pelos 

Etn seguida., é a.pp1·ova.da a soguinte .prí· 
mei1'a parte da. ta.be!h : · · 

TABELLA D :O: VBXCJMS:NT OS 

. juizes qu' se lhes seg11irem em antiguidade ; <d 
Oôrte de Appellação 

Presidon\e (1 2:000$ 
c) as val'D.S criminaes, p()los juizes que 

contarem menos tempo, sendo den~re estes 
· O mais a.ntigo nomeado para. a 1• vara.'> 

Em seguida., é posta a votos e appr.:>va.da. a 
seguinte terceira. parte do referido artigo 
uníco, s.1.IVo as !>'1la.Yras - do cl'ime -
que forJ.m rojeitauas : 

de ordenado e6:000$ 
de gratificação) .... 
Pelo exercício de 
presidente, grati fi-
.::aç.:to. _ ..... . . .. . . 

18: 000$ 

E' CI)U~idel'ada pre,judicadr. ;J. ~eguiute se
gunda pwte da. tal:>el!:l, pOl' votação ante
rior: § 1. o Serão aproveitados : 
cl I. O sub-procurador do districto, cujo ca.rgo 

fica. extiucto em v irtnde desta lel, pa.ra. uma. 
das varas de juiz de direito do crime . 

Vice-pt•es i den te 
(12:000$ de orde
nado e 6:000.~ de 
gratidc~cão) .. .••. 
Polo exercicia d J 
vlce-presidente(gra
tifica.ção) ....•..•.. 

II. Os membros do :r.nnisterio Publico, 
segundo as conveniencias do serviço: » 

o 8r. President:e- De accordo 
com a decisão da. Camara., fica prevalecendo 
a. dispoaicão do art . 20 do projecto da mesma. 
Cama.ra, que trata. da. nomea.ção de nov()s 
desembargadoros, v isto que foi por ella. 
approva.do o augmento do numero desses 
funccíona.rlos. 

Posta a votos,é rejeitada. a seguinte quarta. 
Jlarte do referido artigo unico: 

«<II. Os empregados da Secretaria do Tri
bunal Civil e Crimin&l, para. os Jogares 
creados em vir tude desta lei, nas secreta.ria.s 
da Côrte de Appellação e do Ministerio Pn
blico. 

IV. Para. os oflicios de escrivães das vara.8 

de direito e das pretoría.s, aquelles dos ser
ventuarios a.ctna.es que tiverem titulo vita.
licio ou houverem sido nomeados em confor
midade das disposições do decreto n. 0.400, 
de 28 de abril de 1885. 

§ 2,0 Os aetuaes pretores continuarão em 
exercício até completar o prazo legal da. sua. 
nomeação.'> 

Posta. a votos, é a.pprovada. a seguinte 
quinta. parte do referido a1•tigo unieo: 

«§ 3.0 Emquanto não for insta.lla.do o forum, 
.a. direcçã.o da guarda e conserva.~o do edi
ficio onde fonccionarem os juizes de direito, 
será confiada a um delles eilcolhido por seus 
pares, havendo um porteiro para es.9e ser
viço, nomea.do pelo mesmo juiz . .. 

E' annunoiad;l. a votação da tabeil& de 
vencimentos do substitutivo do Sena.do, por 
pa.rtes, conforme propoz a Commissão. 

Vol. Vl 

18:000$ 

<l50$ 
E' igualmenie consid!ll"adi1 prejudicaria. a 

seguinte terceiril. parte da tabeJJa.: 
dO desembo.r gadore s 

(12:000$ de orde-
nado e 6:00~ de 
gra.tific11.ção).. ... • 180:000$ 
Ao desembarga.dot· 
que servir no con-
selho (gratificação) ôOO$» 

O Sir. Presidente-Esta parte está. 
prejudicada. por(lue a Ca.mara. manteve a. 
disposição do projecto da Camara,elevando a 
12 o numero de desemba.t·ga.dores; prevalece 
a ta.bella da Cama.ra nesta parte. 

São successivamente postas a votos, e ap
provad~, as seguintes propostas da referida. 
tabella.: 
d secre ta.rio ( 5: eGO$ 

de ordenado e2: 600$ 
de gratificação).. . 7:800$ 

1 o1ftcia1 (3:too$ de 
ordenado e I :600$ 
de gratifica~ão) .. . • 4 : 800$ 

2 escrivães (2: 400$ de 
ordenado e 1 :200$ 
de gratificação). . . 7:2;)0$ 

2 a.manuenses (2:080$ 
de ordenado e 
1:040$ de gratifi
cação..... . .... ... 6:240$ 

1 porteiro (1:560$ de 
ordenado e 780$ de 
gratiftcaçã.o).. ... .. 2 :340$ 

2 contínuos {I :040$ de 
ordenado e 520$ de 
gratificação1• •• •• • • 3:120$ 
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2 Clfficiaes de justiç~ 
(f:itl6$6fi7 de ord~
nado e 333$333 de 
g~~~tiflcação) ...... . 

1 correio (666$667 de 
oroleua~o e 333$333 
de grMiMação} •.. 

.2:000$ 

Juizes de clirelto 

5 juizes da cril!le 
(9: 100$ de orde
JJaJI) e 5:900$ <la 
gr •. tificação)... ... • 75:(100$ 

3 juizes do c i vel (9: 1 OD$ 
de ordenado e 3:900$ 
de gra.titicação) ... , 39:000$ 

3 ju;tes do oommercto 
(9: l ()()$de ordenado 
e 3:900$ de g:ratill
caçã.o)..... •• .. . .. 39:000$ 

2 j u i z e ~ de ot·phií.os 
(:': lütJ$ dl:l or,iena.
cL e 3:900$ de gra-
trfillttQão} .... ,.. ... .26:000$ 

1 juiz da provedol'ia 
( ~: l 00$ de ord.ena.flo 
e 3:900$ de gratifi· 
c:a,ão), ..... , • .. .. . 13:000$ 

1 ju.tz dos Feitos da. 
Fa.zeuda 1\fuoicipal 
(9: 1 OO$ de ordenado 
e 3:lJOO de gratifi-
C<I~:ão) •• ., .. ,.,,.,. 13:(}(10$ 

5 escriv-ães do oám" 
(2:00U$ de orJenado 
e l :0\JG$ de gtatiil.~ 
caçli.n)............. 15:000$ 

5 promotores publicas 
(6:000$ de ordenado 
e 2:000$ de grati-
ficaçito) .. ,........ 40:000$ . 

6 adjuntos de 'Proroo
tor (2:240$ de orde
n(ldo e 1:120$ de 
gl•a.tifica.çio) •• ,. . •• 20: 160$» 

E' a.nnundada a votação da seguinte parte 
da referida t:J.bella : 
d curador de massas 

fallidas ........... . 4:800$~ 

O Sr. P.re~Sideute- Cabe-me da
clarar que fica mau tida. a pa.l:'te da, ta. bella da. 
Ca.mataq ue. \rata. doe vencimentos do curador 
de reaid1l<illl, dil que não cogitou a. tabella d9 
substitutivo do SellJido. 

Eru. seguida,. é posta a votos o appro-vada. a 
referida. seguinte parte: 
d cura.dor de massas ía.llidas.... 4;800$» 

E' posta a votos e approva.da a seguinte 
ultimt~. parte da rettJJ:>ida tabella.: 
«2 amanuenses (I :560$ 

de ordenado e 780$ 
de gratificação) ...... 

I continuo (l :040$ de 
ordenarlo e 520$ ilP. 
gra.tifica<Jão) ........ . 

4:680$ 

i.:560$ 89:200$» 

O 8.-. Presldent;e-Ha outra 
omissã:o na tabella do Senado . O Snaado 
mantove o logar de porteiro do FaJ"um, sem. 
entretaoto m.az-ear vencimentos para esse 
funccionario. Fica., pois, prev~Uecendo u esta 
part<J a. tabella dll. Camara. Está. finda a v o· 
tação. do substitutivo do Senado. 5 otlld•t"S da justiça. 

para o m•ime (800$ 
d» urdauado e 400$ 
de gr"'~ifieii.Çã:o).... 6:000$ 226:000$ 

O referido substitutivo vac SOl' devolvido 
ao Senil-da com a. informa~~ão do oaoorrido. 

T~ib>mal do Ju~u 
4 escrivães (3: l20Si de 

or<leoa.ci.o e l :ÕBO$ 
da ~ra.titl.ca.ção). ... 18:720$ 

2 port<firos (l :5{10$ de 
o·Ner.t&.do e 780$ de 
gra.~Hl.caçã.o)....... 4:680$ 23:4()0$ 

P.re!orias 

15 pretnr-es {4:800$. de 
ort.le>1tt·lo e 2:400$ 
de grat.iftaacão).... l08:DDD$ 108:.000$ 

Ministerio publico 

pro·~nrado~ g e r a I 
(H:O •O$ de o~dena.-
~o e 6~000$ de gl'a.
tllicaoao).......... 18:000$ 

Posto a votos, ê approvado em 1~ dis~ 
cussão o segUinte 

PROJllC't'O 

N. 77 A-1904· 

O Congresso N a,cional l'Oso!Ye: 

Art. 1 . ' Fie~ pl'Orogado até 31 tie de· 
.zembro de \908 o prazo :para a r ealização de 
exames pa.rcíaes· do curso preparatorio, e:d
gido para.- a matt-ieula nas eseola.s· de ensino 
Euperiol', não só p11cra esl'nda.ntes que já 
tenha.rn sido a-pprov ados em alguma disci · 
plina do eurao, co1uo tambem para os que 
1nicia.rem e conc:luirem aeus oxames até e.ssa 

t
data. 

l"ara.gra.pho unicQ. Esta. di$pol!i~ é exten· 
sín aos alumnos do Gymnasio Nacional. 
Aos o.lurnnos,que seguirero o curso eorupletu, 
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será. conferido o gráo de ba.clle.rel em scien- · O ·Sr. Presiden-te-No correr da 
cias e lettras a.pôs a approvação no 6<' anno d iscussão foi offereeido ao projecto n. 117 o 
do dito curso; aq_uelles, porém, que não qui- seguinte requerimento: 
zerem bacharela.r-se e_por i~ lhc3 for facul- «Requeiro que o projecto n. 117, do 1903, 
ta.t1vo ? estudo das dJSclp~na.s ~a.r~a.dl!-s ~~ volte á Commissão de Marinha e Guen•a, 
respectJvo regulamento. t~rão dtrelto a J.ll<~. afim de que esta. interponha o seu parecar.
tl'lc~la. nos c~rsos supenores da _Republtca., Ma?·çal Escoba1• 
m edtante certificado de npprovaçao de t·odas • 
as ma terias do 6" anno. Posto a To tos o l'eq uerimento, é appro-

Art. 2. 0 Revogam-se a.s disposiQões em 
coo tra.rio. 

1 
O Sr. :O:rlcio Filbo (pela o1·dem 

requer que a. Camara. conceda dispensa de 
intersticiopa.ra. o projecto n. 77 A, de 1904, 
figurar na. ordem do dia de amanhã:. 

E' posto a votos em 2& d!scUS3lío o se
gW.nte a.r4igo unico do 

PR.OJEC'IO 

N . 219-1004 

O Congress:> Nacional rJSol>e : 

Art. unico. Fica. o Poder Executivo auto
riz.:tdo a abrir ao Illinisterio da. Fazenda. o 
credito exb:'aordinario necessa.rio pat•a. pag<\P 
a D. Leopoldina. Carolina. Ca.misão de Albu
querQ,UC Fígu~íredo, vjuva do capitão do 
exerctto Igoa.cto Franc1sco de Albuquerque 
Figueiredo, a dil!erença. de meio-soldo a. que 
t em direito desde 11 de fevereiro de 1887 até 
22 de junho de !OO'l, á. razão de 20$ men~·a.es , 
relevada a. prescrição em qne possa t et• in
corrido ; revogadas as cli.sposicões em con. 
trario. 

Posto a votos, é appl'OV<Jdo em I • discussão 
o seguinte 

PR.OJECTO 

N. 131 - 1904 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. • E' concedida a pensão IDGD31l.l de 

500$ á viuva. do ex-sena.'lOl' do imperio Dr. 
Gaspar da Silveira Martins . 

Art . 2.• Re vogam-se as disposições em 
contrario. · 

E' a.nnunciada a. votação do projecto n. ll7, 
de 1893, mandando collocar o 1• tenente de 
artilharia Josê da Veiga Cabral e outros nos 
Jogares que lhes competirem na. escala de 
promoções, reparando-se, assi.nl, os prejnl· 
zos que ao!frera.m na promoção de 17 de 
março de 1890, precedendo a vota.ção do l'e
querimento do Sr. Marçal Eacob&r (2• dl.s· 
cussão). 

vado. 

O Sr. P••esidente-0 projecto vae 
á Commissão de Marinha. e Guerra. 

E' posto a. votos e n.pprovado · o seguinte 
artigo do 

Pa.OJECTO 

N. 186-1904 

O Congresso Nacional resolve: 

Ar,. I .• A estrada de ferro de que tra.t& 
a lei n. 748, de 211 de dezembro da 1000, terá 
seu ponto de par&ida na. villa de Ribairãosi
nho c pode1•á. tro.nspor o Rio P&raflá, onde 
melhor convenha, entre o porto de Ta.boada. 
o foz do Tieté. 

Paragrapho unico. o .lo~ar de t ravessia. 
do Rio Paraná. não 6 cons1dera.do ponte da 
zona previlegiada.. 

O Sr. Brieio Filho (pela oràe111) 
requer verificaç~.o du. votação. 

Procedendo- se á verificação, reconhece-se 
1erem votado a. favor 75 Srs. Deputa.dos e 
contra nenllum. 

O Sr. Pa•esidente-Nã.o ha nu
mero. 

Vao se procede!' á. chamada. . 
Procedendo-se á oha.ma4a. veriftca·se te· 

rem-se ausentado os Srs. Francisco Sâ., F.rede· 
rico Borges, Fonseea e Silva, Izidro Loite, 
~meraldlno Bandeira., Arroxellas Gal vão, 
Tosta, Rodrigues Lima, He1'edia. de Sà, Nel· 
wn de Vi\Seoocellos, Bu lhões Marcial, O~ 
Oodoy, Sá. Freire, Cruvello C&valeantl, José 
Bonifa.cio, David Ca.mphta., Lamounier Oo· 
dofrello, Noguei1•a, Olegario Maciel, Rebou· 
ça.s de Carvalho, Aruolplto Azeredo, José 
Lobo, Joaqui1n Teixeira Br andão, Bernardo 
Antonio, Costa Netto, Carlos Cavalcanti, 
Abdon Baptista , Soares dos Santos, Ma.rça.l 
Escobat•, G~rma.no Hasslocher, Victorl:no 
Monteiro, James Darcy e Homem de Car
valho. 

o Sr. Pres ldent.e- Responder6ID 
á. chamada 91 Srs. Deputados. 

Não ha. numero. Fica. adiada a. votaoio. 
Ps.asa-se á mataria. ljJil discussio. · 
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E' &.nnun(liada a continuaÇão da discussão .dina.da ao objecto que lhe tenha servido p:~ora. 
·11niéil. do pa.recc1' n. HIO A, de 1904, ~obre as discorrer; si lhe não fosse licito tornar !e
emendas o.lferQcidas na. 2• diS()USSã.o do proje- givel aquillo que, por vezes, as proVll.l ta
eto o. 199, deste a.nno, que orca a receita. chygraphlcas ou as mesmas incorreccões do 

. geral da Republica. para. o exercício de 1905. orador tornarhm f<~stidioso, si é isto o quo 
o Regimento }lermitte.e a. que nã:o se oppõem 

O Sr. Eduardo Ra01os- Peço os hAbitos p3.rlament:1res, o bom senso e o 
~palavra. pa,ra. uma. explieaç[o pessoal. decoro que nos cumpre ter pela solemnidade 

o Sa. PttESIDENTE- Tem a palavra pa.ra. dos discursos inseridos nos Annaes para sua 
umr, explica,ção pessoal 0 Sr. Eduardo Ra- perpetuidade, não ha quo e:ctra.nhar que eu 
;;c ~r:. . · o haja feito. 

Devo dizer a S. EJL., e j~ o 'lenh\J rep~
tido muitas vezes ne.otlt. Casa: ninguero tem 
em menor a.preço o que digo do que eu 
proprio; não deixei nunca, Sr. P1'6sidente, 
no afa.n de saber e do aperfeiçoamento. de 
achar todas as minha..; manlrestações intel· 
lectuaes, mesquinhas e incompletas. 

O Sr. Edua.:w:·do RaJn.o8 (p<wa 
'. ~WMI o«pUcação pessoa.() ( • )- Sr, Presideote, 
' a.o entrar hoje nesta. Cama.ra fui dolorosa
, mente surpreh'}ndído com a noticia (em que 
• ·não aCl'editei, de primeira vista, persuadido 
:· sempre de um gracejo de collega amigo e tão 

longe es\a. va. esta. noticia. de ser esperada por 
mim) de que o meu illustr&Mllega. o Sr. Ri· 
-vadavia Corrêa. havia feito uma. a.crirooniosa. 
reclamação. 

0 Sn. RIVADAVU CoRRÊA- AcriiDO· 
niosa., não. 

o SR. EDUARDO R..u10s- Re.tlto-me aos 
termOfl da noticia-uma. acrimoniosa recla
mação a V. E~:., Sr. Presidente, por me 
attribuir a irregularidade de haver alterado 
as provas tachygrapbicas do meu diseurso, 

· subStituindo o que eu aqui npida.monte 
· dieaere. por aquillo que o meu nobre, pre
. sado e velho amigo classiftcou de in,tcti11as ... 

_ 0 Sa. RIVADA VIA CORRÊA -Interroga.· 
ç.oei. 

0 Slt. EDUAR.DO RAMOS..:_,. , á, sua pessoa.. 
Temos, Sr. Presidente, de considerar a 

m-gui9io do meu dis\incto collega. e a.migo 
eob duplo aspecto:- primeiro, de hr.ver 
uma alúraçtfo fiO$ Cermo:r lextuae• das pro1>as 
tacl1ygraphic111 d:~. minha rapida oraÇão de 
l1ontem; segundo, de ha.ver procurado eu, 
sub-repticia. e incorreciamente in1orir phra· 
ses que nem quadravam com o reHpeito 
devido a esta. Camara, nem com a concepçlo 
q~ tenho do _!Iom trato que se procura. se· 
gutr com relaçao aos collegas e muito menos 
com a pa.rticnla.r- consideração flU6 o meu 
amigo sempre me mereceu. 

Sr. Presidente, ali61·ar discursos que slgnl· 
11ca. r Até onde va,e a liberdade do Deputado, 
{!e retocar e.s :palavras que lhe são attri· 
buidas no precipitado das notas tachygra.· 
:phica.s 1 

, Si nã.o é vedado ao Deputado, no torve· 
hnhD de uma oração inopinada,,lima.r,accre~
centar mesmo alguma considerlção que o 
mom,ento tugaz lhe não deixal!ile fuzor, sul>or-

N:io é demais, portanto, que o orador, em 
face da Stla obra rapida. e improvisada, seja. 
dentro do seu proprio criterio, dentro do 
r igor que elle se deve a si mssmo em face 
de sua consciencia., um censor severo das 
sua.s proprias obras e p&lavras. 

W'a.o ficará mal, portanto, a ninguem, não 
reputo quo me tenha ficado mal, a. mim, que 
eu corrija, reduzi, systema.tize, coordene o 
que tumultuosamente disse em um fulgu
rante momento, ao en·eaminhar-se uma vo
tação. 

Ora, Sr. Presidento, esta pa.rte, a saber, 
da maior ou menor fidelidada das a.mplill· 
cações que, porventura, o orador se permitta. 
fazer dentro do circulo restricto das suas 
propOl!ições e do assumpto em deba.íe, des· 
&fio ao ma.is meticuloso censor, provoco a 
memoria. daquelles que ma deram a honra de 
ouvir, quando hontem,rapidamente, occupei 
a. tribuna., pa.ra que digam si no ponto de 
vista. da doutrina, no l'Dnto de vista do ob· 
.lecto que eu assigna.lm em· Ugeiros tra.çoa, 
ha pa.lil.vra.s, ba. conceitos quo destoem do 
pen.>a.mento capital quo me trouxera. á tri
buna. 

O sa. RIVAnA:vu. CoaR~A- v. Ex. per
mitte um a.partQ 1 

0 Sa. EDUARDO RAMoS- V. E1. desculpe· 
mo ; eu não me perturbo com apa.t•tes. 

0 Sa, RIVADAVIA CoRRÊA-NiLo quero per
turbar V. Ex. 

O SR. EoÚ;~.Roo RAMos-Não me perturbo, 
esteja cet•to ; é p~r attenoão oxelustva.mente 
a V. Ex. quo esoou nesie momen&o ocoupando 
a tribuna.. 

0 SR.RIVA.DAVIA COI\ItÊA.-Agradeço muito 
a gentileza. de V. Ex. · 

0 SR. EDUARDO RA~ros-As provas taehy· 
g1•aphicas dizem o que vou ler ; relerei ta.m· • 
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bem como as traduziu -o meu discurso pu
blicado. 
. cSr. Presidente, o que o nobre Depu\ado 

pelo Rio Grande do Sul pretende é introduzir 
na legi~laQão relativa ao processo do Dls
tricto Federal a. mais odiosa, a mais irri
tante das excep<;ões que jamais se poderia 
imaginai'.» 

Rt>za o discurso publicado : c Sr. Presi
den te, o que o honrado Deputado pelo Rio 
Gra.ndo do Sul p1-ctende com a r ecente l ei
tura de autores que elton (o que segue foi 
accreseimo no qual na.o lla oiiensa. a. S.Ex.) .• . 

0 SR. R lVADA.VlA CORRÊA-Não disse que 
V. Ex. me offendeu. · 

0 SR. EDUARDO ltAMOS- ••• c é induzir a 
Cama.ra a. adaptar na l ei do processo do· Dis
tricto Federal a mais odiosa, a mais irrit ante 
das e:~cepções que jAmais (accrescentei) um 
jurista podel'ia imaginar. • 

Não molestei o nobre Deputado ; não o in· 
vectivei chamando·O j1wista • •• 

0 Sa. RIVADAYIA CORRÊA-Não me referi 
a. este ponto. 

O Sa. EouAROO RAMOS - Mas V. Ex. no 
seu discurso de hoje disse que o meú discUl'SO 
tinha sido nrundido de&ie a. primeira. á. ul
t ima palavra. 

O SR. RIVADAYJA Co:a:a~A-Revisto. 

O SK. EouARJJo RAMos-Quando V. Ex. ~e 
referiu a. um dlseurao re11isto nã.o podia que
l'er reportar-se, com e1iranheza, ao direito 
de revel-o. 

Ar~iculando nessa reou(lo uma arguição, 
libellar de falseamento de minba.s pala v r as, 
tmpllc1tamenie V. Ex. Unha dado 1.1 coube· 
cer q11e eBI!a. doturpa.oio· almmgia toclos os 
terr.1o1 da mesma rsvisao, deade o primeiro 
até o ultimo voca.bulo. 

O Sa . RtVA.I>AVrA. Ooa&f:A-Niio apoiado. 
0 SR, EDUARDO Rutos-Acredltq:que oio 

fosse etta. a. intenção do illustre Deputado, 
mas ê o que se deduz do. su:~. atflrmatlva; 
aliás seria. · deanecessaria, decla.ra.ndo que 
1'811~ o meu discurso de&de a primeira até a 
ultima linha. Revisto estava elle desde que 
nlo ba.via. nota. em contra.rio. 

Accrescentei (l$ o discurso pt.WUcado) : c S. 
Ex. quer abolir na organização judtciaria 
deste Dlst1·icto o reourso existente lmmemo
ra.velmente na nossa legislação, desde a l egis· 
lação Filippina, m~ntlda pela legislação de 
1850, vigente na. legislaçlo de tOifoll os Esta.
dos, na legislação federal ... ~ 

Vejamos a• notas impressas: c S. Elt. 
quer, nem mais nem menos, abolir na orga
nh:ação judici&ria deste Dish'icto o recurso 
immemoria.l, s&luta.riasimo,-recurso vigente 

desde a velha legislação Filippina, e ma.ntid.o 
inalterado na legislação de todos os EStados, 
como nas leis processuaes d& competencio. 
federal.• 

Onde foi, pois, que os olhos do meu illus
tre colle~a, que presumi mals bem dispóst o 
par-a commigo, foram lobrigar o acicate, o 
veneno, a transgres:lão do bom t om, odes
lise das boas maueiL•as nesta Carnara, com o~ 
quaes S. EJt, tão ínjustamonte se maguou 1 

O SR. R IVADA.viA. CoRRÊA-Queixei-me de 
V. Ex . fazer in~errogações em minha au-
soncia. · 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Diz aqui O meu 
discur;;o quer na prova stenographada, ·que\' 
na publicação dos Amtaes: 

c Si S, E~~:. for capaz de atlirma.r, etc ... 
Até aqui não ha. injuria, nem siqueP as 

suppostas in.teProgativas, penso eu. Mas 
vamos fraccionaria.mente, vamos por partes. 
A accusaçã:o foi muito doloro~a. pa.ra que eu 
não apure até os mínimos detalhes. At~ 
aqui não tinha repa1·os a fazer. Tinha·os 1 

O S&. RIYADAYIA CoaRllA- Dá licenço. 
para um aparte t 

O SR. EDUARDO RA!ros-Peço que diga
sim ou 11<To, para metllodi~r a minha. r4r.!· 
posta.. Adeante se le: 

• .•. Si o illustl•e repx·esent11nte do Rio 
Grande do Sul-continuava. eu- sente-se cem 
(o lego, etc.» 

:r.tais não sigo ..• detenho-me um p ouco. 
No discun;o de S. Ex., chamou o nobre 

Deputado n aUonção da. Camara. para e.strr. 
exp:res~o desusada- si o illustre represen, 
tanto do Rio Grande do Sul sente-se cora {o· 
lego do coa testar. Com folego ! Qne signitlc<l. 
isto ? 

Pois porgunta-se a um indivídoo si tem 
fologo para. contestar u ma. cousa, sem o in· 
juria\' ' Po\11 es~a palavra não 6 já um ul
tr a.jc a-troz da nossa. lingua, para que um 
homem decentemente comedido possa atirar 
subrepticiamente, em um discurso, :1. t'a.ce do 
uma. pessoa da distincçã.o do Sr. Rivada.via. 
Corréa 7 !, .• 

O SR. RIVA.DAVIA COR.Rf:A.-Náo; não foi á. 
face ; foi no discurao, n as notas iachygra.-
phicas. · 

0 SR. EDUAROO.RA)iOS-Subrepticiamente, 
disse eu . 

Ora., vamos Vel', senhores, ~tue signiftev,ção 
tem a.quelle voeabulo, no diccionarfo da. 
língua. portugu~za. . 

0 S&. R IVADAVU. Co:a&~A.-A questão não 
é da. palavra, é da phrDJJe e de Dio ter aído 
pronunciada. Foi pr onunelada ? 
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0 SR. EDUARDO RAM08-Não, não foi ; mas 
si a palavra , não t endo sido pronunciada ..• 

Ú Stt, RIYADAVIA. ÚORR.ÊA-FCZ interroga
tivas? Não ÍQz, fez na. minha auseiJcia, 

0 Sa. EDUARDO RAMOS-Est ou mostr <tDdO 
a v. Ex:. e á Cas:t que aquillo que est6. nas 
minhas notas stenographicas está. eni t rans
umpto, approxirnado e fiel, ftdell: simo oa 
idE!a, e muito approx:imado na fórma. 

O Sa. RlVADA VIA CoaRÊA dà um aparte. 
· O SR. EncÁlwo RAntos - Depois dlt'tll a 
V. Ex. que me penitencio sem me arre
pender de haver incluído no meu discurso 
essa expressão , 

Si V. Ex. se sen tir offcndido- c não tomo 
como i ronia. . .• E' uma nova exploraçã.o que 
so fa.a a meu respeito, resultado do uma. 
esponta.nea. e inexplica.vel malignidade, o 
presumirem que eu nada digo dest.1 Ca mara 
que não traga a intenção recondita do um 
oifensa ironica ... 

0 SR, RIVADAVI.A Co~h dá. um a.par ~e . 

0 SR. E DU.UIDO RAMOS-A's vezes a.s intri
gas actuam, sem qne nos aper ceba.mos dellas; 
ha. intri~as que nos penetrão pe~a. simples 
respiraçao do ar ambiente . 

E, si S. Eli:. não estranhou o vocabnlo 
J)elo que elle tenha do manos cortcz parA. 
comsigo, como e&tranbaria que eu o hou· 
vesse accrescentado em meu discurso. 

Si, porem, a. censura do nobre Deputado 
proftgla a simples ínsorcõ.o . correctiva ou 
ampliftca.tiva da uma p&lavra ou phrase, 
para compor um discurso, no desaliohavo om 
que foi pz•oforido, então, doado jd. rondo ao 
nobre Deputado as minhas prol'11ndas home. 
na.gens. 

Os meus parabens : Isto slgoiftca quo 
V. Ex , nã.o o fez. não o l'az o nunca o farú. .. . 

0 SR. RIVADAVIA Conn€A - Niio f:t.QO i rl· 
t~rroga ções a pos;oa. alguma. na. ~ ua au~ 
seocla. 

0 SR.. EDUARDO R AMO> - EU niio poSSO 
crer que s. Ex . t ivesse pe1'dido o acu ha.bi
iua.l aprumo moral e intellcctua.l l)al'ii.VIl' á 
tribuna da Cam:..ra, corn a solomnirlade de 
que revestiu ea sua. reclamação, p<l.l'a e s· 

tranbar que eu IIJe tivesse tlirigltlo um:L . . 
inte1·rogaça:o, • , 

Pois, senhores, fazer uma !nterroge.ção é 
offender a. ninguem ~ 

0 SR. RIVADAVIA CORRÊA- Mas qunndo 
nã.o se :pOde r6sponder 1 • •• 

está no meu discurso, como estou m ostran-
do com as notas da t:Lcbygraphia. · 

Não sabia. deste lado damninho da ortho
gra.phia. no signal de interrogaÇ<'\o; não sabia.! 
sempre me pareceu, entretanto, que elle 
tinha um certa fórma, uma certa, dlsposi
çã.o, uma configuração de amphibio; nunca. 
pensei que, entre homens da ordem do meu 
mustre amigo, interrogal-o sobrfl t ltu assum
pto scientitl.co, sobre uma. mataria de in
teresse publico, em que punhamos todos o 
empenho da. nos.~a coUaboraçiio, pudesse con
s~ilulr offeusa iã:o grave •.. 

Nii.o; a fól·ma foi esta, quer no meu dls· 
curso, que <tqui está (mosh·ar<do) pn.ra que os 
nobres Doputados vcjam,qutor no transumpto 
que foi publicado no Diario d o O<mgresso. 

c Si V. E:.:. for capaz disto :.-eis o que eu 
dil1se- « si for capaz da.quillo, si V. Ex. ti.,s.
(olego pa.ra tal assoyeração, si puder prova.r 
tal facto (apartes) dar-mo- hei pot• vencidol>. 

A fó1•ma, portanto, consignada. no Diario 
elo Co~ w•sso é a mesmissima. fórma., com 
identica. estt•nctm-a em qua o pronunciei. 

0 1•a, qua I i\ n.hi a proposição olfensiva a. 
S. Ex. 1 Pois j á. chegamos ao ponto do en
contrar um or:Jodot• tio consummado, um tão 
extra.ordÍII&r io talento, já. clloga.mo.~ a. es' u. 
perfeição aumira.vd de um Deputado no Par
la monto Bmzíloiro increpa.r como uma cuipn. 
a sou collega. o ha.vor accl'OSContado uma. 
phrase ou mesmo uma. irt!e,·rogarilo no seu 
discurso'!! ..• 

Oh! a.s~ombroso orador! 

O Sn. RtVA.DAVIA. Coaa~A-Nã.o foi or:1dor; 
rol oscrlptor . 

0 SR, KDUARIJO RAMOS-E' a.dmil•J.vel que 
já. so considero como um pecc:\llo, como uma. 
lnl'l'tulçã.o rt>.glmentaL que a.lgumn acct-cscente 
u ma. pbt•o.se como ornamento ou c1plaua.ção 
de um pcn'!amonto incompleto nos azares de 
um lmpi'OVli!O 1!. .• 

Esta. nccus;_.,_,;í.o, Sr. Presidente, só v.,m me 
demoostt•a.r quo não tenho, c eu o conrasso 
humílimamento, (IS ca.p-J.oitla.des do illustra 
Deputado pe~o Rio Grande do Sul; não eei 
architectar nn. tribuna. as phrases dednitivas 
do seu espírito, que m ereçam logo a inscri
pçiio le.pidal' . 

Fallo sem esturlo prévio, por isso não so me 
leve a mal o polir o que digo. 

Qual é a pbrase, de novo pet•gunto u. 
V. Ex., que foi ac~res(lentada em detrimen· 
to seu. 

O Srt .RIVA.DAYIA CoaRÍlA- Já eu disse da. 
t ribuna. 

0 SR. EDeA!UlO RAMOS- Sr. Presidente, 
nlo 11z in\errogaçã.o alguma ; e se t!z a 
Interrogação, que V. Ex. se refere, ella 

O SR. E»UA!Ulo RAMos-Mas eu estoure~ 
•pondendo a. V. Ex. Nã;o o ouvi, eu a.qui JlãO 
el.!tava. 

Não é ca.pa.z de me dizo1• ••• 
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O Sa. RtvADAYIA CoRRÊA-Como nã;o sou Tendo agora o nobre Deputado a. certeza 
capaz de dizel' ~ Está. V. Ex. como hontem: · de que eu.looge de aggra.v~r, a.ttenuei a. 
não é capaz de me dizer; não é capaz de mo · eXpressão do meu discurso ..• 
dizer, ·repetia , qnando eu dizia. abanda.ote- 0 SR. RlVADAVIA. CoaatA. _ Não 1 Mas a. 
mente. tot-pe~o. não vinha a. mim, penso eu. Ou 

0 SR. EDUA.R.I;O RAMOS-Pois agora. é n, vinlla. ~! 
oppportunidade de dizer abundan.t eznunte... 0 Sa EDtJA.al)O RutoM _Vinha. alli . 

Qual é a. phrase 1 • '" 
o sa. R IVADWIA CoR.nf:A.-Sã.o preposl- o SR. RLVADAVIA CoRRÊA --A mim ~ I 

çõos que redundam em interrogn.çã.o. E' 0 que ou pergunto. 
O S te 0 Sa. E DUARDO RA1li:OS - V . Ex. esiA pre• 

a . EDUARDO RAl!Os-Mas in r 1•ogar venido! Digo que « vinha. aUi 1~o não <l crime. 
O Sn. R.1vADAVIA CoRR:eA-Não é crime, 

roas não é corre c to. 
O Sa . EDUARDO RAMos-Já mostrei á Ca.

mara que não ha. siquel' interrogaoão al
guma. 

(Lendo) "Si V. Ex. for capaz de a.ffil'lnar 
coo1 a. sua respoosa.biüt!ade do cultor das 
lettras jurídicas que os recursos da nulli
da.de infringentes do Julgado não salvaguar
dam direitos em lítl(lios etc. etc. retirar
me hei calado e vencido . Mas, acorescentei 
eu-S. Ex. nii.o é capaz de o fazer.~ 

Por tanto, a. estructura da phra.se estava. 
perfoitamento de accordo com o que foi re
pl'Oduzida.. O quo accrcscentci,Sr. President e, 
foi isto, que aliá.s ê consubs~nciação da.quillo 
que esta v~ dilfuso através do meu discurso : 

« Si o mustrc ropl'escntante sente-se com 
o folego de contestar que aquella. medida, 
é muitas vezes a salvaguarda dos direitos 
em litigio, e que, gra.ças a ella., se cooju
l'Ml a i1•ozes injustiÇil.'J e usurpações cl<~mo· 
rosas ••. » 

AccroscenteL Niio, em r.\gor ; esse con
ceito estava dill'usa.mente no meu disc urso, 
confúl'me se poderá. ver dn.s notas ta.cllygra
phicas . 

Outt•as pht•ascs havia. <lUB rotirei ; por 
exemplo, a cxprcssão torpe.:a, bom como a 
pht•nse, aliás fmp t:ssoal, onde se a.chava 
a.quellu. oxpt·ossii.o. 

Rotirei·a, pm• quo me !laroceu ma.l cabida 
oo debato. 

O Sn., BtPrnro F wuElREDO - E pareceu 
bem ; na. occasião chamou a. attençã.o do 
;arios Deputados. (Apoiados.) 

0 SR. EDUARDO RAMOS - E pareceu bem, 
dizem os collcgas. Retiroi a. oxpressllo. 
Ora, si tonho o direito de retirar as ex. 
pressões monos oortczos quo, no inconside. 
rado de uma. discu!são,podem molestar os 
meu:s collr.ga.s, por que não terei o dit•eito de 
subsj,jtuir esta• expreasõcs ,por cut1'U, muito 
mais mii.lgadas, que corraspondiam ao ponsa.· · 
monto oa.pita.l da minha. oração f Por que f l 
{Pausa,) 

O Sa. RIVADAVIA CoRR~A - Eu pergun
tava si vinha a mim. 

O Sa. Enu t-aDo RA~ros- Não ha.via razão 
p~wa isso. 

O Sa . RtVADII.VIA CoattílA-Pois, si V. Ex. 
retirou a.quelle voca.bulo, substituiu por 
phrase que vem .directa.mente a. mim, e 
<J.Cha. que fez grande a. frica ! •. , 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Não ; não acbo 
que ftz gt•ande afríca . Estou me dirigindo á. 
calma dt> S. Ex. e dos quo mo escutam. 

Aqui está «Si v. Ex. tiver o foleoo de 
·demon-strar • •. ~ 

o Sa. R!VADAVlh. Coaaf:.t.. - V. Ex. nio 
enunciou ea ta. phra.se. 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Certa.ment.o. 
O Sa. RrvAnAVIA Coaaf.:A.- Então, porque 

a.ccrescentou 1 ! 
0 SR. E DUARDO RAMOS - Porque DUo 1!0\l 

como o nobre Deputado Sr. Rivadavia, que 
não caroco de a.ugmcn &at• nada. a.o que diz • .• 

O Sa. RtVA.DAVIA. Conn~A - Em rola.Qã:o 
a.os meus collegas, não cm•oço, 

0 Sn. EDUARDO Ruro~ - ., , porque nio 
sou como o illu~tro Doput:~do que toro o quo 
não tenho : 11 capa.cldade de so e xpl'ímir om 
phrase olevnda a porfeita, 

0 SR, RIVA.DAVIA Connf:A - Não apoiado; 
não ha ni nguem de ph r-ase mais doseonneu 
e descosida do qnc cu. 

O Sa. E'DUARDO RAMos-Quero mostrar os 
factos pa.ra quo fiquem nos Aimaes da Ca
ma.l'a. 
V~mo3 a. ver si a palavra fotego , em qua.l

qul'r lias suas signiflcaçõos, póde dar ensejo 
a. que se mole~te a.lgaem a. que se applique 
(lemlo o Dicciona1·io Pm·ttt{Jue:: de Atdete, ) 

« F aLEGO - reapiraçã.o, movimento alter
nado de asph·aç·ão e exph·a.cll.o do ar ,-DeR· 
ca.oço, folgn, eõp~o do tornpo., .» 

N&da. mais . .. 

O Sa. RIVADAVrA Con&i!A- V. Ex. me 
chamou de folego ~ (Riso.) 
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O SR. EoUARPO RAMos -Veja, portanto, entre as columnas ponco lidas do Diari' 
v. Ex., Sr. Presidente, quo a expressãG do Oa»g>·esso, para dizer aquillo que sente. 
nadr. tem de aggressiva. Não disse tão pouco que S. Ex. não tinha 

SJ.". Presidente, está patente que nem só a pracisa coragem para dizer face a. face, a , 
nas e:~:pressões contidas no meu ligeiro dis· quem quer que seja, aquillo que sente e eu-
curso nada. ba de o1fensivo ao illustre Depu- tende . 
tll.do pelo Rio Grancle do Sul, como, mesmo 
quando houvesse, sabe V. Ex· que cu, de O SR. EouARno RAMOS - Não se trata de · 
caso peasado, jamais me podia tlelibel'al' a coragem. 
offendel-o. 0 SR. RIVADAVIA CORRÊA- Estou fal-

E, concluindo esta explicação, SJ•. Presi· la.ndo com as palavras de V. Ex. 
dente, eu bstimo profundamente que um es· Reconheço a s. F:x. , oomo a qualquer 
pirita como o do Sr. Rívada.via. Corrêa, pri· Deputado, o direito de rever a.9 nota~ do sen. 
mando pela cordura e peh calma, me esoo· discurso, fazer as alterações que julga1• can 
lbesse, a mim que não o parecia merecer. venientes, no sentido de modificar a suare· 
para amargura. I."· dacçã.o, de emittir mesmo conceitos novos de· 

O Sa. RlYAJ>AVIA Canl\fiA-Ab>o!utamcnte modo a toJ."nal' mais cornprebensivel aqnillo 
não tive intencão tle arn;~rgurar a V. Ex;.; quo disso no torvelinho da discussão . 
apenas tl.z reparos. o direito que nego a S. Ex: •... 

0 SR. EJ>~ARDO RAMOS-E tanto não tive 0 SR. EoUAaDO RA):(OS- De usar da paht 
intenção de offendel·o,que desde já, repetindo vra folego. 
a minha. phra.se na presonça tle S. El(., diJ."ei: 
V, Ex. não tem folego par11 mostrar que nas O Sa. RlvADAvu CoRRÊA- •• ,e a. qaalquer· 
minhas expressões ha vislumb1·e de offensa. Deputado é o de accrescentar proposições 
Eis ahi. Fica restabe!ecid(\ a minha. intenção. que importam em interrogativa, quando 
Mas si v. Ex., Sr. Presidente, e meus illus- essas proposições não foram pronunciadas. 
tres collegas entenderam que nesta revisão o SR. EDlJA:aoo RAMOS - Provei o oon
rapida, em que não houve alteração alguma trario. 
su bsta ncia.l e contraria á.s PJ."axes parlamen · 
tarea, nem ásfaauldtillesconreridaspelo Re- OS.a. RrVADAVIA Co.aatA-V. Ex. orga
gimento, infringi as conveniencia.s devidas a ni~ou os poriodos do seu discurso do fôrma 
esta Camara. neste caso peço a v. Ex. que aontraria áquella em que os pronunciou. 
mande tirar dos Amwes esse discui'Ilo. decla· V. Ex. publicou & seguinte phrasa, qne
rando em lo_gar dellc que o humilde ·orador não ouvi : <Si o illustre 1•epresentante do
não terá ma.ís a honra defallar perante seus Rio Grande do Sul De aento com folego •. , ,. 
COlegas. 0 SR. EDUARDO RA~IOS-NiQ ha ta.l. 

Pa1'a. dizel' o que entendo não eareco tle V. Ex. não poderia. ter fo lego p'll'a. p1·ova.r 
usa.r do artulcio que se me imputa., e monos o improvavel. 
da utilizM'·me para. i.,so das folhas mottn.s, o Sa. RtVADAVIA Con iuiA-Isto é p rc
cle uma. gazeta como o niario do Co•ag'l'esso. sumpção. 
Muito bem.) 

0 SR., EDUARDO RAMOs-NiiQ podia ir 
O &r. Pre111ldente-Antos de dar contn a. vm·Jadedos factos. 

a. palavra. a.o Sr. Deputado Rivadavla, devo o sa. RIVADAVIA CoaafuA-Qual a. inter
declarar que a Mesa reconhece a cada um · 
dos Srs. Deputados 0 direito de. rever a.s rogat.iva que V. Ex. fez? Si cxls~!a alguma lei 
notas taohygraphica~ de seus discursos. que não permi\tisse os embargos infr in·· 

gentes dos julgados na exocmção, e eu tinha-
s~ estas as inst~ucções dadas á redacção dito, em meu discurso, não quando encamí-

dos debates. nhei a votação, mas quando fe.llei pela prí· 

T l d meira vez, que existia. disposição nesso sen-
em a pa avra o Sr. Ríva avia- Corrêa. tido, que eu não desconhecia; a interrogação-

o 81.·. Rlvadnvia. Oorr êa. era desnecessaria, 
(pa'l'a uma ezplicaçl!o pessoal) (•) - Sr. Pre- O Sn, Eot.!A.RDO RAMos-Mas nem por is~o 
sidente, qua-ndo occupei ll. tribuna. na. diseus- deíx;ei de f<l zel·a., e si V. Ex. eonvem quo e ra 
são da acta não disse, nem dei a. entender, si· desnecassaria, confaes~~. que llz. 
quar, que o nobre Deputado d~:~ Bahia, 
o Sr. Eduardo Ramcs, precisava oocultar-se O SR. RivAnA.VIA. CORaíiA-Para arren-

llondar a sua. phra.ae inte rcalou aquillo: c si 
o nobre Deputado tem folego para contes·· 
ta.r, ,etc. " 
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0 Sa. EOUAftDO RA!fOS- Ahi é que está. a 
questão. Já. Tetirei. 

0 Sn., RIVADA.VIA CORRÊA-E' abi, é istoo 
Nego a V. Ex. e a qualquer Deputado • 

direito de intercalar pllmses nessas condi
ções quando se rerere a. um collega.. 

0 SR. EDUARDO RA.MOS-A phrase SÓ póde 
ser traduzida mla. pela prevenção de V. Ell.. 

0 SR. RIVADAVIA CoRRfiA-Não permitto 
que diga. semelhante cousa . 

O Sn.. Eot.rJ RD' RA~ros-Ella ó porfeita
mente vernacula. c delicada. Nada tom de 
ol!enslva. 

O Sn. Rl:VADAVIA CoRRf:A~Eu não entendi 
assim, c estava no direito de fa.zer os repa-· 
rJs que fiz. 

O Sa. RnuAaoo RA~ros-E' isto; nã.o en. 
tendeu. · 

0 SR. RIVADA.VIA CORRilA.-NãO me senti, 
como pensa o nobre Deputa.do. oft'endido {)ela. 
phrase, nã.o a julguei offensiva.. Julguei que 
V . Ex. iinha. intercalado ~quillo para pro
duzir e !feito .. . 

0 SR , EDUARDO RA>í09-P.ara quem1 
0 SR. RIVADAVIA CORRf:A-.,, QÍÍ.O com 

o intuito de olfender-me, ma.s para a.rre
!londar a ph1·ase. 

do pariamento . bl;azileiro; pará. gloria da · ... 
tribuna, V. Ex. não deixe de pronunciar ·· 
brillia.ntes disenrsos pela. impossibilidade de · 
os corrigir. 

O SR. EoUARDO RAMOS dá um ap:u-te. 
O Sn.. RrHnA.VIA. CoRRÊA-O que oito pOdo · 

f~zer ê íntorcalal' pbrases,. quo nãl) pronun
CIOu, sobre seus eollegas. 

Quo.nto ao mais põde dar-lhe a fórma quO' 
q uizet·, par~ brilho da nos;; a. tribuna. e gloria. , 
do nosso pa1z. 

Tenho concluído. (ll!uito bem.) 
E' de novo a.nnuncia.da. a. continuação dllo . 

discus~ão unica do parecer n. 109 A, do 
1904, sob1•e as emendas olferooidilS na. 2A dis· 
cussão do projecto n. 199, deste a.nno, que 
orça a Receita. Geral da Republica para o · 
exercício de 19:15. 

O Sr. Presilleni;e-'l'cm a. pa.la:vrn. 
o Sr. Urbano Santos. 

O Sr. Urbano Santos diz que·· 
uma molestia impertinenb o a.rredou por ai- · 
guns dia.s das sessões da camara, occaslonan
do-1he o desprazer de não ouvir os brilha.n tes
discuraos proferidos soln'e o paree~r em 
debato. Ainda. assim, quanto llle foi possível , . 
o orador tomou suas notas e aeompa.nhou D. 
discusõâo pela. leitura do Dia1·io do Cong1·esso ··· 
e vem b.ojc:r'fa,zer considerações q no clla pro

O SR. EouARno RAMOS -E acha que é um voca, embora o faça ligeiramente, pelo seu · 
crime arredondar umr~o phra.se V estado de saude. 

O Sn. R!VADAVIA. CoRRf.!A.-Quando a plml· 
s~ olfende a a.lguem. 

O Sn. EDUAtwo RA~ws-Ahí está V. Ex. 
a insistir nisto, sem dizer. qual a phl'ase 
o1fensiva. E' a questão do folcgo. 

O Sn.RIVA.DA.VJA. Coau.tA.-Ahl está. v. Ex. 
como bontem, que queria que eu repetisse 
dez vezes pol.' minuto q•te existiam na le
gislação 011 embargos infi•ingentes . Agora 
quer que eu ropita dez vezea qual a phrase 
que me susceptibilizou. Ella não me of· 
fenlleu ... 

0 Sa. Eou..I .. RDO RAUOS dA urn aparte. 
. O SR. RIVA.DAV'IA CoruÚJA- •• • mas acllei 
Ineor1·ecto, e estava. no men direito , que 
V. Ex. introduzisse no seu discurso uma 
phrase que, pelo menos, poileria susoeptlbi· 
lizar um collega. 

O SR. EDUARDO RAMos-Aqnelle jUe olllas· 
se p11ra a signi.llca.ção da pbraae nao poderia 
susceptibi lizal'-!le. 

Começa1•â. pato diseu!.'So do Sr. Deputado .. 
Be1•nardo Horta. A Commi~são do Orç11.men· 
to havia. percebido nas emendas apresenta~ 
das pelo illustre representante espiríto·sàn
tense, o intuito de serem lesivas aos credttos . 
da Uniii:•J. S. Ex. vem defender ns auas ·· 
emendas dessa ino1•epção; Peeoohecendo desde·· 
l~o, porém, que havia da. parte da. Oom· 
m1ssã;o de Orçamento alguma. razão, ou pelo · 
meno9, alguma desculpa. 

o illustre Deputado visou ·r et lrat• da. re
ceita. ordinaria. da. União e paanr para.·a 
secção da. receita especial, o pt'Oducto das-. 
areias monazíticas. Ora, esta questão do 
produc~o das areias monnzitica.s, não é mais·· 
do que uma. questão accessoria dos terrenos 
du mal"inha. Si 011 tribunaes ou o Parlamento 
decidirem que os terrenos de marinha per- · 
tencem â Uni1io, teem ipso faclo decidido que · 
as a.reia.s monazíticas pertencem á. União ; si 
o contrario decidirem, teem at~ribQido o·· 
produoto das areias mona:z.iticas aos Estados. 
Mas, o que o art. 72 da Constitui•;ão diz é · 
que o sub solo pertence ao dono do ~olo, de 

O Srt, RlVADAVIA. CoaRtA-Este foi o meu tórma que mesmo que a.s areias mona.zitical! 
intuito; não vim ter a. pretenolo de oonse· sejam o sub-solo dos terrenos de marinha., 
guil• que os meus collegas não revejam os estll. claro que pertene!lm ao propriete.rto do 
~~eus discur1101, e até espero que, pa.n glorlo. aólo. Seja como for, a. questã.o das a.reta1 ·. 

~.n ~ 
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monazíticas ê accessoria dos terrenos de ma
rinha, e cogitando as emendas úo nobre 
Deputado Sr. Bernardo Hort1. do producto 
da.s areias, não se referiam aos terrenos de 
marinha e aos laudemios cobratlos pela trans· 
fereucia dos mesmos, deis:ando, portanto, 
int:l.cta, ·tt questão principal, para trat:lr da 
questão accessuria, d'ahi resultando parecer 
que a UniíiD não merecia a necessaria con
fiança para ter em seu poder o producto dos 
arrendamentos, atê que os tribunaes do~i
dissem a questão dos terrenos de marinha. 

O orador entra na questão muito deba.tida 
sobre impostos (!e dividendos, e acha que elle 
é distluoto de imposto de industrias, e pro
fissões, amparando-se na legislação dos pai
zes maU! cultos, desprezando opiniões de es
criptores, para defender a. sua these com os 
textos legislativos. Relembra. que o imposto 
sobre clividendos não se u.cha. caroprehendülo 
110 art. 9•, n. 4, da C<!nstituição, isto é, não 
se contunde com o lmpos to de indusr.rias e 
profissões, não é da competencia exclusiva 
dos Estil.dos. OitJo um parecer do eminente 
mestre Sr. Ruy Barbosa., pol() qual se veri
fiC:.> que o impusto sobre a l·enda não está 
comprehendido no <Lrt. 9• da Constituição e 
aim no a.rt. 12, eat<:~ndo, portanto, o grande 
cQnsütllcíona.lista nesta ponto, entre os 
que a<lvogam que o imposto sobre a renda 
não é u~ compotencia privativa dos Estados; 
isto ê, que o numero 4 do a.rt. 9• dt\ Consti· 
tuição não tem a elt~sticidJ.deque lhe <iuerem 
dar. invoca l.ambem a opinião do saudoso 
Aristides Milton. Estuda a. pr<Ltica legisla.
ti v a do assumpto na. França, na. Italía, na 
Prussia., pela qual, em ab>oluto, não se póds 
confnn.lir o imposto do .industt>ias e pro fi~· 
sões com o de ui videndos. · 

O illustre Depui:1do por S, Paulo, o 
Sr, Eloy Chtl ves, bl'ilhantcmentc sustentou 
que o D1stricto Federal, em ma.teria de im
postos, niio era comparava I a. um EstcJ.do, de 
fórma. que era indilfel'ente que a União 
cobrasse tal ou tal imposto, porque i~to não 
otl'endia. o § 2" do ~trt. 7" da Constituição. 
Ora, qua.ndo se diz que o Districto ~'ederal 
néo é equiparavel â um Estado, e, portanto, 
a União nqui goza da plenitude das rendas, 
podendo co bral-as como julgar conveniente o 
Congresso Nacional- porque este é afinal 
o podol' constituinte do Districto Fellel•al, 
quando se diz isto, faz-3e refe1•encía. unica
mente a.os impostos da privativa competencia. 
dos Estados, pois, só desses, é que se co.nt~ta 
ao Di~tricto F.ederal, equiparando-se a. um 
Estado, a posse exclusiva. 

Esta questão nada tem que v~r com os im
postos que são da oompetencia. privanva da 
União, on ·a:Q.uelles que ella. tem em tlOrnpe· 
tenola cumulativa. 

O oradot' emit ta outras considerações e 
cita Story e um julgado americano, pelo 
qual se verifica que nos Estados Unidos ta.m
bem se ventilou a questão de ~aber si a União 
era obrigada a. gu:-~rdar uniformidade na 
decretação de seus imposto3, só para os Es
tados, ou tambom para o districto da. 
Columbi<:t e atG para os territorios. 

O estado de saude do orador não lhe pel'· 
mitta alongar-se como desejava, em delcza 
do orçamento da Receita. Por isso nã.o entra 
em mais con8iderações. 

A respeito do parecer da Commissão d~ 
Orçamento sobre et maenda do Sr. Medeiros 
o Albuquerque, propondo qne os bens G ser
viços dos Es~ados fiquem isentos de impostos, 
relemb!'a o ponto de vista. em que se collocou 
a Commis:;ii.o com rl3lação a este assumpto, 
no puro terl'eno da conveniencia., acreditando 
que a Comrnissii:o de Orçn.mento não p ori.i. 
duvida. em acceitar a emenda. alliviando os 
Estado~ de impostos sobm esta O\l aquella 
mercadoria que destinem a seus serviços. 
Do fôrma que a QUe~tão pm•J.e todo o inte
ress~ protico, conservando o interesse consti· 
tncional sempre, mas pensa.udo a. Commissão 
de Orçamonto q u3 o aaso de v e ser l'Csol vi do 
em outra. occasião, e nã-o em emenrla á lei 
da Receita. (Apoiados. Muito bem ; muito 
bem. O oJ•ador e vivamente comprime~tado 
pelos coUegas presentes.) 

Fica. a di..:!cussão adiada pela ho!'a. 

O §r, Pre~idente-Tendo dt~do t1 

hora., designo para am!mhã a seg11inte ordem 

Primeira parte (até 3 horas, ou c\Utes): 

Eleição do 2' vioe-prosidGnte d:t Ca.ma;r~ . 

Continuação da v otação do projecto n. 186, 
de !904, dispondo quo a estrada de forro de 
quo t rata a lei n. 748. de 29 de dezembro de 
1900, teril. seu ponto de pa.rtida. na Vi lia de 
Ribai riiozinho, e poderá. tt·anspur o rio Pa· 
r anil. onrlr' rn~l hm• conYeu h:L en •r e o porto 
do Tabarão c fóz do Tietê, e fl[lnc!o outras 
pruvidencías r2~ discussão) ; 

Continuação da. discussão unlca do pa,recer 
n. 199 A, de l904.~obre as emendas olfel:'eci
das na 2'diseussão do j;l!'ojecto n. 199, deste 
anuo, que orça a !toem ta Geral da Republica. 
para o exerci cio do 1905 ; 

2• discussão do projocto n. .'~33, do 1904, 
uutorizando o Presidente daRepublica n. abrir 
ao Miní;tot'io das Relações Ex teriores o cre
dito ex:tr<:~ordinario de 500:000$ , papel, para 
occorret' ás despezas com a. exeaução do 
accordo provisorío com os Governos do Bra.zil 
e do Pel'll; 

Discussão unica do parecer n. 30 D, da 
190(, sobre 1ts emendas otferooidas em 3• dís· 
cussão ao p!'Ojecto n. 30, deste anno, que 
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. autoriza~ Presidente da. Republica a encom· 
mendar á. indos\ria.,.pelo Ministot•io da Ma.· 
rlnba, os navios que menciona. 

Segunda. pa.rte (ás :llwras, ou antas): 
Discussão unica do pareaer n. .204 A, de 

1904, sobro as emendas oiTerP.cidos nu. 2• dis· 
cussão do projecto rl. 284, deste anno,quc fixa 
a despoza. do Ministcrio da Justiça e N eg0clos 
lnterreios para !905 ; 
2~ discussão do projoato n. 232, do 19134, 

autorizando o Poder Executivo a abrir · 
ao Ministe1•io da Marinha. o eredito de 
1.304:133$094, supplementar ás rubricas 14•, 
15~, 19~, 25•, 26' e 27"' do ar t. 7• da 1~1 
n. 1.145, de 31 'lo dezembro de 1903; 

2a discussão do projccto n. 17 A, do 1901, 
prorogando até 31 de d~z •mbro de !908 o 
prazo pa.ra. a 1•el.lização de exames paa•cia.cs 
ao curso preparatorio, exigido p:wa. a ma.t:·l· 
cula. nas escolas de ensino supe1·ior; com p:l.· 
recer contrario da. Commissão de lnstrucçã.o 
e Sa.udc Publica.; 

2a!liscussão do projecto n. 216, de 190!, 
autorizando o Poder .Executivo a ab1•ir ao 
Ministerlo da b'azenda. o credito ·cxtraol•di· 
nario de 554$351, pat·a. pagamento ao juiz 
federal do Espírito Santo Dr . ·Raul de Souztl 
Martins, em virtude de sentenç' ; 

2& discussão do proj ecto n . 217, <le 190,1, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Ministel•io da. Jnstiça. e Negocios Interiores o 
crcdlto cxtraor<iinario de 34: 164$196, pará 
pagamento deviJo ao alferes da brigada poli· 
cia.I Ernesto Pinto Machado, em virtude de 
seui ença.; 

2• discussão do projocto n. 218, de !904, 
o.utorizando o Poder Executivo a a.brir âo 
Ministerio da Guerra. o crettíto cxtro.ordi· 
oarto do 1:600$ para pagamento dos venci· 
mentos que competem a. Ma.:n.oel Canuto ·do 
Nascimento, continuo a.ddidoda. Seoreta.ria do 
Mi·nisterio da Guerra~ 

3• discU>$1í.o do projecto n. 190, de 1904, 
autorlw.udu o Podel' Execátivo a a brir ll.o 
Ministeriil da. lndos.tl'ia, Viação e Obras Pu· 
blic,•w o m·edito extraordinaria de I :761$280, 
para. p:1gamento da. gra.tifl.o:lQão devida. ao 
ex-secretario do Jardim Botani.co, ba.cha.rel 
.Joaqnim Campos Pur to, como director inte· 
r in o do mesmo jardim, de 21 do março a 21 
de agosto de 1897 ; 

3"' diecusslW do projecto n. 192. de 1904, 
au !ori«lWlo o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da. Ma.r•inba o credito extrnol\ii· 
nario do 1:397$066. pa.ra pagamento ao ope· 
rar·io sorralheiro-lampist..1. g1·ncsto Lociano 
Martins, da. diffel'ença. de vencimentos que 
deix:ou de receber. 

Lev no ta-$e a sesEno ().$ 5 nm't\S ela. tar·uc. 

1308 SESSÃO EM 21 DE OUTUBRO DE 190.1-

P ;-eaidenci" dos Srs . l trlio dtJ Jlctlo (1• Vioe-P,·csidet•lo), Pel·eira Lima (~0 Vice-Presi· 
dente) e J t<lio <!e lJi eUo (1• Vícc-P,·eside ,zte. 

Ao meio-dia procede· se à oha.roada., a que 
respondem os Srs. Julio de Mello, Alencar 
Gufma.rães, Thomaz Acciol y, Joaquim Pires, 
Briclo Filho, Urbano Santo$, Luiz Domlugúes, 
Ra.ymundo Arthur, Gonçalo Souto, Eloy do 
Sou.za, Fonseca. e Silva, Alberto Maranhão, 
Izidro Leite, Affonso Costa, Malo.quias Gon· 
ça.lves, Coroeli~ da. Fonseca, Estacio Coim• 
bra, Elphiio Figueil•edo, Raymundo de Ml· 
randa, Euzehill de Andrade, Jl.rroxella.s Ga.l· 
vão, Felisbollo Freire, Domingos Guimarães, 
Neiva,Priscl) Paraizo, Felix Gaspar, Oarola. 
Pires, Sa.tyro Dia.s, Wergne de Abreu, Alves 
Barbo~a, Pa.ranhos Montenegro, Bernardo 
Horta, Moreira. Gomes, Augusto de Vascan
ceUos, Fidells Alves, Joio Baptista, SU va. 
Castro, La.urindo Pitta, Pereira. Lima., Julio 
Santos, .Mauricio de Abreu, Carlos Teixeil•a 
Brandão, El!tevã.o Lobo, Ga.stão da. Cunha, 

Riboíro Junqueh•:~. , Antm·o Botelho, CarvalhO 
Brito, Lindolpbo C;;et:J.no, Wenceslá.o Braz, 
Rodolpbo Pit.ixão, Moreira da Silva, Ferreira 
Braga , Praocisco Mal ta., Ca.ndido Rctlrigues, 
Hormcnegildo de Moraes, Joaquim Teixeira 
B1•andão1 Costa Neto, Carlos Cava.lca.nti, 
Poula. Ramo~. A bdon · Baptista., Eliseu Gui· 
lhermo, Marçal Escobar, Domingos Masca.· 
l'enhas, Cassia.no do Nascimento o Homem de 
C:u·valho. 

A bL'O·BO a soBSiío. 

g• litla o sem debate approvo.da. 11 a. da dllo 
scs~~o a.ntooodou to. 

Pa.ssa·sa ao axpedlootu. 

o Sr. Alencar GuhJaau•Aeli6 
(f• Secretario) procodo 1\ loltura do fjGitUiAI.o 
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EXPEDIENTE 
Officio : 
Do Minísterio da. Iodustria, Viacã.o o Ob1't1a 

Publicas, de 20 dt> corrente, eDvla.udo a. se· 
guln &e 

)IE!'>'SAGEM 

Srs . Membros do Congresso Nacional -
Tenbo a honra de submetter á vossa olevada 
consideração a. inclusa exposição que me 
dirigiu o Ministro de Esta.do da lndusiria, 
Viação e Obras Publicas, mostrando a ne. 
. cesslda.de do ser concedido o credito especia.l 
de 60: 826$955, para pagamento ao enge
nheiro Altredo Novls de uma lndemuizaç.ão 
motivada. pela. r educção de 25 o;. nn \arifa. 
de generos de primeira nece.sida.de, da. Es· 
irada do Ferrv do Ba.turité, da. qual é o 
mesmo engenheiro a.rrendatario, sendo a 
r educção r ela.i.iva. ao período da secea. do 
Ceará, 19 de junho do 1900 a. 29 de a.bril 
de 1901. 

Rio de Janeiro, 18 d(l outubro do 1904.
Frcmcisca de P aula Rndrigues AJ11es . - A' 
Commissão de Orçarnt~nto. 

E' lilo e vae a imprimir , para. entra. r na. 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

P.ARBCE!t 

N. 41-l9M 
ConcerTe licença por tret me.:es pa1·a !rata

menta de $aude ao .Sr. Deputado Raymtmdo 
Ne!'!f , 

Requereu o Sr. Deputado Ra.ymundo Nery, 
pelo Estado do.~ Amazonas, tres mozes de 
licença. para tra.ta.r da. sua sattde fór& desta 
Capital. 

Na.d& tendo a oppõl', a. Commissã.o d<D 
Potloões e Poderes entende que póde sor 
concedida a roferida. UcerJÇa. . 

Bala. das Commisaões, 20 de outubro do 
1904.- Jost! Eu.:eWo, presidente. - Eu~ebio 
de A ttdrack.-sct Freire. - Felw (}aspa1·. 

Sã.o lidos e vlío a imprimir; para entrar 
na. ordem dos \rabalhos os seguintes 

PR.OJECTO!I 

N.243 -I904 
Autori .. a o Pode1· ExecuHtlo a conceder um 

armo de ~íi:ença, com o re;pecti'IXJ ordenado, 
a Jo&~ Thtmu.u ele Aguiar Gmmii<J, 8 • es
cripturario ela Delegacia Fiscal do Theso1wo 
Fedsre>l no E1tado do Para, em proro
gaç4<J d que lhe foi concedida pCJra tratar de 
lUa •aucle, ande lhe oon11íer 
Foi enviada a Commiseã.o de Petições e 

Podttret a petição em que José Thomaz de 

Aguiar Gusmito, 3• P.scriÚturario da Do!e
gacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado 
do Pará, a llegando eontinua.r a softrer gra.v& 
alteração na. sua. ea.ude, requer mais. um 
anuo de licença em prorogação á que lhe (oi 
concedida. pelo Ministerlo da Fazenda. 

Por meio de attestádo medico, que juntou 
ao seu requerimento, o peticionario pr·ova 
esta. r so:ll'rendo de tuberculose pulmonar no 
primeiro periodo e p:·ectsar de um a.nno pau 
o seu tratamento. 

A Com missão enéende que pôde ser defe. 
rida. a alludida. pretenç.'ío, senrto a(loptado o 
seguinte projecto: 

O Congres~o Naeional resolve: 
Artigo unieo. Fica. o Poder Ex.ecu~ivo au· 

toriza.do a concede!' um anno de licenoa, 
com o respectivo ordenado, 11 José Thomaz 
de Aguiar Gusmã.o, 3• escripturado da. Dele
gacia. Fiscal do Thesouro Fedora.l no Estadt> 
do Pará, em p~oroga.çio â que lhe foi llODile· 
dida pelo Ministerio da Fazenda, pax-a. tratar 
de sua sa.ude onde lhe convier; revoga.dag as 
disposições em eunh>ar!o. 

Sa.la das Commissões, 20 de outubro de 
l904. - Jo3e Euzdlio; presidente.-Eu:eõio de 
Andrade.-Rll Frei!·e.-Felúx: Gaspar, 

N. 24t-1904 

Autm·iza o Pode1· Executi·~o a .conc~der ao 
medico do Ho spUal de S. Sebaslillo, Dr. Jose 
L<Jpe$ da Si1,a Junior, 1'm anno de iicença, 
cqm o •·especti1>o ord~ado, 61"<1 prorogaç4.o 
da que lhe foi c011cedida pelo decreto 
rt. /.084, era 26 de oulubro do a11M pai· 
sado 

A' Comrni>sio de Petl~ões e Poderes foi 
presente o requerimento em que o modioo 
do Hospit!ll de S. Sebaa~ião, Dr. José.Lopes 
da Silva. Junior, pode ao Congreuo Na
cional prorogaçã.o, por mais nm anno, da 
licenca em cujo goso se acha . . 

Allega. o requerente contar ma.ls de 32 
annos de serviço publico, provando ao mesmo 
tempo, com documento• da toda. re, achar-se 
ainda. impossibilitado de e"ercer sua. actlvi· 
dade pro1lssíonal ou outra qualquer, pol' 
estar completamente hemipteaico, em conse· 
quencla do íctns a.popleUco de que fui aooom· 
met~ido h a mais de a.nno. 

Por este.~ mellmos mo&lvos, o Congresso n" 
seaaão pa.&Si!.dll, deferiu U!Ull peti~ deate 
lunooiona.rlo, autorizando o Governo a oon· 
llode!'·lb.e um acno de lioen~. com o respe
ctivo ordenado, para. t:ra.ta.mento de sua. 
au<le, conforme se vê do projoo1o n. ~. 
desta Ca.mara.,converiido em lei pelo deoreto 
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SESSÃO · EM 21 DE OUTUBRO DE 1964 UH 
n. 1. 084, de 26 de outubro do a.nno pl'OJ~imo 
passado. 

Pcrmaneeendo as mesmas r:J.zões, coii· 
forme ·allega e prova. o requerente, entende 
a. Commissão que o pc:lid<.l está. no caso da 
ser a.ttendido, pelo que oírerece ao voto da 
Ca.mara o seguinte · 

PROJJ:CTO 

Art. I." Fica o Poder Executivo autor l
za,dl.) a conceder ao medico do Hospitt~.l de 
S. Seba.stUí.o, Dr. José Lopes da Silva Juniot• 
mais um aono de licença, Mm o respectivo 
orden:.do, em proroga.çã:o da. que lhe foi con
cedida pelo decreto n . J. 084, de 2B de ou· 
tubro do anno passado; revogadas as dispo· 
síções em contrario. 

Sa.l:J. da.s Commissõe3, 19 de outubro de 
1904,-Jose Etuebio, presidonte.-Eu.re/J•o de 
Anàraà~.-Sd F~eil·e,-FeUx Gaspar. 

O Sr. Prel!li<lente - Não ha. ora.· 
dores inseriptos. Si nenlwm Depubdo quer 
usar da palavra. na hora do expediente, pa.S· 
sa.r-se·ba. á ordem do dla.. (Pausa). 

PR.IMI!:lR. A PARTE DA ORDEM DO DlA 

O 8r. Pre•idente -Não ba.vendo 
numero legal tlara a. votação da. materia 
constante da ordem do dia, passa-se á mate· 
ria. em díacussio. 

E' annunoiada a continuação da. discussão 
unica do pa.reoer n. 199 A, de 1904, sobre as 
emendas offerecidas na 2 ... discussão do pro
jecto o. 199, deste anoo, que oroa. a. Roceita 
Geral da. Republica. paraO o exereicio de 1905. 

O S.r. B ricio Filho - Peco a. pa.
la.vra.. 

o Sr. Prealdente- Tem a. pala-
vra o Sr. Deputado. · 

o 8r. Dricio Filho diz que vae 
primeiro estudar a situação do Orçamento da. 
Receita em faca da. a.pprovaçio da. indicação 
do Sr. Urbano Santos c mais membros 
da. Commissão de Orçamento, no sentido de 
consentir qae em projectos dAs leis annuas 
·sejam enca.rtada.s ái•poslções de CDraoter per
manente e a.uto1•iza.ções o.o Governo. 

Impugno. tortemonto taes processos, moa
trando, pela analyse doilq que taz, oa pernl· 
ciosos o.lteltoa lle um ta.layat.em&. 

Allega. pela. esperienoia do• to.oto1 que o 
Sena.do quaei &empre flca sem poder re,ooa.r 
alguns dos o rçamentos. Não acha., pois, jt14to 
qge sma permiitida. a inclusão em lei annua 
de medlw de caracter pel'ma.nente, de provi· 

den<;ias importnntissimas, sem a. colla.boração 
do outro ramo d.o Poder Legislativo. 

Avisado de que ha. nmnoro para as vota· 
çõe.s, decJa.ra interromper o sou discurso. · · 
(1\Iuito bem ; muito bem.) · 

ComJ:>a.reccm ma.is os Srs. Sá Peixoto, Enéas 
!1-Iar ~ins, Aurelio ·Arnol•Im, Hosaonah de Oli
veira., Passos Miranda, Al·tllUl' Lemos, Ro· 
gerio de Mil•anci.a., Iniio do Brazil, José Eu· 
zebio, Cuoha Machado, Christino Ct•uz, Dias 
Vieira, Anitio de Abreu, Joü.o Ga.yosJ, Be· 
zerril Fontenelle, Francisco Sá, Frolel'ico 
Borges, João Lopes , Edua.rdo Stndal•t, Sergio • 
Sa.boya, .A.bdou Mil~ncz, Teixeira. de Sá, CelSo 
de Souza., João Vieira, Esmeraldino Bandeira, 
Moreira. Alves, Rodrigues Daria, Castro Ro
bo!lo, Tosb, Bulcão Vianna, Eugeolo Tou· 
rinho, Augusto de Freitas, Rodrigues Sa.l· 
danha. José Monjardim, Ga.ldino Loroto, He· 
redis. de Sá, Nelson ·de Vasconcello11, Bulhões 
Marcial, El:'ico Coelho, Henrique Borges, Cnt
ve!lo Ca.valcanii, José Bonlfacio, Aâalberto 
Ferro.z, Lamounier GodofreJo, Calogera.s, 
Nogueira., Olego.rio Maciel, Farnn.ndo Prestes, 
José Lobo, Bernardo Antonio, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Sen-a, Soares dos Santos, 
Juveaa. l Miller, -Barbosa. Lírna, Rivadavia 
Ca.rrêa, James Darcy, Vespa.siano de Albu· 
querque e Dlogo Fortuna. 

Deixam de comparecer com causa. partici
pada os Sra. Paula Guirnarã.es, Wanderley 
de Mendonca, Ra.ymundo Nery, Carlos de 
Novaes, Antol.lio l:lastos, Guedelha Mourão, 
Pereira. Reis, Paula e Silva, \Valfredo Le&l, 
Trin~ade, José Marcellino, Arthur Orlando, 
Angelo Neto, Epaminondas Gr:\cindo, Jovi
nia.no de Carvalho, Leovigildo Filgueiras, 
Pinto Dan tas, Rodrigues Lima, Tolentinodos 
Santos, Mn.reolino Moura, Corrêa Dutra, 
It•ineu Macha.do, Baliza rio de Souza, Galvão 
Ba.p~ista, Bez11.ma.t., João Luiz, Carlos Pei· 
:toto Filho, Penido Filbo, Franci!Jeo BernAr
dino, Bueno do Paiva, João Luiz Alves, Leo· 
nel Filho, Antonio Zaoarie.s, Henrique Sa.lles, 
Cat•los Ottoni, Manue l Fttlgencio, OJyntbo 
Ribeiro, Pa.dua. Rezende, Jesuino Cardoso, 
Domingues dA Castl'O, Prancisco Romeiro, 
Valois de Castro, Rebouças de Carvalho, Ar· 
nolpbo Azevedo, Eloy Chaves, Alvaro de Car· 
valho, Azevedo Marques, Rodolpho Mil'$nda, 
Aquino R ibeiro , Ca.ndldo de Abreu, carva
lho Cha.vea, Luiz Gllalborto, Angelo Pinheiro, 
Vlctorino Mont:~iro o Campo• CarUer. 

E sem oauaa 011 Sra. VirgiUo .Brigldo, 
Medoil'Qil 11 Albuqtlerque, Pe1•el!·a. de L)'l•a, 
POdl'O Peroambu~o, Oliveira. Valludlio, Edu
M'do Ra.mos, 0 Rcar Godoy, sa. Freire, Ame· 
rico de Albuquerque, P~ullno de Souza, Vi· 
riaw Masca:renhas, Bernardo Mont&ll'O, As· 
tolpbo Dutra, Carneiro de llezende, Bernardo 
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de Faria. Elo.millo- Süal'll!'l' Fillto, Sabioo 
Barroso. Cll\mffie Prates, G11.leão CMvathat, 
Bernardo de carnpos, Costa. Junioll, Aroa.ral 
Cesar,. Leite de .Souza, Paulinó Carl~. Ger· 
rmtilo Ifusslocher e Alfredo Varall&.. 

O ISr. Presidente- Havendo nu· 
mero legal, vae-ss proc:eder á eleição de 
2• vice-presilen te. 

Vae se pro~edel' il. chamada. (ProcedOJ-se <i 
chamaria.) 

ELEIÇÃO DE 2° VICE •P RESIDENTE 

Fora recebidas 108 cedulas que, apuradas, 
dão o seguiu te resull;ado; 

Votos 

1 Pereira Lima ...... _ .. . .. .. i05 
2 Julh> Santos . • . , •.•. , . . . • . . 1 
Em bmnco, cedulas.,.. . ..... 2 

108 

O· S:~.··. Prel!lidente- Responderam 
á. chamada. 93 SN. Depu t:Ldos. 

NM ha. numero.. 
Fi(U adiada. a votação. 
Passa.-se. á ma. teria em dlõcnssão. 
Cotnp!hrecem ainda o~ Srs. Thomaz Ca-

valcanti, Mello Mattos, Francisco Veiga. e 
David Campistil. 

Continúa a. díscussiío un!ca do parecer 
n . 199A, ele 1904, sobre as emendas olfere
t~idas na 2• discussão do projecto n. 199; 
deste anno, quil ol.'ça. a Receita Geral da. Re
publica para o eJ>ercicio de 1905. 

Continúa com a palavra o Sr. B ricio Fllho 

O Sr. Bricio Filho, tendo inter
rompido o seu discurso para que,as votações. 
se re:tlizu.s>ern, ve~ifica que poucos minutos 
falta.m p)ra terminaçã() da hora. 

Até agora quclSi todo o debate versou 
sobre o imposto acerca dos dividendos e 
sob1·e areias monazii ica.s. Te1•ia. de encarar 
li. questão p(}r outro pt'isma~ 

o Sr. Presidente _ Proclamo Verifica., porem. que nã.o tem tempo para. 
2• Vice-presitfunútt da. cama,ra 0 Sr. Pe!'BÍl'll. faz~I-o. Nã.u rtesaja.ndo ficar com a palavra. 
Lima:. pal'a o dla. seguinte r eserV!kllll para em 34

, 

E' anm:li!ciada. a con'iinuação dlb vo-tação discussão tr:1tar da mataria, si isso julgar 
do projecto n. I8ô, de 1004, dispondo que a conveniente. (.tlt~i(.~ 06m . ) 
estrada de ferro de que trata a lei n. 748, Ninguom m11iS pedindo a pa lavra , é encer-
de 29 de dezembro de 1900, tJrâ. seu ponto. de rada a d iscussã~ e adiada a Totaçã.o. 
pa.rtida na Villa. da Ribeirãozinho, e poderá E• aem debate encer ro.do em 2• discussão o 
transpor o rio Pa~aná., onde melhor con- artigo mlico do projecto n. 2.93, de Hl04, au
venha, entre o potto do Tabuado e fo:z; do t.or\7.audo o P~esideute da. Re:publica. a a brir 
TieM, e dando outras providencia& (2• dis- ao Ministe~•il> d:ut Relaç~ Ext eriores o ere
cussão .) dito exk<J.rdinarío de 500:000$, papel, para 

occorre~ !l.s despezas com a execuçã:o do a,c. 
O 8r. Pre8iden t~- Parec6!ldo ~ cOI-do provisorio entre os Governos do Bra.z-il 

Mesa que nãe M visi velmente numero no e do Perú, ftc:antlo ndiada a votação. 
recinto, pe~o ll.OS nobres Doputu.dos que se E' annunçiada a di>cussão unioa do pa.reoer 
consel•Yem de p~ para. se proceder l:1. con· .n. 3D D, de !904, sobr e as emendas o!rereei• 
tagem. das ema• dig()ussão ao projecto n. 30, dest& 

Procedendo-se "' verificação, r econhoce·S:} anuo, que o.utorizo. o Presidente da Republi· 
t erem votado a :favor 35 Srs. Depuhdos e oa a.encommendar á industria., pelo Minis\e-
contra nenhum. . áo da Ma.l'inll.a, os navtos que meucionilo. 

O Sr. PreJSiden.te- Nã.o ha. nu-· O Sr. Presiden~e-Está. em dia-
mero; va.e-sa proceder á chamada. cussiio o parecer. 

Procedendo-se á cham!l.d~ verifka·se te· Si ninguem pede a palavra, v ou decl!lrar 
rem se ausentado os Srs. Eoêas Martins, enco~rada a discussão. 
Hosannah de Oliveira, ArtllUl' Lemos, Roge
rio de Miranda., Dias Vieírn., Anizlo de 
Abt•e u, Bezerri! J1'oaU3nL'I!e, .Toiio Lopes, Eloy 
de Sou~a. Fonseca e Silva, Alb~l'tu l\I!l.t'a
nhào·; Abdon Milanez, Esmet•a!Jlno B:mdoirll., 
Euzebio de Andrade, Arro11:ella.s Ga.lvã.o, 
Vergne de Abreu, Moreira Gomes. Heredi11. 
de Sá, Nelson de VasconGellos, Bulhõu Mar. 
cial, Augu9to de Vasconcellos, Ribeiro JUO· 
f!EGira, Lindolpho Caetano, Rodolpho Pai-
1ll.O, ~os~ Lobo, Abdon Ba.pt1sta, Riv~daYia 
Corrêa e Domingos Mascarenhas. 

O Sx-. Dricio Filho-Peço a. pa- · 
l!tn•a. 

o Sl". Pre•idente-Tem ~ pala• 
vra o nobre Deput&do. 

O Sr. D1•icio FU•·•o d-i2 que fal· 
!ará rapidamente sobre o projooto; dizendo 
porq ua yota. contra. o mesmo . 

Sa.bem todos que na Ca.mara tem estado 
sempre prompto a apofa.t• m"'iidaa que po;!o:-



479 

SESSÃO EM 2! DB OUT.UBRO DE 1§64 {)§ 
,..;._----'---,---------- ---'~----------'---~------
sam conc~rer para. o melhoriiJilento das con· do Marinha, não as houvessem rea.liztdo· só 
diçóos da armada~ .Assim tem procedido e porque fa.lhsse um project o desh .. ordem ; 
assim €spera. proooder. ·por ootNL, ql!e fosse preeiso apresentar·se 
Qu~nclo ao projooto,. porém, verifiaa. que um projecto desh ri.:~.tureza, calca.do nestes 

propõe unidades de combate· muir.o gt•:mdes, moldes, para só antão se conduziram os titu
rouito pesadas, hoje aba.ndon:Lda.s pela. ta· lares da. pa.ata da. marinha.. a veéiftca.1• que 
ctica. nav,tl, ao pl.S50 que não providencia nas diversas rubrica.J des~e o1•çament>O é pos· 
sobre a acquisição de navios leves, como os si vel f ,tzCl' e;onornias de tal o!'dem, que 
que C!onveem ás nossa.snece"si<lades. deem. p;J;ra. a l'eorgnnizaçao iJ.o ma terial da 

Tra.t~ das duas emendas agl}re os subma· a..·mada. 
rinos, uma providenciando sobl'e a corn· O que temos visto, S1·. P1·esidenta, e vo· 
missão encarregada de est.udar os typos do ta.r-se nesta Casa constantemen te creditos 
invenção nacional, reparando que até agora supplementares a varias rubricas desse orça
não tenha apresentado o s~u pu·ecP,r; qua.n- mento. 
do um dos inventol'os, Jacintllo Gomes, j:t 
falleceu ; a outra.-condemnando a acquisição O SR. PEREIRA LHL\-Mas as eir cumstan· 
ex<llusiva do typo Holla »d, visto como ou- cias não são as mesmas. 
tros podem e>tar mais aperfuiçoados no mo- O Sa. BARBO&A LmA- Que foi que mtt• 
menta da compra. da11 ~ Nós melhoramos a. nossa sit tu~oção ~ A 
. Entra em outra ordem de· considerações e despOZc\ dirniuuiu? Não. Augrnentou com a 

declara não fic!l..l' com a. palavra. para o dia. mobilização de fol·çcs para. o oxt1'emo norte. 
seguinte para não demorar o- andamento do Ha noR r~latorios, até hoje t razü.los ao 
projecta. (Jfui.ta IJcm; muito bem.) nosso conhecimeo.to,.a.lguma. indicação que 

nos conduza â convicção de que etfectiva-
0 ~r. Barbosa Lima,-Os dez ment e é po~sível ol:Jter saldos das v~rias 

_minutos que faltam _para termina.r a. hora rubricas do Ot·,amento da Mariaha. ~ 
da 1• parte- da ordem do dia bastam-me, Não, nbsoluta.meuto. A marcha do nosso 
porque o meu desejo é apenas .fazer ai• orçamento da despeza tendo a.- crescer e a 
gamas conl>iderações :para. que o projecto crescer desmedidamente. 
pos:.a sor s_ubmettid-o á sua votaçlW final. Devemos ter mais probabilid~de de deficit 

Levo a-s minhas sympa.tb.ias para com os do que de saldo. Não a credito que, votando 
meus dignos-camaradas da armada. n:wionil.l, este projecto, nó.> estej<J.mos contribuindo 
Sr.Presidente, até o ponto de votar pelo pro· lealmente para que se reor ganize o mate-
jacto, apêzo.r da Bm desaccordG com !P'a.nde rlal da. a.J'mada.. '· 
numero de suas disposições. O projecto e uma varJadeira mystiilcação, 

Esse meu voto significo. apena.s uma prova, e nã o q Ul~ro que pare c a que lliltou creando 
que procuro dat•, dos desejos que me animam diffieuldades a este problema instante e m·· 
em relação a reformas q11e ha muito t&mpo gen te. 
se impõem para o material da. <u:ma.da.. Mas, Tenho dito , 
nã o pretendendo :l'e.zer dcelo.ração do vota Ninguem m a.is pedindo a palavro., e. eu-
na occasião que 0 Regimento indica, quiz cm·rada a discussão e adiada a votação . 
desde já. deilla.r bem claro· q,ue n1io acr edito 
absolutamente quo, tal qual está o projecto, Pass:.~.-se 
elle vá ser base pa.ra, a. reorganização do ma· 
terüll da. armada. · 

0 Sa. BRICIO FILI!o-E' o mesmo que me 
a contoce, apezar de ser estranho á. materia , 

O Sn. BAnBoSll. LtM·á-Sam quebra do. re-
speito e·deferencia que mere.~em Oll dig_nog 
autores deste projecto.· e :tl! ho aradas Com. 
missões, que in.terpuzerMn seu par.ecer a 
respeito. dil•ei que o projoeto. em debato ê 
uma verdadeira mystiilcaçãll, não reS1:1lve o· 
problema, não' proeur 111 L'SSúlvel·o, não di!. 
recursos para. re~olvêl o, po1•que. em summa, 
quer·se autor iza.r o Governo a. reorganiz~n• o 
IIULteria.l du. arma.da ~um as sobras do. Oroa· 
meu~ da. Ma.rinhll ~ 

Ora, eu não posso crer que os honrados 
titulares dessa pas,ta., si podassem ter feho 
economias nas:vari&s rubricas do Ministerio 

SEGUN.DA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' anounciada. a discussão unica do pa,. 
r ocer n. 204 A, de 1904, sobl'e a~ emendas 
olferocidas na .2• discns';ão do projecto n. 204, 
deste anuo , que tixa a despeza do Ministerio 
da Justiça. e Negocios Interiores pa.ra. 1905. 

o !!!~'••·. :President.e-T.!lm a palavra 
o Sr. P1·isco Paraizo. 

O !!h.•. P1•iseo-Paral:zo-Sr. Pre· 
sidellte, ligeiras considerações tenho a 
adduzlr. 

Si, 3.o fundamental' as em.enda.s que ,. de 
accordo com os meus honrados companheiros 
do bancada,. tornai a iniciativa. de apresan· 
tar ao projecto n, 204 A, que t!xa. a. d.espeza, 
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~om os serviços que correm palo Ministerio 
da Justiç~ e Negollios Interiores, sómente 
dominou-me o desejl1 de offerccer o meu pc 
queno contiugeniie no que concerne a. um dos 
m~tis importantes encargos da União -'-de· 
.fesa.. sauitaria. dos portos - sau obrigado a. 
pedir á illustra.da Commissão de Orçamento 
qus volva a sua preciosa a.ttenÇã.o, ainda., 

.'sobreas mesmas emendas, ,já que não logrei 
·ver accciros as medidM a que cllas se l'e
ferem. 

A Cqmmissão julga. dever rejeitar as emen
. das, com excepçã.g da primeira. parte, de 
uma. dellas principalmJnte, por enten<ler q ua 
coritra.ria.vam dispositivos do decreto n. l.Lõl, 
de 5 de J1neiro de 1904. 

Entretant(), cumpra-me declarar á illus· 
trada. Commis~ã.o que, sómento depois de 
~orivencido da eonformidarle das emendas, 
nii.o. só com a.s disposições do Regimento, 
como tambem com o decreto n. 1.151, foi 
que, em primeiro logar, para. ella.s solicitai o 
.apoio dos · meus dist.inetos companheiros de 
banca. da, e, ao depois, as · submetti ao exame 
.da..commi.ssã.o e á. apreciação da Casa, 

Sinto divergir do modo de ver da Com· 
missão de Orçamento, certo, porém, de que 
ella não se deixa levar por ea.pricbo, ao con· 
trario, se inspira nos mesmos sentimentos 
qull de•·am log&l' ao meu procedimento• 
acredito que reconsiderará o seu parecer 
sniã.o por inteiro, com tudo em parte, 

Vejamos· Diz a emenda.: 
•A' tabella explicativa., rubrica-Directoria 

Geral de Sa.ude P11blica-na p:1rte dos-Dis
irictos Sa.nitarios : 

Ao anvaz de-Combustível e lubrificantes 
-nas verb:1s de ma.teria.l-diga·se :-Custeio 
·e conservação dos t~a.nsportes marítimos. 

Ao envez de-Idem, idem, nos Estadus 
(eomprebGndendo o pessoal), na Yerba-Ma· 
terlal Geral- diga.·se:- Para acquieic&o 
·das lanchas e ebea.leres Dos E1tadoa ( eam· 
.prehendendo o pe!ISoal)~ . 

A Commlssã:o acceitou a p~imuh·a pa.rte da 
.(!meada, po1' isso que da. modlftc:1ção pro· 
PQsta.ll!6 pareceu não resultar inconvenien· 
-te. Nã.o procedeu do mesmo modo em re· 
!ação á. segunda. parte, porquanto, diz alia., 
nos Estados onde não ha lanchas não póde 
haver despcza com lubrificante o combus
tivel, sendo no emtanto indispensa.vel ~a 
das peza. naq uelles em cujos portos haja. esse 
meio de transporte. 

Antes de tudo, permitta. o illu;,trado rala.. 
-tor do Orçamento do Interior que affl.rme 
nã.o me pa.l'eeer traduzir a 'lrerdade e11311o 
conclusiiQ- falta de verba. para. combusiivel 
e lubritlcante, na.quelles :portos em que h:l,ia. 
lancha. De fôrma alguma., se verifica a. sup· 
preesã.o da verba. respectiva., desde que a 

"primeira parte da. emenda - •custeio e con· 

Sei'VaQão dos tl'anspm•tes ma.ritirn os,» a qual 
coroprehende-combustivel e lubrificantes
se refere ás vezobas de matorial de todas es 
iilspectoria.s de sa.ude dos portos, 

H a., porêm. um egui v oco da parte da Co!ll· 
missão • 

O Sa. Co:aNELW D.\. Fo;:.oSECA-"-PóJe ser. 
0 SR. PRISco PARAISo-Diz a Commissilo 

que não a.cceita. a segunda parte da emenda, 
onde se pede que, em vez de-combustiv<'l e 
lubrificantes nos Esta.dos-dig<He:-pa.ra a 
acqui~ção de lancha e esmtleres, A emenda. 
que ofrereci não se I'erere a.substltulção do 
« combustível o lubr ifica.ntes n os Estados "' 
por essa. inscripção « para. acquisição de 
lanchas e escaleres" a.Hude ao dispositivo que 
se pretende emendar. 

Diz o dispositivo: 
« Para. Mquisição, concertos, combustível, 

lubrificantes, aprestos e mais artigos de 
custeio das la.noha.s, escalares, na. Capital 
Federal e no Estado do Rio de Janeiro, 
170:000$000. Idem, idem, nos Estados, com
prehendendo o pessoal, 35:000$000 . 

VIl, portllnto, a Camara o que se pretende 
substituir, pela. inscripçã.o a.cquisição de lan
chas e escalares nos Estados. O alcance da. 
emenda. na sua. segunda parte, comprahen· 
de-se, desde lOKO, é evlta.r a repetição de 
verba p:~.ra. tudo que estiver incluído na la 
parte como concertos, oombuativel, lubrifl· 
cantes, etc., conservando, porém, a acquiti• 
ção da transportes, a que na.o se refere. 

Ha, portanto, um verdadeiro eogano por 
parte da. Commissão, A acceitação da r a parte 
da emenda determina, p oiS, u. adopçi'io da 2". 

Paço ao illustrado relator que reflicta so
bre as considerações que venho de fazer, 

Passemos á. segunda. emenda. : 
~Depois das palavra.s-Di'rectoria. Geral da 

Saude Publlca~iga-se : augmentada de 450 
contos pa.ra. a acquish;ão e ins,alln.ção de 
apparelbos de desinfecção, sendo 30 contos 
para. cada uma. da.a 1nspector ias do saude dos 
port~s.:. 

A Commissã:o não a.cceita. a. emenda, por· 
quanto a. merlida aconselhada eq 11i vale á. r u
orga.nizaçã.o do serviço dos portos. c Nas dis
posições do decreto n. l. 151, con tinúa, se 
contém semelhante autorização e emque.nto 
o Governo della não :fizer uso, nenhuma br.se 
se offerece ·para a decretação de fundos, tanto 
mais que na. Lettra. D está. determinado para 
este particular, q ua.ndo é a.utori2a.da. a.ôer. 
tura. de creditos pela. verba. - Soccorros pu. 
blico~ -, etc. ~ 

Em conclusão, diz, como se vê, não ê rosi· 
tivamente em uma lei annua. que semelhante 
assnmpto póde ser tratado. 

A Commissão procurou dar ás suas razões 
a fórma. d.o seguinte raciocínio: a. medida. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 11 + Página 7 de 19 

S!lSSÃO EM 21 Dll OUTUBRO DE 1904 !§i 

aconselh~da equivale á reorganização do ser· Ain<ia. ha pouco, eu .disse que na Bahia 
viço tie saude dos portos, para. a qua.l o Go· dispõe~ ltJ.s:peetGria Jie Saitde de 11ma. enfer
Yerno eBt<t competentemente autorizado. mario. de isolamenco, situada !i.. beira de 

Ora, oste não deliberou reorganizar .. csso uma estmda e de uma caxnara de desinfec
ssrvico; logo nãO se o:trerece .base para a de- ção gazosa na Arsen:al de Marinha; 
cretação da verba. Não prectso justifica.r g_ue o procedimento 

Não me parece -e::ca.ota, Sr. Prcsil}ente, a do goyerno, neste particular, deve ser o mais 
oonelusãodo raciocínio, ]orqtia.nto a in'emissa prornpto, possivel. · 
maior de quo decorl'e- ~eQuivaler a med\da. Pa~o á. 3a emenda. 
á. reorganização do serviço de saude dos por· c Onde convier (lê) ••• 
tos», não exprima a verdade, e vejamos. Teem razão os representantes que com~. 

O decreto n. L 151, de 5 de janeiro de !903, poem a Commissã:o de Orçamento do In· 
que 1·eorg •nizou, ·no § 7, o serviÇQ de sa.ude terior em considerar que nesta emend11. se 
dos porcos, estabelece que em cada. porto trata., ao menos, do comeQo da reorganização 
principal dos Estados marítimos e iluviaes do trurvii;o de Saude dos Porto~ . 
haverá hospitaes de isolamento e desinfecto· Entl'eta.nto, julgo n3.o proceder o racioci· 
rios annexos. nio com que se pronuncia contra a amenda, 

A reol';taniza.ção do serviço de saude dos, o mesmo de que se serviu para. cmr.bater a 
portos não consista em se crea.r o serviço de que ha pouco alludi. 
isolamento e desinfecção, mas em melhorar E' verdadeiro o facto a que se r efere a. 
o seu desempenho, · premissa maior, qu::mdo considerado em re-

Nó.s sabemos que dispõem todas as inspe- laçã.o á ultiro::t emenda, 
etoria.s de sa.ude dos IJOrtos de enfermarin.s Com tudo, não póde ser e~i::;ido oomo uma. 
de isolamento e algumas de camaras de des· das premissas da conclusão do raciocínio. 
infecção gazosa. Refel:'e-se á. emenda a uma. intra.eçã.o do 

Em o Estado da Be.hía, temos uma enfer·. dispo;,itivo da lettra.-d-dodecreto n.I"l51, 
maria. de isolamento, na. ilha de ltapa.rica, da 5 dejJ.neiro de 1904 . 

. no 1 ogal' denominado Bom Despacho. devo Dispõe a lettl'a.--li-: {lê)! 
dizel-o, em uma e3trada. muito transitada, o Sl'.Presidente, quet• dizer 0 dispositivo 
temos uma camara de desinfecção gazosa no que o Governo a pronor"ão "Ue .,or deter-
Al'senal de M>,rinha. " " "- '' 

Pois bem, a minha emenda, unica.ment~. minando iasta.lh>ções sobl'e o serviço saui-
pretende proporcionar ás 1nspootoria.s de tario dos po1·tos, tem de fazer c.orrer as 
Saude dus Portos a a.cqui~içlio de appare· despezas resper.tivas Jli>la verba-Soccorros 
lhos de desinfeoção e não reorganizar o ser· Publicos-emqu~nto por lei ord:iua.ria não 
viço do modo por que promette, no decreto fol'em vot:tdos os fundos precisos para o 
n. 1. 151. . . . . custeio dos novüs servícos . 

Tanto é verdade 3Ue a. ·acquwção de appa· Pergunto eu: ha algum obstaculo ao es· 
ralhos de dcsinfecçao não 'impli<la a reorga.- tabclecimento em uma lei Ol'Çamanta.ria. da. 

1 - ú j lJ 11 r· providencia a ser t omada por p al.'tB do 
n zaçaa 0 serv ço que, Dil ta e a. e::cp llla- Governo, da acquisioão dos desinfector ios 
tiva, do projecto de orçamento nés encon· 
tramos na rubt·iaa->;Ia.tel·ial geral- a verba construidos pelos Estados ~ 
-Material para os serviços de pwphyla.:tiilo Porventura so inf!'inge o dispositivo da 
das molestias infectuosa~ ··sem que o Governo lettra. à ? 
se tenha servido da autorização em vista da. Concluir de modo contrario é sustentar 
qual :póde l'oorganiza.r os serviços de s::~oude quo, dada no Poder Ex:ecutivo um~ autori
dos portos. zu.çlio legis1a.tív.L par<1. a execução de deter-

A Commis~ão ha de permittir que eu diga: minado servico, ess~ autoriz11çã.o implica. 
a minha emenda só mente aqgménta a. verba necessariamente a demissão de ex:ercicio da 
já constante da. tabo1la explicativa,. mesma a.ttrlbuicão por parte do Poder Le• 

E' verdade que ella não sé refere propria· gísla.tivo . 
mente â tabella, o que acontece por suppol', Não sa demittiu o Poder Legislativo da 
que, a Conunissio, ao ter de re.lig ll• 0 qut.1 811 attribuiçtto do reorgil..niza.r o servlço de 
vencer, deve adoptal-a. onde convier, a.ooen. saudo dos porios. 
tuando-se á. dis~ribuição egua.l dos 45() (){)ntos O Sr. CO!l.NELIO DA F o NSECA dá um aparte, 
pelas 15 Inspectoria.s de S~údedos Portos. O SR. PRisco PÁa.uso-Mas d iz o nobre 

Eis o que estabelece a. 2• ·emenda: um au- Deput"do que emqu"nt -t d b ·A • te t •ftb 11 " ,. o o governo nao se 
gmen ° e ver a.J"' e:us 0 e na ""' e a. ex- servil' da. autoriz<>não não se o:lfer"c~ be ... plica.tí va. . (Aparte.) . . d -,. " " '"" 

Sr. Presidente, nã.o ae p6de contesU.r a pa.ra, ecretação do8 fundQi, 
necessidade que temosdé ~rgaoizar quanto O Sa. CORN.ELto DA FoN.SEOA-Bmquanto 0 
aniea o serviço sanitiU'i.o dos p~tos. Governo não tlver uma.l61. ordlnaria. 4eter-

VoJ •• 1vl · a& 
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mina.ndo ~ orga.niuçíi.o do serviço, elle será 
feito por conta. da verbll-Soccorros Publicos. 

o SR. · Pn.rsco PARMW-0 s~rviço està 
crea.do por lei; o que . .:! pre~iso é a ragula.· 
menhção.O que dispõe o dispositivo é o se
guinte:Emqua.nto por lei iirdiuaria. não forem 
votilllos os fundos p~ecisos, o Governo, detet·-

. míri:Ludo installações, d~ve fazer correr as 
dcspez14s pela. verba.-SJccol'l'OS publicos.Niio 
til'<l, porém, o direito de, em uma. lei, mesmo 
orça.mental'ia., esti>obelecer a acquisição dos 
desiufectorioS constr·nidos pelos Estados. 

Portanto, Sr. Presidente, en divirjo do 
modo de pensar da. Commissão. 

Antes de concluir, devo dize:•: ostou cal-to 
de que a.s minhas emendas envolvem pro· 
vídenc!as urgentes sobre o serviço da defesa. 
sanitaria dos. p~1·tos e espero que a illustra
da Commissã;, me dispense a delicadeza de 
redectir.a.inh sobre ella.s, porquanto o caso eu 
apresent~i ao seu e:.:a.me entre a firmeza de 
uma. convicção e a sincarid::~.de.de umdesejo. 

Teuho concluído. (Httito bem, muito bem, O 
o•·ador à comp~·imentado). 

Foi prosente á Mesa, que o mandou a im31rimir pa.ra entrar na ordem dos trabalhos, 
o seguinte . 

PROJECTO 

N. 245-1904 

Fixa a despe.;a do Ministerio da Marinha p a 1·a o CJ:et"oicio de 1905 

A Commissã.o de Orçamento exa.minou a. proposta. do Poder Executivo, que entende 
com as despeza.s da Marinha e verificou, em confronto com o orçamento vigente, um 
augmento de 1.296:349$870, papel, e uma diminuição de 337:346$420, ouro • 

. · Na.s observações ao ftm. de cada. uma. das tabella.s da proposta estão especificadas as 
difi'erença.s do augmento e diminui9ão de verbas do m Qdo seguinte: 

Ta.bella. n. 1- A dift'ercnça para. menos de 9:000_$ do ex:ercieio de 1904 procGde dà. 
diminuição de um dia nas diaria.s de tres correios, por nao ser bissexto o anno de 1905. 

Tabella n. 5 -A dilJerenc;a. para. menos de 10:500$ do exercício de 1904 p rocede de 
não aor biesext~ o a.nno da 1905, diminuindo por isso o sala.rio de tres serventes . . ~ 

Ta.bella. n. 7- A dif!erenoa. para. menos de 7:000$ do exercicio do 1904 procede da. 
diminuição de uma etapa. nos vencimentos do a.uúliar do auditor, por n ã.o ser bissexto o 
anuo de rgos, .. 

Tabell& n. 8 -Apezar de se ter reduzido a impJrta.ncia. de 4:3W$ dos offl.ciaeõ aggm
gados ao cor.PO de fazeoda, que pi\S.S~am para o quadro ordinario, ainda assim apparece 
a. diJ!ereoç:~. para. mais, quo procede da reorganização dada ao Corpo de Commissarios 
pelo decreto n. 1.175, de 13 de janeiro de !90~ e de se ter augman tado o num~ro dos 
guardas marinhas, sendo que~ dil!'erenc~ para. mais é. de 110:700$000. 

Ta.bella. ll. 9- Apeza.r de ae tet ca.lcula.do os vencimentos dia.rios p~ra. 355 dias, 
appa.reca a ditYerença. para. mais de 620:865$130, que provem de SI) tor eonta.do com maior 
numero de praças existentes no corpo, e de accordo com a pt•opost't de ftxacão da forças; 
e bem assim de sa ter elevado a.s quotM de fardamento, impressos e expediente . 

Tabolla n. 10- Apeza.r de se hll.ver deduzido um dia. de vcnc1m~ntos da.9 praças por 
nã.o ser bissexto o a.nno de 1905, a.ind·~ a.saim a.ppa.rece a di!Iarença. para. mais de 31j : 93l$373, 
qua procede de se ter calculado o fardamento, 13ndJ.se em vist!l. o termo m édio por que 
fic'l. ao Eatado ca.da. peça dos uniC.mnes d·)S i nferiot•es e praças de o te oorpo. · 

Tab31la. n. 11- A dílfllre[!Qa para menos de 15Q:93 l$'HO procede da diminuição de 
um dia no3 venciment~s de p:~.trõ·33, ma.rinheiros e ocJtros qu~ vencem diaria , por não 
ser bisseJ;to o anno de 1905, e da r educção da. quota destina tia. a. p :tga.mento d <~.s penijõ~~ 
aos operal·io.s dos extinctos Arsena.es da Ba.hia e Pernambuco. 

TcLbella n. 12 - Apez<J.r •ie se ha.ver a.ha.tido um dia. de vencimentos nos encarregado$ 
das diligencias, dos patl'ÕBS dos r!lbocaJores da. Capitania. de Pernambuc.> e soccorYo naval 
desta Ca.pital, ainda. assim apparece a. ditl'erença. pa.1'a ma.is de 3:265$, que procede do se 
l1aver comprehendido verba. para. o pa.ga.mento da V(lDCimentos de um machinista. e um 
foguista. pJ.ra. a. lancht~. dilo Ca. pi tania. da Bahia.. 

Ta.bella n . 14- Nã.o obstante se haver calculado os vencimenJ:os dia rios para. 
365 dhs, a.inJ.a. as~im l'esulta. a diltercaça. para mais do 332:220$992, que provêm de se 
ter comprehendido ma.ie um patrão para ~ Escola Naval, doU!! remadores para o escalar da. 
Repartiçioda. Carta. Ma.ritima o quatro maahinigtas eontra.ctados para o serviço trernl 
do Arsenal da Me.rillh<\ do Rio de Je.neiro, e de se te1· iocluido vorbo. pa.ra. gra.tifica.~.ao do 
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'Corpo de Commissarios, re;.~rga.niza.do . em virtude do deéréto n • . l.l75, de ·13 dé jaqeiro 
de HJ04, e bém asSim para os officiaes quB . tiverem de guarnecer os nossos· navios om 
eonstrucçã.o, e q11e deverão. ser incorporados á armada na vigeneia·do exoreieio, como 
t.a:ilbem pelo augmento das ' quoias do expediente, impressões c encadernações, atten· 
dendo-se que a consignação votada no e:o<ei•cicio i.l.nterior foi inslzfficiento. . · 

Tabella n. 15-A differença para menos de 21 :578$, procede da diminuição de .um 
dia. de vencimentos no pessoal que vence d!aria, por não ser bissexto o anno de HJ05 e. de 
se ha.Yer a.b;ttido a.S quotas destinadas a. concertos e sobresaJentcs e do se ter elimina.dq 
a quota destinada a acquislção de apparelbos e ma.chlnlsmos para o hospital. ·. 

Tabe1la n. 17-Com qu·~nto se houvesse comprehendido verba p:.ra. pagamento·. de 
diff'erença. de vencimentos a um lente que dfrige o gabinete, lllesmo assim o.pparecQ· a. 
ditrerença. p.1ra menos de 4:800$, c1ue proceda da eliminação da quota. Q1le e>tava consi~ 
gnada parll. a ac:tuisição da coUecção conchyllologicii. do museu da marinha." 

Tabella n. 19-A differença. pa.ra mais de 27:190$685 procede de IM.ior numero de 
pra.ça.s admittidas ao Asylo de 1nvalldo!il, como tam~em por se te~· G!9vado a quota 
lJ!l.ra os que forem a.syla.dos na. ·-vigeucia. do exeroicio. · 

Tabella n. 20-Ape~r de se ter augmantado 50:000$ na quota destinada a. arma.
men tQs, ainda. assim a.ppa.reee a. dltrereJ;loa de 250:000$ pm•a menos, que procede de se 
haver eliminado a quota. em 300:000$. votada no exercício de 1904 para acquisição do 
a.ppa.relhos elooii'icos para o movimenkl das torrea, e illumina.ção e mn.is accessorlos do 
monitor Pe1·namlntcq. 

Tabella. n. 21-Apezn.r de se haver ealcnla.do pa.ra. 365 dias as raç.ões e etapas e de 
se ter abatido no ca.Iculo desta. ta.bella. a quantia. de 300:000$, por se suppor que as 
rações nos Estados e nesta Capital o seu termo médio seja. inferior a. 1$400, cuJa. 
base foi subordinada.. para ca.lculo das meamas r ações. lppa.rece ainda assim a dili'erença 
para mais de 318;552$800 que procede de se haver comprehendido etapas para o pessoal 
do quadro de eommissario reorganizado por decreto n. 5.175, de 3 de ja.neirl\ de 1904, 
e rà.çOes para maior numero de p raças .do Corpo de Marinheiros Nacionaes, de a.ecordó 
com a. proposta de «fixação de forç~s· e de ma.lor numero de praças a.dmittída.s no Asylo 
de Invalidas. · : · . 

Tabella. n. 23 - Comqua.nto se bou-vesse comprellendido a. quota de 450:000$ '[)a.ra 
compra. de machini!.S, ferramentas pi!.ra o Arsent~l, bombil.S, dynamos, etc., mcumo asslm 
apparece a. di!ferença. para. menos de 530:000$, que procede da suppressão das quotas de 
889!000$, em ouro, e 100:000$ em PO.llal, que !oram destina.das, no exercicio da 1904, par< 
acquisiçã.o de embarcações e defesas de nossos rios e bem asaim de um relJocador para o 
serviço das barras de Sergipe. 

Tabella. n. 24- A dift'tlrenç.:t de 100:000~ para. manos proceda de se tor eliminado as 
quotas destinadas ás ob1·a.s da dóca da Capitania. do Porto da Ba.lda e conclusão da muralha. 
do Arsenal do Marinha desta C:..pltal contígua. no mosteiro de S. Bento e de se b~ve1• 
reduzido 50:000$ no tolal-da verba. 

Ta.bella. n . 25 - A dift'eren~ de 100!000$ para. mais p rocede de se ter em vista a 
eleVa<;<io do preço do combustível. 

Tabella n. 28- A dilferença para maia de 551 :653$580 procedo de se haver consignado 
quota. pa,ra. occorrer ~ despeza.s de viagens de navios ao estrangeiro, para. as de -venci· 
mantos a. quatro machinis\a.s para ,garantia das ma.cbinas das canhoneiras 1lu.viaes, pa.ra 
um mestre de eonstru.eção naval dwante tres mezes pa.ra a montagem das mesmas canho
neiras e bem assim de se ter a.ugmentado ao gratificações dos. addidos militares, que cor
•·esponderão á de commando de na. vio de 2• ela.sso. 

A Commissão de Orça.mento é de parecer que seja. submettido á Camara dos Depu· 
tados o seguinte projecto de lei: . 

Art. O Poder Executivo é autorizado a. despender pelo Ministerio da. :!.farinha com 
os serviços de~ign'l.d03 na.~ seg11in:os verbas a quantiJ. de 30.917 :420$508, papel, e 
50:653$580, ouro : 

1 • Secreh.ria de Estado . 
~?. Conselho Nava.l . • 
3. Quartel-General. _ _ 
4. Supremo Trib11nal Milita.•• 
5. Co11ta,iorla da Ma,rinlla. • , • 
G. Commissariado Geral d' Armada. 

011ro Papel 

208:667$000 
46:8-'0$000 
98:331$000 · 
26: 0(0$000 

233:932$500 
43:760$000 
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1. · Auditoria. . . . . • , . , • ·. • • , 
· · 8. Corpo da Armada • classes· annexas. 

9. Corpo do }lll'i !lil~il·O& Na.cl4?naes. • 
lO. Corpo de Inf<lntal'la· de MarJOha • 
ll . Arsenaes, • . • • • · · 
.12. Capitanias . de . port?.S • 

· 13 , Balisamento. de p.QttDs . 
14. Força. Naval • 
15. Hospitaes • • 

. I6. Repartição da. carta l>!arHimil - Augmentada 
do 80:000$ para. . a. construcçio do do•u pharóes 
~é· 3• classe, um na. costa. .do Alba.rdã.o e outro 
na praia de Pornambuquinho, no !tio Orando 
do Sul. , . • 

17 . . Escola Nava.l, etc. • • , • • , 

18. Reformados - Augmentaú.a. da 15: 17~. 00, s3ndo 
· . addiclonada a. importimoia. de 31 :9l 00, EllXl 

aQusequencia de reformas concedidas .• e eduzi<ia 
· . a . de 15:752$, correspondente a quatro otlicia.es 

reforma.dos que fa.llecer3.In • • 
19. Companhia de Invalidas • • 

· 20. Armamento e equipll.ll!cnto 
21 . . Munioões de bocca. • 
22. Munições navo.ea. . • • 
23. Material de constr11cçiio naval, etc. 
24. Obra.s . . , 
25. Combustível • . . . . . • . . 
26. Fretes, pa.ss&.gens, ajudllS de custo, ete. 
27. Eventuaes • · • , . . • • • 
28 . CGmmisslies em pa.iz estra.ugeiro • • , 

Art . Fica. G Podel' Executivo autol'iza.do : 

21 :7?5$000 . 
3. 099:840:$000 
2.729:012$350 

373:650$700 
3.758:514$668 

436:084$000 
50:000$000 

4.447:084.'!;146 
.3'76:603~000 

749:820$000 
387:200$000 

692.: !06$009 
. 160: 6;87~685 

150:000 000 
7.867:4 450 
1.350:000, o 
!. 750 :000=000 

430:000 000 
1.000:00 

220:000$900 
210: 000${)00 

650:653$580 $ 

a) a vender o ma.iOria.lropubdo in um, aprovait:1.0tlo o pt•oducto d~ venda. nos r op:u·os 
do mater ial Jluctua.nte e proprioa nacion~~oes ; 

b) a mandar imprimir na Impt>cnta. No.oiona.1 o oat~logo da Blbliothoca. o Musen da 
Marinha e todos ot tl.'aba.!bos pL'epa.t•a.torlos nooBSMrlos á. publloo.oito d:~. Encyalopeàia N(l.vlll 
Brazileira a oargo da commlssão de socios do Club Na.va.l : · 

c) a roorga.ni.za.r o Conselho Na.va.l o a l'espectlv3. ~ooreta.ria, ftco.udo o acto par.t 
execu~.ão dependendo de a.pprovaoão do Congresso ; 

d) a. rever o regulamento da Esoola. Naval, !azen·io as a.ltci•a.ções que julga.r conve
nientes, _devendo, porém, ter exoouçã.o depois da. a.pprova.çio do Congresso. 

Ar t . Fica. deroga.do o a.rt. 19 da lei. n. 3 .• 018, de 5 de novembro de 1880, para. Q , 

ftm de poder o Governo oelebPar contr-actoo por tempo nunca mil.iOl' de cinao aouos, 
qua.Ddo estes :versa.t"em sobre aluguel de casas, cous~ruceõ:l!! na.va.ec e i\luminação de 
torta.lezas, ilhas do Ministerio d<J. Ma.rinha. e nn.viol da gue~ra. ou .foraMi.meato de a,gua a 
qualquer.dessas depi!ln.dencias. . 

Art. Continuam em vigor o a.rt . 10, lottra.s o é i da. lei n. 834, de 30 de d~zembro 
de 1901, e o a.rtígo 13 da. lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, ficando extensivo :ts 
praqa.s e inferiores a.syla.dQs, aquartelados, o abono que se fa.z de eta.pa. ~ mulhor e a um 
:lllbo do a.sy!&.do, a.qua.rtela.do, no ~l!inisterio da. Guerra., e alijo c~~.S&mento JJe houver 
Naliza.do a.nteii da. inva.lídeli. · 

Bala. das Comaussõea, 21 da o~ttubro de 1904.. - 04ssúmol/() Na.rci»J#11ro. - ..f.allrlA:lo 
P itJr., r ela.tor . - Jil'anllisco ,Sd,- Jiratlcilco Veiga. - Dal/id Oampisla.- Pt~ula Ram.os, 
Teneido qua.nto áS a.tltoriza.ções da.s Lettras a e ct do art. 2", - Urõan.o $(1n.JI1s,. 
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'Proposta do Go'Ver :no 

Art. 4.• O Presidente da Republica.é a.utori:w.do a . d.el!pender pelo Mini~te~io d& . 
·:Marinha, com os serviços designados n&S seguintes verbiis, a quantia de 650:653$580 
ouro, o 30.822:246$108, papel: · · 

l • Secre-tarta de E~tado . 
2. Cons-elho ~aval. . 
3. Quartel General . . . 
4. Supremo Tribunal MilHar 

· 5. Con ta.doria. . . , , . . • . 
· 6; Commissariado Gera.l da. Armada.. 
7 . Auditoria. . • • , . 
8. C01•po da Armada., etc . . . 
9. Corpo de Marinheiros Naciona.es 

lO, Corpo de Infantaria. de Marinha 
li, Arsenaes. . . . . • 
12, Capits.nias de portos. , 
13. Bll..lisamentos de port os . 
14,· For ça. Naval , 
15, HospitaeB. • . . . • • . 
16. Repartição da. Carta Marít ima.. 
17. Escola Naval, ete. . . . • 
18, Reformados. . . • • • 
19, Companhias de Invalidas. . 
20. Armamento e equipamento. 
21 . Munições de boeca.. . . . 
22, Munições navaes , . . . . 
28, Material de construcção nava.l. 
24, Obras. . , . . • • . • 
25, Combustível, , 
26. Fretes, etc. . . . • . • 
·27, Eventua.es • . . • . • • 
28. Commissã.o em p11.iz estrangeiro 

O Sr. P1•eli8idente - CJntinúa a 
discussão uniGa do pareeor n. 204 A, de 1004, 
sobro as emendas offereGidas na 2> discussão 
do projeeto n . 204, deste anno, que fixa a 
despez<\ do Ministerío da. .rustiça e Negoolos 
Jnt.uriores para 190:5. / 

O Sr. Cornello da Fon&eea.
Peço a pala. vra. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra 
o nobre Deputado por Pernambuco. 

O Sr. Neiva-sr. Presidente, eu la 
falia r ; mas o nobre Deputado tem prefe
rencia, por todos os titulol! ... 

O Sr. Cornelio da. Fonseca-
· Si o digno representante da. Bahia va&fa.llar, 
reservo-me para. depois re11ponder. 

O sa.. P~l»lilN~lil -Neste caiO -am. a pa.o 
Jl\vra o nobre Deputado pela Bahia. 

Ouro Papel 

.. 

. ... 
650 :653$580 

o Sr. N e i V!l.- Embora. sentindo-se in
disposto, vem á tribuna dizer algumas pa.la.· 
vras sobre o pa.recor da. Commlssã.o de Orça.· 
monto, r ola.ti v o ás omGndas apr08Glltadas ao 
projecto om debata. 
An~es de começar essa anu.lyso, t•ejubila-se, 

tendo a satisfação de ver oceupa.r a cadeira 
da prcsldencia., na. qu::~.lida.de do 2" Vice·Pre· 
si dente, para a. qua.l acaba. de ser muito OS· 
pontanea e merecidamente aleito o illustro 
Or. Pereira Lima., que sempre o distinguiu 
com a sua. presenca, todas as nzes que oc· 
~upou a tribuna. 

Teve a honra de subscrever, com quasi to· 
doB os seus honrados collegas de bancada., a 
emenda, que no avulso distJ•ibuido tom o 
n. 11, mandando votar 60:000$ pa.ra. a con· 
clusw das obras da. maternidade da ca.pita.l 
do Estado da. Bahia, idé~ pala qual o ora.dor 
se b&w ha muitos annos, quando della ainda 
Pio 10 curava. 

A honrada Commissão de Oroamento, n· 
conhecendo os bons 11ervtoos qu •emelh11.ntê 
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inatítulção prest~, concordou com a emenda, Pensa (}orador que a iJéa da construc<;~ão 
ro luzindo, porém, á metade, 30:000$, o auxt- do um oditlcio para a Congresso Na.c1ona.L 
Iio proposto pela representaÇã,o bJ.lliana; merece o apoio de todos; não póde ser com-

O orador;por~m. pede á, Ca.ma.ra. para ~ar batida. com argumentos de valor. 
preferencia. á. emenda, que attende mehor Mas, pa.ra que dar autorizações,qu~ ,de an-
ãs nec~>idades publica~. · temão já. a Gamara. sabe, não serão executa-

A sua emenda pede a verba de 25:000$ das? Nisi utilc est quod facimt~s. stulta est 
para a Santa Casa do Mlsetlcordla da Babla. gloria. 
A principio oram 40:000:];, baixou po.ra Nada fez o Governo até lwje, <tp~zar da. 
30:000$ e hoje já. pede 25:000$! A Oommissão, D.Utorização consto.nte d:l. lei vigenU!. E po
duve declarar, dividiu-se-Coram quatro votos de-se prever que o Govm·no nada. fa.rã, co 
contra tres .. Qtkl.tro apeno.s alltendia.m qtlo se axercido futuro, si autorização con tiaua.L' 
devia. riaga:r; mas, i1lf!?lillroeme, dou3 que vo- a. figt\l"&r nanl'çamentu. 
ta.rio.m :pela. emenda, o ill115tre Dr. Urbano Não ser-ia, porém, um escandalo c~n
Santos, estavn. doente, ll 0 Dr. Ga(,'ão stl'uir-se um edificio 1Jl'Oprio Pll.ra. o COn
Carvalhal, bahiano distincr.o, que J•epresonta. gresso Na.cional,em' um p :i.iz onde se dão ter
o Estado de s. Paulo, alli se achava. De reno~ c casas ás Ms,Jciacões beneficente>, 
modo que, si não fosso isto, a sua. emenda. scienWlcas e littera,riaa, com o dinheiro q_ue
tel'la sido venoodora nil. propría. Commissã.'>. o proprio Cong1·~sso -vota, como diz o illus-

tre Deputado por Pernambuco, Sr. Estn.cio o seu nobre o.migo, conecto como é, disae Coimbra, que 0 honra com a. sua. presença e 
no seu parecer que a emenda não tivera. com 0 wu auxilio intellecttBI ; e que no em
contm toda a Commissã:o, mas apenas a to.nto se negue 0 dinheiro sufficiente pariL sa.
maioría. Cl1ama. a attençã.o da Casa. para hirmos desta. eadeia velh<> ; p~rque, acredH«. 
esta fa.cto fOl'tuito, esperaud() que ella a · d 1 h ( · ) 
acceita1·á, porque, como ja teve occasiã.o de que ha aqm caveira e ... e ep ante nso • e 

crê que ê o influxo do nome g,ue se liga ã Ca-· ,umr alguem, no seio da Commi~são, é o mal'a que produz esse incondtoionalisrno lou· 
caso de se concordar, para poup:tr o t1•a.ba.- -va.bilissimo que a. prende ao Governo. (RiJo.) .. 
lho da Camara, poi:;, ha 10 annos, vota. esse E, do mesmo modo que se diz que ha. líg:~.
:\Uxilio, em prol da scien~ia e da cari· ções subterraneas, que estã:o a.t~ sendo es~u
dade. dadas na Camara, na Commissã.o de Fa.11enda, 

Deixa de analysar a emcnd.\, de que foi ent~ o mOl'l'O do Cnstello e s. Bento (?) , por 
te.mbem signah-rio, augmontBndo a ViWba onde os jesuítas tL·a.nsita.vum o onde gurJ.r
pa.ra a.cquísição de instlll!açã.o de appaL'nltlos davam suas livrarias e seus bens, crê que hil. 
d~de'>infe~~;ãc, Sl'>nlio nll '31\:1\DI\$ para cada. subt0rraneos que vil) daqui at~ o Cattote, 
uma. da.8 Inspcdul'ias .de Saudo do.~ Portos, e que, antes mosmo que a grande dosco~ 
porq UCl ao aba do faze l-o coro bl•ilhantismo berta de Edison estivesse en:a exoouçii.o, CQm<> 
seu illustre collega. de bancada, o tão jovon nihil sub so~o nou"m, jd. era. conheo!da. P'>r 
quão tlistincto DI'. Pl'isco Para.izo; pensa cJ.Ue !l.lguns sabios a lfg!tçõ.o n&tUl'a.l e a po~si bí· 
~ nesse orçamento masmo que d.eVIJ dcar lidada de hner campainhas elootrioas, de 
exarada. essa idéa e a rl'speoti va verba, modo que basto. toca.l' o botão o •• , >">'>"am ••• 
que aer to ser~ aacei ta. [JOr todos os dignos vem de lt\ 0 Bom. ( IIUtwidads.) 
l'eprcsentantos dos dive\·sos l•Mados quo Pois bom, sl a emond11o niio estivesse a,s. 
gosõ\rã.o desta nwdida. signada pelo illustre I• Secretario, a quem 

Não a.ssignou a emenda de 1 : 500$ :para. tanto lll'eza., recus..•l-a,-hia, eomo eous!l. 
a irmã. Paula, e não oomprelumde como ante inane, inutil, do mesmo modo que ta.nt:~:l 
o nome venerando des>a caridosa senhora medidas que temos votado aqui um, doU.'3, 
reg~teia-se 500$000. tres annos, como, por exemplo, a.s obras dw 

E' a. pcnultima. emenda assigna.dr\ por dous docas da. Bahi~. e que, no em tanto, systemu.
preza.dos amigos; ignol'a ao que olln. se re- ticamento, um, dous, tres annos ~o negadas; 
fere, em vista dos termos em que está. con- como, por exemplo, e senta nã.o e&tn.r pre
coblda, mas acceitaJ-a.-bia. independente da. sente seu prezado collega. e companheiro 
aooelt~ão do pareeer. nestas pugnas, o dlstíncto representante de 

ViloO agora occupar-se da emenda a.presen- Pernambuco, Sr. Celso de Souza, que lhe 
tada. pelo seu prezado amigo, o sr.Deput!Ldo huvia de dar um apoiado muito forte , como: 
Alenca.r Gulma.rü.es, mantendo a a.utorização a metiida em auxilio e protecciio ao~ opera
constante do n, IV, art.2<>, da. lei n.l.I45, de rios dos arsenaea, que a.liás foi inloiada. aqui 
31 de dezembro de 1903, por dlstincto cidadão que ora. oecupa. emi-

Esta emenda refere-so á. autorização confe- nente posto na.s regiões ellecuti..-~s. 
rida. a.o Governo, no orçamento vigente, p:\ra S. Es. propoz a medid:J. e ella o:'í.o tBm 
dos pender 500:000$ com o inicio das obra!! sld.o execu~da.; os opQrarios estão a. cla.rna.r, 
po.ra o pa.laolo do Cong~~esso. de moJo quo, no primeiro dia. ern que tíVel· 
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opportunidade de f<.~llar no expediente, de· Eis porque a ·hon~da. Comn::i.ssão .mani-
mora.r- se-ha sobre o assumpto . · footou-so eontr-.J. a. omenda. 

Si não fora. ~aber-se quo os a.ltos poderes, M~.- tendo - minist rado posteriormente 
respeitando suas franquias, suas liberdades, todos os esclarecimentos á. Coromissão de
seus direitos, procuram sempre gyra.r dentro Orçamento, }lensil. que taes informações oi-
de sua. orbita, sem sa.hi~ uma linha, quanto laram no seu espírito. . 
màis uma. pollegada, do circulo ~elimita.do Acredita, port<>nto, que a Comm!ssão re
p 13l:l Constituição; si não fosse sa.ber·se quo considerará o seu parecel', tomando o or:~.dor 
o Podel' Executivo não respeita. . . não, fóra. o compromisso de, em 3a dia_cussão, rectl
ó nao.::_o P odCl' E~ecutivo rospeita. profunda- ficar os termos da. emenda.. (lllt~ito bem; 
mente as medidas que vão do Congresso, de m11ilo bem. ) 
modo que estamos cer tos de que ca.usas p'l-
derosas ha de ba.ver que tenbam concorrido O Sr. Cornello da Fonl!!eca
pa.ra. obstar a realização dessas medidas, se 81•, Presidente, felicito-mo por ter de re· 
poderia julgar que· havia. da parte do Ex- sponder aos tros distinctos collegns que a.ca~ . 
ec11tivo qualquer menos.. . a.ttenção-como ba.m de occup:u• a. tribuna, em sustentação 
vem este fi1etWs a. pr oposito ! Disse o mmos, ál! sua~ emendas, ofi'e recidas ao projecto do 
e veiu logo attenç<Yo! -para o desejo parli!.· orçamento do Ministerio do Interior. 
inentar. No. qualidade do r elator deste orçamento, 

Já que, porém,o seuillustreamigo é o l, So- todas M vezes que tenho do trat!J.r do nego
cretario e representa. um poder neste ramo, cios referentes á. economia da pa.s~a da Jus
e é mais denerto conhecedorda~ cousasgover- tica e Negocies Interiores, presto a. ma.ior
namentaes do que o or ador, S. Ex. sabe tal- a.t~eoção, respeitando os direitos da.quelles 
vez, é capaz de sa.b~r naturalmente que que, representando a. Nação, como eu, veem 
desta vez teremos o p<J.lar.io, e na Avenid<J., aqui apresentar idéal!, corr1g1odo ou pro· 
o que pa.re~e ao orado1· uma necessidade; oiio curando corrigir a.quelle trabalho, por mim 
quer que soja. como na Republlea unitaria organizado o approndo pela. Commissão a. 
franceza, tão citada. a.qul a proposito dos di- que pertenço-a. Commissão de Orçamento. 
v1deodos; nã.o quer pa.la.cio onde o Presidente Com esta bom desejo, comprehende a. ca, 
tenha todos 03 confortos, todas as honras, ma.ra. que só poderá. sa.bir de minha. penna. 
c~rros o ainda de qwelll'a 100:000$000. a.quillo que eu entender que, de facto, não 

I' uma prosideocia. aaslm que vale a pena féro a d ir eitos e não contral'lo. a interess~~ 
e que ou quize1·a. quo V. Ex. occupaese. publicas. 
(Riao.) Assim sendo, os pareceres pOl' mim apre-

Ndo que1• tanto; mo.t, ao monos, umo. vez sentalios á Commissão, lev[\m o cunho do 
que não so qulz dar uma grati!lcaçlo ao pro· melhor desejo do acertar e zelar es11cs inte
sldento, uma 'l'ez quo 10 vedou que se fizesse ressoa , 
umu. lnslgoi:\, um laoo bicolor, para se co- Dito isto, Sr. Presidente, começo a respon
nheoer quom e1'& o Presidente àa Ca.mara., der a.o meu distiMto collega, represen
ao menos, fo.ço.-se o p&laolo; nem é de a.dmi· tanta dA Bahia, cujo nome peço licença. para. 
rar quo um dos ramos do poder publico re- declinar-o sr. PriscD Pa.raiso. 
publlGo.no-o Cungresso-tenh& um palaeio, Sr. Presidente, admirei a habilida.do llo 
quando o outro ramo tem dous c jã. se petle 
vorba pnr11 alarga1• ou melhorar o_ segundo. dlstlncto collega., admirei o. phra1e correcta, 

a maneira lhana., o modo de proaura.r jus
Tem concluldo. (tll~-<ito bem; muito bem.) tillcar a.s emendas pOl' S. E:t. apresen-

0 1~11- . Calogera!!! dirá, apenas, ta.das .• • 
dnas palavras sobre a emenda que formulou o S11. .Pmsco PARAISo-Bondadede V. Ex. 
relativa. á. Escola de Minas de Oul'o Preto. 0 SR. CoaNELto DA. F oNSECA-... 0 a&i-

0 illustrado direator dest e esta.ltelecimento , gna.das t ambem por ootroa dJ&tlnctos collega.s 
Dr. Costa. Senna, conseguiu fa~er algumas da representa.çãõ da Bahia.. 
economias nas verbas votadas pa.ra. o pre- Tendo de t•espondor a s. Ex., eu o faço 
sente exerciaio, e na proposta para o eJter- sómento firmado na.quillo que escrevi a 
cicio fu turo pediu que essas economias fos- proposieo das emendas a que S. Ex . · se ra
sem appl!ca.da.s na montagem e inst&Uação feriu, cujos pal'ecet•es S. Ex. eoniestou, · 
de algumas roachinas e em outros melhor&- No primeiro parecer, a Commisslo accai-
mentos materiaes. tou a primeira. parte da emenda, que é a se· 

Não tendo a Comm!ssão a.ttendido o pe- guinte: 
dido do illustre funccionario, o orador «Ao em vez de-Combustível e lubrificante 
mandou a. SUil. emenda, mas, redigindo•a , ll.s na. vo1•ba cMa.terial•- Diga.·se : -Custeio e 
p rrusas, nlo a formulou com clareza. oonservaQão dos transpor tes maritlmos.• 
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EJltendeu a. commíssã.o, e beru,que ahra~e A latira Ddo decreto n. 1.!51, dispõe no 
melhor a. idéa do que se quer detr.air, § 7° do art. l' que os !!lll'Viços de satlde .dos
relati-vamente a esses ser-viços, estendendo portos ta.mbem serão · reorga.ni~a.dos, obser· 
á dotação até á conservação dos tra;ns:... v-ando-se o seguinte: 
portes. · a) Em c-::t.W. })(Írto principal dos E~tJ.d~ ma.-

Assim, a Comrnissão accaitou a primeira l"itimos e tluvia.es hwerá um ho3pita.l de iso· 
parte da em.end.a. lamento com desinfectorio annexo, destinado 

.A segunda parto, porém, a COmmiasão- não ao t.·atamen tu du~ enfermos de. m c;les Lias 
.acceitou e é a seguiu ta: «Ao envez de-idem, tr-ansmissíveis e ao expurgo dos ob,iectas sus
idem, nos Estados (comprehendendo o pe.>- ceptiveis, procedentes de navio,s inrecciona· 
soai), sem verba-Material Geral-diga-se-: dos on suspei;os; 
para a.cquisiçiia das lanchaa c eMaleroo nos -b) De a.ccordo cam os governoa estaductes a. 
Estados (comprehendendo pessoal,.. nova regula.mantação promove1'á a substitui· 

Aqui, naturalmente, ha. um engano. Todo o ção do regimen qua.rentena.ria. como medHa 
:pessoal tem verba. systematica, pelo da vigilancia. medica. dos 

A Commissii.o comprehendeu que «ao en- desembarcados e pelo ísolamenta dns Pnfer· 
vez, idem, idem, (combustível e lubrifica.n- mos; cumprindo aos mesmos governos nni· 

. tes) nos Estados (oomprohendcndo o passoal), formisar os processos administr~tivos da. hy· 
· diseesse : ~Para a.cquisição de la.ncha.s e es- giene urba.na, de modo a fie~r assegurada 
caleres nos Estados (comprehendendo o pes- aquella vigilancia; 
soal) cisto ê, q_ue o quantum destinado a es- c) o sarviço de sa.ude dos· portos será r>egll· 
tas duas despezas fosse convertido em uma lamen-ta.do nv. coni"ormidade das indicações 
consignação pa1•a acquisição de lanchas e es- preo!\dentes; attendendo-se á conveniencia d~ 
caleres. melhorar as condições do pss.s<>al e do mate-

Nessas condições a Coromissão não acceitou rial e de lixar-se as relações que os funocio• 
a emenda, porque nos Estados onde eJdstem narios fclleraes hajam de rnantcl! com os as
lanchas e escalares; o combustível e Iu-brifi ta.duaes em época de epidemia e normaes; 
ca.uteg são indispelll!aveis e não se podia. de d) Emqua.nto por lei ordin1u•ia não forem 
fOrma. alguma l'etil"ar esta determinaçii:o, . votados os fundos precisos pa.ra ó custeio das 
tanto mais quanclo com a acceitação da pr1- novos se1·viços, abrirá o Governo os Cl'editos 
meiru parte, relativamente a combustível e neoossarioa peta. "1'11rba.-Socorros Publi.cos, 
lu"bl"ifimmtes, tomava a consignaçã.o outJ.•o - tanto paJ:>a inJtallaçõcs que houver de de· 
nome~ :terminar, como pa.ra o mesmo custnio. 

Talvez S. Ex. tlv~sse em mente outra: Portanto, Sr. Pre;id:ente, nada mais cla:·o 
causa quando orgumzou . a .e~enda., tdvez se pódo ter a respeito ao assumpto. Na Iettra 
qplzosso roforh•-so á subahtlllçno da cons1gna.- -D-está tudo explicado .. 
çno; e pelas palavras de S. Ex ..• quaudo se Numa lei orçamentaria, não poder ia a 
OPP,!JZ ao plu·ooel~ compreheJldl que. dava commissão incluir um dispositivo sobre del
raza.o 11. Commisso.o quando nao acce1tou a pezas qn'3 uma lei dtJ corrente anuo deter

aegundA parto dtL omenda. mlna- q_ue- só em virtude de lei ordina.ria. 
O Srt. PRISCo PARAlSo-A emenda. se refe· s~am tlxadas. Por is to, a Commissão disse: 

ro á aisposiolio que se pretende emendar e que não m•a o caso de esta.belecel' em uma 
não á emenda antel'iol" que reza-combusti- ·lei de orçamento o pedido na emenda quando 
'Vel e lubrificante. mosmo não houvesse le i determinttndo o con-
, 0 Srt, ÜORNELIO DA. FoJSSECA-A segunda; 

emenda. a Commissão não acceitou. 
Essa emenda. é aasim concobida: .:ao n. 21. 

depois das palavra-Desinfectorio Gera.! de 
Saude Publica- diga-se! Augmentada de 
4GO: 00$ para acquisição e installaçãa de. 
apparelhos de desinfecçã·o, sendo 30: 000$ 
paxa cada. uma das ins:pectorias de sa.mle dos 
portos». 

A Commissão considerou que-, pelil. Iel 
n. l.l51 de 5 de janeiro de 1904, o Governo 
estava armado de autorização para, pela 
verba, - Soccorros Pu blicos - satisfa.Zer· a 
qualquer requisição dos Estado1, rola. ti v a
mente o. acqu1elção e tnsta.llaoii.o de appare~ 
lhos de desin.fecc;ão. 

trario do que se pediu. 

0 GR. PRISCO PARAISO-Estou em com
pleto desaccordo, neste ponto. 

0 SR. CoR.NEUO DA FONSECA-Eis·, Sr. Pr'e· 
sidente, as razõos pelas· qua;es u. Gommíssão 
não p(}de acceítar nem a 2" pa-rte' da emenda. 
n. 7- e nem a emend:t n. 8. 

Com rela.ção á emondu. n. 3~, o meu d:ú;
tincto collcga pela Bahia. pa.l'ece que concor
dou que, em vista do parecer á emenda. 
n. !!,a. conclusõ.o deveria. sor a quolla,julga ndo 
p:rejudicada a. do n-. 22. 

Não dovo, Sr . P1•esilllmte, en!a.dar os meus 
nobres oollegu, conservando~ me pDr multo 
tempo na tribuna. _ 
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o SR, Prusco PARA.Iso...,.-V. Ex. não enfada. os princípios da. just!Ç:>. e para que trium-
0 sa. CoR:>JELro DA FoNSEOA-Fiz a dllfcsa phassem<Oil'interessea·dlli Nação. (Muito btmt; 

-dos pareceres, como devia, com toda a. cor- muito· bem, O· oradO!• e felicitado·) 
tcza do que são elles ju;tos. Ninguem mais pllllíndo a tn!.lavra é- encer-

QuaDto ao meu co1lega. C velho amigo, re- rada a discussão e adiada. a votação. 
presenta.nte d& Bahia, o Sr. Nei...-a, S. Ex., E' sem debate· encerrado em 2• discussão 
agradando sempre a seus oollegas, quando o artigo unico do proj_ecto n. 232, de 1904,. 
occupa a tribuna, não consente que nenhum a.utol'izando o Poder ExecutiYo a abrir no 
de nós 1lque desgostoso, ainda mesmo Ministerio da Maduha o credito de Rs. 
quando tem S. Ex. como contestante. E' o 1.304: !33$094, supplementar ~s rubricas 
que succede agora. 14a, 15", 19•, 25a, 26"' e 27'' do a..1•t. 7>· da. lei 

S. Ex., referindo-se a diversas emendas o n. 1.145-, de 31 de dezemb1•o de 1903; ftcando 
pareCGres, não tleixou magna a ning11em. adiada a votação. 

Referiu-se S. Ex. a essas emendas, fez li- E' annuncii\da a 2• discussão do projecto 
geira analyse sobre todas ellas, dando pro-vas n. 77 A, de 1901', p1•orogando o.té 31 da de
de que. é um representante da Nação muito zembro de 1908 o prazo para a realização de 
traba.U1ador. O seu ponto principal, porém, exames parci::~es do curso pl'epara.torio, exi
era a emenda n. 12, sobre a Sant.~ Casa da gido para a rnatricuLL nas escolas de ensino 
Misericordia da Bahia, ma& pa·rece-me que superior ; com o parecer contrario da Com
desta. vez S. Ez. não ficou tão zangado eomo missão de Instrucçã.o e Saude Publica. 
na sessão passada. S •. Ex. viu que foi a; 
maioria da Commissã.o que votou contra. ella . O Sr\ Presidente-Tem a palaYra 
e nao & '· ornmisaão toda; ficou mais satis- o Sr. Affonso Costa. 
feito ••. 

O Sr. Affonso Costa, vem des-
0 Sa. NEIVA-Já. é uma esperança. obriga.t'-se do compromisso que assumiu na 
O Sa. CoRNELio DA Fo!I!SECA- ..• viu que !" discussão do projllcto apresenta.n(lo um 

a1guns dos membros da Commissão de Orça- substitutivo ao projecto do nobJ•e Deputado 
mento ficaram ao lado de S. Ex-. Sr. Manoel Fulgencio, de sorte a ser tua.n-

0 parecer assim da·:lo ínOuiu tanto no espi- tido o onsino integral, segundo os planos de 
rito de S. Ex. que poucas palavras disse a Benjamin Canstant, modi!icados os program
respeito dessa emenda que fót·ma o seu prin· mas, e tendo por baso a. llbel'dade de so per· 
cipal a.ssuropto, quando se trata da. discus- mittir ao estudante qne, pelo menos, j!J. 
·são deste Orçamento do Ioterior. tenha um ():<ame, continuar os seus est udos 

Sr. Presidente, de facto a Commissão deu pelo systema parcollado . O que não é pos· 
parecer contrario, em sua ml.ial'ia a essa sivel é permittir essa Jiberdaae a. todos os os
emenda, porque a Faculdade de Medicina dtl tudantos, como lluer o projecto do Sr. 
Bahia foi dota.da com·a quantia de 50:000$ ~'lanuol Fulgencio , com grave prejuízo <lo 
para. Jaboratorios, para clinicas, quantia esta. l'egim!m do m 1dm'eza. adoptado na nossa la
superior li que foi dada á Acadomi<l de Mo- gisla~·ão. 
dicina !lo Rio de Janeiro, porqua.uto esta é ND. discus&[o p roxim;L o Dl'ador just.iílcará. 
dotada com a quantia do 40:000$000, melhor o seu sub~titutivo,quo envia á Mesa. 

Esse excesso ae 10:000$ foi dado pal•a se Vem ;i ~Ics:1 é lido, apoiado e post(} con-
a.ttender aos serviços quo a Santa Cas:1 do junctamonto em discussão o seguinte 
Misericordia. presta. vá á Escola du Medi· 
c i na.. SUl3STI TUTlVO 

Sr. Pt•esidente, vou responder ao ter· .-lo Pl'(}jecto H. 77 A", ae 1904 
ceiro collega, represeutante de )Iin:~.s. S, 
Ex. r.preaentou uma emend<\ referindo-se a O Congresso Nacional resolve: 
~rros dB algarismos. Avt. l.• Aos estudan tes que jlt tiverem, 

A Commissão não acceitou esta emenda. na da'l·t desta lei, obtido, pelo menos, uma 
Agora S. Ex. vem á. tribuna declarar que approvação em qualquer :prepar11.torio, dos 

houve um equivoco, que se queria referir ao que se exigem para. a matrícula nos cursos 
quantum para. a. a:pplicacíto de diversos traba· superiores da Rcpu'blica., pe=itte-se a fa· 
lbos que eram necessarios á.- Escola de Mi- culdade de concluir o curso preparatorio 
na..s. Quanto a. isso, si o Regimento nã.o. se pelo·systema; de exames parcellados, obser
oppuzer, 01\do. tenho a. dizer. vadas a.s disposições do regulamen-to não re-

Cor.rc1uo decla!•ando que os pa.receres dados- vogada:s pol' esta· lei. 
a todas ns emondas n.presentada!l no Orçar Art-. 2-.• Or pl'all-0 parn. o em~rcicio dessa. 
manto do Interior foram m,;Jda.doa no me- fa.culda.de,de que trata. o a.rtigo antecedente, 
lhO!' desejo de·aoertar, de confol'mldade com é de qua.tro &nnos. 

Vai, VI 
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·Art. ::1.• As commlssões e:nminadorM 
serão nomeadas, ·na. Capilal Federal; JM!lo 
directol' do Externato do Gymnasio N11CJO· 
mil, oom os lentes dos· dous cslabelccimentos 
sendo, · na insufficiencia. destes, convidados 
protossol·e~ de notaria ldentldatle. 

Pa.ra.gr~ pho unir.o. Naa outras capitacs, as 
comrn.issõos soi·Zto orga.oizadas pelas Congrc
ga.ÇÕG.> dos Institutos do.s Estado~, equ!pal'a· 
dcs M Gymnasio Nacional, c:om os lente~ 
dos mf smos estabelecimentos ou proflls30· 
res de notoria. competencia, na cxcusa ou 
fa.l ta daq uelles. 

Art. 4.~ Não poderá. fazer parte de.~sas 
comroissões quem dirigir collogio particular, 
mesmo equiparado. 

Art. 5. • Revogam-se as disposições oro 
contrario. 

Sala da.s sessões, 21 de outub1'0 de 1904.
Affanso Costa. 

O Sr. Neiva-Peço a. palavra. 
O Sa. PRESlDE:-ITE-Quern está inscripto 

para f aliar sobre o prujecto é o Sr. Gastão 
da. Caoha.. 

O SR. GAsr:\o D.t Ct:NJJA-Eu cedo a po.-
lavro ao Sr. Nciva. · 

O S!.l.. PaEsJDE~TB-;'.-este caso, tema pa
lavra o Sr. Neiva. 

O Sr. Neiva tliz que, apozar de 
fa.vorn.vel ao projecto, não só porque cn\ende 
que cada um deve tet• a liberda.de de dar aos 
sou~ filhos a educação gymnasia.l, ou a 
que resulta apaoa.s de alguns prepara torios 
a.prendidos, como tambem porque os pubt•es 
e os moradores do imeriOl', onde não ha 
gymnaslos, não devem ser privados do otlu
cação (apoiados) ; comtudo como espírito 
conciliador acceita o substitutivo do nobre 
Depu tado Sr. Affonso Costa, que attonde 
razo:>.velrnente <1.8 du<J.S opiniões correntes 
:J.Cerca. do projecto era em debate. 

Eis pot•qae deixa. de apresentar a emend\ 
a. que se referiu na I• discussão deste p l'D
jecto, a qual, como doolarou o illustre rala· 
to r, nlio estava elle longe de accoita.r como 
meio a.commod~~oticio, 

Conclue, esperando, em prímeil'O lo~a.l', 
que a Ca.ma.ra a.cceite o p rojecto ; o, si na.o o 
votar,quoacceíte então a emenda. do Sr.Costa, 
porque é ec lectíca e dá direito a quem co
meçar por um regimen acabar por e lle, 
marCMldo·so, ontãD, um prazo : si acham 
muito quatro a.nnos, deem dous, deom tt'<l& 
annos ; mas, chegne-~e a nm accord.o. 

De outro modo, é se qneret• impor ldéa.s a 
que mul,os aqui, o om grande numero, são 
contra.rios,e que podem e devem combatel·os. 
(;lluilo bem; muito bem.) 

O Sr. Gas-tão da Cnnba ·- Sr. 
Presidente, a votação de ltontcm nlio ·delxn. 
lllu;;ões quanto á. sode deste projecto : a Car-
mara quer approval-o. · 

O SR. M.-I.J.A.QUIA.S Go"ç.t,.LVBS - E eu sabia 
disto desde o principio : disse m esmo D!l. 
Commissão quo era i nu til lavrar parecer em 
sentido contrarlo. 

0 SR. GASTÃO llA. CUNHA - Não póde Se!' . 
maior o desenga.nv para. n ós outros, que, ao 
cabo de tre3 prorogacões successi vns, espe
ra vamos a. l'ea.li~a.clio !lo plano de estudos 
decretado em 8 de novembro de 1890 e que 
deveria. e3tar em plena. execuç~o desde 
1896. 

Pela quarta vez vac o Congresso a-Har o 
cumprimento da. lei, que si. não é a tacada de 
frente e sím do revéz, obliquamente, por 
meio de protella.ções sem 1ermo flaa.l, nem por 
í.iso deixa de viver essa vida de morta na 
lettra inerte de nossa legislação . 

O SR.. M AL.'>.QUIAS GoNçALVES - E' melhor 
retiral-a logo da legislação ! 

Entrotanto, senhores, essa. refol'I!la do Go· 
verno Provisorio, até hoje burlada. pela nossa 
condescendcncia.Í traduz uma aspil·~~oção que 
já vinha. formn ada. polos edu~acionista.3 c 
homens de Estado do Imperio, contendo a. 
medida necessarla. para. o r eerguimento dos 
estudos prepara torlos, a. solucão melh or ao 
problema. do ensino secundaria entre nós . 

Esse malsina.do e apavorante exame da 
madureza é o correctivo improscindi\'el e 
sem succedaneo prestavcl para o3 vJcios que 
cor romperam a nossa. ílllltrucção do segundo 
grão, arruinada p elo systema. dos exames
parcellados, que a desvirtuaram, fazendo 
della o que nós todo3 vemos, desalentados e 
a.pprehensivos, não esse re~imen de estudos 
geraes, system<ttizado e 1ntegra.l, que ha· 
biltte o homem pat•a a :vid:l. em qualquer 
das espheras de nctividade que as aptidões 
lhe indiquem, mas o passadiço pa.ra. os curws 
wperiores, o trampolim por onde os nossos 
moços salhm para as Faculdades, restrin· 
gida il. este Ideal apenas, exclu>iva.mente, já.· 
não digo prefel'entemente orientada neste 
rumo: a obteuçãr) do titulo, do grá.o a.ca
demico. 

Ora, não 6 possível amesquinhar m a.is a 
missão da instrucçã.o secund:tria, nem des• 
viaJ-a mais de seu ve••dadeiro dest ino, que 
não é, por corto, nem póde ser o est udo me
ramente prepa.ratorio dos estudos superiores, 
subordinado a. elle, simples meio de o al· 
ca.nça.r; mas e e deve ser um curso completo 
e sobretudo nutonomo, que t~m em si mesmo 
a. sua razão de ser e a sua finalidade, inde
pendentemente do ingresso n:ts academias . 
Nio é meio, é ftm, porque deve exiatir, 
abstrahindo da.quella instruoçã.o superior, 
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p:~ra a qual póde ser tarnbem~ mn.s secun· 
úaria.mente, o esta.dio. 

cumpre ao legislador desliga1• do ensinó 
secund~rio esse conceito da.mninho que está 
na mente dos moços e dos pa.es,-mero ves· 
tibulo das academias, sem valor proprio ou 
intrinseco, sem outro motjvo de existil• que 
não esse emanado delbs. (Apo·:ados.) 

Para os fa,zedi)res de exames um a um, os 
preparatoria.nos, como a si mesmos se deno· 
minam, para os estudiosos a conta·gottas. o 
objectivo real e unico, fazendo parcellada
mente os prcp:uatorios, é a m:~tl'icula, que 
lhes assegnro mais tarJ.e o ambicionado gráo. 

Para o Es~ado, porém, são dous cursos au
tonomos, no senüd.o de que a instrucção 
secundaria, ·sendo preparatoria ad unive)·si
tates, é, antes disso, preparatoria pa,ra a vltla· 
independentemente da especialização acade, 
mica. 

O Estado tem o direito de exigir que não 
adulterem a instrucção secundaria, isto é, 
essa cultura gera,l que prepara para a col
Jectividade as suas unidades vivas ou pro· 
ductora.s. (Apoiados.) Essa cultm•.::J, geral que 
o.s exames parcellu.dos não verificam e teem 
impossibilitado entre nós, só a. pôde minis
trar o curso se1·iado e integral e só a póde 
verificar a prova de madureza. (Mufto bem.) 

Si o intuito dos que defen<lem os exames 
parcellados é aggra.va.r o mal para trazer-lhe 
mais fa.cil o prompta a medicação, o pro· 
cesso é habil c faz lembrar o methodo de 
Claude Berna.rd, que fez do veneno o agente 
mais effica.z de exparimentação. 

Sou dos que pensam 11ue o E~t:tdo não pótle 
deixa.r de intervir no ensino publico, tanto 
para organiza.l-o como para dirigil-o. E' di· 
rei to e dever seu. 

Deixn,l-o inteiramente á. iniciativa parti
cular fôra. o mesmo que prescindir da in· 
strucção para o desenvolvimento do paiz. 
Que forças ind.ividuaes possuímos capazes de 
emparelhar com o Estado, já não digo 
aptas para o substituir, na satisfação des:;a 
necessidade 1 Pois si na propria. esphera das 
industrias vemos emp1·ezas particulares, de 
viação ferrea, por exemplo, carecendo do 
~mparo official par<lo se constituírem e man
terem ... Vemos o Estado substituir-se a ellas, 
construindo vias-ferreas, porque não temos 
iniciativa individual, nem foi•cas individuaes 
bastantes para taes commettimentos. 

Mesmo sem fazer monopolio do ensino ( e 
em grande extensão do paiz, o Estado o tem 
de facto,porqueconcur1•entes não existem),an
tes existindo a liberdade do ensino, ainda ao 
Estado assiste o direito, para mim indiscuti· 
vel, de dirigil·o e tlscaliz~l-o. Eu ouvi neste 
debate uma aUusão aos princípios de 1889, 
como para mostrar que temo3 retrogra.dado 
com e.~sa tão censurada officializlç!o do en· 

sino, com essa íntm•venção que, dizem, não 
está nas funcções do Estado. 

Sy.r,thores, uma opinião insuspeib, porque 
é do 'um radical francez, exposi tot> sincero 
daquelles princípios que são o direito publico 
do nosso tempo, político militante que se 
proclama e seus concidadãos consideram -
filho da revolução, escreveu, -em outubro de· 
1902, na Reuue de Paris, estas palavras, que 
poço aos collegas permissão para. reproduzir: 

« Não é um bom methodo esse de re· 
clam~r em nome da liberdade em geral a,. 
liberdade de ensinar, sem tel-a Jeflnido pri
meiro ; tão pouco reclamal-a como um di
reito natural, sem o prévio cuidado de dar
lhe a fórmula e os fundamentos. Leia-se o
texto de todas as declaraçõe.i q ~1e fundaram 
o direito publico dos francezes, - a de 1789-
o apropria ca.rta revista em 1830 e a decla
ração de 1848 : o livre exarcicio do direito. 
de ensino em nenhuma dellas está inscripto. 
Debalde, dizia Cousin, em lB44, na Ca.mc\ra. 
dos Pares: «percorri todas as declarações dos 
direitos ; em nenhuma encontro o direito de 
ensinar». Sã.o palavras de Emile Bourgeois. 

E outro religionario daquelles princípios,. 
Paulo Bert, companheiro do Gambetta, no· 
discurso quo proferiu por occasião do serem 
inauguradas as novas construcções tia Escola 
Alsaciana, disse : « tenho dofendiuo sempre, 
com toda energia do que sou capaz, os di
reitos do Esta.do em mtttoria de ensiuo ; sow 
defensor do ensino do Est:1do, do nossa. 
grande universidade». 

Sou por essa intervenção; e na questão dos. 
gráos ou titulos com sanccão legal quom os. 
confere é o E:)tado, como é o Esta.do quem 
cunha a. moeda nacional. E nesta a-5sumpto. 
do ensino ora. em deb:Lte, quero dizm•-a in. 
strucção secundaria ou primaria superior, 
vemos todos a necessidade de intervir o Go
Yel•no para conjurar males reaes. 

Digo mesmo, aind·~ que este modo do Yo1·· 
pareça, á primeira impressão, um pat•adoxo, 
que, si as circumstancias obt•iga.ssem o El:ltado,, 
em certo momento, a restringir os seus cui
dados a um determinado gr;i,o da instrucção 
publica, levando-o a escolher entro este ou 
aquelle ensino, o secundaria ou o superior, 
penso que a preferencia devia. recahir no. 
ensino secundaria, attendendo a essa instru
l!Çã.o media ou geral, porque ella aproveita á. 
mui tidão, á massa, ao maior numero de na.
cionaes. (Mttito lJem.) 

E de facto, si um povo póle ser economica
mente prospero e politicamente forte, sem. 
possuir a elite inteUectual formad·t por in· 
dividualidades culminantes que lhe dão a 
gloria por seu saber, por suas descobertas, por
suas obras, elite que a instrucção supe1•ior 
prepara, não pôde set• igua.lmente forte e 
prospero o.povo que carec!L des3a. cultur:J. ge-. 
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rn.l dos cisludos seeundarios,que a vigora para. 
a Juta da vida e torna apto pa.ra a assimila
-ção de todo progresso. Povo a que falte essa. 
instrucção será hoje uma. nação inferior em 
todas as nta.uifestaçõl.lS de- sua: vida, nacional 

. e exteriol'. 
Dos EStados Unidos, diziam, ha. bem poucos 

annos, autoridades om m<~teria. de instrucçi10, 
·que de ioda& as nações modernas era a.quella 
em que a instrucção é menos intensa e mais 
gencra.liza.da. O que o.lli o ensino perdia em 
elevação gank~va em ex:tensão. A cultura 
méctia teem·na os amel·icanos em proporção 
maio1· qu9 o~ europeus. IoverM.mcnte, a an· 
tiga. c i viliza.ção, que o choque dos ba.rbaro~ 
subve!'tell. A' antiguidade groga e romana não 
faltaram homens da g~nio, nem pensadores, 
como a idade modern:1 não produ~i~ mais 
eLevados ; não foi a intensidade o que f<'ltou 
ãquella civilização, foi a generalidade ou ex
ten~ã.o de sua cultura, Ruiu pela. estreiteza 
·d" sua hse. 

Sr. Presidente, é ~nbido que só fiJ.zem o 
curso gymnasia~ aquelle,~ que se destinam 
aos CUT'sos superiores, o que j:t é um mal, 
por isso que, conforme já disse, a instruccão 
secundaria não é buscada sinii.o como pre
paratoria de ingresso nas Faculdades. Mas, 
alli mesmo, nem todos esses candirlatr.s ao 
titulo academico concluem o curso ; antes 
disso, logo quo tenham exame final de umas 
tantas rnatci'ias, sa.hmn do curso e se fazem 
c6o fóra p!'epa.rat.orianos da.quellas 4iscipli
nas qt~e lhe restam para completar o numero 
das di~cip!inas requer idas p<.n:a a matri~ul:l 
no cul'l!o academico do sua cwolh". 

Assim ganham tcmpu, anda.rri mais rapi· 
damente do que si conclui,;som a. seric gy-
mnasial. · 

O granuo numel'o dos moços, o numero 
dellcs immensamcnte maior, candidatos 
tambcm <Ls academias, propi.lr<J. se, port!m, 
fóra do~ gymnasi,,.~, ga.ulmndo um a um os 
:preparatot'ios, por ollcs marinhantlo ao~ 
BilltiiB, até preparar o numero preciso. 

Está clttl'o que taes pl•epa.ratorios não faz 
ningucm sinã.o para matricular-se nas Fa· 
culd:;.des. · 

E >:lstcm os dous regimens- o de direito, 
a ma.durezJ. e o de facto, que vurnos per. 
mittir ainda por mais não sei quantos 
annos. E a coosequencia é que o regimefl 
abolido vo.e abolindo o regimen de ma
dureza. 
- E' uma a narchia completa e disso!Yente 

da instrucção secundari9J, que o Cltl\me pa,r
celJado impede que seja valida e real. 

Tenho c.nvid~;~ dizer, Sr, Presidente, que foi 
este regimen que rormou a geração actual. 

Sej>t.mos mais modestos (l·iso) a digamos 
·que ella. podia ser melhor. (Milito b~m ; 
· tXflt>íados , ) 

Mas, eni. verdade, o que tinhamoiJ ho. cerca 
de duas decadas, si não era bom, era, e isso 
semduvida alguma, melhor do que o que 
T8l110!1 agora. 

Eu fiz os meus eume~ por egte re«imen, 
é oorto, E bam sei e sinto as ralhas que dei
xou em meu cnrso de humanidade3. C trso, 
sim, porque eursoi um externato que havia 
na. minha terra, servido de optimo pessoal e 
obedecendo, conforme o p 1•ogramma. ofllcial, 
a um plano seriado de estudos .Não ftz pre)_)a· 
ra.torios um a um, com uma breve rcticencia 
de tres mezes entre elles ; eu os tlz em dua.> 
epoca.s sómente e dentro do prazo de dezoito 
mezes. 

O SR. MAr.AQTJIAS GoKÇAlNES - Havia 
um tempo limitado , de um anno, ao prin
cipio. 

0 SR., GASTÃO DA CUNHA - Lembl'a-me 
bem o disU11cto collega Deputado por Per
nambucl}, 

Havia período marcado, após o qual cadu
c:tvam os exames; sim, s::mhor, ePam validos 
dentro de um determinado lapso de tempo. 

Era assim, em certa medida, em prin
cipio. a concepção do exame de madureza. 
Fixado aq uelle prazo, para cadtwidade dos 
exames feito3, em dons annos, pelo a rt .30 do 
l'egulamen to n _ I. 568, de 24 de fevereiro de 
1855, foi afi11al estatuído o pmm do quat i""J 
annos pelo art. 1. 0 do decreto n. 1.2!6, d~ 
4 dB julho de 1864. Era. esse o regimon em 
vigor no meu tempo. 

Foi, sim, nes:~e regimen, q~1e estudai. NeL·e 
so rorma.ram ant~rionnente out1•a.s gemções 
de bra zileiros ; mas que su c'Jnsttlte a. hfs· 
torüt de nossa ínôtrucç<1o e vcr·se·llil. a. conde
mn~:io croscente do regimeo, ã modida 
da frouxidão crescente no cumprimonto de 
seus deveres pelos oxo.mina.dores o tambem 
no sou~ devores pelo~ paos, <lc mudo que, ao 
prucla.ma.l'-se a Rep JIJ!ica., a climioaçii.o do 
sy.tama. dos ex:~ mos vo.rcolhu:los era p onto 
assento pelos h omens do governo. 

Contrn ollo já é inchiva a lingua~em do 
Ministre do Imperio, no relatorio da 1839, 
relativo aos exume~ nos cursos annexos aos 
curso!! jnridicoa. No relator io do 1843, 
Araujo Vianna accentua « o l'elaxamento dos 
exames de e.dmis~ão aos estudos superiores& . 
o Ministro Marcellino de Britto nomeou, ern 
seguida, uma commissão pa:a inspeccionar o 
ensino no Municipio Neutro, e dizia. que" era 
lastimavel o estado em que se achava a in
stl'ucção primaria e secundaria em todo o 
paiz~. lguaes conceitos emíttiu o Ministro 
visconde de Mo,-eabé. 

A Camara. conhece o rela.torio tão uola.vel 
de Justinütno José da Rocha, em quo elle 
protliga a liberdade de ·lndustria do ensino 
em collegios particulares, onde lecclonava.ro 
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profeseore.s aem capae:idade, nem e.scrupulo, 
empenhados em habilitar os alumnos no me· 
nor prazo possível paPa os exames de pre· 
pa.ra.torios de nQSsaa escolas superiores ... 

Fizaram·sc as reformas de 1851 referentes 
. aos cur~s superiores. .Em 1854, sendo Mi· 
nistro Couto Far1•az, depois visconde de Bom 
Retiro, deu,se a reforma. que instituiu nesta 
Co.. pita! a In18p.ectorla G.eraJ o Con~lho Supe· 
rior de Instrueção Publiea. E a sup~rinten
dencia. do ensino.secandario no pa.iz foi então 
exercida por Euzebio de Queiruz. Vej<L aCt\· 
mara esta nomeação; ella attesta. o patrio· 
tismo do Governo tanto oomo a do nomeado 
um glorioso ex-Ministro. (Apoiados; mui/o 
bem.) · 

Durante os a.unos em que occupou esse 
cargo Euzobio de Queiroz, e foram o pel'iod.o 
aureo de nossa instrucção secundaria, man· 
teve-se a moralidade absoluta no pl'ocesso 
dos exames. Tanto é certo que as reformas 
valem os homens quo as executam. (Apoi
ados). Os relato:L'ios desse pcriodo e a:-> esta
tísticas U.os exames u.tte~tam a serieJade 
com que funcciona.vam as mesas examina· 
doras. 

'De 1862 em cleante houve alternativas na 
administração do ensino publico, bem eonlle
cidas ue meus collegas. Tambem conhece a 
Carna.ra o plano dtt refol'lna Paulino de Souza, 
na qual se ac.centua a vantagem do cur.~o 
seriado, para o qua.l seria mudelo o Collegio 
D. Pe.dro II. 

Uon tra a desm01~alização dos exames :pal'· 
cella..tos clama.vam pedagogistt~s e homens 
do Governo. Entre aquellus se traval'<~m na. 
imprL.msa discussões brilhantes, o nos eela.Lo· 
rios dos Minist1·os, como nos debates do Par· 
lamento, eram po~tos em relevo os vícios do 
systema.. E' esse o traço qúc vae CIJntinuanJ.o 
através todas as admiui:st1·açõcs att~ o Minis
teria João Alfredo, quanuu Ferl'dira Viann;~ 
formulou positi vu.tnente a l'efol'llla do sys· 
tema vigente pela allopç~ão da prov<l. de ma-
dureza. . 

Tanto nos exames que se e1Ioctu;~vam nqui, 
co1no nos que se faziam nas provi ncLs .•. 

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES~NC:3SC tempo 
não h a via exames em todo o paiz. 

0 SR. GASTÃO DA CUNliA-Pe.rfeHament.e.; 
primeiro no Rio de Janei.J?u; de.p.ois é que se 
a-briram bancas lle exu.me.s geL'ae.s llU.S ca,. 
Jiitae.s das provlo.chts. 

.Mas o que ficaram afinal valendo esses ex· 
ames, prova frisante está no aviso do Minis
terio do Imperio, dos ultimos tempos, pro
hibindo que fossem accei tos como validos no 
Collegio Pedro II exames pres:tados fóra. 
da.quelle instituto. 

Sr. Presidente, já. me sinto fatigado menos 
pelo que disse do que pela hora. Alguns 

minutos restam e nelleJ não posso eonoluir. 
Peço a V. Ex. para eontioua.r aJnanh..ã. 

0 Sa. PRESIDENTE-V. Ex. fica. ÍOSCl-ipto. 
para fa.llar amanhã. 

Fica a diseus~ão adiada pela. hora • 

O Sr. Prel!;ldente-Ei3tando adean~ · 
ia.da. a hom, de.s.iguo pa.Ya aioanhã., a se- · 
guinte ordem do dta: 

Continuação da. votação do projecto n.l86, 
de 1904, dispondo que a estrada de ferro 
de que tea.ta a lei n. 748, de 29 de dezem
bro de 1900, tBrâ seu ponto de partida 
na Vill.a de Ribeirãozioho, e poderá t1·anspor 
o l'io Paraná, onde melhor convenha, enGre 
o porto do Ta boa.do e foz do Tieté, e dando 
outras pr,Jvidencias (2a discussão); 

Votação do projecto n .199, deste anno, que
orça a Receita. Gera I da. Repu blica para o 
exercício de 1905 (2a. disçussão); 

Votação do pr·ojecto n. 204, deste anno , __ 
que fixa. u. despezi:t do Ministerio da .Jus• 
tiça. e Negocins Interiores para. o exercício · 
de l905 (:~" J.i.:;cussão); 

Votação do projecto n. 233, de 1904, auLo· 
rizCJ.ndo o Presiuente dtt Republica a abrir 
ao Vlinb;ted,, da.s Relações Extel'iores o 
cr.edito extr•aor·dina.rio de 500:000$, p;tpel, 
pal'a. occorrer ás despczas com a execução do 
ac(loPd.o pt'Ovisurio entro os Governos do 
Br·;~zil e Jo Pm·ú (8a. discussio); · 

Votação do pl'Ojecto n. 30, deste anno, 
que autodza. o Pl'esideute da Republica. a 
encom,r.entln.t• i i11clustl'ia, pelo Miuistcrio 
d<t Marinha, o :~ na. dos que menciona (3a dis
cu:;.-;lu) i 

Vot:.t~,~ão do projocto n. 23.2, de 1904, auto
riz:,ntlo o i)oder· l~xecutivo a abrir a.o Minis
todo da Mu.1•inh;L o cl'edit.o de 1.304:133$094, 
,;upplcmcntal' ás ruhricas 14a., 15n., l!Ja., 25a., 
2!}' e 27" d'J ar·t. 7" Lla lei o.. l.l·J5, de 31 
de Llezem bro do 1903 (2n. dii3cussão) ; 

Con~inuação Ja. 23. discussão do pl'uj!!cto 
u. 77 A, ue 1904, proroga.ndo até 31 de de~ 
z.elllbro de 1908 o prazo para. a realizJ.çã.o 
de exames parciaes do cul'SO pepa.ratol'io, 
oxigirlo pal'a a. ma.tricula nas escolas de en~ 
sino superior ; cum pal'ecer contrario da. 
Commissão de instrucção e Saude Publica ; -

2<" discus,~ão do pro,jecto n. 216, de 1904, 
autO.dza.ndo o Pode_r Exocut.ivo a abdr ao· 
M.ioisr.erio da Fazenda o cr~di.to ~J:tmordi~ 
nario de 554$351. pa.ra pagamento ao juiz 
fed~ral do .E8pirlto Santo Dr. Ra:ul de Souza 
nia.rliins, em virtude de sen~nça ; 

2.a discussão do projeeto n. 217 • . de 1904, 
autorizando o Poder Ea:eoutivo a abrir ao· 
Mini~ttirio du. Jus~ica e Negocias Interiores o
credito extraor•dinario de 34:16·!$196, para o· 
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Jlail'a!llCDto devido ao aJrcral! ua bl'ígada poli· 
ciai Ernesto P into Macha do; em virtude de 
sentenl)<l.; 

24 discussão do projectc n. 218, de 1904, 
n.utoriz;a.ndo o Pode!' Executivo a abril' ao 
::IH nl~terio da Gum•ra o credito e:a:traordi
nario de I :600$, pa-r a pagamento dos venci

. men tos que competem a Manoel Canuto do 
:'lascimento, con tinuo <Ilidido da Secretaria do 
:Mlnistcrio da Guerra ; 

3• discu;;;;ã.o (\o projccto n. 190 , de 190(, 
aut orizando o POite:' Execntlvo a abrir ao 
~!inúswrio da lndustrh, Viação o Obras Pu
b licas o cr edito e:a:tmordinal·lo de 1:761$280, 
para pagamento da grat ificação devicla ao 
·e:a:-secretario do Ja.rdim Botanlco bacharel 
Joaquim CampJS Porto, como d:ircctor in
"ter ino do mesmo j<Hdim, de 2i de março a 
21 de a.gosto de 1897 ; 

3• discussão do projocto o. I 92, de I 004, 
autorizando o Poder Executivo a a.brir ao 
Mlnisterio da. Marinha. o credito extra.or

. dinario de 1 : 397$()66, para pagament ao 
operario serralboiro-lampista Ernc.to Lu

. ziano Mt.rtins, da. rli1Ierença de v encimentos 
<lue deixou de receber ; 

Nova discu~sio ~ unica. do projecto n.164 D, 
de 1904, redacçã.o para. que seja submotiida. ;L 
discussão especial, de accoruo com o 11.1·t. 169 
do Regimento Intorno, da emenda. olferecida 
na 3• discussão do Pl'ojeotl> n. 164, deste 
anno, autorizando o Pro.~idente da ltepublica 
a abrir ao Minlsterio da. ludusLrla., VIação e 
Ob1•as Publi~~as o credito extraordioal'io {[e 

·20!440$ pa.ra pagamonto das dia.I•ia <iUI! 
competem a.os engonheir·os e auxiliares do. 
·Rio de Jtmelt·o Citu ImJn'<l~elilenls, limilcd. 

Nova.discossã.o e unica. do projccto n.l64 E. 
de 1904, redacção para que •oj:\ submettida. 
á. discussão cspeclt\1, de accordo com o a rt . 169 
do Regim~nto Interno, d~ emenda o!T~rectda. 
na. 3• discussão do p:·ojectJ n. 164, destn 
anno, autorizando o Presülonte da. Rof:u· 
blica. a. nbr·!r ao Ministerio da Jnrlustriu, ' [a
ção c Obras Publicas o crelito ext1•aorJinar io 
de 28:170$ pa.rO\ pagamento da.e dia,rias que 
competGm a os engenheiros t!scaes d:.~s Estra
das de Ferro arrendada.~ pela. União ; 

2• discussão do projecto n. Z)5, d3 1901, a.u
to ·~izando o Poder Executivo :\ abrir ao Mi
nister io da Industl'ia, \'inç,ão e Obras Pu
blica.~ o c1•edito extl'a.Ot-dina rio de 7:263.$874", 
para. rea lizar o pagamento devido a Arthur 
BE>Jlo. funccionario da Repartição Gorai dos 
Tolegraphos, relativo a vencimentos dos ex
ercici(ls de 1898 e 189;), 

I• discuesão do projecto n. 174 A, de 1004, 
equiparando as idades limiws par a a refur
ma Yoluntaria ou compulsor ia. do l otnciaes 
do corpo de aaude do exercito ás que por lei 
"igoram no corpo de saude da arma da.. nos 
caYgvs de categoria correspondcn~ ; com pa.
recer e subs~!tutivo da Commissão de Ma
rinha. e Guerra ; 

1• discussão do projecto n. 215, de 1 90~, 
determinaddo que o~ tabelliães de notas úo 
Dlstl'fcto Federal passem a. ser denomina.do3 
~not.'1.rlos pu blicos» e dando outr a.s providen
~ias : com parecer a substitutivo da mo.loria 
da Commissã.o de Constitu ição, Ulgisla.ção 
o Justi~a. e voto ero separ ado e sllbslitutivo 
do Sr. Gcrma.no Ha.sslocher. 

Levanta.-~e a sesi!ã o ás 4 ho1•as e 45 mi
o uws da tarde. 

1!l1" ~m;sAO EM 22 DE OUTUBRO DI.\ HJO.i. 

Presi'iencia dos Srs. JuHo de ,lfailo (l• Vice-Pre&iílcn!e) c .·UCI\Cal' G~!imo.nZcs (1• .Sccrc!cwio) 

Ao meio dia. procede· se á. chamada, u. que 1 Julio Santos, Mauricio de Abreu, Ca.rlos Tei
-respondem os Srs. Julio do 111ello, Pereira. xeira Brandão, :b:steva.m Lobo, Oast!io da Cu· 
·Lim:~., Alencar Guimarã.l\s, Thoma.~ Accioly, nha, Da.vid Campista , Anthero Botelho, Ca.r
·Joaquim Pires, Briclo Ftlho, Bnéa.s Martins, valho Britto, Nogll!lil'a. , Lindolpho Caetano, 
Arthur Lemos, José Euzebio, Luiz Domin- 'Venceoláu Braz, Moreira da. Silva., Fernando 
g ue3, Dias Vieira, Ray:mundo Al·tbur, Edu- PI'Il.Sies, Francisco Ma.lta, Candldo Rodrlgues, 
ardo Studn.rt, Gonçalo Souto, Fon>eoa. e Silva, Hermenegildo de :Mor aes, BJr Da.rdo Antonio, 
·Izidro Leite, Teixeira. de Sá, Celso de Souza, Ca1•los Cavalcanti, Paula. Ramos, Abdon Ba
Malaquin.s Gonrot':Y;es, Cornelio da Fonseca, ptlsta., Soares dos Sanim, Marça l Escoba.r, 
Elpidio Figueiredo; Ra.ymundo de Miranda, Ca.ssia.no do Nascimento, Vespa.siano de Al
FeU~bello Freire, Domingos Guimarães, Nei- buqnerque, Diogo Fortuna. e Hom ero de Ca.r
vo., Eugeniil Tourinho, Garcia. Pires, Sa.tyro va.lbo. 
Dia.9, Augusto de Freitas, Alves Barbosa., Abre-se a. sessão, 
Para.nllo.i Monteuegro, Bernardo Horta., Mo- E' lida. a sem deb1te approvada a. a.ct<:l. da 
rei:-a. Gomos, Hereà.ia. de Sá., Correia Dutra., sessão antecedente . 

. Joii.o Baptisl'l, Silva ca~tro, Laurindo Pib, Pa.s8a·se a o expediente. 
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O Sr. Alencar Guimarães 
{1° SecJ·etGo-io) procede á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 

Do 2° escripturario d<1 Delegacia Fiscal no 
Piauhy, Luiz Sabino Melio, pedinlo um anno 
de licença, para tratamento de saude. - A' 
Commissão de Petições e Poleres. 

D3 Ilerculano Estevão de Oliveira, 4" es
cripturario da Alfandega de Santos, pedindo 
um anno de licença, para tratar de sua 
saude. -A' Commissão de Petições e Po
deres. 

São lidos evão a imprimir, plra entrar na 
ordem dos tr•abalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 63 B- 1904 

Emenda do Senado ao projecto da Camara dos 
Deputados n, 63 A, deste anno, que auto
riza o Presidente da Republica a abrir ao 
.lllinisterio da Indust1·ia, Viação o Obras Pu
blicas o credito extraordinario de 12:801$870 
em execuçlto de sentença passada em juZ
gado, em fa'OOJ" dos engenheiros Lucas Pro
ença e Antonio da Costa Junior 

A Commissão de Orçamento, tendo verifi· 
<lado que realmente o nome de um dos enge
nheiros, de que trata o projecto da Camara, 
sob n. 63, deste anno, é José Antonio da 
Costa Junior e não Antonio da Costa Junior, 
como consta do mesmo projecto, ê de pa.· 
l'eccr que seja. a.cceita a emenua do Senado, 
que tem po:..• fim c..>l'l'igil• aquelle engano. 

Sala das Commissões,2l de outubro de 1904. 
-Cassiano do Nascime11to, presidente.-Pau· 
la Rarnos, relator.-Co1·nelio da Fonseca.
~Francisco Sd.-Laurindo Pita.- F1·ancisco 
Yeiga.-Urbat1o Smztos.-Dav!.d Campista. 

Emenda do Senado ao projeclo n. 63 :1, de 
1904, da Camara dos Deputados 

Onde se diz: Antonio da Cost1 Junior-di· 
ga-se-José Antonio da Costa .Junior. 

Senado Federal, lO de outub1•o de 1904-
.Atfonso Attgusto Moreira Penna, Presiden Ge. 
-Alberto José Goi1çal-oes, 1 o Secretario.
José de Almei~la Barreto, 2° Secretario in· 
ter in o. 

Projecto n. 6.'3, A de 1901, da Camara do 
Deputados,· que autol"i~a o Pres·idente da 
Republica a abrü· ao Ministerio da Indus· 
tria, Viaçcio e Obras Publcas o credito ex
traordinar,:o de 12:801$870, em execuçtío 
de sentença passctda e1n julgado f!?n favor 
dos engenheiros Lucas Proença e 1intonio da 
Costa Junior. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente de Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio da In· 
dustria, Viação e Obras Publicas o credito 
extraordinario de 12:801$870, em execução 
de sentença passada em julgado em favor 
dos engenheiros Lucas Proença e Antonio 
da Costa Junior; revogadas as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 21 de julho de 190. 
-F. de Paula Guimari'íes, Presidente.-Ma· 
noel de Alencm· Guim.m·iies, 1° Secretario.-!. 
B. Wanderley de Mendonça, 3° Secretario, 
servindo de 2o. 

N. 245-1904 

Atdoriza o Governo a computar para a apo· 
sentado,·ia do empregado pubUco Antonio 
Rodl"igues Loureiro Fraga o tempo em que 
serviu como professor publico primaria na 
antiga província de Sergipe 

Antonio Rodrigues de Loureiro Fraga, 
2° escripturario da Alfandega do Rio de Ja
neiro, requer ao Congresso Nacional lhe 
mande contar para a aposentadoria o tem
po em que serviu como professor publico 
primario na antiga província de Sergipe. 

A Commissão de Fazenda e Industria, a 
cujo estudo foi submet tida essa petição com 
as informações ministradas pelo Thesouro 
Federal, tendo bem examinado os seus fun
damentos, e considerando que o emprego de 
professor publico dava direito á aposenta
doria e está por esta razão comprebendido 
na generalidade do art. 6 do decreto n. 117, 
de 4 de novembro de 1892, que regula.riza a 
concessão da aposentadoria dos fuuccionarios 
publicos; 

Considerafldo que a generalidade em que 
está concebido aquelle art. 6', do citado de
creto não comporta duvidas; 

Considerantlo que o decreto n. 4.153, de 6 
de abril de 1868, implicitamente revogado 
pelo de n. 117, de novembro de 1892, a cir
cular n. 6, de 26 de janeiro de 1894, e o 
aviso do lO de julho de 1896 não podem ter 
a força de derogar, restringir ou ampliar os 
termos daquella lei, que regulou, na sua 
fôrma mt\is definida, a concessão d<\S aposen· 
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tadorias -~ deela.l'OU bxa.tivn.monte os fttnc
cionariOll que a eJJas tinhn.t~ dit·.rlito; 

Considera.ado que é arb: ~r ano dB:.mte dos 
termos pt·eci~os a i:wquivo :us daquolle 
o.rt. e•, que·rer se reduzir a um terço o tnm· 
po de c:.:ercicio d~ !1m llJ?prego, quando 
ctcssa red ucç!o a le1 nao cogttou; 

Considerando que a lei refore- He P em
mente iiO desempenho do emprogo quo d•ê 
dil·~ito á aposontadoria~ _ .• . .. 

Considerando G. ue Sl na o tom. de JUStiça 
seria ao menos de equidade contar para 
aposent<.~doria o tempo consumid_o na ardua, 
paciente e fecnn.da. tarefa do onstnar a ler as 
creanças; . . _ 

Bem c~nsiderado tudo tsto, é a. CommJssao 
da Fazenda e In<lustria de parecer quo seja. 
deferida a petição do requerente e submette 
â consider<~.çã.o do Congresso o aoguin to pro~ 
jecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica. o Govm·uo auto!•izado <I 

computar para. a. apusentl~dor>a. do ompr e
gado publico Antonio Rodt•ig11os. t!o Loureiro 
Fra·"'" o tempo em que sorvJu como pro· 
fessor publico primario oa. t~ntil!~t provincia 
de Sergipe; revogadas as dlsposiçõe~ ern Ct}D· 

tl':lrio. 
Sala. d<lS Commissã.ll!l, 22 de outttbro de 

1904,-J .. 1. 2\'eiva.-Virgilio Erigido, re· 
lator . - Passos Mü·anda Filho. ~ Affonso 
Costa.-Joo.quim Mille1·. 

Comp<J.rccem. mais os Srs. Sá Peixoto, AU· 
r elia Amorim, Passqs Mira.ucla . Ca.l"los de 
Nova.es, Rogel'io de Miranda., Urbano Santos, 
Ohrisíino Cruz, Anizio de Abl'Oll, Be1.erril 
Fontouelle, Virgilio Brigido, Thomaz Cavai· 
canti, Fr~ncisco Sá, Frederico Borges, Jo~o 
Lopes, Sergio Sabr,ya, Eloy de Souza, Abdon 
Milanez, AfConso Costa, MedeiL•us e Albu· 
quel'gue, Pereira de Lym, Joào Vieil'a., E>· 
rneraldino Bandeira, Es~acio Coimbra., Pedro 
Pernambuco, Euzebio do And1·ade, Tusta, 
Bulcão Vianna, Felix Gaspar, Vorgne da 
Abreu, Rodrigues Saldanha, G~Lldino Loreto, 
MeHo Mattos , Americo de Albll(Luerquo, Be· 
lisa1•io de Souza. , Bezamat, Henriqtm Bot·ges, 
Francisco Veiga, Ad11lberto Fert'az, Lamou· 
nier GofPedo, Calogera.s, Olega.rio Maciel, 
José Lobo, Joaquim Teixeir<L B1·aadão, Be· 
nedicto de SGuza, Lindolpha Serra, Costa 
Netto, Juve!IJl,l Millar, B<u·bosa Lima, Ri· 
va.davia. Corrêa, Victorino Moute ü•o, Ja.mes 
Darcy e Domingos ~rasca.renha.s. 

Deixam de corop<J.1'ecer, com ca,u;ja, parti~ 
cipa.da, os Srs. Paula. Guimar ães, \~ande1•ley 
de Mendonça, Ra.ymundo Nery, Ho$~nnah de 
Oliveira, Indio do Br~zil, t.atonio Bastos, 
Guedelha. Mourã:o, Pereira. Reis, Alherto Mu.· 

r.anhão, Pa11la e Silv~. Trindade, Walt'redo 
Led, J<>sé l\Ia1•eellino, Moroira Alves, Al'thm.' 
Oilando, Angelo Neto, Epaminandn.s G1;a· 
cindo, Joviniauo de Carvalho, Leovigildo 
Filgueiras, Pinto Dantas, Rodrigues Lima , 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, Mar
colina J'v!onr<~, Irineu Machado, F idellx Alves, 
Galvão Baptista, Cruvello Cavalcanti, João 
Luiz, Carlos Peilwto Filb.o, Penido Filho, 
Francisco Bern<J.rdino, Bueno de Pa.iva , João 
Luiz AI vcs, Leonel F ilha, Antonio Zacha rias, 
Henrt11ue Sa.lles, Carlos Ottoni , Manoel Ful
gcncio, Olyntllo RibeirG, RodolphG Paixão, 
Pad.ua Rezende, Jesuíno Cardoso, Domingues 
de Castro, Francisco Romeiro, Valois de 
Castro, Rcpouças de Carvalho, Arnolpho 
Azevedo, Eloy Cha ves, All'a.ro de Carvalho, 
Azevedo Marques, Rodolpbo Miranda, Aquino 
Ribeiro, Candido de Abreu, Carva.lho Cha ves, 
Luiz Gualberto , Angelo P inheiro e Campos 
Cartiet'. 

E sem oausr~ os Srs. Cunha Maehado, 
João Gayoso, Arl'Oltclla.s Galviio, Rodrigues 
Doria, Oliveira VallaU.ã o, Castro Rebello, 
Prisco P~raizo, José Monjardim, Ncl~on de 
Va,concellos, Bulhões Ma1•cial, Osoar Godoy, 
Augusto de Va~concellos, Sá Freire. Erico 
Coelho, Paulino de Souro, Viriato Masca., 
renhss, Bernardo Monteiro, José Bonifacio· 
Riheiro Junqueü·a, Jl.stolpho Dutra, CarneirG 
de. Rezende, Berna.rdes de Faria, Camillo 
SGares Filho, Sabino Barroso, Camillo 
Prates, Galeão Carvalhal, H.1rnardo de Ca.m
pos, Cost<J. Junior, Amaral Oesar, Ferreira. 
Br11ga, Leite de Souza, Pau!ino Carlos, Eliseu 
Guilherme, Germa.!Jo Hasslochor e Alfredo 
Varela. 

O s~·. Ga.stã.o da Cunha
Sr. Presidente, o apr ecia do dia.rio da iarde, 
A Noticia, aUudindo ante·hontem nos ter mo<:' 
mais .<ympa thicos, e quo eu sub>crev eria , a o 
rece nte Mto do I:>J•. presidente do Estado do 
Rio de Janeiro, decretando peemios de ~ni· 
m~ão a indus&rias que se localizem no terri· 
torio fiuminen:;e , deu-me a honr!\ de uma. 
referencia a. um p l'Ojec to meu do anno pas
sado, do l do setembro, que traduzia. a. 
mesma :política. economíca. e instituia pre
mios va.rios a diversas industrias n o intuito 
de crear ou nacio!IJl,lizar algumas e fomentar 
ou &ru~ nu paiz. 

Ett, Sr. Presidente, só posso felicitar~me 
pot' vêr agora relembrada aquella iniciativ~ 
minha pelo jornalista do quem foi ella rece· 
bida , aliás com u= calGrosa justificação, 
que ett agradeci e ainda o.gora agradeço, não 
por vaidade de autor, mas pelo apreeiavel 
auxilio que dessa. intelligente d atesa adveill 
à idêa. de que me fizera nesta CMJa. o 
advogado, 
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São estas a.s palavras d'A Noticia : 

<< Na sessão tlo anno pa.ss:1do o Sr. Gastiio 
da. Cunha., um do~ espíritos ... (aqui diz uma 
cousa pouco acceitaveZ) apresentou um pro
jacto cujo mecanismo giri1va exactamente 
em torno da.s subv~Bnçõos e dos promios a 
nova.s industrias. Não nos occorre, <le mo
mento o que foi feito desse project:J ; mas 
o que é CQL·to é que a grave quesr,ão que olle 
envolvia não foi da.s Cllte mais preoccuparam 
a attenção tlo p::.trlamento, nem a do s~u 
p,·oprio auto,·. Agora o Esta.do. do ~lO 
levanta a idéa, e vae pol-a em prattca. St o 
Cono-res:,;o se resolvesse a estuda.r o caso, 
pre~taria um bom serviço.» 

Aqui um reparo, um ·.t nota á mlrgem. 
Ainda p1•cnJe a minha. a..ct.enção e~se . as

sumpto; não e.3tou, nem ~sttv<> m~nc:t mdtffe
rente á sorte de.,se prvJccto, cuJa. excellJn
cia. sustento convencidamente; pol' isso c1ue 
anima.ndo J.e modo ctllcaz n, fund;tçã.o e des
envolvimento de industrias opnlentis;;;im1.s, 
não dá brecha ao desp3rdicio do dinheiro 
nacional. 

O pt•ojecto, sabe a Cama.t'a., apppov.tdo se!ll 
debate e apenas com emenda~, dua~ crew 
eu, quo lhe acm·oscJntc:.ram outr ts ludus,
trias a proteger, mas nao alt.erayam a. fo~
mu1a de protecção, nelle conceb1da, scguw 
para o Senado mesmo na sessão p:1ssada. 

Este anno, um dJ meus primeiros cuida
dos-aqui chegando, foi diligenciar o anda
monto do meu projecto. Fui ao Senado e a 
respeito conversei com infiu:mte. Semdoe. 
Mais uma e mais outra vez vol v1, em pJs
soa, áquaÚa casa do Congt·esso •. solicitan~o 
de alguns Sril. Senadol'es sua mtervençao 
para que o parecer sa.hissc da respectiva 
commissão. 

Que fosse dado o parecer e da. inclusão em 
ordem do dia nlí.o precisava. eu cuidar, co· 
nhecendo bem o espirito escrupuloso, os ha
bitos pontuaes do actual Presidente, expeli· 
to no trabalho, cJmo poucos homens co
nheço. 

Ora, Sr. Presidente, foram atéhoje.bal
dados os meus esforços, embora a rmuha 
solicitude, porque outros trabalhos m::ti$ 
urgentes e inadiaveis, o dos orçamentos, pJr 
exemplo pelos quaes o Senado annu:.tlmen
te clama', teem até hoja impedido; nessa se~
são toda, como no fin ·tl da anterior, os di
gnos representantes de pouz1r~m t~mbam sua 
attenção nesse pl'ojecto de lei, aliás recom
men.da.vel pela exqellente idéa que tra.J.uz. 

Ha de ser isso, Sr. Presidente. Entre
tanto, o editorial da Noticia dá-ma novo ~~
sejo (talvez mais profl.cuo porque a. pubhcl· 

Yol. VI 

dade opera m:tra.vilhas) de solicitn.r de novo' 
desta tribuna, o andamento do projecto quo 
lá está, na pasta da. commissão, a.gua :-dando 
o parecer alta mente repositum. E tenho dito. 
(Muito bem.) 

O Sr . .Elpidio Fisueiredo
Sr. Presidente, a leitura. que fiz dtt mcn
::aaem que o goveenador do Pará di1•igiu ao 
Co;gresso Legisltttivo daquelle Esr.a.do, em 7 
de s0tembro ultimo, traz -me á. tribuna afim 
de chamar a attenção do Governo para um 
trecho da mesma mensagem referente á lei 
de ll de junho do col'rente a.nno. 

A Cama.ra deve estar lembrada das repre
sentações que foram dirigidas ao Congre.;so 
pelas diversas associações commerciaes do 
Brazil, especialmente pela,s de P~rnn.mbo~o, 
Bahh, Rio Grande o desta Capttal, asstm 
como d::ts reelama.ções feitas por alguma.s 
corporações agrícolas contra os imposto~ de
cretados por varíos Estados com relaçao a 
peoductos nacionaes po1• elles importados. 
Essas reclamações deram logar a uma gl'ao
de discu,são e diversos oradores nesta. Casa 
brilhantemente sa occuparam do assumpto, 
mostrando quanto era Inconveniente a per
manencia dos mesmos impostos. 

Em 1900 foi olftJrecido um projecto pelo Sl'. 
Dr. Serzadello Cor1•êa., qua entã?, e com 
muLo bril110, occupava uma cadeu•a nesta 
Ca.ma.ra ... 

O SR. MALAQUIA:; GoxçALVES-Apolado. 

0 St•. ELPIDIO FIGUEIREDO - , •• e aquel
le projecto serviu de ba&e para a discnssã.o 
lio as.:mmnto. O honrado SL'. PI'esidente da 
Repnblicâ, conhecedor dilS necesaid~d~s do 
pa.iz, por suGt vez, com todo o patrwusmo, 
em men':lagem dü·igida ao Congresso, recla
mava m.Jdidas que voJasssm aos E~tad.os la:n
çar mão desse-3 imp:Jstos. Depo1s da d1s~ 
cussão havida,tanto ar1ui,como no Senado,foi 
convertido em lei o pr~jecto olfer:ecido em 
1900 e esJa lei tem a d.~t tt de 11 de JUnho da
quelle anno. 

O art. 2° da lei diz: 
«S:1lvo o disposto no n. 4, § 3° do art. 9° 

da ConstiGuição Fllderal. só é licito aos Es
tados eshbelecer taxas ou tl'ibuto3 que, sob 
qualquer denominação,incidam sobre a~ mer
cadorias estra.ngeiras ou sobre as nacwnaes 
de producção de outros Estados, quando con
correrem as seJ'uintes condições: 

... 2° que a.s taxas ou tributo~, estabele
cidos incidam ta.mbem, com a maiS completa 
igualdade, sobro as mercadol'ias similares de 
producção do Estado~» . _ . 

Esta lei, S1•. P.L·esidente, amda nao esta 
em execução pot' não ter sido ainda expe
dido o respectivo regulamento, raa.s § de 
admirar que antes de ser dada execuçao f. 

63 
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referida. lei, já ha.ja. quem procure ~ophL"
mal·& lembt•ando ao Congressó do Estii.do a 
creacão de medidas que contra.virão os dis
positivos da lei federal, a. que me tenho ra
rcrldo. 
· Diz o govermdor do Pará, em sua men

sagem: 
«A nova lei federal que p1·ohibe os chama

dos impcstos inter-esta.duaes vos deve me
recet• especial atteução. Tenho muiw vezes 
notado que as ta.xa.s diÇa.s de desembarque 
nunca tiveram por fim obter rooursos para o 
Thesou1'0. Taxas eminentemente proteceio
nistas, ellas destinava.m-sa a fazer viver in
numeras estabelecimento~ produotores de ca
chaça, que constitue a Pl'inoipal industria. de 
a.lguns dos nossos municípios. Ti v e occasião 
de demonstrar que a dilferenca no custo de 
produoção entre a ca.cba.ça paraense e a de 
l'ernambuco era tal, que so ao imposto de
via. a.quella p oder lucta.r no mercado com 
·estA. SupprimiJo o impoJ!o pela. lei federal 
acima citada, urge que torneis :providencias 
no !entido do amparar a iodustn a que vivia. 
a sombra. da protecção offioial . Não seria de 
difllc!l esta.bef~imento uma p a.tent'l sobre as 
casas commermaes que vendessem ca.cha~.a. 
a.nnexa ao imposto de industrtas e profissões, 
correspondente eucta.mente á importa.neia 
que o Thesouro perde com a suppressão da. 
taxa de desembarque, v.ccrescida de uma. 
g_uantia que no flm do exerelclo fosse distri
buida a. titulo de premio pelos esta.bateci
mentos produetores em beneftoio da produ
cção de cada. um. Medidas deY&ia.m ser to
mo.das para impedir as fraudes. » 

O governador d!~, .Pa.rá. emprega. o termo 
cachaça como equn'a.lonte de aguardente e 
a.lcool, e, conforme se vê da. leitura. que 
a.cabo de fazer, lembra um meio de fraudar 
a. lei, pois diz : não seria de dilllcil estab3-
lecimento uma. patente sobre ae casas com. 
merci&es que vendessem caohaça, annexa ao 
ímpos~o de industrias e profissões, cm•re
spondente e:~:acta.mente a importa.nci<J, que o 
Thesouro perde com a snpp1•essã.o da ta.u ue 
desembarque, accrescida. de uma qua.ntio. 
gue no fim do eroercicio fasse distrw11ida a 
W ulo de premio pelos estabetecimeutos p;·o
ductores. 
. Vê-se, pois, Sr. Presidente, quo o gover· 
!lador do Pará. quer quo se estabeleça. um 
1m posto ele patente sobro todas as casas ftne 
no seu Eslado venderam aguardente ou 
alcool. 

Ora, muitas dessas caso.s hão de ser impor
tadoras, teem de receber aguardente ou 
alcool de outros EstMos para depois ven
derem a.~a reta.lhislas ; logo, é claro quo se 
trata de Imposto de impol"llÇão de produdoo 
naclonaes, sob o f"lso titulo de «imposto de 
-}lll.tente. ~ 

Dema.is, essa nova contribuição que te1•á 
de SGl' eltfgida do produetor do Pn.rá. lhe 
será depois restituída a. tHulo de premio, de 
modo que elle nada. pagará e, conseguinte. 
mente a contribuição sO recahiril. sobre o~ 
prod.uctos de outros E:~tados. 

Eis em que está o sophi;ma. que o gover
nador do Pará. pl'epa.ra para. illudü os eJreitos 
da lei de 11 de junho. 

Foi pcns:J.mento dos autores dessa. lei a 
prohibição do imposto de entrada de IUerca.
doria.s de producção n~ional, ainda que sob 
<tcnominaçã.o de imposÇo de pa.ten~. de esta.
ti;tica, de glro e outros equivalentes. 

Ort~., desde que o Governo está eln.bora.ndo 
o regulamento para. qne possa. entrM em 
execução a lei do ll de junho, cumpro um 
dever trazendo ao seu conhecimento o que 
consta. d:J. mensagem do governador do Pará. 
e cha.ma.ndo a sua a.ttenção para o ca..oo, a1lm 
de que em disposição do regulamento em 
elabOração providencias sejam dadas que 
impossibilitem o estabelecimento de taxas 
eaia.duacs contrarias aos dispositivos daquella. 
lei. 

Sr. Presidente, esses premios lembrados 
pelo governador do Pará podem trn.zer ainda 
outras consequencias. 

Elles virão com certeza a.nima.r o plantio 
de canoa no Pará e desde que os que tive
rem de cultivar esta planta encontrem re· 
munera.çlío, hã.o de estender a cultura. e 
naturalmente, pelo excesso de produc<)ão 
subre as necessidades do consumo local, serão 
levados á fa 'brica.çã.o do a..ssuaar ••• 

0 Sl!.. F STACIO CoiMBRA-Ha de acontecer 
o mesmo que aconteceu a diversos p:~.izes da. 
Europa, que a.dop~tam o regimen do premio 
na. exportação. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-,.. e para 
desenvolvimento dessa nova. industria. terá. 
o govet•no daquelle Estado de estabelecer 
o11tros :premias, ditfi.cultaodo a acção do Go· 
verno Federal nas negociações já entabolada.s 
sobre a convenicncia da nossa. adhesã.o ao 
convenio de Bruxella~. 

O SR. ~ALAQUIAS GoNÇALvEs- Eu acho que 
não ha. prej uizo nenhum. 

0 Sa, ELPJDIO FIGUEIREDO- 0 meu il
l ustr·e collega e companheiro <to bancada. 
está. em de.la.ccordo commigo nesta parte. 
Eniendo, pot•ém, que a. salvação da industria 
assucareira no Bra.zil dcpenJerll. de adhe
rirmos áquelle convenio. Só o medo ou a co
va.rdia poderá explical' qualquer procedi
mento em contrario, de nossa .Parte. 

O Sn. MALAQUIAS GoNçALVEs- Só a pru
dencia.. 
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0 Sn.. ELPIDIO FIGUEIREDo-Sr. Presidente, 
:feitas estas ligeiras considerações, espero 
que o Gov~rno Fedm•al tomará. energicas 
prov!!lencia~ para o fim de acautelar a pl'O
ducçao nacwnal quand·.J tiver de expedir o 
regulamento daqualla lei, ev.ita.ndo que o 
Pai'á possa fraudar os seus otfeitos. 

0 SR. ARTIIUR LEMOS-Não se esqueça. de 
recommendar que o mesmo seja. feito com o 
jmposto de sello, para que Pernambuco não 
:defraude. . 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-Sr. Presidente' 
·eu acabo de ouvir o aparte do illustre Depu
tado pelo Par<i. Esp3rava que S. Ex. viesse 
defender ..• 

0 SR. ARTIIUR LEMOS-Eu chego nest~ mo· 
mento; não sei o que V. Ex. disse. Não pre
ciso defender o direito delle porque é liquido· 

0 SH .. ELPIDlO FIGUEIREDO- •• , O direito 
do seu Estado, explicando o trecho da. men
sagem que eu li; mas S. Ex. foge a esse de
ver e procura justificar o procedimento do 
governador do Pará com o do governador de 
Pernambuco em relação a. assumpto que 
nada tem de semelhante. 

0 SR. ARTHUR LEMO.~- Perdão; não justi
fico. Eu defendo um e accuso outro. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Então defende 
Pernambuco e accusa o Pará. 

0 SR.ARTHUR LEMOS-Accuso Pm•nambuco 
e defendo o Pará. 

0 SR.ELPIDIO FIGUEIREDo-Sr. Presidente, 
trata-se do seguinte: o gov-erno de Pernam• 
buco esM, apoiado em um dispositivo consti· 
.tucional. 

0 SR. ESTACIO CoiMBRA dá um aparte. 
0 SR. ARTHUR LEMOS-Si é inconveniente, 

o Estado é ojuiz da inconveniencia ou não. 
O Presidente da Republica não pódo inter
vir em um<J. questão que diz respei~o â con
veniencia ou nã.o do Estado; só poderia in· 
tervir si se tratasse de uma questão consti
tucional. 

VV. E Ex., qu~ defendem a autonomia, do 
Estado em ma teria do imposto de sello,devem 
·defender o Pará. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- 0 governo do 
Pará acceita a lei de 11 de junho, acha que 
ella deve ter execução, mas aconselha ao 
congresso do Estado um meio de fraudai-a. 

0 SR. ARTHUR LE:r.:IOS-Lembro a V. Ex. 
que nesta Casa se acceitou o projecto do S1•. 
Anisio de Abreu contra o projecto chamado 
de impostos inter-estaduaes.Embora vencido, 
ainda hoje não estou convencido da questão 
·dos princípios. 

U.l\1 SR. DEPüTADO-No cmtanto, o Con· 
gresso Federa:llegislou sobre o assumpto. 

0 SR. ARTIIUR LEl\IOS-Que tem 1! Estou 
convencido de que tenho razão. 

0 SR.. ELP1Dl0 FIGUEIREDO - Colllpl'OhOD·' 
dia.-se, Sr. Presidente, que o governado1• 
do Pat•á d.is::;esse n1. sua mensagem sor in
constitucional a lei de ll de junho, não es
tando pol' isso, na obrigação de cumpril-a. 

O SR. ARTIIUR LEMOS- Isto é que s:;ria 
hel'asia ; não polia cleiur de cumprir. 

0 SR. Er,PIDIO FIGUEIREDO - :Mas, não: 
diz que a lei está em vigor e le:11bra então 
ao Congresso um mnio de sophismal-a. 

Já mo~trni até onde pode chega1• a incon
veniencia2 si for acceita a lembrança do 
Sr. governador do Pará .• , 

o SR. ARTHUR LE~IOS- l::to e questão a. 
ser discuUda llJ Congresso do P<1râ e não 
aqui. 

O SR. ELrmro FiGUEIREDO- Perdão; é 
questão que diz respeito á vila economica 
do paiz, e, por conseguinte. devemos dis
cutil-a aqui nJ Congt•esso Federal porque 
trata-se da taxação de productos nacionaes. 

0 SR. ARTHUR LEl\IfJS-Este não é O logar 
proprio : não legislamos para a vida interna 
dos Estados ou dos muuicipios, e a qu~stão é 
da economia interna dos Estados, desde que 
V. Ex. não encara o assumpto sob o ponto 
de vista da inconstitucionalidade. V. Ex. diz 
que é inconstitucional o a.cto do governador 
do Pará~ 

0 SR. ELPIDIO FIGUEll'(.EDO-Apenas digo 
que elle está lembrando os meios de fi•au
dar a lei, de modo que eu, por minha vez, 
venho chamar sobre o 1acto a attenção do 
Governo Federal p:1ra que no regulamento 
procure impossibilitar a fraude projechda. 

0 SR. ARTHUR LEMOS-E qual o meio, SÍ 
o acto não é incnnstitucional ~ ! V. Ex. con
funde as duas espheras de attrilmições, a 
Federal e a Estadual. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - E' claro 
que, pelos apartes que me dirige o digno 
rep~sentante do Pará, a lei de 11 de junho 
não terá execução. 

0 SR. ARTHUR LEMOS-Quem O disse? Ella 
não versa unicamente sobre aicooi e aguar
dente. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Pelo que 
vejo, o Congresso perdeu o seu tempo legis
lando sobre este ussumpto ; sem effeito 
fo1•am as representações dirigidas por a~so
ciações commerciaes; todo o debate aqui tra- · 
vado, tudo isso não produziu etfE~ito, e o 
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paiz contimb a SBJ? o m.lico prejudicado na 
sua vida eoonomtca., pma que a 1el votadil 
nenhuma execução terá. 

Não acredito nisto e, conllauuo na acção 
do Governo da Republica, cl;amo a sua at
tenç,ão para o caso. (Muito bem, ID1<ito bem; 
trocam-se muitos apartes. ) 

O Sr. Presidente- A~tenção l Não 
lla mais oradores iusct•iptos no e:otpeàicnte ; 
si nã.o houver mais quem Queira. usar 
tia palavra, vou passar a ordem. U.o dia. 
(Pausa). 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Pl:'esidente- Não havendo 
DUmero Legal, para. se proceder ás votações 
das matarias indicadas na ordem do dia, 
;passa-se á. ma.teria em discussão. 

E' annunciada a contiouação da 2" dis
cussão do projecto n. 77 A, de 1904, pr-oro
gando até 31 de dezembro de 1908 o prazo 
:pa.1'& a realização de exllmes pa.Niaes do 
curso preparatorio exigido para a. m~tricula 
nas escolas de ensino superior ; com parecer 
contrario da Commissão de Ins~rucção e 
Saude Publica ; 

O Sl"· Presidente-Tom a palavra 
o Sr. Ga.stão da Cunha. 

O Sr. Gastão da Ounha-Sr. 
Presidente, lamenta.ndo houtem o novo es· 
:Paçamento preposto, e, digamos, deliboPado, 
a.o cumprimento da. lei que instituiu a 
prova de madureza, tl·es veze.s já procJ•asf.i
nada, em 1896, em 1898 e em 1900, de modo 
que até hoje é lett1·a morta aquelln. reforma 
de 1890, eu expandi o meu pensamento ad· 
verso ao perniciosisslmo systema dod exa
mes parcellado~ e maniCestei-me por aquelle 
processo de vcrillcar,ão tlnal dos estudos se
cundarias. 

CUmpt'e eliminar da vez o que ahi está, 
daturp:1ndo a verdadeira concepção do en~ 
sino tfo 2• grito e dando ao ensino superior, 
por basa, a ignorancia. 

Niaguem dissimula o (lesc<~.labro dessesos 
iiudos, todos o veem e lamentam; no emtanto, 
quando se propõe o correcti vo heroico, mas 
Sa.lvaduJ?, pMqus sem clle a cnltura. média. 
ou geral que a denominada, instrucção secun
daria collima. será nenhuma, insub~tituivel 
porque não se lhe pócle dar sueceda.neo de 
igua.l efficacia.; quando se deseja applicar o 
remedto decisivo e unico-sm•ge essa colli· 
gação de receios, de hesitações e perplexi· 
dade&, por certo promaoadt\8 do intenções 
pur?s, m1s ás qua.es se juota.n ta.mbem,furça. 
é d.iz ~l-o , interesses que solicitam e !raque 
Zl\!1 que cedem. 

Qual de nós, senllm'es, desconhece esse pro-
cessada estudar, digo melhot•,de faze1' pt•epa.
ratorios,que seria ridículo si não fosse lam en
hvel, ao nivel dos espíritos mais ob:,usos e · 
cs'.eriliz.vlur das intelligon~ias juvenis mais 
promissoras, regimeo Que só os exames par · 
cellados podem medrar e só o exame de ma
dureza pórle Cll:pungit•, peoces;o ou regimen 
-velo nome nãl) pcrco.-no qu al o livro é 
substituído pelo manual, o programma p elo 
ponto o omt•stee p,;to prermradorde e:~:ames? 

.I:t:u não poclia. melhor do que o fez Edmpnd 
Dêtnolins, no scn conhecido livro- DDnde 
fW<lvem a st<peri<Jridade doJ anylo-sax!Jes» 
fazet• a critica do systema. 

A Cama.ra. que me releve a ex tensão dos· 
t r€chos que vou ler e admir'avelmente de fi
nem o que se passa entre nós ; meus colle
gas aprecia Pão mais uma vez a peropicuida
de da observação, a justezl!, argutissima dos 
conceitos. 

O autor faz a critica do systcma p raticado 
em França. para salientar a superioridade do 
adoptado na Allema.nha e n<~. Inglaterra ; e 
fallando dos exames, processo pelo qual, 
como entre nós, o Estado faz a selecção do~ 
futuros profissiona.cs, diz: 

«0 exame é a. porta. de entrada para as 
uiv~,l'S<l.! carreiras. Se1· feliz no exame é 
a prooccu pação do joven francez, p .is que 
todo seu fu.turo depende desse primeiro 
exito. 

As familii1S procuram os meios mais 
effl.cazes para :ücançar esse ex! to ; e po1· seu 
ltt<lo a escol& vae so cunstituir do m odo mais 
favora.vel p~t·a triumpllar nos exames . Nem 
poderia ser do outra fórma., p orq ne as fa.. 
m ilins p l'cfe l'em as iusti tuições escoLnes 
pelo uurnero de alurnn,Js quo ellas fazem ad· 
mittir cada anno nos dive rsos curso~ suporia· 
res . Um c~llegio que nãp p1•ospert1~se nesse 
gonero da Bpo,·t pe1•deria logo o e alumnos . 
Para. elle, portanto, 6 um !I. questão de vida 
ou de morte .» E o meio m<J. ls seguro de t\1· 
c~nçuJ? a vic~oria consisto no processo soguin· 
ta, que o r.uto1' denomina chautfage e «con
siste em dar no menor tempo pos~i\·el um 
conhecimento superficia l, mas momenta.nea· 
mente suillciento, das ma.~orias do exa.rne.> . 
E pot•que es.se ensino apenas ministra um 
conhecimento momentar~eo das disciplÜlO.', 
elle assim e:<plíc~l: 

«Si esse system't de ensino ti v esse por fim 
transmitth· conhecimentos reaes e apr o
rund.:ulos e de~om•olver pelo exercício as fa· 
cu Idades suporiore> do espil'i to, o s:Ju resul· 
ta.do seria duradouro . Ma.s comG consiste 
princJpalmente e m esfúrços <le memol'ia., 
sou etf<Jito é todo de sup3rtl.cie, não penetra. 
na in&elligencia. o passa ra.pidamente. Basta. 
em ><m momento dado estar nas condições 
d~ vencer o exame. Obtido este resultll llo , o 
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resto é accessorio, por Lso que a carreira no prazo que havia. para caducidade dos 
€Stá ga.rantida ... Esse regimen. proprio exames avulsos. 
para formar funccionê.\rios, não é egualment.e No re1atorio do barão de Mamoré encon• 
apto para preparar homens capa.z:Js de crear tram-se as conclusões da commissão presi
sjtuações independentes e vencer difficul- di da pelo visconde do Bom Retü·o. 
dades polo proprh> esforço individual... Esse Ministro inspira um projeeto apre-

Qnando o espírito foi acostumado a per- sentado ás Camaras instituindo o exame de 
correr a. supedicie das co usas, a estudar só- madureza e decreta uma só época de exames 
mente resumos, a comprehender dep1 essa, a. para os qua.es haveria uma seriação das dis· 
.assimilar o maior numero 1)0ssivel de conhe- ciplinas. O l)rimeiro Ministro do Imperio do 
cimentos no mais breve tempo possivn!, todo gabiner.e João Alfredo não dissentiu das idéas 
trabalho methodico e aprofundado torna-se de seu antecessor quanto a.o que denominava. 
impossível... E naturalmente esta impo- . «os exames avulsos». O segundo titular da. 

·tencia será tanto maior quanto mais longo e pasta. do Imperio, no mesmo gabinete, o emi-
íntenso tivel' sido esse systema. de ensino a. nente Ferreira Vianna, formulando o seu 
que alludo e o de exames que elle visn,. plano dn refol'm<t da instrucção, estabelecia 

Eilte phen):meno esLá elevado ao maiol' 
gráo em nossas escolas o tornar-se·ha evi
dente, desde que se experimentem quali
dades mais brilhantes que solidas. Nosso re
gimen escolal' D.ctual fórma, pois, es~encial
mente funccionarios; é pouco apto pn.ra dae 
·outro prod.ucto; ê, ~ obretudo, impt•oprio pc\ra 
formar o homem.» 

Escriptas para o Brazil, oão ê assim~ 

0 SR. SATYRO DIAS-Absolutamente. 

0 Sn. GAS'l'Ão DA CUNHA.- Entre nós, se
nhores, bem sei que não é nova n. induskia., 
mas essa. merca.ntilização do ensino. outr'ora 
mais recatada, pompêa. hoje sem reforma. Os 
jornaes inserem annuncios ele Pl'Cpal·adores 
de exames que se incumbem de apl'omptar 
disoipulos, em línguas e sciencias, no pl'azo 
de tres mezes e a. té de 30 dias. 

Ha colleglos que recebem almnnos em con
signa<;ão. Mais pl'ocurado aquello quo me· 
lhores conta. apresenta ;t seus com1mttentes, 
isto é, o maim• numero de exa.mes e no me· 
nor pt•azo de tempo; o, no caso, tempo <~ 
dinheiro. (Muito bem.) 

O mal é antigo, bem o soi, mas agom. o 
mal recrude~ceu por cansas geram; que nfio 
vêm ao caso pôr em relevo. Está mt psy· 

·chologia da época. Uma causa. po1•ém, é 
toda especial e provém da propria existen
cia legal do exame de madureza., isto é, dn. 
imininencia dello, cuja espoctativa, pois, 
aggrava a situação. E' formidavel em torno 
dos lentes o assedio dos alumnos e dos paes 
pa1•a evitarem que os colha o regimen d<t 
madureza. 

E assim, pa.ra o r•ebaixnmento das provas 
.e do estudo, dú.·se a cumplicidade daquelles 
que deveram ser os mais inter·essados em fis
calizar o ensino de seus filhos. 

O mal é antigo, mas não era. tão profundo, 
nem tão geral, nem tão constante. Hoje é 
endemico. 

Já fallei na corrente de opinião firmada 
{!Ontra o sys-tema desde o Imperio, bem como 

o exame de madureL:a .• 
Feita a Republict\, a. occasião era pl'Opicia 

pn.rJ. a refvrma., quando o Governo Provi
sorio eofelxa.va. todos os poLlere.:; ; o occupando 
Benjamin Consta.nt a pasta. d~t Instrucçiio 
Publica., decretou-a., remodelando o ensino 
otncial em todos os seus grâos. 

E~pirito educado no professorado, que elle 
exerceu na antiga Escola Central, na Escola 
Normal, no Instituto de Cegos e tambem no 
Oollegio d0 Pet1l'O II, olle estava plenamente 
habilitado pal'<t comprehender as necessida· 
des do ensino c tinha capacidade para pro
vel·as. Pena foi que o espírito de sy.:~tema, 
::t inflexibilidade do doutrinaria imprimisse â 
sua obra um cunho accentuadamente sectario. 

Não me cabe a mim, nem seria opportuno 
o momento, fuzer a cr•itic::t da sua obra. Ao 
tempo da promulgação da, reforma salienta· 
r•arn bem esse cr1•o político ; e tanto ao 
legislador•, como a.o administrador oppuze· 
r<.1.m seilsa.tas ponderações quo o tempo vi· 
ria em pouco justificar. 

Ao legislador objectaram que ello não a.t· 
tendm•<t pa.t•a as tradições, pal'a as idéas e 
pal'a os sentimentos da sociellade sobre a. 
qual ia agir, de modo que não levara em 
linha de conta essas forças moraes que hão de 
ser postas em equação tambem para. a so· 
lução de reformas ~ociaes. 

O refor•madol', fiel ú. sua orientação philo· 
sophica, só attcmdm·a ao systema quo repu
tava o molho1· e nu. sua applicaçã.o proce
dera com a logica dos geomotras que ril.cio• 
cínam sob1·e flguras trnçadas no espaço, sem 
considerar as resistencias do meio.(Apoiados.) 
Con .~ cquencia ainda. do espírito de systema, 

nesse pla.no se carregou a mão no ensino da. 
mathematica e outrosim deu-se espaço de• 
masiado ao estudo das sciencias. Matarias 
ha vja classificadas no curso de 2° gráo, e que 
pertencem aos estudos superiores. 

Seu erro de administrador foi afastar do 
ensino velhos professores de competencia. 
notaria para. chamar inexperientes, sinão 
incompetente~ , considerando para. tal .. ftm 
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cadeiras rlot>as a.s de portuguez, fJ•ancez, qne nesse caracter dirigiu o. famosa com-
.otc. G1-ande parte desse pessoal novo, eo.tre- missão de inquerito em 1899, escreveu, na. 
tanto, que ttnba o dovor de guardar a obra introducção que procedi! osso repositorio de. 
do mestre, ·roi colla.borar na sua demolição. informações e depolmentos, tJste conceito: 

o primeit•o golpo que recebeu es!le plano «nada é maid dilficil do que r Jmper com um 
de reorg :miza.çio de ensino foi desfechado systeml de educação. 03 homens que elle · 
pela propria Constituição Federal, que lhe formou, não pOdem habituar-se á idea de· 
quebrou a unidade quando entregou o ensino que não seja elle o melhor para seus ftllws. 
pi'imario ás municipalidades c o secundaria como o foi para. si mesmos~. 
aos Estados. Mas, Sr. Presidente, porque este pavor. 

Pouco \empo depois da reforran., antes de q_ue infunde o exame de madureza. ~ 
se abrlr ero, de acco1'Jo coro ollo., aa aulas do Ainda., senho•-es, uma. accusaçã.o t'di ta á
Gymna.sio Nacional, a 18 de março de 1891 , o reforma. de Benja.min Constant , flll esta., a. 
tunccicnario competcntisaimo que o reforma- de t er tambem a.hi, na or,g-aniza.ção desta. 
dor h a via collocado como inspector gera. I do prova, c:~rregado demais a. mão, eel·cando-a. 
ensino pt·imario e secundaria do Districto de exigencias dema.sio.dal>. 
Fedet•al (c;:J.rgo que desa.ppareceu com a or· Pelo quo, foi rectitlcoJ.da ; mas, opinam os·. 
gnnizflção do Distrlcto Federal) otflciou ao entendidos que ainda não é o mais conve
:Mioistro d;\ Inst rucção que succedera a niento, nBm o mais racional o proces.so Vi
Benjamin Constant, secundando as ponder,,. gente, 
ções foitaa collectivamente p~lo conselho Pois que raç~mos outro pt•oce~s·:>; mas 
director; bes pondct•açõo.s foram attendidas nunca eliminar o systema e simp lesmenfu· 

·pelo Ministro o em consequcncla, deõdo o ouidí!or de realizai-o melhor. 
an~o lectivo do 1891, ilqucllo em que come· 
ça.rtn a set' oxecut.'lda a reforma do Gymna· 
~io Naeional, foi ella suspensa abrlndo· 
:;o a~ atlla.s conforme o programma anterior. 
Daht nã.o :parou m~ls a lenta destruição da
quella.s reformas, 

O Sa. PAUL-'"· R&.Mos-Coutinúa em ex·
ecuçã.o do.'lde l do janeiro esta. r eforma quE> 
V. Ex.. dlss~ que é ruim; entreta.nto V. l!.x. 
não apresent.a absolutamente um substitu-
tivo. 

0 SR. GA.STÃO DA CUNI!A-Púrdfio ; :J.\oda 
nw é tempo de apresentar o sub3t itutil·o. 
V. Ex. tenha. pacienc\a. dij me ouvir . 

O reformador pôdo ainda vor o começo 
da obra demolidora.; e elle, depois de oontir 
a. inutilidade do seu labor. de provar o travo 
a.margo dn. deserção de tantos que applaudi
ram os seu$ actos, talvez desilludido lem· o. Sa. PAULA. RA?«OS-:Tratou-se em um. 
brasse com saudade a sua caihedl'a com 08 proJecío de crear untver~ulades; mas. nã.o sa 
discipulos, 0 seu gabinete de pensador com t t•a.ta da base que à o enstno seeunda.rto. 
o seus ideacs, tal como a Cassandra de Schil- o Sa. GASTÃ.O DA. CuNnA.- E' outra. a.pre
ler, depois de bllver visto a reallda:le hor· ola.ção menos justa. TNta.va dos dous con-· 

• reoda das cousas, ll).ment:wa. a. luz de seus juocta.mon'te. Podemos ouldat• e devemos 
ol~s cln.ma.nclo,-l•ostitui·mo a. minha ce- cuidai' de ambos ao roestno tempo. Essa é 
gueua.. meamo o proooseo melhor: um pla.no com-

Corno. quer quo soja, porê~, a ob1•a de ploto e íntegro.! em que so abranja. o cnstnc.· 
BenJa.mm Constant teve o mcrtto de haver em seus dilferentes grúos. 
a.Ue~dido em seu conjuneto, i~tegra.l_e ha.~- Sr. Presidente, porque n.pavora o e:taml.l 
montoamente o. questão do enstno. Nao term de m::ul.ureza. 'I Será em si mesmo 1 
sl~o dltlleil, conservando-a., rect.lflcal·a, eli- o SR P~ouLA. R.~ru:ós-NEio 
mrnando os exagger08 de doutrma. philoso· .. · _ ' ' • 
phica. e a. sobrecarga dos estudos. E della. 0 O SR. ~ASTAO DA. CuNIIA-Rospondo eu. 
que re~ta, talvez só, blr.sta. pa.ra attestar a tambom: n~o. . _ 
sioeertdn.do de seu autor _ a. p1·ova da. ma.· Foi·lhe prejudtoa.l o modo por quo o org:t 
dtu't?za.. • niza.ram, Repito, porém, ?lanienb.amos essa. 

Tel·a-bia. institnido 0 congresso 1 Duvido pt•o_va., t~·at:tndo de pra.t1cal-a de roaneir~> 
bem. As dllficuJdades que estamos a expe- ma ts rac10nal. . 
rímontar para executar essa reforma, reve- St:. Presidente, um professor do Oymoasw 
Iam bem o que seria a. tarefa legisla-tiva. de Nacl!l~al,.moco do ra~a. co~tura e que tem .a 
deoretal-a.. (Apoiado$ , ) experiencJa do mag1Ster1o, am ootavets 

Contm ella, senhores. como contl'& qu:~ol·· artigos publicados na Imprensa, em ja.norro 
quer outt•a. reforma que nesto assumpto de 1901. " 
vbenha. ionovo.t• em habttos meo.tae~, haverd. O Sa, PAULo\ R.\MOS - Apoiado. 
0 ~~as e reiuct&ncia.s dltllceis de vencer. o Sa. GAS1'Ão DA CuNHA - .. . sobre 
11 

O ll~u.'!-tra A.\exa.ndt•e R.i.bot, pres\dente da. e~ames de prepa.rn.torios,e~reveu o l!e~uinte . 
:ommtss .. o de ensino na. Ca.mara Fra.ncaza e sobre a prova. da. madurezo. : -
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«O exame de madureza, como se pratica 
na Allemanha, não tem parentesco com o 
arremedo aqui executado.~ 

0 SR. PAULA RAMOS- Dis~e eu isto da 
tribuna da. Camara. 

0 Sa.G.ASTÃO DA CUNiiA-(Continúa ale~·) 
« Remate dos estudos iniciados c con· 

cluidos com o maior cuidado nos atlleneus e 
gymnasios offi.ciaes, por cujos programmas 
ou disciplinas estão methodicamente dis· 
postos, elle é mais uma formalidade do que 
uma prova definitiva, ampara mais o disci
pulo fraco do que distingue o forte, apre
senta-se como uml\. synthese dos conheci
mentos adquiridos e não se adapta. ás exigen-
cias da analyse, do detalhe. . 

Mais facil, porque desconhece as reg1•inhas 
e excepções dos estudos parcellados, em que 
o menino comparece perante umá banca de 
especialistas para. ser arguido sobre uma. 
disciplina isolada, a sua regulamentação 
entre nós tornou-o um bicho de sete ca
beças, um monstro que apavorou os alumnos 
e os paes. Realizado em uma asseznbléa de 
lentes, não apresentou as garantias de jul
gamento que eram de esperar. Cumulado 
de exigencias, não fui um exame de madu
reza,m~ sim um exame de prepara torios por 
atacado p1ra o qual, si o executassem séria
mente, nem os pt•oprios a.rguentes estariam 
aptos.~ 

Exame de preparntorios por atacado.- A 
expressão é feliz. Não se podia detlnir me
lhor o processo quo temos para as provas tte 
maduroza. 

A ma.dure1a não d, nem BOl'IÍ. obeta.culo si
não ao abastardamento dos nossos estudos se· 
eundnrios pelo vioiadissimo e já. incor1•igivel 
systema dos exames parcellados ou avulsos. 
Ha. de melhorar a situação autual e sem du· 
,·ida difficulta.ndo os exames actuaes ; mos 
ditncultar, neste caso, ê· mot'aliza.r, é tornar 
a pt•ova. uma. realidade. 

Para guem tiver preparo a madureza não 
traz ditnculda.de. (Apoiados.) 

E começando a existir de verdade a 
verificação do aproveitamento dos a.lumnos, 
dltllcultando não os exames mas a simulação 
delles, a prova. da madureza produzirá esta 
dupla vantagem : a melhor selecção do pes
soal que as academias recrutam e· a. dimi
nuição do numero dos candidatos a funccões 
publicas e grá.os a~ademicos, conseq_uencia 
benefica. não só para. ellel!l individualmente, 
como para a. collectividade que verá. au
gmentar o numero dos individuas que sedes· 
tin!im ao trabalho em outras esphera.s de 
actividade remuneradora. Porquanto a pre
occupação do titulo academico, a vaidosa 
ambição das carreiras Utterarias cega. os 
paes, que não consultam a vocação dos filhos 

e são os primeiros responsaveis por seu in
successo futuro. 

E' muito da raça la tina essa. obsessão dos 
gráos, esse preconceito das chamadas profis· 
sões liberaes. 

A lingua ainda guarda o vestigio das 
antigas classes, que outr'ora dividiam a 
nação, estabelecendo hierarchias até na clas
sificação do trablho ; honora.rios, emolu
mentos, paga, remuneração, jornal, esti
pendio, etc. 

Profissões liberaes... porque. é liberai a 
profis:;ão de advogado ou de medico e não o 
é a de agricultor ~ (Muito bem.) 

As diversas funcções, si não são iguaes ou 
identicas, são equivalentes no conjuncto ge
ral; e aquellas chamadas protlssões liberaes 
não conferem por si mesmas honraria aos 
que as exercem, ellas valem o que valem os 
proftsslonaos. 

Não comprehendo em que p:>dem valer 
mais um litterato sem talento, um advogado 
ou medico mediocre do que um habil indus
trial ou commerciante. (Apoiados.) 

A superstição das carreiras que outr'ora 
se chamavam liberaes não cessou ainda. 
Convem muito persuadir aquelles que sua 
fascinação arrasta, sem medirem as Pl'oprias 
aptidões, que ellas não valem mais, nem dão 
dignidade social maior que outras profissões, 
por igual digniftcadora.s do trabalho, hon
rosas para os individaos e mais l'omune
radoras certamente. 

No seculo XVII, tendo Pedro Paulo Rubens 
de desempenhar uma missão diplomatica em 
Londres, o governo hespanhol discutiu lon· 
ga.mente si JlOdia. dar-lhe o titulo de embai
xador, decidmdo afinal pela negativa, porque. 
elle ora um qua.si operaria ou at•tezão, per· 
sona de officio que en fln es de manufactura 11 
venal. 

Rubens foi, dirigiu officiosamente as nego
ciações, mas com elle, seguiu um embai· 
xador ti tu la. r. 

Rimo-nos hoje de taes preconceitos, mas o 
certo ê que eltes não so dissipa1•am ainda. 

Empenhemo-nos em levar á. convicção de 
nossos concidadãos, que é tempo de mudar 
de rumo. Nós outros, das nações neo·latinas 
litterarum intemperancia laboramus, como es
crevia Seneca, fallando da. educação romana 
da. sua. época.. 

Um eminente educacionista e publicista 
argentino, Josê Manoel Estrada, o autor 
das reformas de instrucção qut1 tanto bri· 
lho deram á. presidencia A velaneda, insis
tia. nesse mal quando reitor do Collegio 
Nacional de Buenos Aires em 1879 e dizia. 
que um conjuncto de preconceitos e de illu
sõel impellia a maior pat•te da mocidade 
para as profissões conservadoras da. riqueza, 
ao passo que as profissões destinadas a pro. 
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tluzH-a c<'am quasi quo abwrvidas pelos es
trangeiros; c e !lo manifesta v a o receio de 
que nas mãos destt>~ se conoen trasse um dia 
toda a força da riqueza. nacional. 

E notae, senhores, que Estrada era. um m~ 
doroso paladino da ins1rucção superior, da
quelles quo mais se esforçaram por dotar o 
sen pa.iz de institutos para o ensino littera
rio e scientitico. Elle queria a cultura intcl
lec'tual mais elevada, pot•que dizia elle, si as 
relações economicas são pacificadoras, ella.s 
são ao me!omo pa~;so conuptoras quando 
outros elementos conourrentes não vêm re
ctiftcar ~s seus excessos. Nas democracias 
industrializadas c~roo as de hoje, só uma 
alta cultura in tellectuul e uma boa. educação 
moral poderão contr~b~la.nça.r :1 acção cor
ruptora da riqueza, que intlltra. o egoismo 
nos caracteres e o positivismo utilitario na 
Iegis!ação. 

Como ella, eu quizeia desvinr dessa fasci · 
nação enganadora das carreiras littera.ría.s 
tantas forças que nell!U! vão se esterilizar 
com desvantagem para os indh·idnos c -para 
a economia nacional. 

Os estudos secundarias, eu já disse, só os 
fazem aquelles que quct•cm pa•sar ás acadc~· 
mias. E.•se ingresso é boje facillimo com os 
exames pa1·cell~cdos . A grita co ntt·a o exame 
de madureJ:a provém da convicçfw de qm' 
clle à ifil cultará o passo para e lias. 

E8sn. difilculdade ~um m a l ~ l!:u penso quo 
será um duJ;]o beneficio. 

Mas eu crelo bem quo a Camara. quer· pro. 
rogar o prazo para. os GX&mcs avulsos o o si
lencio dos meu~ collegaa at!e~ta a fidelidade 
da minha inducçlio. ltstou convencido de 
que pela quarta vez vamos, sem revogar a 
lei, burlar a. lei. (Muilo bem,) 

Ora., convicto ou do que esse processo de 
exames desvirtua a ínstrucção socundaria, 
cuja missão precípua 6 ministrar n. cultm·a 
média ou ger~l c ~ecundariamcnte prPparar 
para o _outro grá~ do e~tudos; _rebaixa o nivcl 
do ensrno snpcrrcr, porque nao opera a con
veniente selecção ; favorece a vaidade im
previdente dos paes, como a ingenua con· 
fiança dcs filho~ , desv !ando de outras es
pheras de írabalho actividades que no es 
ercicio das Jettra~ 5ão inuttlizadus ; ccnven· 
cido, porta nto, de que esse sy~tcma é. uma 
c~lamidade, que, mfelicitando tantos indi
Ylduos, vae reagir perniciosamente na so· 
ciedade toda, não posso da r o roeu vot~ a o 
projec1o em debate. 

Mas, sendo ceria rara tniro a delibeJ·ação 
do Congreeso Nacional, que adtar~ pela 
qna1 ta •·cz a execução da reforma de 1890, 
eu deYo proceder como politico; e assim 
t rapo á Cama1·a um& solução conciliatoria, 
}Jropondo essa t1·an~ac~ão que lu1 dia s lem
brava nesta tribuna o nosso preclaro leade1" 

Eu ouvi mesmo as suas p n.lavras como 
sondo a. fórmula do momento : escutei-a 
como voz do commando, que a elle compete 
o não a mim, qne sou da tripulação. 

Nada mais resta. a nós outros convencidos 
de q::e o roginwn vigente é um mal. si não 
pretender quo elle nus infelicito o menos 
tempo passível. E' um mal ; pois tratemos 
de diminuir-lho os ofi'eitos, limitando-o n o 
tempo. 

E' o que venho propor á. sa.t eiior ia da Ca.
rnara. 

Restrinjo adous o periodo da quatro annos: 
cessarão os exames avulsos a 31 de dezembro 
de 1906. Esse i:ldlamento,porém, só é apro-vei
t<>vel aos alumnos que já. tenham quatro exa
mes. Cuido tambam da. :passagem dos estudan
tes que tenham um ou ma is pl'ep::~ratorios 
pttt'a. o curso gymnasial, desde já, si o qnize· 
rem, até aquellarla.ta. Foi uma das idéas sug
geridas relo illustre Deputado pelo Pará, o 
):;r. Passos Mir;;oda e que eu aecoito . Final
mente, sem innovar e antes iJuEca ndo inspi· 
ração na. legislação nacional, faço caducarem 
as approvações em 31 de de~embro de 1906. 

Sr. Presidente, não sei qual a. sone destas 
omondas que apresento a V- E:t. ; oomo quer 
que s0ja,eu estou disposto a. seguir neste caso 
~.quella norma do Mção que est:i. no seguinte 
preceito do De Maistrc:-agir como si pudesse 
tudo o re>ignar·se como si não pudesse nada; 
(Muito bem ; muito bem. O oJ•wlor é 'IJ ÍVa
mente co1npJ··imc;1tndo ~) 

Vôm a me~a, são lltlas, apoiada.,; e posms 
conj nnctnroent.e ern discu:-;são, as seguintes 

E~I8NDAS 

Ao twojcdo >t. '77 ,\ , de f 904 

Onde se <liz-dc 1!!08 , diga ·se-de 1!)06- e 
snbstitua.·~c a rarte fina.!, a. começar das pa
tavrr.s :-não só purn. estudantes-pelo se
guinte: - >ómr.ntc pHn. os esltido.ntes que jA 
tonltam, pelo menos, quatro ex~tmes ~ob ore· 
ginwn dos parcellados. 

Accresccntc:-Os estudantes que dentro do 
prazo acima estipulado não coucluirem o nu· 
B.ero de prcparatOI·ios cxigidns para o in· 
ll'resso nos divm·sos cursos superior es pcr
aem _pa m todos os elfeitos os t•xames em que 
tenh:1m sido app1•ovados . 

§ Ao' estudantes que te nham um só ou 
mais exames parccllados ó fa.cultaua. a ma· 
tricula nos l'Cspec~ivos annos do curso gy
mnasial , sendo pt.~ra esse 1lm. validas aquc llas 
approvações desde a data da presente lei 
até iniciar-se o anno te cttvo. 

s .. la das sessões, 22 de outubro de 1904. 
Gastü.o du Cunha.--Passos Miranda . 
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Ninguem mais pedindo a pa,lavra.,é encer
rado em 2a discussão o art. l 0 e sem debate 
o art. 2° do projecto n. 77 A, de 1904, proro
gando até 31 do dezembro do 1908 o prazo 
para a realização de exames parciaes do 
curso preparatorio exigido para a matricula 
nas escolas de ensino superio1•, com pa.recer 
contrario da Commi8sã.o de Instrucção e 
Saude Publica; ficando adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2a discussão o 
artigo unico do projecto n. 2lí3, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito extrnordinarlo 
de 554$351, para pagamento ao juiz federal 
do Espírito Santo Dr. Ra.ul de Souza Martius, 
em virtude de sentença ; ficand0 adia.da a 
votação. 

E' sem debate encerrado em 2a c.liscussão o 
artigounico do projecto n. 217, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Justiça e Nogocios Interiores o 
credito ext.raordinario de 34: lG4$19ô. par<t o 
pagamento d.:;vido ao alferes da brigada 
policial E1•nesto Pinto Machado, em virtude 
de sentencn.; ficando n.diada a votação. 

E' Sllm debate encerrado em 2a discussão 
o artigo unico do projecto n. 218, de 1904, 
.autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da GueL'ra o credito extruordinarlo 
de l :600$, pn.ra l;>agamento dos vencimentos 

·que competem a Manoel Canuto do Nasci-
mento, continuo addldo da SecretJ.ria do Mi
nisterio da, Guerra, ficando adiada a votação. 

E' annunciada a 3a dhlcussão do projecto 
n. 190, de 1904, autorizando o Poder Executi
vo a aurir ao Ministorio d:L Industria, Via,. 
ção e Obt•as Puhlicas o credito cxtraordiuu.
río de 1 :iGl$280, para p~Lgamento da. grati
ficação devida ao ex-sucreLtü•io do .Jardim 
Botanico, lmchu.:el .Joaquim Campos Porto, 
como director inte1•ino <lo mesmo jardim do 
21 de mal'Çú a 21 de agosto uo 1807. 

Ninguem pedindo a palavra., é encet•rada 
a discussão o adiada a votação. 

· E' annuncittda a 3a discussão do projecto 
n. 192, de 190-1, autorizando o Poder Ex:ecuti
vo a ahrir au Ministerlo dtt Marinha o ere
to extraordinario de I: 397$066, pa1'a paga
mento ao operal'io serra.lheiro-lampista Er
nesto Luciano Martins, da diffe1•ença de ven
cimentos que deixou de receber. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. 
a discussão c adiada a votação. 

E' annuncinda. a nova discussão unica do 
Pl'ojecto n. 164 D, de 1904, redacção para 
que seja submettida á discussão especial, de 
accordo com o art. 169 do Regjmento Inter
no, da emenda oíferecida na :Ja discussão do 
projecto n. 164, deste anuo, autorizando o 

V ois VI 

Presidente da Republica a abrir ao Ministe
rio da In.lustria, Viação e Obras Publicas o 
credito extraordinario de 20:440$, para pa.
gamonto das diarias que competem aos . en
genheiros e auxiliares da Rio de Janei1·o City 
lmpYOV•31íu; :tts, Limited. 

O Sr. Dolllingos Gu.hnarães 
- Sr. Presidente, na rodacção do projecto 
cuja discussão V. Ex. acaba de annunciar, 
deu-se um engano de impressão que cumpre 
seja corrigido. 

Figura na redacção, como artigo unico. o 
u.rt. 1° dtJ projccto; onde, pois, se lê artigo 
unico, deve ser lido art. 1 o. 

Neste sentido peço a V. Ex. que mande 
fazm• a necessari:trectificação. 

O Sn. Pn.ESIDENTE~A Camara fica intei
rad::t. 

Ningucm mais pedindo a palavra,é encer
rada a discussão e aLLiada a votação. 

E' annunciada a. nova discussi'io unica do 
do l;rojectn n. 164 E, de 1904, redacção para 
qne seja submettida á discussão especial, d.e 
u.ccor,lo com o art. 169 do Regimento In
terno, da emenda o.fferecida na 3u. discussão 
do projecto n. 1G4, deste anno, autorizando o 
P emüdente da Republic•~ a abl'ir ao Minis
teria du. Industria, Viação c Obras Publicas o 
credito extraordinario lle ~8: 170$, para pa
ganwnto das Jiarias qae competem aos enge· 
nheirns fiscaes da·~ estradas de feno <'lrrt·n· 
d~v!as pela União. 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada a. 
discussão c adiada a volttção. 

E' sem debate encerrado em 2a discussão o 
tu•tigo unico do pt•o,jecto n. 235, de 1904, au· 
torizando o Poder Executivo a t~brir ao Mi· 
nistoi·io da Industl'ia., Viação e 01. ras Pu· 
blica.s o crcuito cxtt·aol'dimtrlo de 7:263$874, 
para realizat• o pagiJ,ffil•nto ucvido a Arthur 
Bello, funccionario da Repartição Geral 
dos Tolcgr·aphos, relativo a vencimentos dos 
exercicio~ de 1898 e 1899, ficando adiada. a 
votação. 

E' annunciada a 1't discussão do projecto 
o. l74 A, de 1904, equiparando as idades li
mites pt'o.l'a ::t reforma voluntaria ou compul· 
soria dos offlciaes do Corpo de Saude do Exer
cito ás que por lei vigoram no Corpo de 
Saude da Arroad~, nos cargos de categoria 
correspondente ; com parecer e substitutivo 
da Comrnissão de Marinha e Guerra. 

Ninguem 11cdindo a pala.vra, é encerl'adaa. 
discussão e adiada a votação. 

E' annuncia<la. a la discussão do projecto 
11. 215, de 1904, determinando que os tabel
liães de notas do Districto Federal passem a 
SíJ r denominados «notarlos publicas» c dando 

O·i 
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outras pi'OVidencias ; com parooere substi
tutivo da m.aioria d\\ Commi~são do Consti.
iuição, Legislação o Justiça e voto em sep:J.
ra~o e gubstltutim do Sr. Germano Hass
loohel', 

Ningneru pedindo a pala n a, ú encarrada a 
discmsã.(} e adia.rla. a votação. 

osr.Presldeute-E$gotadas asma
terins em discussão da ordem do dia e nã.o 
h avendo numero pina. as Yotações, designo 
pua segunda-feira, 23 do corNinte , a se
guinte ordom do dia : 

Continuação da -votação tio .Projecío n.l86, 
de J!l04, dispondo quo a estrada de ferro de 
que traia a.loi n. 748, de 23 de dezembro de 
1900, terá seu ponto de par tida na YiUa. do 
Ribeirãoz inbo e podorá tra nspor o rio Pa
raná. onde melhor c ôll venha, entre o porto 
do Tabo:l.do e a. foz do Tíeté , e dando outras 
providencias (2• discussão) ; 

Votação do projeoto . o. 199, de:;te aono, 
que orça a. Receita Geral da Republica para 
o exereicio de 1905 (2• discussão); 

Votação do projeoto n. 304, dmt.c auno, 
que fixa. a despeza do Mioisterio da Justiça 
e Negocias Interiores pM•a HI05 (2" discussão); 

Votação do projecw n. 233, de 1904, a.u· 
toriza.odo o Pnsideute da Republic& a abr ir 
ao Mluisterto dl.s Relações Exteriores o cl'e· 
dito extl'aordinario de 500:000$, :papel , para 
occorrer ás despaza.s com a execução do 
accordo provisorio entre os Governos do 
Brazil e tlo Perú (2" discussão) ; 

Votação do projecto n. 30, destG ann o, que 
autoriza o Presidente da. Republica. a eo· 
commeodar !L industt•ia, pelo Ministe1•io da 
Marinha, o~ n:1.-vius que menciona (3~ discus
~ão) ; 

Votação do projecto n. 232, de 1904, au to
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Marinha o credito do 1.304:133$094, 
aupplementn.r á.s rubrica.s 14.• , 15• , 19•, 25•, 
26" e 27a do art. 7" da lei n. 1. 145, de 31 de 
dezembr o de 1903 (2• discussão) ; 

Votação do projecto n. 77 A, de 1904, pro
rogando até 31 de dezembro de 1908 o prazo 
para. a. reallzação de exames parciaes do curso 
preparatorlo, exigido para a. matriculA nas 
escolas de ensino superior; com parecer eon· 
trar io da Commissã? de Instl'ucção e Saude 
Publica (2• discussão) ; 

Voucão do projecto n, 210, de 1904, auto• 
rizando o Poder Executivo a. ab1•ir ao Minis· 
terlo d11. Fazenda o credito extraordina.r!o de 
554$351' para pagamento ao julz redera.l do 
Eaplrito Santo Dr. Raul de Souia Marllns, 
em virtude de ~entença. (2'> dii!Cussão) ; 

Votaç.l.o do projecto n. 217, de 1004, :tuto
riz:mdo o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
teria da Justiça e Negocias Inter iores o cre
dito extraordinario de 34: 1C4$ 196, para. o p:t
ga.mento devido ao a l reres d&. brigada. poli 
cial BrnL>sto Pinto Machado, em vi.rtude de 
sentença (2• discussão) ; 

Vota ç..1.o do project.o n. 218, de 1904, auto.
l'izando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito uxil'<!.ordioad o de 
1:600$, p ara paga!llento dos Ycncimentol 
que competem a Manoel Canuto do Nasoi· 
mento, continuo addido da. Secretaria do Mi· 
nisterio da Guerra (2• di.icussão }; 

Votação do projecto n. 190, de 1904, au to· 
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis· 
te rio da. Industria., VlaçiW e O bras Publicas 
o credito extraordina.rio de l:i61~80, para 
pagamento da g1•atifica.çiío devida. ao ex-ss
cretario do J a1•dim Botanlco, bacharHl J oa
qltim Ca.mpo3 Porto, como director interino 
do mesmo jardim, de 21 de março a 21 de 
agosto de 1897 (3• discussão); · 

Votação do projecto o . 192, de 1904, aut o· 
rlzando o Poder E.tecutivo a abrir ao Minis
teria da Marinha. o credit o extuordina.rio 
do 1: 31l7$066, para pagamento do operario 
sermlhCliro-lampiata. Ernesto Luaiauo Mar
tios, da. dift'erença. de vencimentos que dei-
xou de r eceber (3• discu53ão); -

. Votação do p rojecto n. IM D, de 1904, 
reda.cção para que seja. submettida á dís· 
cussão especial, de accordo com o art. I69 
do Regimento Interno, da. emenda oJ!erecida 
na 3• discussão do projecto n. 164, deste 
a.nno, autorizando o Presidente da. Repll· 
bllca. a. abrir ao Minist&rio da lndustria., 
Via.<Ao e Obras Publicas o _credito e :ttraordí· 
na.rio de 20:t40$, pn.ra. p agamento das dia· 
rla.s que competl.tm a.os engenheiros auxilla · 
res da Rio de Janeiro City Ir.~provements, 
L imilecl (di:roll!Sã.o nnica.); 

Votação do projecto n. !64 E, de 1904, 
redacçã.o para que seja submettida à dlscus-· 
são especial, de a.ccordo nom o art . 169 do 
Regimento Interno, da emenda oft'erecida 
na 3• discussão do projeoto n. 164, deste 
anuo, autorizando o Presidente da. Repu· 
blica. a abrir ao Mioisterio da. IndU.Btrla, Via
ção e Ol>r.1! Publicas o credito extraordioario 
de 28: 170$, para. plgamento das diarias que 
competem aos engenheiros fiscaes das estra. 
das de !erro arrendadas pela União (dlscu8s1í.o 
un.lc~); 

Votacão do projec~o n. 235, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abri r ao MiniS· 
tario de. lndustria , VIação Cl Obras P11blicas 
o credito e'&\rn.oroinario de i :21\3$874, para 
rea.liz:al' o p(lg:1meoto devido a Artllut' Dello 

' 
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funcciona.rio da Repartição Geral dos Tele- o credito especial de 500:000$ para occorrer 
graphos, relativo a. vencimentos dos ex(:r· ás despezas com a realização do Congressa · 
cicios de 1898 e 1899 (2a. discussão); Scientifico Latino-Americano, em 6 de 

Votação do projecto n. 174 A) de 1904, agosto de 1905, eoneedendo :porte gratuito. 
equiparando as idades limites para. a r·efor· para a correspondencia. postal e telegraphiea· 
ma voluntaria ou compulsoria dos officiaes do mesmo Congresso e dando outras provi
do Corpo do Saude do Exercito ás quo por lei dencii1S; 
vigoram no Corpo de Saude da. Armada, nos Di:Scussão unica do parecer n. 41, de 1904, 
cargos de categoria correspondente; com concedendo licença por tres mezes para. 
parecer e substitutivo da Commissão de Ma- tratamento de saude ao Sr. Deputado Ray-
rinha e Guerra (la discussão); mnndo Nery; 

Votação do projecto n. 215, de 1004, de- Discussão unica do projecto n. 243, de-
terminando que os tabelliães de notas do 1904, aut0rizando o Poder Executivo a con· 
Districto Federal passam a ser denominados ceder um anuo de licença, com o respectivo· 
«notarias publicas» e dando outras provi- ordenado, a José Thomaz de Aguiar Gusmão, 
dencias; com parecer e substitutivo da 3° escripturario da Delegacia Fisc:J.l do 
maioria da Cummissão de Constituição, Lc· Thesouro Federal no Estado do Pará, em pro
gislação e Justiça e voto em separado e rogação á que lhe foi concedida para tratai:· 
substitutivo do Sr. Germano I-Iasslocher (la de sua saude onde lhe convier; 
discussão); Discussão unica. do projecto n. 244, de 

Discussão unica do parecer n. 121 D, de 1904, autorizando o Poder Executivo a. 
1904, do oJ.•çamento sobre emendas offerec:i- conceder ao medico do Hospital de S. Se
das na 3a discussão do projecto n. 121, deste b::tstiio, D1•. José Lopes da Silva Junior, um 
anno, do Senado, que to1•na obrigatoria anna de licença, com o respecti-vo ordenado,. 
em toda a Republica a vaccinação cont,·a a em prorogação da que lhe foi concedido.. 
varíola; pelo decreto n. 1.084, de 26 de outubro do 

2a. discussão do projecto n. 236, de 1904, anuo passado. · 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Levant:_t-se a sessão á.s 2 horas e 15 minu-· 
Ministerio da. Justiça e Negocios Inte1·iores tos da. tarde. 

1326 SESSÃO EM 24 DE OUTUBRO DE 1904 

Presideítcia dos Srs. lt~Uo de Mello (1° Vice-P1·esidente), Pereir!" Lima (2° V'ice-P?·esi
dente) e Julio de 111~llo ( fo Vice-Presidente) 

Ao meio dia pl'ocede-se á. chamada a que Freif'e, Fidelis Alves, João Baptista, Lau-
respondem os Srs. Julio de Mello, Pereira rindo p:tta., Julio Santos, Carlos Teixeira 
.Lima, Alenca1· Guimarães, Thomaz Accioly, Brandão, Francisco Veiga, Estevão Lobo,. 
Joaquim Pires, Bricio Filho, Enéas Martins, David Campista, Carvalho Brito, Lindolpho 
Aurelio Amorim, Hosannah de Oliveira; Ar- Caetano, Olegario Maciel, Wenceslau Braz, 
thur Lemos, Luiz Domtngues, Dias Vieira, Fernando Prestes, Francisco Malta, Her
Raymundo Arthm•, Anizio de Abreu, Gonçalo menogildo de Moraes, Joaquim Teixeira. 
Souto, Eloy de Souza, Fonseca e Silva, AI- Brandão, Paula Ramos, Abdon Baptista, 
berto Maranhão, Izidi'O Leite, Cornelio da Soares dos Santos, Juvenal Miller, Marçal 
Fonseca, Estacio Coimbra, Elpidio Figuei· Escobar, Germano Hasslocher, Domingos 
redo, Epaminondas Gracindo, Raymundo Mascarenhas, Cassiano do Nascimento, Ves!' 
de :Miranda, Euzebio de Andrade, Rodrigues pasiano de Albuquerque e Homem de Car
Doria, Felisbello Freire, Domingos Guíma- valho. 
rães, Neiva, Felix Gdspar, Garcia. Pires, Abre-se a. sessão. 
Saty1•o Dias, Rodrigues Lima., Paranhos I E' lida e sem debate approvada a a.cta da. 
MontonC\gro, Bernardo Hort:J., Moeeira. Go- sessão antec9dente. 
mes, .Josê Monjardim, Corrêa Dutl'a., Sá Passa.se ao expediente. 
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O Sr. Alencar G uiana riies da noite 'le 24 do cor rente, no ediflcio do Cõn. 
(1" Secretario) procooe <t leitura. do se- selho Municipa.l.-lntoü·a.da.. 
guio~e 

EXPEDIENTE 

Offléios: 

Do Sr. !• secretario do Senado, de 21 do 
corrente, t ransmittiado o projecto do Se
nado determinando que a.s decisões do Se
nado, sobre v8tos do Prcfei to do Districto 
Federal, serão tomadas por simples maioria. 
- A' Commis!'ã.o do Constituição, Logisla.çã.o 

·e Justi.;:a.. 
Do mesmo senhor, elo 22 do corrente, com· 

municando que, ne>sa data, foi e ovlt1da á 
sancc;ã.o presidencial, a Resolução ([O Con
gresso Naciona-l, autor izando :1 abri r ao ~i
nisterio da. Justiça e Negocias Interiores, o 
credito extraordinario de 290:958$194, pa.ra 
pagamento das qu.tntias devidas a Barnabé 
Mordra Lo.Pes e Braconnot & lemã.os.-In 
teirada. 

Do mesmo senhor, 1lc igual data, i t•ansmit
tindo o projecto do Senado concedendo seis 
mez.es de l icença oom todos oa veocim<>nto> 
ao minist ro do Supremo Tribunal r'edcral, 
Dl' . Lucio de Mendon<'a . - A' Commissão de 
Petições o Poderes. 

Do mesmo senhor, d.; igua l data., commu
nica.ndo que, nessa dt~ta. o Senado, eu viou 
a. sancção presidcnci:l.l o decreto do Con
gresso Nacional, approv~tndo a Conve nção 
Sanitarla In,ernacional, C<oncluíu:~. avs 12 
dias do mez ue junlw do 1904, entre as Re
publicas At·gen tina, do~ E~tado~ Unidos do 
B!'a7.il, do Pa.ra.guay c- Oriental do Urugua y. 
-InteJrad<~.. 

Do Ministerio <la F:~.zecd:•,, de 2~ do cor
rente, satisfazendo ::1 requisição desta Ca.
mara no ofl!cio n. 159, d" 25 de julho ul
timo, no qual Caetano Luiz Machado pede 
Sl.'ja. considerada como reintegração, pnra 
todos os otl'eitos, a sua. nova. nomeação que 
obteve pa.ra o !ogar de officia! de descarga 
da. Alfandegi!. do Rio de .luneiro, etc.-A quem 
fe.z a re.quisil;ã o (A' Commissão de Orça
mento). 

Tolcgl'amma: 
Parahyba., 22 de outubr o de 1904.-Mesa 

Camara. UeputM.os - !tio - Tenho a h onra 
de communica.r a VV. E Ex. que após jura
m ento constitucional perante Asseml>léa. Le
gislu.tiva, v.ssumiu o goYerno do l!;sta.do-qua· 
Lriennio l904. Ll 1908, presidente eleito, sena
do!:' Alvar o Lop os Macha do, tendo ta.mbem 
prestado juro.nJento coojuctarne ute 1• Yice
presidente e leito Dr . Ant~nio 8emeã.o dos 
S8oõos Leal-S:~udações.-Josi Pereg•·ino. 
Iutelrada. 

Requerimento: 
De Ft•ancisca de Pa.nhJ. Azevedo e Souza , 

viuva do a.lfet•es reformado, Paulino José 
de Souza , pedindo pagamento rlo meio soldo 
a que tem direito, desde o fa.llccimento de 
sou marido .-A's Commíss·ões do F:J.zenda. ~ 
Industrh. e de Orçamento. 

E' lido c va.o a imprimir, para entra.1' ue. 
ordem 'tos t raballtos, o segutn te 

PROJECTO 

N. 248 - !904 

Emmd.ag do Se11ado ao p1·ojecto a . 107 C, de· 
1903, q~e re(orm!t a ~e i eteilo,·al para elei
r.Oes federaes 

A Commissão é de pa recer que sejam ap
provadas as emendas otferecidas pBlo Se
nado :l. pt·oposicão n. 107 C. do 11:103, da. 
Cam o.r l\ do~ Deput ados, que reforma a actual 
lo i. de c loições. excluída a const~>n te do 
n.rt . 150, relativa an auRmonto da l'epre
seota.ção de diversos Estados. 

Do Sr . Profoito da cidade de Nictheroy, 
agrade~ondo o valiow apoio prestado pelos 
l'C!PI'<'~ntnnte~ desta. Camara na S<Jlomnida.de 
rcali1.arta em bumonngom ao Dr. Btmjamin 
Constant llotolbo do Mngalhiics, otc,-rn
teirada. 

No longo e lln]xdn.nto debate que sob1·e o 
assumpto se traYou no seio do parl~J.mento, 
foram postos em evidencia. amplo., com
pleta e minuciosamente e:tpla.nados, disc u
tidos e enfrentados os princípios e os sys
tema.s, tudo, em summa, qua.n ~o. directa ou 
indireetameute , dizia respeit<> e se rela.cio
n:~.va. com o coruplox.o e mornento5o pro
blema. da. verda de eleiloral. 

A eontroversle., a cr itica e a lucta. on trs 
a.s diversas correntes de opiniões que se 
disputavam a preeminencla esgotar:~.m, pol' 
completo, o ussumpto, em suas mu lt ipla.s 
faces, dM pontos capitaes aos mínimos de· 
talhe8. 

Da, .Escolas Polytlwhn ictt n M ll/tar·oH do 
Bra.zu o Rcalengo convldan.lo a oK~ Cauuu ·•t . 
para. assistir á. sessão ~oh·mnu quo. om hurno· 
nagem á. mernoria do Dr .. luliu Pt·~~OK do 
Castilhos, será. levQda a. cJrcHo, ila 7 hoJ•&ij di~ 

A Commislliio scnte..so, pois, dcsobriga.da. 
1lu voltn.r á oltpla.nação de theses o theo1'ia.s, 
tlo pt•incipios o doutrinas. 

EihL tmt.ondo r1uo passou o momento das 
ll!~eu~Miícos oscola.stiea~ e que o oppox·tuno, o 
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util, o proficuo, o correspondente aos justos 
reclamos e ás fundaclas impaciencias da opi
nião, tanto quanto . ás imperiosas necessi
dades do momento, é fazm', sinão o melhor 
no sentido do querer c- do pensar do cada 
um, o possivel de obter-se de todos, no in
teresse ímpe::;soal do obj~3cti. vo commum
isto é-a reforma radical e completa do re
gimen olcitoral vigente, sobr·e o qu~l, con
demnanilo-o, dentro e fó :;.'a do Parla.monto, 
é unan]me o accordo das Yonütrlc;;, e d<t opi
nião. 

Quaesquor que sej<1m <tS dívcrgoncia.s 
quanto aos processos e meios de attiugir 
este resultado entre os membros da Com
miss5.o-e somos os prilneiros a reconhecer e 
proclamn.r que são profunclas-em u i l ponto 
todos estão accordes, visamlo embora a~tiu
gil-o por caminbos e meios diversos: a de
cretação da reforma impõe-se com o caracter 
impera ti v o e absoluto de uma. necessidade 
indeclinavel, com a força irresistivel e inso
phismavel de uma verdadeira medida de sal
vação publica. 

Quer isso dizor que a Corumi'"1:ão entendo 
que a reforma eleitor.al é a primeira, é a 
maior, 6 a reforma das reformas, aquella a 
que estão vinculados os destinos e os inter
esses supremos da Republica, aquella a que 
estão e a que devem ficar subordinadas, ce
dendo-lhe o passo, qun,esquer outras de or
dem politica ou social, economica ou admi
nistrativa. 

Nos regimens que tiram a sua razão de ser 
e os títulos da sun. legitimidade, das urnas, 

Emendas elo Senado M projecto n. 107 C, ue 
1903 1 da Camara dos Deputados 

falseadas estas, o vicio que as detuepa, des
prestigiando-as, communica-se, pol' igual, 
a todos os pJderJs que dellas, proxima ou 
remotamente.dm·ivam,Governo, Parlamento, 
\eis, administração o justiça. 

.Assim, a resolução da. Commissão, accei
tando com a rcstr'icção unica, clar;1mcmte 
expressa no primeiro pcl'iolo de:;te pa,racer, 
as cmencbs do Sen·.tdo c pedindo á Cumara 
que as vote, não :;ignHica d :.~ parte de 
seus membros, em nuiori:.t, o repurlio thts 
il1éas o d(),S medidas pot· que anteriormente 
pugnaram, mas ê a resultante, da necesili
da.de e da ul'gcncia, de cuncessões de todos e 
de cada um pa.ríl a realização immedia.ta do 
que entendem corresponder á aspiração, ao 
sentimento e ás oxigcncias da conscioncia 
nacional. 

Com o compromisso de, opportunamente, 
do modo amplo e completo, explica1• o justi
ficar pelo or~ão do seu relator os conceitos 
que, em synthese, ahi vão oxternados, e de 
demonstrar a incontestavel superioridade do 
que se pretende sobre o que existe em ma
teria eleitoral, e, portanto as vantagens da 
adupção do prujecto du. Cama.ra com as emen
das do Senado, feita a resalv;~ qua<Ito á 
relativt~ ao a,ugmcmto da representação de 
diversos Estados, a maioria da. Commissão 
:subscrevo o presento parecer. 

Sala elas Commissões, 22 de outub1·o de 
190<1.- Anizio de Abreu, presidente.-Eneas 
Ma1·tins- Elpid1:o de Figueiredo. - Alberto 
jlfa1·anhão.-Pandid Calogeras, com restri
cções.- Henrique Bo1·ges, co1~ restricções. 

Projecto n. 107 C, de 1903, da Canwra dos 
JJeptttados, que 1"e{01·ma a lei eleitoral para 
eleições federaes 

(Vide proj e c tos ns. 5 o 285, de 1902 
o 107 a 107 B de iV03) 

O Congl'esso Nacional decreta : 

CAPITULO I 

DOS ELEITORES 

Art. l; o Nas eleições federaes, estadu[\es 
e municipaes sómento se1·ão admittidos <~ vo· 
tar os cidadãos b1•azilei ros maiores de 21 
annus que se ali::ltarem na fóema da. presente 
lei. 

§ 1. o São cida,lãos brazileiros : 
I. o, os nascidos no Brazil, ainda que de 

pae e;:;tra.ngeiro, não residindo e~te a serviço 
de sua nação ; 
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eleições. feder~es 

(Vide projectos ns. 5 c 285, de i902 
e 101 a 107 B, de i903) 

2•, os filho~ de po.a brazíleü·o e os illegHi· 
mos de mãe brazileira, na~cido em paiz es
trangeiro, ~i estabelecerem domicílio na 
Republica; 

3•, os filhos de pao brazileiro que estiver 
em cutl·o paiz a servioo da Republica , em
bora nelle não venha.ro tlomicilial'·se ; 

4•, os estrangeiros que, achando~s~ no 
Brazil. a 15 de novembro de 1889, não de
clararam, dontto de seis mezes, depois de 
ter entrado em vigor a Constituição, o animo 
tle conservar a na.cionalida.de de origem; 

5•, os estrangeiros que possuírem bens im· 
moveis no Bra.zíl e forem casados com bra· 
zileira.s, comta.nto que residam n o Brazil, 
sa.Ivo si manifestarem a intenção de não 
mudar de na.cion<J.lldade; 

O•, os estrangeiros por outr o modo na ta
ralizados. (Ar~. 69 da Constituição da. Re
publiea.) 

§ 2. • Os direitos do cidadão brazíleiro s6 
se suspendem ou perdem nos casos aqui par 
ticularizados: 

L o, suspendem-se: 
a ) por incapacidade physica. ou m oral; 
b ) por condemnaçã.o criminal, emqua nto 

durM·em os seus e/leitos; 
2", perdem-se: 
" )por naturalização em pa.iz estrangeiro; 
v) por acceitação de emprego ou pensão 

de governo estrangeiro; sem licença do Po· 
der Executivo Fedm·al; 

c ) po1• allogo,ção de crença religiosa com 
o fim de isentar-se de qualquer onus imposto 
por lei aos cidadãos; 

c! ) por acceitação de condecorações ou ti
tulas mbiliarchicos estrangeiros . (Art. 71 
§§ I• e 2°, da Constituição da Republica.), 

Ar t, 2. • N~o podem alista.r-se eleitores: 
1•, Og mendigos; 
2•, Os 11na.lphabotos; 
3•, a~ praça.s de pret, exceptuados os a.lu• 

mnos das e~colas militares do ensino su
períol' ; 

4•, o!l r eligiosos de o1•dens :monastiea.s, 
compa,nbias. congregações ou communidades, 
da qualquer denominação, ~ujeitas a voto 
da obc1liencia, l'Ggra ou estatuto que im· 
p01•te a renuncia da liberdade individua.l. 
(§ L o do art. 70 da Constituição da Repu· 
b!ica. ) 
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SESSÃO EM 24 DEOUTUBRO DE 1904 §li 

Emendas do Senado ao projecto n. 107 C, de Projecto n. 107 C, de 1903, da Cmnara dos 
190.'3, da Gomara dos Deptttados Depttfados, que reforma a lei eleitm·al pare~ 

eleições {ede1·aes 

Ao capitulo II- Do alistaments (arts. 3° a 
11). Substitua-se pelo seguinte 

CAPITULOU 

DO ALISTAMENTO 

Art. 3. 0 O alistamento dos eleitores será 
preparado em cada municipi"o por uma con~
missão especial. 

A1•t. 4. o Publicada es~a lei, providenciará 
o Governo para que as delegacias fisoaea, nos 
Estados, e a Secretaria do Interior, no Dis
tricto Federal, remettam aos presidentes das 
juntas de recursos (art. 34) os livros neces· 
sarios ao serviço do alistamento, sendo qua
tro para cada commissão, os quaes serão im-

. mediata.mente rubricados pelos mesmos pre
sidentes e por elles distribuídos ás commis
sões de alistamento, começando a distribui

. ção pelos municípios mais disti1ntes. 
§ 1. o Esses livros servirão: um, para as 

~ctas das reuniõas das commissões de alista
mento; outro, para a transcripção do alista
mento logo que a commissão tarmine os seus 
trabalhos, ~ oa dous ultimos para a inscri
pção dos nomes, idades, profissão, estado e 
:dlii1ção dos alisttmdos. 

§ 2. o Quando, até cinco dias antes do em 
que deve installar-so, a commissão de alis· 
tamento não tiver recebido os referidos 
Uvl'OS, requisital-os-ha do presidente do go· 
verno municipal, que os fornecera. por conta 
da União. 

§ 3. 0 Nesse caso serão os li.vrolb r\lb1•icados 
pelos membros da commissão a só s~rvirão 
si, até á vespera. do dia designado para o 
iniaio dos trabalhos do alistamento, não 
forem rvcebidos os que o presidente da junta 
de recursos deveria remetter. 

§ 4. 0 Na bypothese dos paragraphos ante
cedentes, a commissão communicará. imrne
diatarnente á. junta de recuraos a. requi:::dção 
feita ao governo municipal. 

Art. 5. 0 Os collectores ou agentc.s encar
regados da arrecadação di1s rendas publicas 
extrahirã.o dos livros de lanca.men tos de im
postos uma lista dos maiores contribuintes 
do município as.sim classificados : 15 do im· 
posto predial e 15 dos impostos sobre pro
priedade rural ou de industrii1S e profissões 
(art. 9°) ; ou a requisitarão dos chefes das 
repa1'tições competentes, si os livros já ti
verem sido recolhidos. 

(Vide projectos ns. 5 e 285, de 190.2 
e 107 a 107 B, ele {903) 

CAPITULO II 

DO ALlSTA.:UE:NTO 

Art. 3. 0 O alistamento de eleito1'es será; 
preparado em cada município por uma com
missão composta do juiz de dh'eito da co
ma1·ca, do presidente do Conselho, Camara 
ou Intendencia Municipal e do 1 o supplente 
do substituto do juiz seccional, sob a presi
dencia do primeiro. 

Pa.ragrapho unico. São considerados sup
plentes de cada um destes funccionarios os 
seus respectivos substitutos, na ordem de 
sua co !locação. 

Art. 4. 0 Nos municípios que não forem 
séde de comarca, presidirá a commissão a. 
autoridade judicia.ria estadual de mais ele
vada categoria. 

Art. 5. 0 Sessenta dias antes do designado 
para o inicio d JS trabalhos do alis tamento, 
a junta de revisão e recursos da capital do 
Estado, tendo préviamente requisitado das 
delegacias fiscaes os livros necessarios, re· 
mette1•á quatro delles, competentemente ru
bricados, a cada um dos pre~identes das 
aommissões de alista.mentos municipaes. 

§ I. o Estes livros servirão: um para as 
a.ctas das reuniões da commissã.o municipal ; 
outl'O para a transcripção do alistamento, 
togo que e~ta. termine os seus tra.bi1lhos; 
e os dous ultimos p1ra a inscripçã.o do nome, 
edade, profissão, estado e filiação dos alis
tandos. 

§ 2. o Quando, até cinco dias antes do sua. 
installação,a. commis::;ão municipal não tiver 
recebido esses livros, requisital·os-ha do go· 
verno municipal, que os fornecerá po1• conta 
di1 União. 

§ 3. o Esses livros serão rubricados pelos 
membros da commissão e só servirão si, até 
á. vespera do diu. designado para o iuicio dos 
trabalhos do a.lista.mento,não forem recebidos 
os que a junta da revisão houver re
znettido. · 

§ 4. 0 Na hypothese dus pat•agt•a.phos ante.; 
cedentes, a commissão communical'á imme
diatamente á junta, em offiaio assignado por 
todos os seus membro.3, a requisição feita á. 
Ca.mart~. Municipal. 
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5!2 ANNAES DA C.U.fARA 

Emendas do Ser~ado ao p1·ojecto a. 107 C, de 
1908, da Cama r a da~ De1n•tados 

§ 1. o Essas . lis ta.s serão ;m blicad;J.;; pela 
imprensa, onde a houver, oR por cültal 
at!ixado !l. por ~a. do cdiftcio das collector;as 
ou agencias, e a.o mesmo tempo remettiilM, 
p or cópia, á autoridade quo ti ver de p1•esidir 
a commissão de alistamento acompaobadas 
dos neeessarios esclarecimentos ; obrigados 
oS !ancclonarioa, a os quo.os incumbe a. r e
m essa. das mesmM listas, a. p!'e.sta.rem ~ 
as lnforma.ções que poeteriormento lllee 
forem solicitadas, inclusive a exhibição dos 
livros de lançamentos. 

os collectores ou agentes que não cum
priPem esl.a disposição ficarão sujeitos á 
multa. de 200$ a 600$, imposta pelo pi·esi
denteldA commissão de alistamento, além da. 
saneção penn.l em que incorrerem. Solrrerão 
as mesmas penas sifornecerem documenws 
ou certidões falsas, ou !lzerem l<mçamentos 
de medo a. inverter a ordem ou elasso a que 
de-va.m parteno11r os contribuiu tes. 

Incorrerá em igua.l multa, além da sa.noção 
penal, todo aquelle que fa.Mfica.l' ou por qual
quer modo fraudar a. lista. dos contribuintes, 
ou os l iVl'OS de lançamentos e qtuesqu&r 
documentes concernentes'. 

§ 2. • Essas listas deverão conter o nome 
pol' edenso de cada um dos coukibuíntes, 
com discriminação da somma dos impostos 
que elles tiverem pa.go durante o exercloio 
.flna.nceiro definitivame nte enecrrad<). Pal'a. 
o primeiro a listamento .servirá. o exercício 
de 1902. 

§ 3. • Si houver contribuintes <le igual 
quantia em numero superior ao de que tr:~.ta 
este artigo, os refe1•idos oollectot•es ou agen· 
t es oslncluirã.o nas menclona.das Hsta.s. 

§ 4. • Na. organização das li,;ta..:; nã.o. serão 
contemplados os impostos· pagos em nome 
de firmas soeiaes . 

Art 6.• O contribuinte, cujo nome não fizer 
pa.rte da. Ji.lta. o1•ga.nizada. pelo collector ou 
agente fiscal, de accordo com esta. lei, po
derá. requerer ao juiz de direito da cumar"ca 
SOl' na mesma. incluiuo, juntando pa.1•a prova 
do seu direito os re;pectlvos conhecimentos 
de pagamento de impostos, ou cet•tidõ.o 
passada. pela. repartição competente. 

Paragrapho unico. O juiz de direito doei· 
dirá ~m ul~iroa. insta.ncia, onvin<lo o colloctor 
ou agente fiscal, que ti vor e nviado a lísto.. 

P•·újeclo n, t07 C, de 1903, da Camara dos 
Dcpulado•, q11a >'a(orm.a a lei elcilo,·al pan< 
eleiçôe~ (ed e••acs 

(Vid o pl'Ojcctos ns. 5 e 285, .t e 1902 
o 107 a 107 B, de 1 003) 

Ar1. 6. 0 A I do fevcrai I'O. <L comml:>são · 
municipal, quo mandar(;, 15 di:c:; ;_ut ~os, a ffi
xar oilHa.cs con•ti .: t~ndo <,Hiducl~os a. se alis
hrem dentro do pl'azo Joga!, d:m\ com~ço 
aos seus trabalho~ no edit!cio do Conselho, 
Ca.mara ou Intendencia Municipa l, ftmccio· 
n<!.ndo ás segundas, quarlas e sexta-feiras, 
do meio-dia ás tres horas da tarde, durante 
qu!lotro mezes, sob pona de multr~ de 500$ ao 
membro que faltar sem causa. partlc!pad.a.. 

§ l.• A commissão não poderá funccionar 
sem a. toblidarie do numero de seus membros 
elrectivos, e só nos casos de falta destes ser
virão os Stlpplentes . 

§ 2.• As substituições ee f11.rão indepen
dentemente de aviso on coinmullicação dos 
a usentes. desde que constar aossubsl!tutos a 
sua falb e prescnto3 S3 acharem no a.cte 
della verificar. se . 

§ 3.0 No caso de falta ou impedimento do 
presidente da commíssão, será esta presi
dida pele presidente do conselho. c faltando 
este, pelo 1• supplcnle do juiz 8ttbstituto 
federal. 

§ "·" Nas comarca.s em que honvru· mais de 
um juiz lle dlreito, sot·virâ. na com miSSão o 
da 1• vara. 

Art. 1.• O cidl\diío que quirer alistar-se 
fará perante a oommiSll:,o o sou roquorl· 
roento, oso1•ipto, datado o assigoarlo, e do qual 
conste de motlo expresso, alllm elo sou nome, 
cda.de, proJls&'i.o, estado o fllla.çfw, a _pl'ova. 
de su!l re~idcncia no municipio po1• mais de 
seis mez83 e de que ~ maiot' de 21 anoos, salvo 
o disposto no § I •, n . li, deste artigo. 

§ 1.• As pro vas em•ão dadas: 
I, a de edade, por meio do certidão extra

llida do rogistro c i vil ou dos livros paro
chia.es; por do~umonto authentico, do qual se 
verifique te t• o aliotando exercido emp1•ego 
publico ou funcção política., poswir patente 
milita r ou g ráo ~cientifico que exija. a.quella. 
erlar:le, ou, na. fu i h desse.; meios, por justi.fl.
caçã.o lega.lmen te processada e j ulgalla ; 

Il, a de saber ler o osar~~Yel' , esc1'ovcndo 
o alistando pel'ante a commissão, além do 
seu requerimento, o seu nome, Gst~do , fitia
çã.o, edatle, l'esidcncia. o profi~sã.o nos lious 
liv1'0S enviados po!a. j unta da capltt~l (11.rt . 5. •, 
paragt-apho unico); ou ooviaudo o sou reque
r imento com a lottra. e a firma reconhecidas, 
por conhecimento pr opt•io, po1• tabellião ou 
escrivão. 
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SESSÃO El\l 24 DE ·OUTUBRO DE Í §u4 

Emendas do Senado ao p1·ajecto n. 107 C, de 
1903, da Camm·a dos Deputados 

.Art. 7. 0 Aos collectorcs ou agentes in
cumbe publicar o l'emetter as listas de que 
trata o art. 5° dez dias antes do fixado para 
a reunião da commissão de alistamento. 

Paragrapbo ~nico. Si até o quinto dia não 
o tiverem feito, a autoridade a quem com
petir a presidencia da commi-ssão de alista.
mento requisitará, com urgencia, dos mesmos 
funccionarios e do governo do Estado a re
messa das mencionadas listas, e no dia da 
reunião da commissão do alistamento, si 
ainda as não tiver recebido, adiará os tra
balhos até que lhe sejam presentes as 1uesmas 
listas, promovendo immediatameDiíe a ro
sponsabilid;ule criminal dos culpados, e dando 
disto conhecimento ao pro"idente da junta de 
recursos. 

Art. 8.0 Quatro mezes depois da publica
ção desta lei, o juiz de direito da comaraa, 
ou quem suas vezes fizer, convocará, por 
edital, reproduzido na imprensa, onde a 
houver, os m:üores contribuintes do muuici
pio, conforme as listas recebidas, os mem
bros e:ffec t.ivos do governo municipal e seus 
immediu.tos em votos, em numoro igual, a se 
reunirem, no }Jrazo de 10 dias, ás 11 huràs 
da. manhã, no ediftcio do governo municipal, 
afim de se proceder á. orgu.nizaç.ão d(\ com· 
missão do alistamento. · 

§ 1. 0 Nos muuicipios, quo não forem sêdo 
tle comarca, fa.rá ess ·, convocação e pro:'li· 
dirá a commi8são de alistamento a autori
dade .iml.iciaria. usta.dua1 de mais elt:~vada 
ca.tegoria. · 

§ 2. 0 Nos municípios onde houver mais de 
um juiz d(~ direito, a convocação o presi
dencla da commis~Eão do aHstamenLo compe· 
tirão ao juiz que for designado IWlo presi
dente do 1'1•ibunal de Justiça do Estado. 

§ ::J,o No Dlstricto Federal fará a convo
cação e presidirá a referida commissão o 
presidente do Tribunal Civil e Criminal, 

§ 4. 0 Nos Estados ando houver membros 
do governo municipal eleitos por todo o mu
nicipio e outros eleitos 110r districtos, a 
classificação destt:s e dos immediatos será 
feita ittdistinctamente entre uns e outros, 
tendo· se em vista sómente o numero de 
votos que cada um tiver obtido. 

Art. 9. 0 A commissão ae allstamento 
compor-se-ha do juiz de direito da comarca, 

Vol. VI 

Projecto H. 10'7 C, de 1902, da Camm·a doS 
Deptetados, q'ue re{o1·ma a lei eleitora·~ para 
eleições {ederaes 

{Vi<le projectos ns. 5 e 285, de i\.)02 
e 107 a 107 B, de i903) 

Neste ultimo cu.so, si for allegada, a falsi
dade d.o reeonlw.cirneuto, ern dmmncia. es
c; ·ipta e assignada, u. commissão só fará. o 
alistamento depois de observado o disposto na 
primeira parte deste artigo; 

Ill, a residencia, })or attestado de qualquer 
a.utorida.de judiciaria ou policial ou, no caso 
de recusa, por justificação legalmente pro
cessa.da e julgada. 

§ 2. 0 A commisE:fio não poderá alistar, por 
iniciu.tiva propria, por indicação de autori
dade ou mediante procuração, aimla mesmo 
que o alistand o Ü'nhn. notoriamente as qua
lidades de eleitor. 

§ 3. 0 Em cad::1. requeri~ento de alista· 
mento não poderá figurar mais de um ci
dadão. 

§ 4. o Ao secreta L' lo do govorno municipal, 
sob pena de multa de 200$, incumbirá es
crever as actas, cópias, editaers e offi.L}ios da 
commissão. 

§ 5. 0 A commjssão não poderá, sob pre
texto algum, 1•ecusar o cidadão albtavet re
sidente no municipio quo se apresentar, 
como reprosenta.nte üo qu<Llquer a.g·gl·emia
ção politica, requerendo Sal' admittido como 
tiscal dos trabalhos. 

§ G." A falt<.t. de q_un.lquer desses ftscaes, por 
motivo de recusa da junta ou falta de accei
tat;ão do suas recla.mações para resolver 
sobre olla~, tudo devidamente provado, im
pol•tn. nullida.do do ::tlistamcnto o. assim, da 
eleição a q·ue o mesmo sorviu de base, salvo 
caso de ficar demonstrado que a recusa foi 
p1•opusitu.l, com o fim de detorminar a nulli
dade. 

§ 7.° Cabe <"t junta de revisão e recursos de
clarar essa nulHdade, que as Camaras, na 
verificação de podere5 de seus membros, 
tambem podem decretar, na fórmu. stricta da 
disposição acima. 

§ 8. o No livro p1•oprio será lavrado. ~ acta 
dos tro,balhos, mencionando as inclusões e 
as não inclusõe:::, a summa das decisões da 
commissão, dos votos divc;gentos, das recla
mações e protestos dos ftscaes, bem como a 
falta do comparecimento, justificada ou não, 
e as correspondentes substituições. 

§ 9. 0 Nu ultimo dia. do prazo do alisLa
m.ento, a, acta concluirá pela declaração do 
encerramento dos trabalhos. 

()5 
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514 A~ARS DA CMiARA. 

Emendas do Senado ao projeclo n. 107 C, de 
1908, áa Ocmuwa dos Deputados 

ou do seu Sttbstitnto legal, como p1·esident.e• 
só com vot o de qualidade, dosq11a1romaiores 
cont1·ibuintes domicilin.dos no municipio, que 
seja.m cidad:ios brazileiros e saibam ler e 
escrever, sendo: dous do imposto predial e 
dous dos impostos sob1•e propriedade rul'a.l, 
qualquet· que seja a sua denominação, e de 
tres cidadã.os eleüospe!os membro:~ efi'cctivos 
do govet•no municipal e seus immedia.tos em 
votos, em numero igual. 

Nos municipios em que nã.o houver autori· 
dade judiciaria estadual, convocarli. e presi
dirá. a commissão de aJistamcnto o ajudante 
do procurador da. Republiea. 

Nas Capita.es e onde não houver con\ri
bulotes de impostos sobre propriedade ru
ral, servirão os dous ma.lores contribuintes 
do imposto de industria. e profissão (esta
belecimentos comtnerciaes ) e outros tantos 
do imposto predial urbano. 

§ 1. • Reunidos, no dia, legar e hora desi
gna. dos, os cidadãos de que trata oste artigo 
sob a presidencia da e.utot•idade judicia.rta 
competente, os membros do governo muni· 
oipal que compa.recerem, e seus hnmedia"tos 
em votos, elegerão tres membros e.ll'ectiVOI! 
e outros ta.n~os supplElntes para. a. commissã.o 
de a.ll;;tamento, vowndo cada um em dous 
nomes. Serão docla.rwlos membros elfe<:ti vor 
os 1", 3•, e 5•, mais votados, e supplentes 011 
2",4•, e 6• . 

§ 2.• Na. mesma. occa.sião o presidente 
aprose!ltará as listas remett!das pelos col· 
leotores ou agentes ftsoa.es o proofame.rã. os 
nomes dos maiores contribuintes que terã.o 
de servir, quer como membros effMtivos 
da eommi~São, quer eomo supplent:es. 

Aos membros efi'ectivos substitail'io os 
supplentos e a estes os que se seguirem na 
ordem da. contribuíção. 

No oaso de igualdade de cond.loões entre 
os contribuintes(§ 3• do a.r t. 5•), o presidente 
sorteará dentre o~ mesmos oa que terã.o de 
1ervir nQ mesma oomml.s.são. · 

Art. 10. Finda. a. reunião será lavrada no 
livt•o competente a respeo1lva aota, e•cripta 
por um dos esori vães do judloia.l designado 
pelo presldent.e da commbsã.o, e por todos 
asaignada. 

Art. 11. Ot·ganizada. por essa fOrma a 
commíllllão de alistamento, os nomes dos ci· 
da.dãos escolhidos para compol-a. serão im· 

Projecto n. 107 C, de 1.903, da Oamara dos 
Deputados, gue reforma a ~el eJeitora~ para 
eleições federaes 

(Videpr<>jeotos ns. 5 e 285, do f902 
e l07 a 107 B, ds 1903) 

§ lO. No dia seguinte, conferido o alista· 
mento com os documentos que lhe serviram . 
de base, será la.nçado no livro proprlo, as· 
signado pela. commissã.o e autbeuticadc· 
pelo l!ecretario, lavrando-se em seguida 
a. acta final, na. qual se mencionarão o nu
mero total e os nomes dos cidadãos incluídos 
o dos niio incluídos e que, como as p:~raio.es, 
será. assignada pela commissão e pelos 
fiscaes. 

§ li . Desta acta fará a. eommissã.o tirar 
uma cópia, que será. dentro de tres dias pu
blicada por edita.!, a.lfixado no edifício em que 
ella houver celebrado as suas reuniões, dn· 
rantc oito dias contados da. publicação, re
produzido na Imprensa, si houver, e no qual· 
oon vidará oslntePessados a. apresentarem á 
junta. revisora da. capital do Estado os seu• 
recursos e reclamações dentro do prazo de 
!O dias. 

§ 12. Dentro deste mesmo prazo, devera. 
a commisssã.o devolver á junta. revisora. 
os documentos, recla.ma.ções e requeri
mentos que lhe serviram pa.ra. o trabalho 
do alistamento, mediante registro o 1'00ibo 
do agente do Correio, em o qual se de
clarem o dia. e a. hora da. entrega. e da re· 
massa, o numero e a natureza dos papei& 
remettidOI!. 

§ 13, Do offlcio de remessa. ll. juata revi
sora, que serll. assignado pela commlssão, 
deverão constar a. Ilublioa.ção do edUal de 
que trata o§ 11 doste ~trtigo e o dia. em que· 
esta se verificou. 

§ 14. Nenhuma petição ou documento será 
resti tuido aos a.listandos em original. Ser· 
lhea-hão, porém, da.das quo.esquer certidões
que t-equererem. 

§ 15. O secretario dará. recibo dos do· 
cumentos receb!d01, qna.ndo a parte o exigir. 

Art . 8.• Os recUI'808 contra o a.l!s!.ameuto 
municipal :poderão ser envia.dos á. junta 
revisora da capital, pelo Correio, mediante 
registro, ou apresentados pelas proprlas· 
pa.rtea. 

.Art. 9.• O agente do Correio da.rU. á. pa.rte 
recibo do recurso e dos documentos que o 
acompanham e immedia.tamente o expedirá. 
á junta revisora, que da. sua. rl'cell')ão dar[< 
tambem r-ecibo nas :mesmiloll eondi900s. 

Art. 10. Ao presidente da eommissão mu· 
nicipal ou ao em11regado do Correto que 
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Emendas do Se'llado ao pí·ojecto n. 107 O, de 
1903, da Camara dos DepHtadc·s 

Projecto n. 107 C, de 1903, da Ca/mm·a dos 
Deputados, que reforma a lei eleito1·al para 
eleições federaes 

(Vide projectos ns. 5 e 285, de 1902 
e i07 a i07 B, de i903) 

medíatamente publicados pela imprensa, e 
na falta desta, por edital affixa.do á. porta do 
edificio municipal. • 

A 1't. 12. Cinco dias depois começarão as 
commíssões de alistamento os seus traba
lhos. 

cahir em falta, relativamente á remessa 
dos li·nos e recursos de alistamento, será 
imposta pelo presidente da junta de re· 
cursos e de revisão a malta de 500$000 .. 

~autoridade que tiver presidido â organi
za.çao della.s mandará tornar pu blicos o dia, 
logar e hora das reuniões e convidará por 
ofilcio os respectivos membros. 

Pa.ragrapho unico. A falta dessa publica· 
ção, porêm, não impedirá que as commis
sões se reunam e procedam ao alistamento 
de conformidade com esta. lei. 

Art. 13. As commissões de alistamento 
reunir-se-hão ás segundas, terças, quintas 
e sextas-feiras, das 10 horas da manhã. ás 3 
da. tarde, durante 60 dias contados do da 
installação, c só poderão funccionar com a 
presença da maioria de seus membros. 

Nas capitaes, as commissões funccionarão 
durante 90 dias, ás segundas, quartas, sextas 
e sabbados, das 11 horas da manhã ás 4 da 
tarde. 

Nos ultimos dez dias funccionarão diaria
mente, quer nas ca:pitaes, quer nos outros 
municipios, podendo, quando fôr preciso, 
prorogar os trabalhos a tê ás6 horas da. tarde. 

Art. 14. O local designado nesta lei para 
os trabalhos da commissão de alistamento 
só poderá ser mudado pl)r motivo da força 
maior devidamente comprovada, feitas as 
devidas notiftcações. 

Art. 15. O mesmo escrivão, que tiver 
lavrado a acta de que trata o art. 10~ fará o 
lançamento das actas dos t1•abalhos da com
missã.o, conservando sob sua guarda todos os 
papeis e li-vros. 

Art. 16. Não só as .actas como o alistamento 
serão lançados nos livros especiaes de que 
trata o§ 1° do art. 4°, 

Para.grapho unico. Esta multa não isenta 
o agente do Cor.reío da. responsabilidade cl'i· 
minal. 

Art. 11. O Districto Federal formará. uma 
só circumscripção de alistamento. 

§ 1. o Na organização da commtssã.o sm•á. 
observado o que está disposto sobre as com
missões dos municipios nos Estados, apenas 
com as seguintes modificações : P-o seu 
presidente será um dos juizes do Trib11nal 
Civil e Criminal, escolhido por sorte ; 2a
a commissão funccionará diariamente. 

§ 2. o Da junta de revisão e recurso f~rá 
parte o presidente da 0ôrte de Appella.çao. 

§ 3. o Quer a Commissão de alistamento, 
-luer a junt~ de ~e~ursos e revi~ão se rege
rão pela,s dis:poslçoes desta. le1, e sob as 
mesmas penas, no caso de infra.cção. 

Art. 17. O cidadão que quizer alistar-se 
apresent&rá, pessoalmente, á commissio, 
requerimento por elle escripto, datado e as
signado, reconhecida a firma. por tabellião 
do Iogar, e do qual conste, além do nome, 
idade, proilssão, estado e filiação do alistan
do, a. a.mrma.ção de sua. residencia no muni
cípio por ma.is de dous mezes, de que sa.be 
lor e escrever e de que é maior de 21 annos. 
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Emendas da Senado ao project.o n. 107 C, de 
1904, ela Camarv. dos Deputt:~dos 

.Art. 18. As provas serão dadas: 
§ J.• A iie idado, por meio de certidão 

competente, ou par qualquer documento que 
prove a maioridade civil. 

§ 2.• A de saber le1• e escre,•el', escreven
do o alistando, perante a commis~ão e no 
acto de apresentar o seu requerimento, om 
livro especial, seu nome, estado, filiação, 
id3.de, profissão e residencia.. 

§ 3.• A de residencia., po1· ati.estado do 
qualquPr autoridade judiciaria. ou policial 
do respooti ~o município c, no caso de recustt, 
por declaração de tres cidadãos commer· 
ciantes ou proprietarios, residentes no mu
nicípio. 

I. Para que se considere o cidadão domi· 
ciliado no município é necessa.rio que DGlle 
resida., pelo menos, durante os dous mezes 
immedia.tamente anteriores ao dia da quall· 
Jlca.ção. 

Art. 1g. A commissã.o não poderil, sob 
pretexto algum, l'ecu~a.r o cidadã.o al!stanl, 
residente no município, que se a.presenlar 
como representante de qualquet• aggremla.ção 
politioa, requerendo ser a.dmitioido como fiscal 
dos trabalhos. 

Art. 20 . As patiçõos ou <locurnelltos não 
poderão ser rostituillos aos a.lista.ndoa. Sor
lhes·hão, porém, da.das quaosquet• corti,tões 
que requererem. 

At•t. 2!. O eso1'ivão que tunccionar per
ante a. commissão, dará. recibo dos do
cumentos quo lhe forem entregues, quando 
a parte o exigir. 

Art. 22. A commissão não poderá alistar 
por iniciativa propria., por indicação de au
toridade ou mediante procuração, ainda. 
mesmo que o alistando tenha notoriamente 
os qualidades de eleitor . 

Art. 23 _ Em cada. requerimento de alis
tamento não poderá. figurar ma.is de um oi· 
dadão. 

Art. 24. As actas dos trabalhos da. com
missão serão lançadas no livro proprio, e 
neUas se fará milnção não só da falta do 
comparecimento de qualquer de seus mem· 
bros e das correspondentes substituições, 
como ta.mbem da inclusão e não inclusl!.o dos 
eleitores, das deliberações tomadas sobre 
cada. caso, com a declaração dos votos diver
gentes, e dos protestos e reclamações que 
forem apresenta.dos pelos intere&sados, ou 
pelos ftBca.es . 

Projecto ». 107 O, de 1903, da Camara dos 
Dep,.tados, qt<e reforma a Eci eleitora~ ra>·a 
eleições tederaes 

(Vide pl'ojectos ns. 5 e 285, de 1902 
e 107 a 107 B, de 1903) 
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Emendas do Senado, ao ptojecto n. 107 C, de 
1Y03, da Cantara dos Deputados 

Art. 25. No ultimo dia do prazo do alista
mento a acta concluirá pela declara,ção do 
encerramento dos trabalhos. 

§ I. o Em seguida, conferido o alistamento 
com os documentos que lhe serviram de base, 
será lançado no livro proprio, assignado pela 
commisaão e authenticado pelo escrivão que 
tiver servido perante a mesma commissão, 
lavrando-se a acta final, na qual se meneio· 
narão o numero total e os nomes dos cidadãos 
incluídos e dos não incluídos. Essa, acta 
será, como as p1rciaes, assignada pola com
mis~ão e pelos fiscaes. 

§ 2. o Della fará a commissão tirar uma 
cópia, que, dentro de oito dias, contados do 
encerl'amento dos trabalhos, será publicada 
por edital. reproduzido na imprensa, onde 
for possível, e no qual convidará os interes
saJos a apresentar os seus recursos á junta 
compotente, dentro do prazo de 15 dias. 

§ 3. 0 A publicação ser<"L ropeti.ta cinco 
vezes, em dias <tlternados, quando for feita 
pela imprensa, ou seguidamente atê á ter
minação do prazo, si fol' simplesmente por 
atnxação de edital. 

Art. 26. Terminado o alistamento, a, mes
ma commissão que o tiver organizado fará a 
divisão d.o município orn secções e, nurne· 
rada.s estas, serão logo 1lesiguados os edili· 
cios em que se toeilo de pl'ocetlm• a.s eleições. 

§ 1. o A divi:::~ão do município em soci,!Õ\!:3 
obedecerá, ao numero de e(eituros ali:::~tados, 
.não podendo nenhuma U.ellas exceder do 250 
eleitores, nem conter menos de 150 elei
tores. 

Em nenhum município haveril menos de 
dua.s secções eleitoraes, qualquer que.seja o 
n.umero de eleitores. 

§ 2. o Os edificios em que tiverem de func
cionar as mesas eleitoraes não poderão, sob 
pena de nullidade do processo, ser situados 
fóra do perímetro da. séJe do municipio ou 
de cada uma de suas subdivisões judiciarias 
creadas pelas ConsLituições estaduaes. 

§ 3. 0 t:;erão designados para o processo 
eleitoral os edificios publicos e, só na falta 
destes, poderão ser escolhidos os edifi.cios 
particulares,ticando estes equiparados áquel
les para todos os effeitos de direito. 

§ 4. 0 A designação dos edifi.cios, uma vez 
feita, não poderá ser alterada durante a 
legislatura, salvo o caso de força maior, 
ci.lmprova.da por vistoria, devendo entãe a 

Projecto n. 107 O, de 1003, da Oamm·a dos 
Deputados, que refm·ma a lei eleito1·al para 
eleições (ederaes 

(Vide projectos ns. 5 e 285, de 1902 
e i07 a iG7 B, de i903) 



Cilmara dos Depctados . 1m~esso em 2510512015 14 :12. Pàglna 12 de 79 

2!3 ANNAES DA. CMf.ARA 

Emendas do S tmado ao p rojecto n . n , 107 C, 
de 1903, da C amar~ dos Deputados 

Projecto n . 107 O <le 1903, cl.s Camara dos 
Deputados, que re(orm" a Zeí eu itoral pt:wa 
eleições f "edel'aes 

nova deslgna.çã.o a.nt~r de 15 dias, pelo 
menos, a.o da eleição. 

Art. 27. A autoridade que houver presi· 
dido ·ao alistamento remetter:l. aos ires sup· 
plen tes do. eu bstitJI to do juiz seccional a lista .. 
dos membros elfectivos e supplentes da. com· 
missM> de a listamento, para a. convocaçio de 
que trata o art. 61 e bem assim cópia da 
a.eta oJI actas referentes á. divisão do muni· 
cipio em secções e á designação dos ediflcios 
em que se terão de proceder as eleições, pa.ra 
a organi~ão das respectivas mesas. 

Paragrapho unico. Qualquer cidadão po
derá requerer certidões dessas listas o aotas, 
não lhes podendo ser rocu! adas sob pretexto 
algum. 

Art. 28. Os presidentes das commissões de 
allsta.monto farão extrahlr,com a.ntecedencia., 
cópi<\S a.uthentica.s do :Llistamento por see· 
ções, segundo as di visões rei tas, e as remet
t.erão de fórm:t a sorera entregues, n:L ve~
pera do dia. designil.dO para. a eleição, aos 
presidentes d:LS mes:LS eleitoraes, que darão 
recibo da entrega.. 

Art. 29. Qualquer eleitor Ilúderá r equisitar 
do escrivão cópia. do alist amento d<l. re!pe
cti va. secção, e o dito serveotuar io s:~.tis!'&.ri!. 
imlll6diatameate á requisição, podendo co
brar por esse tra lla.lho emolumentos D:l. razão 
de me tade do que c"ivor estabelecido no 
r egimento da custas pa.t•n. as eer&idõea erc 
gorai . 

Art. 30. Os presidentes das commissõcs de 
alistamento si.o responsaveia pelos livros de 
alistamento o actas, :~:;sim como pelas s ub
stit uições ou alterações dos nomes dos clda
dãot nelles qualiltctldos. 

Ao capitulo III- Dos recu rsos e r evisão 
( arts . 1 2 a 1 6 ) . Substitua-se pe:o 
seguinte. 

CAPITULO lli 

D <SS Il. E CU !tSOS 

Art. 3 J. Haverá na ca.pital dos Estados 
uma. junh para conhecer dos recursos. 

Art. 32. Os recursos serão interpostv!l : 
a} no caso de alista.mento indevido, por 

qualquer cidadão do m11nicip!o ; 

(Vide proj eeto;; ns. 5 e 285, da iQ02 
e 107 a iOi B, de iÇ03) 

CAPITULO IIl 

DA JUNTA DE R ECURSOS lil REVI SÃO 

Art. 12. H a verá na. capltu.l dos Esta dos 
uma. junta. eoca.n•egada. da l'evisilo dcllnitiv<l. 
dos alistamentos preparados pelas eommi.s
sões municipaes, e de decidir dos recursos 
e reclamações contra €lles intentados • . 
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.Emendas do Senado ao projecto n. 1.07 O, de 
1903, da Camara dos Deputados 

b) no de não inclusão ne alistamento, só
mente pelo proprio prejudicado. 

Pal'a.grapho uni co. O recurso de alista
.mento indevido só poderá referir-se a um 
cidadão, não ficando prejudicado pela. inter
posição de outro sobre o mesmo individuo. 

Art. 33 •. Esses recursos não terão effeite 
.suspensivo e serão apresentados ao presi
dente da commissão recorrida, o qual dará 
recibo, e os informará. no prazo de 10 dias, 
contados da data do recebimento delles, de
.pois do que os restituirá aos recorrentes, si 
o exigirem, ou enviará ao presidente da 
junta de recurs9s, pelo correio e sob re
gistro, devendo constar expressamente não 
só do respectivo envolucro, como do conhe
.cimento do correio, a decla.rr.t;ão de recurso 
eleitoral e. na hypothese da lettra a) do ar
tigo anterior, por quem interposte ou a 
favor de quem. 

§ 1. o Si o presidente da commissão de 
alistamento recusa.l' receber qualquer re
.curso, ou não o restituir á parte, que o exigir, 
ou não o eucaminbar dentro do respectivo 
_])ra.zo, incorrerá na multa de 500$, alem da 
responsabilidade criminul, e poderão os in
teressados renovar o recurso perante a junta 
·respectiva. 

§ 2. 0 Nas mesmas penas incorrerá o re· 
corrente, no caso de allegações falsas, o 
bem nssim o agente do correio que 1lzer des· 
apparecer os papeis do recurso, ou demorar 
a sua remessa. 

Art. 34. A junta de recursos se comporá 
do juiz seccional, como presidente, do seu 
substituto, e do procurador geral do Estado, 
·ou do Districto Federal na Capital da Repu
blica; onde f1mccionarão o juiz seccional 
·mais antigo e seu substituto. 

I. A junta reunir-se-ha na Capital dos Es
tados e no Districto Federal, no edificio do 

.governo municipal, 30 dias depois do prazo 
fixado na la parte do art. 13, em que deverá 
-ser encerrado o alistamento, e trabalhará o 
tempo necessario para a decisão de todos os 
recursos. 

11. Ao juiz seccional cumpre fazer todas 
as communicações ou requisições, da.r as 
necessarias providencias para a composição 
e installação da. junta, annunciando, com an· 
'tecedencia., o dia e a hora em que a mesma 
_junta. deverá celebrar suas reuniões ordina.· 

Projecto n. 107 C, de 1903, da Cama,·a dos 
Deputados, que refm·ma a lei eleito1·at para 
eleições federaes 

Vide projectos ns, 5 e 285, de 1902 
e 107 a 107 B, de 1903 

§ I .o A junta se comporá do juiz seccio
nal, do presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado e do pL'ocuradoe da Republica, sob a 
presidencia do primeiro ; e funccionará du
l'ante qua.tro mezes, quantas veze3 julgar 
preciso por semana, no minimo duas, tudo 
prévia e largamente a,nnunciado em editaes 
em to:los os jo1•naes da cidade, iniciando os 
seus trabalhos vinte dias, precisamente, de
pois de terminado o prazo de que trata o 
art. 7° § 11, no edifi.cio do Conselho, Camara 
ou Intenuencia Municipal. 

§ 2. 0 Ao juiz seccional incmnbo fazer as 
communicações ou requisições e d:w as pro
videncias indispensaveis para a composição e 
installação da. junta. 

§ 3. o O recurso será interposto: 
a) no caso de alistamento indevido, por 

qualquer cidadão do município ; 
b) no Je não inclusão no alistamento só

mente pelo proprio prejudica1o. 
§ 4. o O recm•so do alistamento inileviJo 

só podet•á referir-se a. um cidadão, não ft
cando pt•ejudicada a sua interposição pela de 
outro sobre o 1:nesmo individuo. 

§ 5 .0 A junta. não tornará. conhechnonto 
dos recursos interposto::l fóra do prazo de quo 
trata o art. 7°, § ll. 

Art. 13, Bm livro proprio, aborto, l'uuri· 
aado e cncm•rado polos membros ua. junh, 
será la vrnda. a a.cta dos trabalhos, dando 
conta. das alterações l'Oalizadas no a.listu.
mento, dos recursos attm1didos ou não, como 
dos motivos das decisões, expos f.os resumida.
meato. 

§ 1.0 A junta preferirá. no trabalho de 
revisão os alistamentos dos muni~ipios mais 
distantes e os irá publicando por edital e 
pela imprensa e enviando aos peesidentes 
das commissões municipaes respectivas para 
os fins convenientes, à p1•oport;ão que forem 
sendo revistos. 

§ 2. o No ultimo dia do prazo fixado paPa 
os trabalhos da revisão, depois de lavrada a. 
acta parcial, a junta os encerrará mediante 
termo assignado por todos os seus membros 
e pelos tlscaes, si os houver, admittidos nas 
mesmas condições dos das commissões mu
nícipaes de alistamento ; o dentro de tres 
dias, no maximo, publicará por odit<tl, affi.
xado na porta do edifici ') de s11as sessões e 
reproduzido na imprensa, o alistamento re
visto dos municipios. 
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! 
1 Projecto n. 107' C, de 1903, da Cama>· a (lo 
j Deputados, que reform!l " !ei e!ei!ora; pai'« 

Emendas do Senado ao projecto n. 107 C, de! eleições federaes 
1903, da Camam dos Dep•1.tados ! 

-----------------------------------~----(V--id_•_p_r_o_j_•_c_to_s __ n_s_._5_o--28_5_, __ d_•_1_9_0_2 __ _ ~ e 107 a 107 B, de 1903) 

rias, Msim como as Bxtraol'flinapia~ que for 

1

1 § a.• Os alistamentos., depois dB definitiv u 
preeiso convocar. mente revistos, serão kanscriptos em livro 

§ !.• No dia acimn, designado, reunida a especial, abe1:to, rubl'ic:.~do e encer rado pelos 
junta, o presiden~e fará organiz:a.r uma rela- me:nbros da JUnta~ ~o~locados os nomes dos 
ção, por municípios, dos recursos recebidos, e!mtores por mumctpws _em ú!•dem alpha~e
e dará com9ço aos trabc:<l!Jog. A materia de t~mt e_ numo:;rc\(lo; su~c~'lSl va ruen;e com a ~l
cada um dos recnrsos será. exposta pelo pre· dtc~çao lia ldll.de, fihaçao, estado e profissao. 
sid~nte, ou pslo membro. d_a junta que ellc § 4. • Aos presidentes das juntas do ali~ ta
à8?tgnar, e esta, p~r ma10rta de votos e sem menta de cada um dos municípios será en
adtamel?t~ por ma.ts de 24 ho~a.s, profetJr_a vir,da cõpüt dos respectivos alistamentos, 
sua. dectsa.o: pena. d.e responsa.blltdade <Ftml· definitivamente revistos e tran.;criptos, as
na! contra o culpado n:J. demom da decisão signados pelos membros da juut<1., para que 
do l'ecurso. os tacam publicar por edit ül e pela impr ensa, 

§ 2. 0 Os reeursos que forem reeebidos de- ond~ houver, e transcrevel' no livro t.le notas 
pois de installad:t ~. junta serão igualmente !lo t1belliào, deposü:tndo-se o original, que 
relacionad:>s e terão .a mesma ma11cha. servirá p~1·a? p1•oces~o da eleiç.iio, no archi v o 

§ 3.• A junta dará preferencia aos f<!- de ~ape!S elettoraes, S?h a guar .. Ll~ do secl'e-
cm•aos dos IUuni~ipios mais distantes. ~arw do govemo mumcJpal . 

§ 4. o ílecidido o recurso, o presidente far:t § 5.• Dos alistamentos, por municipío, se
immediatamente as necessarías communi- rão dadas certidões, sob as penas da lei e 
ca.ções an:i presidentes das cnmmissões de me.Jin,nta os emolume ntos do earc ;rio,u. quem 
alis~:tmento e publicará pela imprens<.t <~s AS sulicitar, por despacho do pr esident e d11 
decisões da junta, para conhecimento dos junta de revisão e l'ccm•sos, cerliuões que 
interessados. supprirão, no caso do falta., as lisü\~ elolto-

§ 5. • Negado provimento ao recurso, serão raes para vePitlcaçilo do roconseamento dos 
entt'eguos fL par;e que o requerer, mediante eleitoras no acto da voto.çii.o. 
l'ecibo. os documentos com que o t i ver in-
struido. ' 

.\rt. 35. RecslJidns pelos prositleu tes das 
oommis~õos de alistnmento •1s communina
cões de que trate~ o § 4• do artigo antece
dente, fa1·ão aHes irnmoiliatamente FOOIJdet• 
ll.s devidas corrccções, em oermo especl<Ll, no 
livro em que foi lançado u alistr.men ~o. dando 
disto t:J.m bmu sciencía. aos inte ressadus, por 
edital. que será. reproduzido na imprensa, 
onde a houver. 

P<JJ.'agrapho unico. Feitag :\õ correcções, 
extrahir·sA-hi'i.o tros cópia~ do alis·~amcnto, 
as quv.e3, d(}vidamente autllcntieada.s, Eeríi.o 
remettidas: uma á Secretaria da Ca.mara, 
outra á Secreta1•ia do Senado e a terceil•a ~o 
Juiz Seccümal nos Estados, ou a2 Ministro 
do Interior no Di~ trioto Fedem!. 

Art. Bô. DonCl'O de30 dias após a publicação 
do alistameu to, na fó1•ma do a.rt. 25, § 2", 
é perrnittido a qualquer cidadão recorrer 
de todo o alistamento para a junta de 
recursos, pot' inob~ervancia. dos pl'eeeitos 
legaes rela.tivos á. organização das oom
IDÜ!sõe6 N spectlva.s. Esse recur~o nã.o terá. 

§ 6.• Além dos~~\ oó[Jia onvia·!a aog pl'B· 
sidente~ dtiS commissõils m unicipaes t.le u.!is· 
ta.mun1.0, e~ junta fJ.rá o:x:tt•a.llit• mais tros 
para sm·em enviad'"S ao Mtni~tN do Inte· 
rior, :l. Cam<tra dos Dep11\a tlos c ao s~nado. 

§ 7." Juntamente cmn a cópia do alist:t
mento, SOI'á enviado ••o Minist1•o llO Intariot• 
um dos livros de que tt"ata o art. 7'', § l•, 
n. ll. 

§ 8. • A falta desses livros, salvo a hypo
these de se pr~vm· que ella ê proposital, no 
sonti:lo de illudir v, lei , impo1·t <t :t m~sma 
nullidade tlecretada no§ 6• d.o art. 7• . 

§ 9.• A Sect•e,;a,ria da Justiça. e N 3gooios 
In tcrim•es deverá. man.tar tornar publico pelo 
Diar io OfficiaZ o recebimento das cópias c 
dos livros a que se re rerc o par<.~.grapho 
anterior. 

Art. 14. O trD.lm.lho de tl·uuscl•ipção do 
alistamento (§ ~o do art. 13), de nxt r o.eção e 
remessa. de cópias, deverá. se concluir impro· 
rogJ.I'elmenta dentro do P>"aZõ de 30 dias, 
contados do ultimo dos traba,lhos de allsta.
mento. 
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effeito suspensivo e será interposto per
ante o presidente d:t comm1ssa.o de alis
tamento, que dará reciho da entrega, men
cionando a dn.ta do rocebimento, e o enca
minhará no prazo do 1 O dias, devidamen'~e 
inform:.tdo, á junta de recursos, pela fórma 
estabelecida no art. 33 e sob as penas espe
cificadas no§ 1° do cHaclo artigo, verificatlos 
os casos ahi previstos. 

Art. 37. Da decisão da junta, annullandu 
ou não o alistamento, haverá para o Supt'emo 
Tribunal Federal recurso volun ta,rio, que 
deverá ser interpo~to dentro do prazo de 15 
dias, cuntaclos da publicação da mesma sen
tença. 

Art. 38. Servirá de secretario da junta de 
recu1·svs um dos escrivães do juizo seccional, 
.ficando sob sua guarda todos os pu.peis e do
cumentus l'ef'Ol•entes aos mesmos. 

Ao capitulo IV - Da revisão do alista, -
manto (arts. 17 a P-3). Substitua-se pelo 
seguintJ 

CAPITULO lV 

.DA. REVIS~O DO ALISTAlliENT U 

Art. 30. O uli~tarncnto procotlillo de a.c
cordo com esta lei e poriuu.noute. 

Al't. 40. No dia. lO de ja.neiro de cad;.l. 
u.nno, l'euuir-so-hão u.s commissões üe alis
ta.muu to, observa,das as furma.litlade;;; pt'ô
scriptas no ca,:pitulo II Llesta lei, afim de pro· 
cederem <.1. revisão do alistamento sómeute 
para os seguintes fins : · 

I, eliminar os eleitores que houverem fa.l
lecido, mediante certidão de obito de auto
ridade competente; os que houverem mu
dado de residencia, para fóra dv mtmicipio 
sendo a requerimento do proprio elmtor, ou 
em face de documento que p1•ove tet> elle 
acceita.do emprego ou exercer, em outro 
munictpio, funcção que determine obl'igato
ria.mente u. sua. residencia alli, o os que bou
verl!lm pcmlido u. capacidade civil, o_u ~ ~u
litica, nos termos do art. 71 da. ConstltUlçao; 

11, al1staL' os cidadãos que requererem e 
provaram, na fôl'ma est~b~lecidu. po1• e~ta 
lei, acbttre1n-se om cond1çoes de sor ahs
tados. 

Vol. Vl 

Projecto n. 107 C, de 1903, da Cmnara dos 
Deputados, que refann.o. a lei eleitor·al para 
eleições federaes 

{Vide proj e c tos ns. 5 e 285, de l90i 
e 107 a 107 B, de 1903) 

Art. 15. Dentro de igual prazo, a contar 
da affixação dos editaes (§ 4° do art. 13), na 
capital e em cada um dos municipios, é per
mittido a qualquer cicladão alistado recorrer 
no todo ou em parte, do alistamento :para o 
Supremo Tribunal F'ederal. Este recurso 
não tem om~ito suspensivo e será interposto 
perante os prtJsidentcs das respectivas com
missõe> do alistamento, a requerimento das 
partes, que delle h:1verãu recibo de entreg~t, 
menciunanclo expressamente a data da inter
posição. 

Al't. 16. Todos os livros e papeis, quer 
referentes (ts commissões de alistamento mn
niclpa.l e trabalhos de rcvisãu, quer sobre 
· ·~cursoc~ m:J.iS assumpt js eleitorttes, ficarão 
Jep .sitados no archivo do juizo ::;cccional, soh 
a guarda do respecr.ivo escrivão, que será o 
secretario da junta. 

CAPITULO IV 

DA REVISÃO DO ALISTAMENTO 

Art. 17. O alista.mento procedido de <l.v· 
~o1·do com esta lei ê permanente. 

Art. 18. No tlia 2 do ri:lu.t•ço de cu.tla anno, 
as commissões muuicipaos de alisttunento se 
reunirão, corn as formalitlttdes pt•es~ripta.s no 
ct~pitulo li, tlosta lei, diminuídos de tl'es 
mezas os prazos estabelecidos para os seus 
tra.b:ühos, o procedeeão á. r~vigã.o do alista
mento sómente para os segumtes fins: 

I. eliminar os eleitores que houverem fal
lec!do, mediante certidão de obito de auto
ridade competente; os que houvereU?- m~dado 
ue resi1lenciu, para fóra do mun.Ictpw, a 
requerimento do pNpl'io cleit-.>1', Oll em. face 
de documento qne prove ter elLe accJrtado 
emprego ou exm•ccr, e~ ouli~·o munícipi~, 
ft1ncçã.J quo al3arL•nte obL'Iga.ti)J.'HtmontG ~sua 
resitleucía. u.hi, e os quo houverem perdtdo a 
capaoidatlo civil, ou a política, 110::1 t~rmos 
do aL·t. 71 da. Constituição ; 

li, :Llista.l' os ci~o.uã.os que r~qUOl'crem e 
provarem, nt\ fórm·,\ estu.l.>elocldi-1. po1• esta. 

IX} 
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Art. 41. Na revisão dos alistamentos, as 
.respectiva-s commissõea serã.o presididas pela 
a.utoddade de que trata o art. 00 o compor-

' ·se-hão do quatro oontribnintes da. receita. pu
·blica., sendo dous do imposto predial, sor

. teadosdentre os quinze maioFru contribuintes 
da classe, e dons dos ímposOO!I sobre proprie· 
dadet ruraes, ou, na tal~ destes, dos de ín
dustria.s e profissõe3 (art. 9", ultima. pa.1•te), 
igualmente sorteados dentre os quinze maio
-re.s contribuintes da respectiva classe, e de 
tl'Gs cida.dã.os eleitos, por voto unlnomin~l, 
_pelos membros do governo municip;t.l e 
seus immediatos em votos, em numero 
.igual. 

§ I . o As listas de taes contribuintes serão 
extra.hidas dos livros de lançamento dos re
feridos impostos pagos no ultimo exercício ft. 
nanceiro definitivamente encerrado, obser· 
vadas as formalidades prescriptas pa.ra. o 
primeiro alista.men1o. 

§ 2. o Essas com missões funcciona.rão du
rante trinta. dias, áS segundas, quintas e sa.b· 
badoa, do meio·dia. ás 3 horas da. tarde. 

Art. 42. Terminada. a revlll3.o do alista· 
manto, os eleitores nelle Incluídos sel'lio pelo 
prcsiden~e da commissão distribuídos polas 
secções do l'espectivo munioipío, POdendo 
neSIO caso ser excod.ido o numero de ;25o ele!· 

· tores, até que, finda. a legislatura, se pro· 
ceda a. nova. divisão das secções. 

Art. 43. Quinze dias antes do ftxa.do pa.1-a 
.a inata.Uaçã.o dos 1ra.balhos da. revisão, a. a.u· 
torldade judiolaria a. quem competir a pro· 
.Jidencicr. das commissões acima designad;t.S 
.fará publica.r edital, que serll. reproduzido 
pela imprensa., onde a houver, annuncia.ndo 
que se va.e proceder á revis.ão do alista
mento. 

Pa.rag1•apho unico. Quando a refer ida a.u· 
-toridade a. tê oito dias antes não tiver publi· 

· -cado aquelle edital, qualquer dos membros 
-da. commissão de alistamento deverá fa.zel-o; 
·podendo, entretanto, os cidadãos que se acha· 
·rem nas condições Iegaes apresentar-se per· 
ante a commiseão desde o dia maroado para 
·o inicio dos trabalhos. 

Art. 44. Da revisão do alistamento, feita. 
·pela$ commissões respectivas, haverá re· 
curso, pa.ra. a. respectiva. junta, CAbendo in· 
.tental-o : 

I, no caso de alistamento indevido, a qual· 
quer eleitor i 

p,.ojecto n. :1.07 C, rle 1903, rlo. Camara tlos 
Deputados, que rwonna a lei eleito,.al pl!.'r<t 
eleições {ederaes 

(Vi<t e projectosns, 5 e 285, de l9D.2 
e 106 a t07 B, <le l903) 

ld, que se acham em condições de ser alis
tados ou ter adqnil'ldo a ca.pa.cida.de para. 
exercer o direito de voto. 

Art. 19. Da revisão do alistamento." feita 
peJas commissões municipae<~, haverll. recurso 
para. a junta de re,isão da capital, com
petindo int•mtal-o: 

I, no ea.so de alistamen\o indevido, a. qual-
qual' eleitor; 

li, no de nã.o alistamento, ao prejudicado; 
lll, no de eliminação, ~o eliminado; 
IV, no de nio eliminação, a. qualquer 

eleitor d.o município, 
AJ.•t. 20. Os requerimentos, documentos e 

papeis eleitoraes serão isentos de seno e 
de q uaesque1• direitos. 

A1•t. 21 . Os livros necessarios (lOS traba.· 
lhos de l'evisãt> de a.!ist;t.mento serão forne
cidos, como os do alístamento, pela junta d:1 
capital, que, com a ne~essa.ria antecedencia., 
os r~quisitará ás delegacias 1lscae.3, nos 
Estlll.l.os, e ao Thesouro Nacional, no Dis
toricto Federal, e remetterá, depois de deYi· 
do.ment!l rubricados, aos presidentes d:l.S 
commissões municipaes. 

Art. 22. Terminados os trabalhos, a coro
missão municipal enviará o alistamento re
visto á. junta. de recursos da capital, acom
panhado de ta<los os documentos e papeis 
que. s~rviram de base a.os seus trabalhos e 
d6ClS00.9, 

Art. 23. De poS38 do alistamento e ·papeis 
c1ue o acompanharem., 30 dias depois de 
ulUmwlos os trabalhos dus oommissões mu
nlcipaes, a junta. de recm•.ws se reunirá para 
revel-o definitivamente, observ~~ondo em tudo 
as disposições rererentes ao primeiro alisia
menw a fazer·se de accordo com esta. lei, 
excepto em relação ao praw de seu funccio· 
namento, que será reduzido de a.ccordo corn 
o disposto no art. 14. 
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II, no de não alistamento, ao prejudi· 
,ca.do; 

III, no de eliminação, ao eliminado ; 
IV, no de não eliminação, a qualquer elei

tor do município. 
Pa.ragrapho uni co. Este recurso só terá 

e:ffeito suspensivo no caso do n. 111. 
Art. 45. Os livros necessarios aos tra

balhos de revisão do alistamento serão forne
cidos, como os de alistamento, pela. junta. de 
recursos; com a necessaria antecedencia, ella 
os requisitará ás Delegacias Fiscu.es, nos Es· 
tados, e á Secretária. do Interior no Districto 
Fede1•al, e os remetterá, devidamente rubri
cados, aos presidentes das commissões de 
alistamento. 

A1·t. 46. Terminados os trabalhos, a com
missão fará lançar no livro proprio o alista
mento e, depois de decididos os recursos, fei· 
tas no mesmo livro as devidas alterações,ex
trahir-se-hão tres cópias que, conferidas e 
concertadas, serão enviadas ás Secretarias 
da. Camara e do Senado e ao juizo seccional, 
nos Estados, ou ao Ministro do Interior, no 
Districto Federal. 

Art. 47. Trinta dias depois de ultimados 
.os trabalhos da revisão do alistamento, a 
j U!!ta dt3 recursos se reunirá para conhecer 
dos recursos, que deverão ser jnterpostos 
pela. fórma prescripta no capitulo III. 

CAPITULO V 

DOS TITULOS DOS ELEITORES 

Art. 48. Os titulos deverão conter, além 
~ao anno do alistamento, a indicação do mu
nicipio, o nome, profissão, estado, filiação, 
'idade e o numero de ordem do eleitor no 
alistamento geral do município. 

Art. 49. Os livros de talões, impressos e 
carimbados de a.ccordo com o modelo que for 
a.doptado em regulamento, serão fornecidos 
ás juntas de recursos, com a maxima brevi· 
dade e mediante recibo dos presidentes, nos 
.Estados pelas Delegacias Fi.scaes e no Districto 
Federal pela Secretaria do Interior. 

P-tojecto n. 107 C, de 1.903, da Cama-ta. dos 
Deputados, que reforma a lei eleitora~ para 
eleições (ederaes 

(Vide projectos ns. 5 e 285, de 1~2 
e 107 a 107 B, de 1903) 

CAPITULO V 

DOS TITULOS DE ELEITORES 

Art. 24. Terminad:J. a revisão do alista
mento, a junta de recursos remetterá aos 
p1•esidentes das commissõcs municipaes, pelo 
Correio, sob registro, os livros de talões, con
forme o modelo adoptado em regulamento, 
dos quaes se1·ão extrahidos os titulos dos elei
tores. 

§ 1. o Todos os titules remettidos levarão 
a rubrica do presidente da junta. 

§ 2. 0 Os títulos deverão conter, alêm do 
anno do alistamento, a indicação do muni
cipio e o nome, a profissão, o estalo, a fi-
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§ 1.• Recebidos os livros de t~lõ(}S, os pre
si·lcntes das juntas ru brica.rão, sem demora, 
torlos os titulas, podendo usar da mbrioa. de 
oha.ncella.. Em segutda os remetterão, inde
pendentemente de requisição, aos presidentCls 
das com missões tLe a.listament?, pelo Cortoio 
e sob registro, incorrendo om responsa.bili· 
dado si deixarem de f:tzol-o em tempo. 

§ 2,• A remessa. será feita. na Ol'dem da 
ilist!l.ncia dos rnunicipios. 

§ 3. • Os pre.~itlentes das commissões de 
alistamento declar!H'ão no verso do recibo do 
Correio o numero \le livros e a data.om que 
este3 lhes forem entregues. 

Art. 50. Não sendo recebidos em tempo 
pelos presidontcs das commissõcs do o.Hst.a
roeJJ to os li nos dll talões, elles o reclamarão 
pelo telegrapho, onde a houver, ou media.ntG 
registro pos~al. d junta de recursos, o na 
mesma. o~casiã:o e do mesmo modo represen
tarão a.o Minis,ro do Intm•iol' pa!'il. que p1·o 
videncie. Si <J.tEl quinze di as antes ri o fix>l!l.O 
para a oleioão a. falta niio ti ver siflO sanad,1., 
o presülente da commi~são <lo alistamento 
poderá, a partir dess<~. data, expedir titulas 
provisurios, impl'oSsos ou manuscriptos. 

Es~es títulos serviTã.o exclusiva.meotG pu;-" 
eleição a que so tiver de proceder, e, rctiflos 
pelas mest~s eloilonws, aerã.o t•emetthlos ao 
poder verificador juntamente cotu as <~.tülleu· 
tica.s da eleição. 

Art. 51. No dia seguinte ao do l'f:cabimento 
dos livros de talões, o nresídentc da cor.n
roi~sã.o de a.list11mento ràrâ publlca.l' e .. iLa.l , 
que sct\~ reproduzido na. imp1·ensa., onde 
a houver, convidando os eleitores a virem 
roce ber os seus ti tulos. 

§ 1. o Dura.nt.e 30 dias o mesmo pt'(Õsi
dente permanecerá no edifici<l do g01'erno 
municipal, de meio·dia :is 3 horas d~. tarde, 
par·a a ttendel.' aos eleitores quo pe.ssot•J
mente vierem solicibr os seus titulos. Os 
titulas lhes sei'ão entregues <iepoi~ de assi
gnados pelo presidente e pelo proprio elei· 
tor, pass:\.ndo este reei bo em ll vm especial, 
fornecido nos Esta.dos pelas Ddegacias Fiscaes 
e no Dis tricto Federal pela. Secretaria do 
Inlerior. E' permittida a entrega. do titulo 
mediante procuração, feita c assign<Lda. pelo 
eleitor a quem portsnoer, reconhecidas a 
lettra. e f\ rm<J. p >r ta.belliiio do Jogar. 

P,-ojecto n. 107 O, de 1903, da. Oamara das 
Deptttados, qu~ reforma a ~e i eteito•·al para 
eleições {ederaes 

(Vide projectaa Jls, 5 e 2R5, de t9 02 
e 107 a 107 B, de 1903) 

liacão, a idade e o numero de ord~IJ?. ~o elei
tor no alistamento geral do muntclp to. 

§ 3.• O pr.1sidente da commissão munici
pal dará recibo ao ag~nte d? Correto, qu~ o 
enviará ao pre~idente da .)no ta. de re~1sao 
e recursos, mencionando o numero de hvros 
e a. data em que estes lhe foram Rn tregnes. 

§ 4. • No diw sE>guinte ao do recoblmentD 
o presiJente üa commi3.são de ahs~ tmen·te 
affixará edital conví~ando os eleitores a 
virem receber os seu; titubs, dentro do 
pr,lzo de .10 <lias, a conta.t• da da. ta d,1 publi· 
cação do edital. 

§ 5." Durante este prazo o mesmo pr esi· 
dente permanecerá. no el.li ticio do Governo 
Municipal, elo meio-dia ú.s 3 hora s dit tarde, 
á dis]YJ$lção dos eleitores q_ue pessoalmente 
comparecerem a. solicitai' . os eeus .títulos, 
que :serão entregues dep01~ de _ass1gnauos 
pelo prllsi~ente e pelo pr~prlo elett.or, e me
pia.nto rec1bu deste, emllvru ~spema.l, ~ca.u
do pcrmi.ttida. a en.tt•cg& do tltlltJ msdm.nte 
pl'ocuru.çlio feita o assignad•t p elo elmtor a 
puem pertencer. 

§ 6, 0 SómentG por meio de t•cquet•imento 
escript9, a.:>.~igulldo e pe~sualmente en 1a-egue 
pelo p1·opl'io oloitor a c presidente da. com
missão ser-lha·lLa expedido S)guodo t t tulo, 
nv cud~ do parda ou ext ravio. E.~to titulo 
t(Jl'ti a. d~clu.mçii.o da sor 2" via, 

E\ i .• No c;tso ele rncusil. on demora na en
trog tt do~ :;il,ulos, p•Jder tio os <Jllllt J ro~ .r~~ 
co,·rer pttr<~ o pi·e~idci.lo 1h junt•l rlu r uv1su.o 
o rocm·~o,: , 11ue providmwiu.rtl. com urgoncin. 
po,londo, ncs\c c:t~o. exp~di1-o~ pot• si mrumo. 

§ 8. o O IH'<lsidon to da commis~i'i~ munic!• 
p·1! nii.o recebendo os h vt•os de taloos de tt· 
tul~s at.é 30 dias depois do pr u.zo ma.rtlado 
polo <Lrt. 2 :{, oa ecclamará. em ofiido sobre· 
gi~tr'' pelo Cot•reio. 

Art. 2:i. O uso do um ti t.ulo f;üso ou 
alheio e a exltibioio de pro~uraçiio fa.lsificad~ 
no todo ou em pat'te p<LrJ. obteaçã.o do titu lo 
serão punidos com a multa de 500~ a I :ODO$, 
a-lém d<). sancçiio ponal eru que 1ncorro1' o 
delinquenie. 
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§ 2. o Mesmo depois de decorr•ido a.quelle 
prazo, a entrega, do titulo em caso algum 
poderá ser recusada ou demora.da sob pena 
de responsabilidade criminal. 

Art. 52. Sómente por meio de requeri
mento escrípto, assignaúo e pessoalmente 
entregue pelo proprio eleitor ao presidente 
da commillsão, ser-lhe-ha expedido segundo· 
titulo, no caso de erro ou extravio do pri
meiro. Este titulo terá a declaração d.e
segunda via. 

Paragrapho unico. O &itulo errado serâ 
archivado. 

Art. 53. O uso de um titulo falso ou 
alheio será punido com a multa de 500$ a 
1 :OOLJ$, além da sancção penal em que i-n 
correr o delinquente. 

Ao capitulo VI-Das eleições (arts. 26 a 33). 
Substitua-se pelo seguinte 

CAPITULO VI 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 54. A eleição ordinar•ia para. os car
gos de Deputados e Senadores se fará. om toda 
a Repnblica, no dia 30 do janeii·o, fintü~ a an
terior lcgÍI:;Jatura, mediante EJUffl'a.gio UÍl'CCtO 
dos eleitores alistados na confoPmidade desta 
lei. 

Art. 55. A eleição de Senador será feita 
por Estado, votando o eleitor em um só nomo 
pa.1•a substituir o Senador cujo mandato hou-
vel' tePminado. · 

Paragrapho unico. Si houver mD.is <le uma 
vaga a preencher mt mesma occasião, 
votará o eleitor em cedula. separada para 
cada uma dellas. 

Art. 56. A eleição ordinaria para Pre
sidente e Vice-Presidente da Republica será. 
feita no dia 1 de março do ult1mo anno do 
período presidencial, por suftragio directo 
da Naçflo e maiori<:t v.bsoluta de votos, vo
tando o eleitor em dous nomes, escriptos em 
cedulas distinctas, sendo uma para Presi
dente e outra para Vice-Presidente. 

Paragrapho unico. No casu de vaga da 
Presidencia ou Vice-Presidencia,não havendo 
decorrido dou8 annos do período presidencial, 
a eleição para preenchimento da vaga se ef-

Projecto n. 107 C, de 1903, da Cam::ra dos 
Deputados, que ,·eforma a lei eleitoral_]Jm·a 
eleições {ede1·aes 

(Vide projectos ns. 5 e 285, ele 1902 
e 107 a 107 B, de 1903) 

CAPITULO VI 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 26. A oleição ordinaria para. os cargos 
de Deputados e Senadores se fa.râ em toda a 
Republica, no ultimo domingo do mez de 
janeiro do p1•imeiro anno de cada legisla
tura, mediante surrragio dir·octo dos eleitores 
alistad0s na conformidade desta lei. 

Art. 27. Para a eleição dos DeputaLlos é 
mantida a MGua.l divisão üo distrlctos elei~ 
toraes dos Estados da União e do District) 
Fe•lel'al. 

Art. 28. A. eleição do Senador sorá feita 
po1• Estado, votando o eleitor em um só 
nome para subsl.ituir o Senador cujo man
dato houver> terminado. 

§ l. o Si houvel' mais do uma vaga, a 
eleição será feita na mesma occasíão, votando 
o eleitor em cedula sepa1•ada para cada uma. 
dellas. 

§ .2. 0 Neste caso, será considerado eleito 
pelo maior prazo o candidato que obtiver 
maiol' numero de votos. 

Art. 29. A eleição ordinaria para P1•esiá. 
dente e Vice-Presidente da Republica sero 
feita no dia 1 de março do ultimo anno do 
período pl'esidcncial, por' sutfragio directo 
da. Nação e maioria absoluta de votos, 
vot:1,nilo o eleitor em dous nomes, escl'iptos 
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§j@ 

Emendas . do SMaclo ao projaclo n. tO'l C, de 
1903, rla Camara dos Depuladoa 

fectuará dentro em tres mezcs depois de 
aberta. 

Art. 57. A oleição serà por escrutínio se· 
ereto, maa é pormittido ao eleitor vota.r a 
descoberto. · 

Pa.ragrapho u.nico. O voto descobcl'to será 
d&do apresentando o eleitor doa.s ceduta.s, 
que assignará perante a mesa eleUorat, uma 
das quaes ser.!. depositada na. urna o a out.ra 
tleará. em san poder, depois de data.daa e ru
bricadas ambas pelos meea.rios. 
. Art. 58. Pal'a. a eleição de Deputados os 
Estados da Uniã.o serão divididos em dis
trictos eleitoraes de cinco Deputados, equipa
randO-se aos Estados pal'a ta11l.m o Dlstricto 
Federal. 

Nessa divisão se attenderá. á popula~io 
dos Estados e do Districto Federal, de m odo 
quo cada diatricto . tenha., quanto posslvel, 
população igual, rospeitanao .se a conti
guidade do territorio e integrjdooe dos mu· 
niclpios. 

§ 1 , • Os Estados que derem sete Deputados 
ou menos constituirão um só districto elel
~ra.l. 

§ 2.• Qua.ndo o numero de Deputados não 
for perfeitamente divislvel por cinco, para 
a. formação dos diatl'ioto1, j11n ~;~r-se-ba a 
1r~çlo, quando de um, a.o Dis~ricto da Ca· 
pi~l do Estado, e sendo de dous, ao pri· 
meir<> e ao segundo disil'ioto, os quaes ele· 
gerã.o seis Deputados cada. um. 

§ 3,• Cada eleitor votará em quatro nomes 
no1 E!!tad01 cuja represen~çã.o constar 
~pena.s de cinco Deputados, em clnoo nomea 
nos do seis, em sais nos districtos de sete 
Deputados. 

Art . 59. Na. eleição aeral da Ca.mara, ou 
quando o numero de vagas a. preencher no 
districto fol' de cinco ou ma.is Deputado, o 
eleitor poderá accull!:Ilar iodos os seus vstos 
ou parte delles em um só candidato, escre
vendo o noma do mesmo candidato, tantas 
vezes quantos forem os votos que se guizerdar. 

§ I . • No caso do eleitor escrever em uma 
cedulo. um nome unico, só um voto serà oon • 

. ta.do ao nome escripto. 
§ 2 . • Si a cedula. contiver maior numero 

de votos do que aquelles de que o eleitor 
póde dispor, sel'ão apurados, sómeute na 
Ol'dem da. collocaçlo, os nomes preaeden te. 
mente esoript011 &té se completar o numoro 
legal, deiproza.ndo·a ooe e'loo den\ell. 

Pl"ojecf.o n. 107 O, de 1908, da Camam dQ; 
Deputados, que reforma a lei eleít ~•·al pa1' (•. 
cleiç~ss (cderaes 

(Vide projcctos ns. 5 e 285, de 1002 
o 1.07 a !07 B, d o 1.903) 

em cedulas distinctas, seado uma. para Pro· 
sidente e out;•a. para Vice-Presidente . 

Paragrapbo unico. No ca.so de vaga. da 
prosldencia ou vice:pt·csidencia, n~ havendo 
decorrido dons annos do período presidencial. 
a eeleiçã() par a. preenchimento da vaga só 
eJrectua.rá. dentro ew tres mezeg depois de 
aber,a. 

Art. 30. A eleição sor<l por escrutínio se· 
ereto, mas á permittido ao eleitor votar a. 
descober to . 

Paragrapho unico, O voto descoberto sorá 
dado, a preseuta.udo o eleito!' duas cedu!a.s. 
que a&ignará perante a. mesa eleitoral, uma: 
das quae1 será. depositada na urna. e a outra 
ftea.rá em seu poder, depois de da~das e rll
bricadas ambas pelos mesa.rios. 

Art. 31 . Cada eleitor votará em dous· 
terÇOs do numero de Deputados do districto. 

Para.graplto unico. Nos diatrictos de qua
tro ou cinco Depu tn.dos, cada eleitor dlsporft 
de tres votos. 

Art. 32. Nos districtos de trcs Doputwlo~ 
o eleitor poderá. accumula.r os seue dou; 
votos em um só ca.ndidat.o, esonvendo dua~ 
vezes na cedula. o nome do mesmo. 

Ar~. 33. Nos districtos de quaf.ro ou cinco, 
o ele1tor podorà accumular os seus trai voto• 
em um 80 candida.to, eacrevondo trl.'s vezes 
a& cedula o respectivo nome. 

8 I•. Nestes districtos o eleitor podel'á 
tambem &ccumulllr dous votos em um sú 
candidato, nos ~rmoit do ~~ortlgo an~rior · 

§ 2.• No caao do eleitor eacrever em ÚID4 
cedula. um BC> nome uma. ao vez, só um voto 
s&l'â contado ao .nome escrlpto . 

§ 3 ·• Si a cedul& contiver ma.lor numero 
de votos do que aquelles de que o eleitor 
pOde dispor, serão apu1•ados sómeute, d<: . 
cima. p:~or& baixo e na. ordem da colloca<}ão, os 
nomes escrlptOll até se completar o numero 
legal, desprezando-se 03 excedentes . 
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Emendas do Senado ao 1n·ojecto n. 107 C, de 
1903, da Gama1·a dos Deputad-os 

Projecto n. 107 O, de 1903, da Camara dos 
Deputados, que refo,·rna a lei eleitoral paYa 
eleições federae s 

Ao capitulo VII - Do processo eleitoral 
(arts. 34 a 60). Substitua-se pelo se
guinte 

APITULO VII 

.De PROCESSO ELEITORAL 

Art. 60. A eleição se fará por secções de 
municipie (art. 26), perante mesas encarre· 
gadas do recebimento das cedulas e ma.is tra· 
balhos do processo eleitoral. 

Art. 61. As mesas serão organizadas por 
uma junta composta do 1 o supplente do sub· 
stítuto do juiz seccional, como presidente 
sem voto, do ajudante do procurador da Re· 
publica, tambem sem voto, dos membros 
effectivos da cemmissão de alistamento e dos 
seus respectivos supplentes. 

§ 1. 0 No Districto Federal funccionará o 
1 o procurador seccional e na capital dos Es· 
tados o procurador da Republica. 

§ 2. o O 1 a supplente do substituto do juiz 
seccional será substituído, em suas fa.lttl..S e 
impedimentos, pelos outros supplentes, na 
respectiva ordem. 

§ 3. o Funcoionat•á como secretario da junta 
o ajudante do procurador seccional, o qual 
lavrará as aotas em livro proprio, que fiaará 
sob su1. guarda. 

A1•t. 62, No dia 20 de dezembro do ultimo 
anno de cada legislatura o 1 o supplente do 
,tJubstituto do .juiz secoiona.l convidará, por 
offlcio e por edital, os membros da. junta de 
que trata o artigo anterior a se reunirem, no 
dia 30 do mesmo mez, no editlcio do governo 
mu11ioipal, ao meio-dia., para. a organização 
das mesas eleitoraes, 

§Lo Si o 1o ~upplente do substitlito do 
juiz seccional até o dia 25 de dezembro não 
tiver convocado a referida junta, será feita 
a convocação pelos seus substitutos, pelo aju
dante do procurador seccional, ou por qual
quer dos membros da. junta. 

§ 2. o Em todo caso, a junta reunír-se-ha 
no dia fixado para a Ol'ganiza.ção das mesas, 
e, na falta do 1° supplente do substituto do 
juiz seccional e de seus immediatos, elegerá., 
á pluralidade de votos, o presidente de entre 
os seus membros. 

§ 3, 0 A junta funccionará. no dia, legar e 
hora designados, com ~s membras que com· 

(Vide projectos ns. 5 e 285, de 1902 
e 107 a 107 B, de 1903) 

CAPITULO VIl 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 34. A eleição se fará por secções de 
município, perante mesas encarregadas do 
recebimento das cedulas e mais trabalhos do. 
processo eleitoral. 

Art. 35. No dia lO de janeiro do primeiro 
armo de cada legislatura., na sala do governo 
municipal, ao meio dia, reunidos o 1 o sup
plente do substituto do juiz federal, como 
presidente sem voto, o adjunto do procu
rador da Republica, os cinco membros mais 
votados do governo municipal e os cinco ci
dadãos immediatos em votos ao menos votado 
daquelles, observado o disposto no para
grapho seguinte, procederão á divisão do 
município em secções, á designação de edi- ·7·· 

ficios em que tenham de funccionar as mesas 
e á eleição destas. 

§ lo Nos Estados onde houver membros do 
governo municipal eleitos por todo o muni
cipio e out1•os eleitos por districtos, a classi
ftcaçã.o destes e dos immediatos será feita 
indistinctamente ent1•e uns e outros, tendo-se 
em vista. somente o numero de votos que 
cada um. tiver obtido. 

§ 2° Não havendo immediatos em votos, 
ou não os havendo em numero de cinco, 
funccionarão membros cffectivos do governo 
municipal em numero correspondente aos , 
que faltarem. 

§ 3° Para. o effl~ito da classificação dos 
membros desta junta, as juntas apurado1•as 
das eleições municipaes remetterão, no prazo 
de cinco dias, ao 1° supplente do juiz fe
deral de cada município cópia authentiea da 
acta. da apuração da eleição renovadora de 
todo o gov01•no municipal. 

§ 4. o A convocação dos membros da junta. 
de que trata este artigo será feita por edital 
do lo supplente. 

§ 5. o o 1 o su pplente do juiz fed.eral será 
substituido em suas faltas e impedimentos
pelos demais supplentes na respectiva or
dem. 
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EmcJ•da.s do Sc..ado M proj1cto n. 107 C, de 
1908, da Camw·a dos Deputados 

Projecto n . 107 C, de 1909, da Camara dos 
Dep~<lades , que reforma a tci eleitoral para 
el~ições fcdemcs 

(Vid e projectos ns. 5 c 285 , de 1002 
o 10'7 r 107 B, ile 1903) 

parecerem, não sendo permitf.idn. a. substi· § 6.• Si o t• sup11lonte do juiz federal até 
tuiçiio dos que faltarem, houverem falleci u.o trcs dias a ntes da eleição não t iver convo· 
ou mudado do residcncia. cado a j unt<l, esta. convuc:1ção deverá ser 

foi ta ~los seus substitutos, pelo adjunto do 
Arlo. 63. Ca.da mesa compor -se-ha de cinco procul'lLúor seccional ou por qualquer dos 

membros etrectivos, havendo igual nwnero mombros da mesma junta. 
de supplentes, que terão de ~ubstitulr § 7 .• Funccionara. como srcretario desta 
aquelles em suas fa. ltas, segundo a "ordem da junta. 0 adJ'unto do procurador, que lavrará 
coiJocação . · 1 fi 'á. b 

Paragrapho unico. Essas mes:ts serão e0n· ;..s :<ctas om livro proprio, o quo. ca1 so 
sti~uidas pelo. fOrma prescripta !lOS artig<n sua. guarda.. 
~~.g~tintes. Art. 36, A ltivisão {lo mumc1p1o em 

. • + . ' secções obedecerá ao n un1cro de eleit or es 
Art~ tJ:!. Iteunw.a a. jun.a no dia, Io;:;r e a!isiu.dos, não podenuo nenhuma. della..,, ex· 

hora. ncs•gnados no _:u·t . 62, é ~ermHtido a c!ldOI' de 300. 
cad::grupo de30elCitorcs ou m<l!S da. mesma Ar1. 37. Os odiftcios pa1·a ftmccionamento 
sec900 ele•toral apresentar nomes para me· das mesas e!eitoraes não poderão, sob pena 
sarws da secção a que pertencerem. do nulliuade do processo ser si tuados fóra. do 

§ 1.• Essa ap reoontaçã.o serâ fei ta. por ofllcio perimetro da sédo do municipio ou da de 
djJ•igi :o á junta. e a.ss1gnado por 30 eleitores, oa.1a urna. de sua.s subdivisões judioiari~. 
pelo meuos, recoohcc1da.s as firmas por ta· cl'ea.das po!M actuaes Constitui~-ões esta· 
bellião publico e instruido com certidões que duaes, 
P!:ovem serem eleitores da._respectlva seccão, § 1.• &wão praferid<.>s para. o 1)rooesso elei· 
nao yodendo ~ a.pr~sentaça.o r eca.hir ~~ ~i· tora.! os cdificios :publico.,, e, na fal ta destes, 
dadao que nao SCJa. e!eitor . no mummp10, serão escolhidos os edificios pa.rticula.r es,qne 
nem c3nter roda. otll.cio ma.1s de uma ap1'C· ficarão oquip:11'ados á.quelles pa.ra todos os 
senta.ça.o. elfei tos do direito, 

O tabellião que se recusar a ro!lon~ecer a.s § 2. • A designa.ç.ão de cdifieios, uma vez 
firmas parDo od1sposto neste art1go Incorre- feita. não poderá. ~er alteradá. durante a. 
rá. em ~u~ta de 500$, a lém da. responsa.~lli· logisla.tur a , ~alvo o caso de força maior, 
dade cnmtoal, P?dendo, em caso de dunda., úev .damente comprovada po1' vistoria, de
fazer• o recon~~c1mento pelo. confronto dae vendo ontiio a nova designação a nteceder de 
firmil.s do oflicw com as do ln:~ em q'!e o~ 15 dias, pelo monos, ao dia da eleição . 
elettoros aas1gna.N.m por oe<:astao do alista· Art. 38. Dividido 0 municlpio em secções, 
mento. _ . , b em orúom numet'ica. succcssi>a, a feita a. 

§ _2.• Nenh~ eleitor poaerá, 80 . pena ~e designação dos edificios, em acto continuo a 
f,tls1dad~, ass1gnar ma1s de um offic10, e, s1 o junta pt•oc<'der<t á. elei.,iio das rne~as eleito
fi zer, nao se1'á. o se!l nome contemplado em l't~.es, votando 01,da urri dos seus membros, 
· ncnhu~ desses o1Hci08. . " por meio de cedula ;~.berta. e a.o;sigoad;~., em 

§ 3. As a.~r~eotações fe~ia.a ~e a.ccor~o dous nomes escolhidos dentre os eleitores 
com as pr escrtpçoes deste artigo nao podorao da. respectiva. secção, conforme 0 alls\a· 
ser recusadas. mente feito. 

Art. 65, Si os o:tllci<.IS de a.present(l.ção fo- § 1.• Serão declarados m emb1•os elfectlvos 
·rem em numero superior ao de roesat•ios, da~; n1esa.s o ·r•, 2•, 3•, 5• a 6• mais votados, 
serão pr eferidos para membr os e!feetivos os e supplentcs o 4•, 7• e 8•, decidindo, porém, 
eidadão3 apresenta.Jos por maiQr numero de <1 sorte em caso de empate ue votos. 
eleitores, e para supptentes os que se lhes § 2.• As mesas eleitorae.s, constituídas por 
eegun•em. est"' fórma,pl·e~id!rão a todas as elei~-ões p~ra. 

Paragrapl!o nnico. No caso de ig!Jaldado o preenchimento de v agas que se :J.br Lrem 
do numero de assignaturas da. apresentação, no poriodo de cada. legislatura.. 
decidirá. a sorte entre etrcctivos esupplentes . Ar t. 39. Da acta da reunião da jun t.a serão 

Art. 66. A's 2 horas da tarde do mesmo extl'a.hidas tres cópias, das quaes uma será 
dia 30 ,\e dezembL'O a. juuta procederA á no dia immediato o.tllx:ada. por edit-al e repro· 
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Emawlas do Senado ao p~·qjeclo n. 107 C, de 
JOOH, da Camam dos DepHtrulo.~ 

apuração dos otlicios aprescntn.dos para cada 
secção do municjpio. Em seguida elegerá os 
mesarios ou supplrmtes que faltarem, ou 
to.ta a mesa, si nenhum otlicio ti ver sido 
apresentàdo, votando 11ada membro da junta 
em dous nomes escolhido:-. dentre os eleitores 
da respectiva secçã.o, conforme·o alishmen~ 
to feito, qualquer que ::~eja o numero de me· 
sa.rios ou supplentes a elegur. 

§ 1. o Nu primeiro oa.so, cornpl.o~arão a.a 
musu.s, quol' como membros ofl:'ootivos, quer 
como supplentes, os oidad~os mais vota..: os 
na. ordem da collocação, decidindo a svrte si 
houver empato. 

§ 2. 0 No caso de ser a eleição para toda a 
mesa., considerar-se-hão membros effectivos 
os to, 3°, 5°, 7° o 9° mais votado:,; e supplentes 
os 2o, 4o, 6o, 8° o 10°, decidindo igualmente a 
sorto, si houver emp1.1.te. 

Art. 67. Lavrada a respectiva acta em 
livro crearlo pela jnnta, quando não forneci· 
do pelas delegacias ftscaes nos Estados e pela 
Secretaria do Interior no Disteicto Fed~ra.l, 
e presidente da junta. mandará, sob pena. de 
r<~sponsa.bilidade, publicar incontinenti, pela 
imprensa, onde a bouví31'. ou por edital afll· 
xado no logar compotent,e, os nomes dos me
sa.rios e supplente.'l escolhidos. 

Desses nomessel'ão dadas, imn1ediatu.mente, 
certidões aos ciuadãos que as requererem, não 
podendo ser recu::;adas, ~:;ob pena tambem de 
n~sponsa biliua.d e. 

§ I, o Os offi.cioi! que tivoL·cm sido ::~,prosen
tados para a. organização das mesas, ·devida· 
mente rubricados pelos membros da junta, 
serão archivados e delles remettidas cópias 
ao poder• verificador. 

§ 2.o D<t actn. de\ reunião da junta e orga
nização das mesn.s serão extrahillas cinco 
cópia!!: uma para ~Ser vmblicaJa par edital, 
reproduzido na impl'ensa onde a houver, e 
as outras para ser·em remettidas, urna. ao 
presidente da commissão ull alistamento para 
o ftm de que t1•ata o art. 28, outri.t ao pl'e
sidente da junta apuradora do dist1•icto 
outi'ct ao juiz seccional e outrc.t á Camara 
dos Deputados ou Senado, c.onforme a eleição 
de que se tra.tar. 

§ 3, 0 A nenhum cidadão será recusada 
cet•tidão da aeta da organi~ação das mesas, 
sob pena de responsabilidade criminal. 

Vol. Vl 

Pt•ojecto n. 107 C, de 1903, da Camara dos 
Deputados, que reforma a lei · eleitorql para 
eleições fedenws 

(ViJc projoctos ns. 5 e 285, à6 1902 
e 107 a 107 B, de 1903) 

duzida pela imprensa, si houver, remettida 
outra ao presidente da junta apuradora do 
U.i::1tricto e outra ao juiz federal. 

~!t. 40: Dcmtro om tres dias, após aro~ 
nmao da JUn~a, o seu presidente, por offlciol 
Olf c::t~tas regJ.Stl'adas pelo Correio, commu
n~cara . a cada um dos mesu.rios e.ffectivos e 
i:lUJ?~l~utcs a sua eleiçã? e a designação do 
ed1tiow em quo funcc10na.rã a. respectiva. 
mesa. eleitoral. 

Art. 41. O 1° supplente e, na. sua. falta 
ou impedimento, o seu sustituto, na mesma 
occasião, enviará a cada mesa. eleitoral os 
livros necessa.rios · pa.ra a eleição, por si 
préviamente abertos, numerados, rubricados 
e encerrados, e cópia authentica do alista
miJnto . da respectiva secção, para o que 
ante::l da reunião da. junta. terá requerido ao 
juiz do a.list.amento que lhe seja dado, por 
cópia authentica, o alistamento eleitoral 
registrado em cartorio do escrivão encar· 
regado deste trabalho. 

Paragrn.pho uni<~o. Quando, até cinco dias 
a.ntes da. eleição, qua.lquer m :;sa eleitoral não 
houver receb.do os li,rros e a. cópia do alista
mento, poderá qualquer mesario requislta.r 
<~quollos au presidente da junta e a cópia ao 
es~l'ivão do regist:l.'o oleitol' i~l. 

Art. 42. Sempl'e que se tiver de sa proceder 
a qualquer eleição, em virtude desta lei, o 
lo .:lnpplente, com antoceJencia. nunca infe1•ior 
a dez di~s, conviJ.a.rt\, por edital e pela im
prensa, si a houver, os eleitores do muni
cípio a darem o seu voto, declarando o dia, 
il!ga.r o hora. da oleiçü.o e o numero dos 
oomea que poderão figurar em cada cedula.. 

Art. 43. No dia e no edificio designados 
para a eleição, reunido:; os membros da mesa 
eleitoral, as I o horas d:.~ manhã, elegerãG 
dentre si, á pluralid.t.de de voto.:;, o seu pre· 
siJ.enk. Este designa.rá o secretario, o en· 
carregado d i.t cbamíl,da dos eleitores, o di:1 
examinar os ti tulos l'espectivos e o de veri · 
ticar a irregularidade dos envoluci'OS das ce· 
J.ulas. 

Art. 44. P.roceder-se-ha á eleiçã.o sempre 
que comparecer, ao menus, um dos membros 
da me~a ou supplentes até ás ll horas do 
dia marcado para el!a. Neste caso, o me
sario presente convidará dous dos eleitores 
da secçã.o e com elles elegerá os outros, que 

G7 · 
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ANI-iAR.S nA CAMARA 

Emendas do Senado ao pYojcda n, 101 C, ds 
. 1903, da Cc!mo.ra dos Deputado$ 

Art. 63. Deni.I'O om t1·~s flilt~ a-pós a l'C· 
união da junta, o sou pl'P.sidente, pu r offleios 
ou cartas registrMias 1J{Jl•1 Cor1'cio, commu· 
nicará a. cada nm dos JOC$~ríos nr!cetivos c 
~uppl~n·tes a. su<t c>lciçii•J c ''· des~gna<;fi" do 
edilicto em que t1ve~ üo runccJ•'l1111' a. rc· 
speetiva mes1 eleHoJ'~,I. 

At•t. 69. As mesi!.s cl0itoraos non<tHHidae 
110r esh fórm~ prcj;i•lirão a toda & as clcir;Õ('S 
Pll1'a. preeoebimenl.•J de v<Jga:: que so abri
rem no periodo de o;\\! a Jegi~latm·n .. 

Art. 70. Somrwc 'lHO so tiveJ' do proceder 
áelaição em virtude dNta lei, o J•supplcotc 
do subsW.tuto do juiz ~;ecciono I e, na. sua 
ta.lt.'\ ou impcdimtJnto, o sen immofliato, 
mandará, com f\lHcccdtJncia do víuto dia.~. 

. a.ffl:i:~tr edital, ou public:U·o pül<t imprcn~:t, 
onde a. houver, convid<J.ndo os oleitores a 
darem os seus votos, declaraudo o dia, (ogar 
o hora da elci~io. 

Art. 71, Os livros nccossario~ pa.ra a. elci· 
ção serão, oom a. devida. antacedcncia., foP
necídos :pelas dei egacil1s fisc!los nos Estauos 
e pela Secretal'ia do Interior no Districto 
Federal, aos 1•• supplcntes do substituto do 
juiz sccmonal, que, uo cam de demora, os 
requisitarão. Essos ll'vros, aberto~. nume
rados, rubric-ados c uncct'J'adus pelos mesmos 
supplentes e, na sua falta ou impedimento, 
pelo sou immodia.to, serão euviados ás mesas 
eleitoraes, de mooo qu~ a entrega se fa.Q' a 
cada uma del!as, medi::mto J'eclbo, na ves· 
pera do dia. fixado pal'a a. ule;lção, SIJb pena 
de r esponsabHidade cri mina!, <llém da ru ulta 
de 500$000. 
Pa~agra.pho unico, Não recebendo as mesas 

os livros, procedel'ão não obstante á eleiçà<), 
servindo neste caso outros Hvros ~.ou cader· 
nos, rubríoi\ílos por todos os mesarios. 

Art . 72. No dia antorior ao da el eição, 
reunido8, no edificitJ desigm\tlo, <i.s lO hora~ 
da manhã , os membros dn, mesa eleitot·al , 
elegerão dentre si, á. pluralidadu do votos, o 
se~ pz:esidentv. E~te, logo depois de eleito, 
desiguará. o secre tal'io, o encarregado da. 
cha.m;~da. dos eleitort.ls, o llíl c....._o,mina.l' os 
títulos respectivos e o de ver i ficar a regli
la.ridade dos en volucros das codulas, o decla.· ra.r' installada. a. mesa, sendo lavrada. a 
.'respectiva. acta em livro especial, do~ de que 
~ra.ta. o ar-tigo a.n~E'Ieed~te , 

Projeclo n. 107 U, ds 1903, ela Oamara dos 
Dcpula.los, que reforma a lei eleitoral p twa 
eleiçôes {ede1·aes 

(Vi<le projeclos ns . 5 ~ 28&, de !~(;2 
a 107 a 107 B, I! o t903) 

funccioMrão até o fim doa tr,tl>alho~. Si .a tê 
<lS ll ilorn..~ ne1IhtiiU mes;ti'io compal'Ci~<ll', 
não h:wer<t e!Qição. 

§ I. o Si eompMeccrom <lott> IUCS <Il' io~, c~vh 
Ul!l convidul'li, um dos eleitores e o.> IJ.U<lt ro 
elcgeriio o quinto, que ~er~ e ;colllido :L sorte, 
Bi hvnvor empo.te d, votoa . 

~ 2.• Si oorupareccrern tr•JS ou qttatro, 
cl:'geriíiJ Jous ou um para> occupa,rmn os 
Jogares va.~~o.·:. 

§ 3.' O recinto em qno e~t. i vet' <~ mesa 
eteitor:tl st·Jr;t rc})t~rado do resto da sa la por 
um gradil, proximo daq uelli~, , ptLrl\ quo ~cj<~ 
pos~ivol ao~ eleitores fiscalizarem a elej~.ão. 

§ 4 . • Insta lJ(I,da a mesa r temi começa a 
chamaua dos eleitor es pela ordem em quo 
es\i verem seus noJUes M rospeotiva cópia do 
alistamento. 

§ 5.• Na falt:L da cópia, o s eleítm·es vo· 
tarão CiJIU :1 simplc.~ exhibição dos seus 
titulos devidameuto legalizados . 

§ 6 . o O eleitor não poderá ser admit t ido a 
vutar sem prGvia exhibição do seu t í tulo ; 
mas, exhibíndo este, não l b.e será recusado o 
voto pela mes~. Si a mesa tive!' razões fim. 
dadas pa.m suSlleitar da ideulidade do nlei· 
to1·. tomará o sem voto em sepa1oad:> e r eter á 
o titul~ exllibido, enviando-o com a cedula á 
un t11 a.pura.dOl'i!. do districto. 

§ 7. • O ele i to1·, antes q u~:~ tenha depositado 
11a m·na a sua ccdula. ou ced.ulas, assígnar ii. 
o livro de prc>::ença, de ma neira qu e a. ca.da 
Unlla da folha corrrespourta um só nome, a 
qua.l será. ta.mhmn por olle nume radll. em 
ordem successi v a, antes de lançar &ua a.ssi
gm~tura . 

§ 8.• E' vedada a. assig natu1'a, por outrem, 
do nome do eleitor no l ivro de presença so b 
qualquer pt'Bt~x\o, sendo considerado coma 
uuseDi6 aquello que não puder. fa zel-o pes· 
soalmeuto. 

§ 9 .' Sobre a mesa dos t rabtllhos ost arii.o 
d~positados os liVI'os de acta e de presença. 
dos eleitores, bem ClJIDO u ma urna fachada 
á chave, a qual, antes da cham ad;j,, ser11. 
aberta e mostrada. pelo presidente o.o eleito· 
rado para que verifique estar vasia. 

A1·t. 45. Encerrada a chama,da, o presl· 
deata fará la.vra.l' um tarmo de enceri'll• 
mente cxn ~eguid~~o á <\Ssignu.tura. tlo ultime 
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sEssXo EKI 2% Bh 8646MK8 Ei iboi 

Emendas do Senado ao JWOjecto n. 107 a, de 
1903, da Cama1·a dos Deputados 

P'l'ojecto n. 107 C, ele 1003, da Camara dos 
Deputados, que ?'e(o?'líl!J. atei eleitoral para 
clâçrJes (ederaes 

(Vi1le p1·o,icelo:> us. 5 e 28r., 1lc i.902 
c 107 a i07 D, de 1903) 

Art. 73. Si na vespera da eleição, até ao eleitor, no qual será declara.do o numero de 
meio dia, não comparecerem mesarios e eleitores que tiverem comparecido e votado 
SUQPle~tes em numero suficiente para a in- o dos que não o houverem feito. Este termo 
:-;tallaçno !la. mesa., ficará. e.'3te acGo adiado será datado o assignado polos mesarios e 
·para o pl'oprio dia. da. oleiçã.o, uma hora tiscaes. 
antos da maroa.da para. o começo llo::; tt•<l.· § 1. 0 O eleitor que comparecer depois de 
ba.lhos, observ_tmdo-sc a disposição contid ; ~ no encct·rada a chamada e antes de se começar 
paragra.pho soguj ntu: a. la.vrar o tel'lno de cr..cerramento no livro 

Paragrapho unico. Si até ás 10 lwra;; do dia. de presença, será a.dmít.tido a vota.r. 
di:\ eleiçã.o não comparecer a. maiol'ia do!ii § 2 . o Lav1•ado 0 Lerrno de oncer•ramento, 
mesa. rios etrecti vos ou sunplentes, não h a· ~e fa.rá a a,pm·açü.o. llelo modo seguinte : 
verá eloiçã.o. ' A t 7

4 
aborta a urna pelo pt•esídento, conta1·á este 

r . • A elciç\o começará ás 10 horas as cedulas recebidas; e, depois de annunciar 
da. manhã pela chamada. dos eleitores, na 0 numero de1las, confoJ.•me a especie, ás em
ordem em que estiverem seus nomes na maçará. de accordo cmn os rotulos, reco
cópia do alistamento. lhendo-as iromediatamento á urna. A' pro-

§ I._o Na falta dessa cópia, os eleitores porção quo 0 presidente proceder á leitura. 
votarao, por ordem u.lpbabetica, coro a sim- de cada cedula, de passai-a aos fiscaes e me
ples exhibíção de seus títulos, devidamente sarios para a verificação dos nomes por elle 

. legalizados. lidos em voz alta. 
Esses titulos, rubricados pelo presidente 

da mesa e pelos fiscaes, serão arcbivados e § 3.o O voto será expresso em cedula col· 
restituídos aos eleitores depois do definitiv-a.- locada em envo!ucro fechado e sem distin
menté julgada a eleição. · ctivo algum, podendo ser impressa e devendo 

§ 2. 6 O recinto om qt1e estiver a mesa tTazer no rotulo a indicac;ã.o da. eleição de 
eleitoral será separado por um gradil, na que tratar. 
sala em que se reunirem os eleitores, de Embora não se ache inteiramente fechada. 
modo, porém, que lhes seja possível ftsca.- alguma cedula, será, não obstante,apurada. 
lizar a eleição. A cedula qne não trouxer rotulo sará 

§ 3. 0 O eleitor não poderá ser admittido tambem apul'ada, excepto no caso de se pro-
a. votar sem prévia. exhibição·de seu titulo, ceJer á eleição para mais de um ca.rgo e 
bastando que o exlüba pa,ra lhe não ser re· de cada eleitor votar com mais de uma 
cusado voto pela mes:t. Entretanto, si cedula. 
esta tiver razões fundadas pari.\ suspeitar § 4. o Serão apurada~ om separado as ce
da identilade do eleitor, tomará 0 seu voto dulas que contiverem altm•acôes por falta., 
em separado e reterá o ti lu lo oxhibido, en- augmento ou suppressão de sobrenome ou 
viando-o com a codula. á junta apuradora do appellido do c~dadão votado, de modo que 
districto. não se possa. verificar que se refere ·visivel· 

. § 4. 0 Antes de depositar na urna. a. su:1 mente a individuo determinado. 
cedula ou cedulas, assignará o eleitor o § 5. 0 As ceàulas apuradas om separado 
livro de presença, de maneira que a cada serão rubricadas pela mesa e reroettidas á 
linha di.L folha corresponda um só nome, e junta apm•ado1•a da. s.Me do districto. 
esta. será poi' elloJ tambero numerada em § 6. 0 Não serão apu1·adas as cedulas: 
ordem successlva antes de lançar sua a.ssi- a) quando contiverem nome riscado para 
gnatura. ser substituído por outl'o ou não ; 

Do igual modo assignarâ. o eleitor uma. on b) q_ua.ndo, procedend.o-sc a mais de uma. 
duas listas, conforme a oleição de que se tra- eleição conjunctamentc, contiverem decla.
tar, observando-se o (Üsposto no art. 75. Es- ração contraria â do rotulo ou não houver 
tas listas serão enviaJas uma á Camara e a indicaç3.o no envolucro; 
outra. ao Senado com a cópia da acta da c) quando 50 encontrJ.l' mais de uma 
eleição. dentro de um só .envolucro, quer estejam 

§ 5.v E' vedada a assignatura, por outrem, escriptas em papeis separados, quer um~ 
. «;lo noPJ,e do eleitor no livro de pre~ença, sobdellas uo proprio envolqcJ'O. 
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532 ANNAES DÁ .CAMARA 

.Ememla$ do Senado ao p rojeolo n . 107 C, de 
· 1903, da Camm·a r/os Deputados 

qualquer pretexto, considerando-se c~m~ au
.sente aquelle que não pude•· !a.zel-o pessoal-
mente. · · • . 

§ 6. • Na mesa rios trabalhos estarão os 
. livros de a.Cta.s e çle presença dos eleitores, 

. bem ·com~ uma. urna, fechada á chave, a 
qua.l, antee da chamada, ~erlt aber'a. e mos
tra.da .pelo presidente no eleitorado para que 
veri1lqué estar vasia. 

Art. 75. E;iwenada. a. chamada, o presi
d611~ tll.rã. .lavra.r te1•mo de encerram,_!nto, 
em seguida; á. assigna.tul'a do uUimo elehor, 
6 nosse termo será declarado o numero de 
eleitores que tiverem comparecido e votado 
e dos que não o houverem feito. O i 3rmo d3 
encerrlj.mento será da tado e asslgnado plllos 
mesa.rios e flscaes. 

§ 1.0 o eleitar que comparecar depois de 
termina.da. a chamada. e antes dll se começ 1r 
a. lavrar o termo de encerl'amento no livro 
de. presença será admltiJ.do a -vot~~o·r. 

§ 2.• La-vra.d.o o toL'rt.G d~ ei.e<>l'l'-dUbD.to, 
far-se-ha a. apuração pelo modo segniiJ\e: 
aberta. a. urna. plllo pt•esidenttõ, conto.ra este 
a.s cedulas recebicl.a.s depGis de annuuciar 
o n11mero della.s, conforme a eleição de 
que se tratar, as ommar.a.ri\ do aceordo 
oom os rotulas, recolhendo-as immadia.ta.
mente A urna. A' proporção que o presidente 
proceder á leitura. de ca.da. cedula., deverll 
pa.eea.l·a. aos &oaes e wcsu.rios, para a. vad
Aeaçã.odos nomes pol' ellc lidos <ml voz alta. 

§ 3.• O voto será. escripto em ootlul& collo
ea.da em envo\ucro fechado e sem disttnctivo 
'Ugum. podendo ser impressa. c devendo tra.· 
t er a. indicação d ll alei cão do quo so tra.ta.t·. 
.l!:mbora. não ~e Mho i!ltoh•~> men te fecha.da 
alguinacedula, ~râ nã.o obata.ute apurad", 

A oedola. que nã.ú •.i ver ro\ulo seNI. t..'\mbem 
apurada., excepto no caso dll, oa. mesma oc
casião, se p1'0ceder á eleição para mais de 
um ca.rgo e de cad.o. eleitor votar ciom ma.ia 
de uma cedula.. 

§ 4. • Serão apura.d<>S em separado a.s ce
dula$ que contiverem alterações por falta., 
a.ugmento ou auppressão de sobrenome ou 
&ppellido do cida.dão vot~do, de modo que 
nao se possa verificar que se refere v ísi
velmen\e a individuu. de>enninado. 

§ 5 . • As cedulas a.purí!-da~ em separado se
rã.o rubrica.da.s llEll~ mesa e I'Crnetthias á 
junta apuradora. do distrioto. 

9 6,• N"ao serão apul'a.da.s as cedula~ ~ 

P rojecto n. 107 O, àe 1903, da Camara dos 
Dept41ado.~ , que re(wma a lei eleitora{ para 
cleiçDes fede•·aes 

(Vide p rej eclos ns. 5 o ~85, d e 1902 
e 107 a i07 B, ·de 1908) 

Arl . 46. concln\da a votação e depois do 
lavrado o torrno de encor1-amento no livre 
de Pl'l'lSellça1 a. · mesa da.rá. aos ca.ndid~ttos a. 
aos lbca.es uoletim da.la.lo e a.ssi!l'nado por 
elia, dCC)arando O DUillBI'O de (ileHO!'eS que 
tivo1•em comparecido e votad<J e o numero 
nos que lleiKaram de o fazer ; e, coucluida. 
a a.pm•ação dos votos, immediata.mente lhe5 
eniregal~á ou-tro, tambem datado e assi~ 
gnado por ella, contenJ:o a vota~o que 
houver obtido c-a.da um dos candidat9a. 

§ I . • Os candidatos c ~scaos pa.ssa1·iio r-e
cibo de ambos as boletin11, no aoto da en
trega. de cada. um delles, do que ~e fará. 
meação na acta, bem como si se recusarem 
a. passar os dl~os l'CCibos·. 
. § 2. • Terminada~ apuração e entregue o 
boletim, o presidente praclamará em voz 
alta o re~ult-ado da e leição, procedendo a 
qualquer verificação si alguma reclamação 
fuL' apre:>enta.d!lo por mesario, eleitor, tlsca.l 
uu candidato, e ft\rá lll.vr~r no !hro pro
prio a. acta de eleição, a. qual será assi
gpa.da pelos mcsarioa, fiscaes o ea.adldatos. 

§ 3.• A eleição começará e t erminará. no 
mesmo dia. 

Art. 4i . Poderá ser fiscal o cidadão bra.zi
loiro quo teuha as condições de e legibili!la.de, 
()ID bur:, . não esteja alistado eleitor; seodo, 
porém, eluitor·, ainda qu u do outro mllni
aillio, o s&u voto ser& apurado DL\ secção 
junto a <tue os~ivor e1~re<loüO ~eus dil-eitos 
de fiscal, metli~nte pt•évia exilliçii.o do titulo 
evidamonte legalis"do. 

Art. 4B. A nomeação do fiscal será. feita 
em officio dirigidil á m88llo elehoral, d~l.a.do 
e assigna.du pelo c:an<lida.to ou seu prooura
d<Jr, iildependoote de 1' ~nhecimento de dr· 
müS, podendo ~er enh-e,."'le áque1le tunccio
na.rio em qualquer p!Laso em quo se achar 
o processo eleitoral. 

§ 1. • ·O me3mo direito ê conferido aos elei· 
tores desde que !m•mem um grupo de dez, 
pelo menos . 

§ 2. • A mesa, em <laso nenhum, poder a. 
1~ecusa.L' os ftscaes. 

Ar t. 49. Os eleitores em cuja. secção hou· 
ver •·acusa de ilsca~ 011 em que nã.o oo reunir 
;.\mesa cleHonl, nos termos dus aros. 60 e 
IH· poderiiQ votar !la secção mais proxima., 
sondo os votos tomados em separado, t1c11.ndo 
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SRSSÃO EM 24 DE OUTUBRO DB 1904 

Emendas do Senado ao projecto n • . 10'/ C, da 
1903, da Camam dos Deputaaos 

P1·ojecto n. 107 (J, de 1903, da Carnara do.~ 
Deprltados, que reforma a lei eleitoral para 
~leições federaes 

(Vide projectos ns. 5 e 285, de 1902 
e 107 a 107 B, de i903) 

a) quanclo contiverem nome risca.no e sub- retidos os títulos :para. serem remettido~ á 
stituido por outro ou não ; unta a.puradoi'a do districto. 

b) quando, procedendo-se a mais de uma Art. 50. Da acta da eleição constará: 
eleição conjunct:1.mente, contiverem de"lara- a) o dia, logar c hor:1 da eleição; 
ção contraria á do rotulo, ou, no caso acima b) o numero do eleitores comparecidos e 
previsto,· de não haver indicação no envo- o tle faltoSL)S ; 
lucro; c) o numero de cedulas recebidas e apura-

c) quando se encontra1• mais de uma d.en- das para c:;~.da eleição ; 
tro de nm mesmo envolucro, quer estejam d) os nomes rlos cidadãos votados com G 
escrlp!;ns em papei~ sepa.rados, quer no pro numero de votos obtidos ; 
prio envolucro. e) o nnmem da.::1 cedulas apuradas em sepa. 

rad.o com a. declaração dos motivos, os nomes 
Art. 76. Concluída. a votação e depois de rlos votados E:' os dos eleitores que dellas 

lavrado o termo de encerra.mento no livro forem portadores ; 
de presença, a mesa dará aos candidatos e n os nomes dos mesa.rios e dos :fi.scaes que 
aos :fi.sca.es boletim datado e assignado por não assignarem a acta e os destes que o 
ella. declarando o numero de eleitores que fizerem; 
t,iverem comparecido e votado e ·o numer·o g) todas as occurrencias que se derem no 
dos que deixa1·em de comparecer; o, termi- processo da eleição. 
nada a apuração dos votos, immediatamente Art. 51. Finda a eleição e lavrada a acta, 
lhes entregará outro bolP.tim, tambem datado será estr1 immediatamente transc1•ipta no 
e assignado, contendo a votação que ca.lia um livro de notas de escl'ivão, de qualquet' 
dos candidatos houver obtido. escrivão ,judicial ou de tabellião ad hoc, no-

§ I, o Os candidatos e fiscaes passarão re· ll1L'ado e jueament<tdo pela mesa, os quaes 
cibos de ambos os boletins, no 1tcto da en1;roga d.trão certidão da mesma acta aos candidatos 
de cada itm dolles, do que se fal'á menção na e fiscaes quo a pedirem. 
acta, bem como si se recusa rem a pa.ssa1• os § I. o A tmnscripção da a.cta por escrivão 
ditos recibos. ad hoc scrtt feita em livro especial, aberto, 

§ 2. 0 Terminada a ap.urnçã.o o prosi•lonte numoratlo, l'nbricado o encerrado pelo prio 
proclamará, om v o:~, alt:1, o ro'lnJI;n.do tl:t olei- mch·o supplonte do snbstrtuto do ,juiz seccio· 
c.~tto, procedondo it wr·ifica.ção, Ri a.lgnma. ro- mtl, T'•)meti;ido tL mesa eleitoral com os livros 
clamnção fôr n.pr0santada po1• mos:u·io, olni- t.lu n.:ta e do presença. de que 1;rata o art. 44. 
tor, fiscal ou candidato, e fnr:t la vr<tr no liVl'o § 2, n A distribuição dos tabelliães e es
Pl'Oprio a acta · t:l nlt!iQfio. a Qual Rerá. asHi.· <.wi \'Ií.es ineumhe n.o a.Uudido supplente, o 
gnada patos mesarioR, flscaos n C[tnclühtLos. 11110 fará. publico por odital r. pela imprensa, 

§ 3, 0 A eleição coruoça.l';i. <~ 1.crminarà no ~i hounn•, com ant~cedencia do 10 dias, pelo 
mesmo dia. monos, ao da elo1ção. 

Art. 77. Podor·á ser fiscal 0 cidadão bra- § 3.o A transcripção da acta será as-
zileiro que tenha as condições de elegibi li- signada pelos membt•os da mesa e pelos fis
da.de, embora não este,1a ali~tado eleitor; P., caos que o quizerem. 
sendo eleitoi', aind.a quo de outro municipio, A1•t. 52. Qualquer eleitor da secção, fiscal 
mas do mesmo distric1.o eleit01·al, o seu voto 011 candidato, poderá offerecer pratestos as
será apurado na secção em que estivul' exor· criptos quanto ao processo eleitoral, passan· 
cendo o encargo do fiscal, apr•esentando o seu rlo :.t mesn. recibo ao protestante. Os protes· 
titulo. tos, depois de rubricados por ella. e de con-

Art. 78. A nomeaç~ão de fiscal será feita tra-protestados ou não, constarão da aota 
em officio di.rigido á mesa ele\toral, datado e e serão appensos em original á copia da 
assignado pelo candidato ou sou procurador, mesma aota que for remettida á junta 
independente de reconhecimon]jo üe lim1a.s, apuradorn. do districto. 
podendo o mesmo officio ser entregue em Art. 53. Si a mesa recusal.' o protesto, po
qualquer estado em que se achar o prnel'>lSO dorá este ser lavrado em livro de notas de 
eleitoral. l bbellião, dentro em 24 horas após a eleição 
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A.NNARS DA CA~fARA 

Emendas do Se11arlo ao projeclo n. 1ú'i 
1903, ela Camara do.• DBptllados I Pt·ojec:o n. 107 C, ;pe 1909 , da Cámara das 

lJeptttados, q~<e YB/~I·ma a lo i eleitoral pa•ta 
O, d~ el<'ir De.< (edeyae.r 

{Vi•lo proj., r: lo' " " · r," 2S~ • . <l .. tP02 
c i.07 • l07 11, tlo 1 90~) 

§ l. o O mesmo d ireUo ê conferido nos e lei· 
toras desde quo formem um gr npo de dez, 
pelo menos. 

§ 2. • A mesa, oro caso algum, pmle:-á ro
ousar os fisca.es. 

Art. 79. Os eleitores em cuja secção bou· 
ve1~ recusa da tlscal, ou em <J..DC não se L'e· 
uilir· a znesa eleitc:ral, po:lera.o votar na. 
-aooçá11 ma.is proxima, sendo seus ,·otos toma.· 
dos em sepo.ro.do e ficando-lhes relidos os 
iitulos pa.ra. serem l·omettídos á junta a. pura· 
dora .do districw. 

Ar\. 80. Da aeta. da ele!Qã.o cousta.rá: 
a) o dia, loga.r e hora. da. eleição; 
bJ o numel'O doa eleitores que comparece· 

l'llm e dos que faltarem ; 
c) o numero do cedulas L'ccolhi(]as e apu

rada! para cada eleição ; 
d) os nomes dos cidadãos votados, com o 

uumero em exteuso dos votos obtidos ; 
e) o numero das cedulaa apura.tlas em se· 

parado com 1 docla.!•ação dos motivos, o~ 
nomea dos vocados nns mesmas oodulas e dOll 
eleit.c>rea que assim t lvOl'em votado; 

f) 08 DOPles d08 IDil!SariOS e !\scs.~ que se 
rec~rom a aSI:il~mw ·a. ao la o os do.l quo o 
tlzerem; . 

g) t odiUI as ocourrcncJ/Ill quo so llorom no 
proe11110 da eleição. 

Art. M. A mesa. fa.-á extt•abi l', no mesmo 
di<~, quatro copiM da acta. da. eleiç.i.o e da.s 
a.sslgna.t11ras dr;s eleite1·es no livro de pre· 
sença, a.s quaes depois de a.ssignada.< p~los 
mesa.rio.J e ooucer tadll,s p.>r tal>elliiio ou es
crivão aa hoc, a. que se •·ofore o art. 5 1, se
rão cnviadM, sob rilgbtro postal, no pl"d.W 
de trcs dias: uma. ao Senn.do, uma~ C:l.mara. 
dos Doputados, uma ao pro3irlenta d:t junta 
apura.rtora do districto a uml\ :10 presidente 
da. jnnta. a.pn),'ador.• da. c:lpital do Estn.do Olt 
do Districto Federal. 

Paragrapllo ualco. Scr ã> dispensadM as 
cópla.s p&l'a. a junta a.pm•adora. dos gsbdos e 
para o S!lnado, sl se tratar apenas do eleição 
para Deputados; e diapelll!adas as cóp!a.s para 
a Ct~.ID.l i'IL dos Deputados e junta. apurador!' 
!los distl'iet .a quando não !O t1•a t:l.r de o lei, 
çâo para Deputu.dos. 

A1·t. 55. A mesa el~itoraJ funciouo.rá. sob 
a dlrecçã.o do presideuto, a quem cumpre, 
do í<ccordo com os meS3.r ios, re;olver as quos· 
tõcs !llle ao a.presJntat·om, rogull\r a. policia 
no recinto da n.ssembléa, prond~r os que com· 
mattet•om crime, fu.zer Ia.vro.r o raspectivo 
auto, remettondo immedlaümento. com o 
mesmo auto, o delinqucnto :i. autorid:ule com· 
potcn ~a. N"'a.o sií.o pot•miLt lrlas di5Cus.~s pro1· 
loogttdas entre O~ (l[CÍtOVCS t'. Cll~ l'(l OS pl'O .. 

p1•lo~ mesr~ rio.~ . 
Art. 81. Fiodl\ a. nluiçil•l o I:IVJ'a.i:l a neta, 

será esta. lmmodbtamcmtc! ti'M:~<.wlptlt an1 
livro do nota& do qu:\lquor ta.bolli!lo em. nn 
faUa deite, de e110rivii.u arl J.oo, nomrw to (I 
juramen\ado peln. moilll., o~ qu~eíl ,(;n .. '\u oot'· 
tidão d.a me.~ma :;ota. aos c:~.ndi•latos o ft..cca.es 
que 11. pedirem. 

§ 1.• A transct•ipçã.o d~ :tcta. pot· I)S(wi vf\o 
aà IKKJ ser:!. feita em livro especial, allet·~o. 
numet'ado, I'Ubrtcado e encerrado Jl<llo r• 
snpplente do substttut() do juiz seceional, ll 
por eate remet.tido á mesa eleitoral junta· 
roen te com oo livros de a.c1t1s e de pt•osonQa.. 

§ 2." A distribulçã.o do~ tabelllães o escri· 
vães incumbe a. anf.m'ido.de juiliciaria llllO ii· 
ver p1>esidido a. oommissão do alistamento, e 
seril. publicada. pot• edital, r.;proliu:ti!ll) na 
imprensa, onde hou\·er, com antecodcncia, 
pelo menos, de de& dí<>S da. eleição. 

Art .. 1\6. 1.:' pt•nhibi<ltl. :\ Jl r<'!!Clno;>a. d!l fur ÇJ. 
publica dentt•o do oditld u orn quo ~.:o pl'ucedar 
:\ e leiçii.o, sa.l\•o :i ra<lulsiç~lO d:1 me!l:\ pua. 
conduzir á <1utol'id:1.tc compctent.o o llohn· 
q<wll~~ pr·eso ~ o•·dom do pt·es i •l~n.ta . 

A•·t. 57. Na.o ha. itwomp;tttbthda.ll l pa i' a 
os membros da j1mt.a.· nlllnicipa.l. mnsa. lllei· 
l.l)ral on junt:.1. a.pur:ulora entrs si . 

Art. 58. N:lo é nnllidatlo a t4lf.a do a.s; i
gnniiru·:~ .-J,, mesarios ou fisca l n~ aota deséle 
quo so declara, mo3mo com n. not'L- ·em 
tempo-o mot.ivo1 por •tan doi·wn de !o.~>.e l o 
Ulfl OU Oll ~l'ú. 

§ 3.• A ~ansf!t•ipção da. acta. será. usigna.da 
peloa membros fit1 m<'.sa e pelos lisca.oa que o 
quizerem. · 

A1•t. 82. Qualquer eleitor da sel!çliO, fl~cal 
ou candidato pode~:U, ollerecer prvtestos es· 

Art. 5\l. 0$ livro~ o mais papeis aoncer~ 
ucrHe$ á. oleição ser·ã'.o r(lmettidos, dentro do 
prazo de cinco dias, pelos presidentes ou !IA· 
cret &t•ios das rns&'l3 llleitora.ea a.o primeiro 
supplanta <lo substituto do j11i1, sec~ioual , 
qu2 ~s m1~ntorct sob sua guarua. 

Al't. 60, A juob do (J,Uo trata o nrt. !l5 
se <'â compoata, no Dlstr1cto Fed~t·a ! , Pôllo 
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SF.SSÃO EM 24 I:.>B OUTlJTlRO DE 191)4 

Emc?iídas do Senado ao Jli'O}ecto n. 107 r, de 
1903, da ramant dos Depttfarlo:: 

Projecto n. 107 O, de 1903, da Oanwta dos 
Deputado~. qtte 1'e,'o,·ma a lei eleitora& pm·a 
elriçi5es ;ederaes 

(Vide projec!o ;.; H".:, E' .285, de t0 (• 2 
c lOi' a Hli B, de H~(3 

criptos quanto a.o }H'ocosso eleitora.!, pa::::- juiz lln sec<:úo, Pl'JetU'J.tlor seiJdonal e nvm
sando a mesa, rocibo ao protestante. Os pi'o- bro::: J (• Com:dho Mnnieip::tl. 
tcstos depois do ruhrien.dos pol' olla. \l de 
contra-prot.csto.dos ou não, const,a1·ão da a.cta 
e serão app·enso3 em ol'ig inal a c.ôp~a. da 
mosma acta. que f1.H' rcmo&&iila à junta a.pu· 
ra.dora do districto. . 

Art. 83. Si a mesa reeus:; r o protesto, 
poderá este ser lJ.vr.~do em liveo de notas de 
tabcllião, dentro em 24 horas após a clej.~J.o. 

Art. 84. A mesa fa.rii. exteahir•, no m<'smo 
dia. quatro cópias !la act;1 üa eleição as 
quaes, dopoi::; de a.ssigm~da.s pelos mcs;L
rios e concertad .s por t.alwlli;\o on pot• 
escrivão ad hoc, SOl'âo cnriada.il solJ registro 
postal, no prazo dotros dias: uma ao Sen::t.do, 
uma á Ca.mara dos Deputado8, outt'tl. íi. junta 
apuradora do t.listricto o a qna,rta a.o pPnsi· 
dente da ,iunta apur;Jdora. d~L Capita.l do Es
tado ou do Districto Federal. 

Paragrapho unico. Serão dispensa(las as 
cópias para. a jtmh a}.mr:ulora. 1la. capital 
dos I<~sta.dos e para. o Senaclo, si se tratar 
apenas de eleição para Deputados, o dispen
s:1das as cópias para a Camat·a e junta, apu
t•adora dos distl•icl;os c1uanclu nl"w se tt•ata.r 
do eleição para Deputados. 

At•t, 85. A mr.~a eleitoral í'lmeeiona.r;t ~üh 
a diJ:>ocçl'i.o <lo prc~iclortl.o, ·,L q uen.t cnmtH'i.l, 
d 1~ acem•tio eom o~ WtL':\ll'il• : ~, r.~ c.:q(V('I ' n ~ 
(ptestõns qrw ~.-, apPe:1í.•rn~tr·(~m. f'i'?fll:ll' a 
pülià1 llü l'OflilltO ih iLB:lOlllltlé.~. !Jl'IJI\thll' ú-' 
qno cortllll•)ttm•t\:ll tn•inl. ·.•, r':l"l.ü!' 1:( \'l'íl.l' o I'H· 
Hpectivo n.nto, J'•~mfltl.cln,J.-. immt~·lh1 . t.tll;,nto 
com o mesmo nut.o (} dt'lirlfjlll~nr.n (~ :~.n, .·d
daile competente. 

Não sã.o ptWJilil.tiil : ~::l di~· ~ll~'::~?\tJ:I \H'(•lon;{:l
das entro 08 elni.f;c ,l'i l.~ o (•fltl'í\ o~l (Jl'npt·ini;l me· 
Si\.L'iOiJ, 

Ar-t. 8G. E' pl•CJhibid:.~ a pre~eiW .'t dt~ l'u11;.1 
pablil:~<' dentl'O (lo editleiu em qne S•• }WOIJ•!· 
dél' á elüi~ã<J. 

Art. 87. Nü.o h:1 irwomp:üib1Udade pat'a 
os mornhl'OS da, ('.llllllflissãü do alí~ t:i.menLo, 
j uit.t:l organizadol':t da.:~ llli~:<as, rnesa olnito· 
ralou jnnla apuradora •~utrt~ sL 

Art. 88. Não~ nullichde a. t:.dt<.t de u.ssi
gnatura de mesarios on fisctü na acta, deJde 
•ltm se declare. mesmo com [t not:L- em 
t empo-o motivo po1• que dBixou dn tvwl-o 
um ou outl'o. 

Art. 89. Os livros o m '1ÍS }.apeis concer
nentes i eleiyão serão remettidos, dentro do 
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Emen<Zas do Senado ao projecto n. 107 G, de 
1903, da Coma>·o d<>~ Del"'<t~do., 

:prazo de cinco dias, pelos pre~identes ou 
secreta-rios da.s mesas cleitorrt~'l aos l" sup
plentes do substituto do juiz seecíorral, <JUf' 
darão recibo da. entreg.~ o os manterão sob 
sua guarda á disposição d'u Congresso Na· 
cional a tê á conclusão da v"rificaçao de 
:podereJ Gl.os eleitos ; depois do que os on vi a 
rão aos presidentes das commissõos de alis
tamento, quo os farã.o archiVar em c..<trtorio 
a.tó seromrequisitadoa pa,ra nllva eleição. 

Ao Capitulo VliL D11 11puração, (arts 61 a 
86) Substitua-se pelo ~eguinte 

CAPITULO VIH 

DA APURAÇÃO 

Art. 90. A apuração gera.l da eleiçií.o de 
Deputados ser h feita na~ sedes Llos respecti
vos districtos e!eiiora.es c a do Senadores. 
Presidente s Vice- P1·es!dcn te da Repu blicn. 
na Capital dos Estados, pelrt mesma junta 
que a.pura.r aij eleições du districto fl;\. Cll.· 
pita.l. 

Pa.ragl'apho unjco. No Distl'icto Federal 
todas as eleições Rlll'ãa apur~.<las por nma. só 
junta. 

Art. 91. A junL:t ap111'.1rlom cmnpot··sn-hn: 

J. Na si!do •los di~tl'idns, excupi.o o~ da 
Capital dos Bst • .'11los o d.o lJi~·t•·i~to F'mlot•al, 
do 1" supplouto do sul•sti tu to !lo juiz secoio
na.l. como preshlentn, Ril enm vo1.o •lo \lUIIli· 
da.de e rios prosidenttiS dos con~oliHlB, carna
.ras ou intondonda.s muni cipae$ da resp~
otiva circumscripção o!o toPo.! , ou dos seus 
substitutos legaos em exercício. 

Na !alta. do l• supplente e de seus imrne· 
día.tos, presidirá. a junta. o presidente do 
f!:OVerno municipal da sM<J do di~tricto . 

P;·r. iel'/0 "· 107 C, de 1903, da CamM'a dos 
Jje1 trltuios, q<"e r e(0>"111ct a lei eleitora& parQ 
c/eiçiJes (eden<es 

(Virlo projectos ns, 5 e 285, de 1902 
~ 107 n i07 B , de f903) 

CAPITULO VIII 

DA APURAÇÃO 

A1·t, 61. A a.pura.ção g~~·~l da. oldçã.o de 
Deputado~ S()rti. feita. na sMe dos 1•espeoti vos 
dislt•ictos cleitorae : o a do Senadores, Pre
sident.o a Vice·Pt•cshlonte da ltepublica na 
ct~p\tal dos Estados. 
Para~'l·rt.pho unicu. No Diatricl;J Fodorn.l 

todas as eloíçiies seri\o a.pm•Jtdn.H po1· um11. s6 
jnm.:L. 

At•t. 62, A junt~t a.pm•a.•!oro. ~o~:t aom
posta.: 

l-Nn ~r.~n <l n9 11l8tl'ictos, (t~onp to o rlrt. 
~-1.pil.:1i <los I~sl.111lns I' M 1lll m~tl'inl.n ~' r lr1f'lr:l], 
pnlo~.,.mL~ntbl'"' 1l:l . ju ní.:l. 1!11 ' l'w \r: ~l.r~. " 
f), l't~ . '". 

[) .. No. nn. pil~tl 1ln9 ~~~t 11. 1l n~ JWfo jul11 tl:t 
sncção, I'DIIlO zwr~irhmto. l)olo J) I'Oillll'O.rl o r tlrl. 
sneçii.oo pn!os Vll1'0;Hln!'es ' ' imnmàí11Los :1 rJUll 
so ;•nloro o nl't. 35 . 

lU- No Dis~ricCo F~dera.l pelo j uiz 1!:\ 

se~Ko, como presi:lonl,a, o p~los Jn ombros do 
Consolho MunicipaL 

Art . 63. A junta. só podGl'(L func.cionar com 
a p1•esença. de sete dos seu~ uJOmbros, pelo 
menos. 

II. Na Capital dos Estados, do substitu-to Art. O_J. O p!•eeide.ntl3 da. juntn. oonvocard. 
do juiz seccional, como p1•csiúon te, tambem po1· oillelo os l'espocttvos membro~ e am:~un· 
só com voto de qulllidade e !los presidentes c~al'<i p~r. ed1t~1. con1 anteccllenda de . c~n~o 
dos conselhos, came.rus ou iut,;nrJ<,n c.as mu~ d1~s. o cha, lagar o hal'~ orn qna o!Ja. Jl\lCI!1lá 
nicipaos ~a respectiva cirOUIDijrldpç:to e lei- I os SCU3 trabalhos_. . . 
tora.!, ou dos seus substitutos legans em CJ{Or· Al't, 6.";. O Pl'eS!douto sor;~ subst1tuJdo p elos 
cicio ISOI!S subslitutos legaes e, na falta rlostcs, 

Na· falta do subst.itntn do j11iz seccional, pol. o lllnmbro da ju~ta eleito por os~a . 
11 pres!dencia. cornp,;tirá. ao presidente de Art. ô6 . A _apuraçao comCQil.!'lt 30 d 1ll~ 
governo munictpu.l du. Capital. depo1s d1~ eletçao. 
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SESSÃO EI\t 24 DE OUTUBRO DJ!--nJU?.F 

Emendas do Senado ao projecto n. 107 (', de 
1903, da Ocmwra dos Depulados 

Pr{!jecto n. 107 C, de 1903, da Camara do 
Deputados, que refm·m(( c lei eleitoral para 
eleições federaes 

(Vide projcctos ns. 5 c 285, do i902 
e 107 a 107 B, de 1903) 

UI. No Districto Federal, a junta será pre- Art. 67. A junta funccionará durante 15 
sidida pelo juiz ~.te secçiio que não ti\rer dias seguidos, o só poderá encerrat· os seus 
funccionado na ,junta de recursos, e compor traba.lhos. :tntes d<lqnolle prazo. si lhe tive
se-lla dos juizes das pretorias urba.nas. rem sido presentes tCJthts as authenticas da. 

Na falta do juiz seccional, funccionará o eleição. 
seu respe_ctivo substituto. Art. 68. Funccionn,râ como secretario da 

Art. 92. O presidente dn. junta C'onvocará junta, na capital dos Estados e no Districto 
por offi~io, com antocedencia de 10 dia~, 08 Fe.ie1•al. o escrivão do juizo seccional, e nos 
respectivos membros, e na mes!•LHl occasião demais di.strictos o escrivão <;to Io officlo da 
annuncia.rá por edital, reproduzidti na im- coma1·ca da séllo ou _seu subs~ltuto le~al. 
prensa, onde a houver, 0 dia e hot•a em que ~rt. 6\J. As sessoes da JUD__!;a sa:ao p~
deverão começar os trabalhos. 

1 

blicallas e seus tt·.abalhos poderao ser ftscah· 
Paro,grapho :tmico. Na f:~lta ou impe:li- zadospeloc; ca?'llliat?s ?u seus fi~c~es, no

mento do pl'OSidente 0 de seus substitutos, meado~ em q u<tlquer t.e1 mo do provesso da 
servirá o membro da, junta por esta. eleito. apuraçao · _ . . . · - . .. I Art. 70. A apumçao so sera fmta. pelas 

Art! 93. C~so ~ao tenha stdo fetta a. con- cópias autbentica~ das actas eleitoraes re
v~caç_ao, os ctdadaos quo em v1rtudo ~JosLi.l. -)nettidas pelas respec~ivas mesas e, na falta 
le1 s~ chamadod a fttzcr pn.rte. da JUnta destas, pelos boletin:'! ou certidões authen
deverao co.mparec~l' no loga1• designado no ticos apresentados pelos candidatos. 
§ 1• do artigo segUinte e dar começo u.o; tra- Art. 71. considera-se cópia authentica 
balhos. a que osiiver devidamente conferida e con-

§ 1. 0 A junta só poci.erâ fuuecíunar com o. certada pe1o escrivão que tizer a trans
pr·esença, p~•lo meuus, de cinco de seu3 mem- cripção da acta. e boletim anthentico o que 
bros, além do pt•esidento. tiver a~ fir·mas dos mesarius dil•ectamentn 

§ 2. 0 Não iDCOl'l'Bm em multa nem om roconhecid ;.s pol' not.a.rio publico. 
respoDBttbilidade criminal os quo, poi' caus<L Art. 72. A junta limitar-se-ha a somma1• 
ju:sta, deixa.r~m de comparoeer. o~ vot~; ::; obtidos pelos candidatos,não podendo 

A ·t 9,~ A :- .· -. entear mt :·,}n•ccia.ç·ão de nnllidll.do . .,: da 
_ 1 • ·t •• _ apnra.ça.o começar .... ~o 1lr~t~ rlr· 1 ,· - 1, · cloCI''l ilidn.(ln dos cidad1.m; pu1s ela, elt:l!l;l<l.tl : • e uçn.o em t t. 1n .• . '"'1 J. 1 , • , . 1 •• 

~ J.n A jnot:L 1.n 11 rlir·~tl·h:L no ntlitic:iu d" ~ul;a,tloF-:~ clnvondo. ll!tlJI~JOr~n,J n.~,~lu.virl~~s qu1; 
goYel'no muuicivaL da ~>t'~<lo do tli:~h lctu. ;i_; : tur.•om loV<t.utada,:s ~oh~o ,L ~!r!:Amzaçao. ~~~. 
11 hora::; dn, lUt~uhii, o iüncciona.r·:i, düÍ· ia.- ttll:t.lt~.-WW mnsa, o!mto1 ~,}, f~~endo 01tp.1CSS~ 
menLe, clul'ant1l 0 tf!lllpll noi~I\RSarío p;t.r·a a. lllllflt,.ul do~ votos noll~t ohtldoR pelos c.mdl 
concht91io tlt~ SC\11:1 l,ra.lJ;tlht)S. .· tla.l,tl:~· _,) • . ,. . , 

§ 2.o Soevirt~ cumo ::;ecrota.rio iht ,juut.L, /'t.t.. ~. .. A tlaSP?AlÇ·.w ~~~ ~rtlgo o.ntorl01 
na capital dos ~J;staJos 0 no Uí~tL·icto Fe- n,w unpedo. qno.aJrlnt.~ .umxo_ do apura!' os 
deral, um uo::; escd.vães do .iuú:u seccioual, votos const~.Lnl:e:.. de ~ópl~S" na.o autllonttoas. 
e nos demais di::mictos u.:i do;; e.:;ct·iviw~ do 1 Neste. casv fará. a JUI~ta •.;\Justar da .acta a 
juüicial da coma1·cu. da sé<lu. 1 ~ut~ ~o.c~~ü.~ e.rometter·a ao poder verttlcador 

Art. 95. As t:e.-sôes d:;\8 juntu~ .::iUI'àO pu- ctS d.ctas nao apuradas. . . 
blicas, e é pm•mittUo ;w~:~ candidatos ou ao:ll Art. 74. No ca~o .de ~uplr.c:~ta, a · Junta 
seus procur·adoi•es tiscaliza,l' u proccl:lso du, obsol'vara as sogum1;es dtsposwoes: 
apuração. I. P1•efot•ir1t a a.uthonticn. da eleição reali· 

Art. 96. A apDI'ac:ã.o sn ra.J'á. puh.;,; authcu- z:tdtt O<? .Jogar pt·~vi~TI?c!ltc de~ignad~ . . 
tica.s I'eccbida:; ou pdl';;; bolutin~ e uct'tLlões li: Sl ~u.~b . Ls a., e~OI~~es forem _fe1tas .no 
f:!Ue forem apros(mtad.os p )r q11 :.tlquer• nhlitoJ•, m~~~mo 1 ~ ·- ~\1 ~ prefe.rll a. ~ qne t1ver .sldo 
de~uP quo nonhunn duvHa 0 n·~z· ·c··rcm fe1ta per.Ln1.e ~~ 1~10sa 1t,g.1lmente u'?meada. 

··- ' ' • ' \J e 1
' • I[J. F.dt;LnJu á.Juntn, l.mso para ver•ttlcar as 

Art. 97. Considera-se cópia. authcntica a hyp.,r.he::os previ.-;r.tts nos numoros ante
que ostivo•· Jcvida.memc confcl'i ,a e c'mcer· l'Wl'Cil, <leixarâ. de apurar as d rplicat:t~. 
tatla. pelo escrivão qne ftzer a transcripçã.o I mAnciona.ndo em n.cta, n. occurrencin. e r11· 

Vol. Vl ~8 
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E,nJndas do S{}nculo a(J p-rrJjecto 11, !OT e, r/e 
1(),?3, d" Camm•g: dos DopHli•ola: 

Pn>j~c!o n. 107 C, de 1903, da Oaman:; do~ 
De putar/os, que 1·e(nr m" a lei cleitM~J par a 
etr. i r:tj-;.t /'edtWarJ~ 

(\'id.• pr • · j~r! o~ ns. !"i s> ~~r;, rl t~ 1ftt)2 
' ' lU'7 ~ IO'i H, ,1 " IÇ10:1J 

(!a act(l. o boletim autltoutíco o q1re ti voe as mett·tttlo o• papeis da. duplh1~~h1. ;~o po<kr 
fir.nas 1los mcsa.rios reconhecidas por no- VOl'iJivador. 
li\.t•lo publico. At·t. 75. Sorã .) apUl'illl' :l o~ V•ltos dador 

Art. 9E!. A jnnta limita.r-~ ba. a s~mmar a.o c:cn<liJ.<>to com o twme com q:1e ~e h:·nveo 
o.; voto~ obtiJos pelos can<l!llittos, nao JIO· apreoentn.•lo ou CIJm o cpte for notoríamoot.o 
tllmdo entrar n:t a.p1•ecüção U.e nullitla<les canllod·lo. 
iL'l. eleição onda inelegibilitla..:lc doá eithJüos Art. 7G. Do.< tl• .• lnlitos (l;l jlltltl~ lavr J.t:· 
votado.~. dovendo mencionat· as tlu ·.i las. que SQ·h:J- urn:~ ;~d·.t tliari:~men to, con la udo o 
forem encontradas, sobro a ot•ganizaçi.í.lí de resnHa:lo verificado até então. 
qualquer mesa eleitoral, fa~endo nxpt·essa Art. 77. Finda. :~ apur•uçiia, lavrar-ss-h:t 
lnonçiio doa votos obt!dos pelos ca.nl.ltdatos. um:1 aet:~ geral , contea,io to :l;~s ~s occul'l'Cn -

Art. 0J. No ca,so do dul,}Lic:J.h, \\ junt<J. ob· cia~ e a a.put·açií.o final, q:to sm·1 immcdí:~t<\· 
sur\'ll.l'á as seguintes disposições : monte publ\nda pot• editaL 

[, Preferiril. l\ auibentica da el~iç:i.o reali· Art. 78. 1\Teosc oJit,><! conviu:tt'-oe·b.'ío os 
zu,.Ju. no lo<>ar pr~viameate ue~';;natlo. inbrC-'33l\·lo~ u. apl'.Hentarem SIH\S contes-

H. Si ~mbas as eleições f·Jl'Ol11 Jb.tas no ta<;üos à. legitimidatln ou val.i•hvle 1\cts elei· 
mesmo local, pref .. r·i!'li a qtiC ti V<ll' silG çõecl, p•J!' sl ou pot· pro" ltri\•i-n• lozal me nte 
l'llalizad:\ peranto a mesa. leg ílmonto no· co.;stituldo. 
me:J-da.. At't. 7~1. Qua.r • .mta. e .)\Lo hora.~ t!epois 1l~ 

m. Faltando <i junta base p~•r• L verífica.r afflxi\do o edital e diJ finda. o. ;\pUl'aQãiJ gM;t l, 
ns hypotlm~es previstas nos nuruot·os, ante· · eounir-se-Jta novarooute t\ j unt:.<. e, si nlngncnu 
riores, dcixa1'ii. do u.pa1·:w a.s .dupltca.tas, r-umparJCCl' pe~ante ella. pam ofl'erecer con
mcncionando Uil. actll. \'L oc<llll'L'rmem, e r.s re· testa.ç:'í.o, stml !,•vra.lo urn te~?mo con~ígna.oilo 
mettent ao pod.or venfic:~ lot•. 0 fu.oto n expeàulos diploma.~ aus lllí:Htos. 

Art. LOO. Serão apul·ados os vutus datlos Pal'a"ra.pllo un.ico. Considerct·SO diploma. 
ao can:lidato com o nom ~com qu~ so. houver a. côpia autheo~íca u~\ act11 o do ~er~no t lC que 
ti[Jl'OSCiltado ou com o quo fJl' uotorta.monte t r·atam os arts. i7 o 79. a~~t!ft1a tlos p ·h 
C·lnhr.cido. 1na.im·h <los membl·vs thl Ílln C.<\, 

Art. 101. nos ti•abà!ho~ tl;t junta l,wr;tr· Al't. 80. Gompu··H~!!:i rlO nn l." :t jnnh al· 
se-ha, illaPi:.un·•nlu, a acl:t ,,,H·r·e.;pnrull!nte , l{ llm •!on!,n!l tr~nto, so ilHl ,lat•:í. \'i~ h . c• rn e :1'· 
em tlue s11 m•;nui"ll"\';L, tliO ~~·.~rnno, o lr·:~- l) iJ'ÍO, si :1 peJir, <l:JS 'jlr.tpr~i 5 <fl t•) ~ :~ r-riram 
halho feito no di:1, rf, •cü :~ n:Lntln ;;a a vnh(.:f.ll> p:1l'<L :t. npm·açii.o, ,1 ·pclis. d·:l t• u!,r• i ,;Jdo~, p~l·l 
apm•J\d.'l.. _ P.<ct•iv: .ü, l;~V'l~Lndo ~;,,de 1.w.lu :~ l'il9pectt v :t 

At·t. 102. Cnncllti,la. n a.pHt':v;n.o, l:> 'l' rai'· :.ct.;t. 
sa·ha. a a cl,a gtlt't\l,_~•liiLotul.o !.oh~ ll,~ Ot''~!H'- R l. ' ~:~ ~a. vJst:lS~·l'<t pul' c i n,~ , , tl ins, si t'õc 
J'r~neia~ e a votaçau Lo~a.l, (• nella sr:. tm•J. 11 m ~<i o éontesbn,H, ll J'Hll' J(J dtt.' , (\ IJ!lltn 'Hl.l 
IU(l fiÇflO cb,s t·epl"B3~11hÇÕilS1 l'!lClillUl~<;lif)S OU IL 1.011• <~, Si fôJ' alil.i:l Ui1 lllH, 
p1•ot111!tos r1un for·Hm ájll'ü~«ntdo:~ p rw:>llLe a §i~. • F:n<lo o p t·~t~ü ih l'id.a .. h!UnÍI'·:J,~ ·IUl. 
Jttuf.a, com :1 íleebr•ll.ÇJJ.:) ~ •)S lUi!_ÍlVO~ e m ttlltl 1w v~tmenl.(l :1. juntl\ p;.u·:t t· p ;:P b <ll' :•. CilUÜ>3, 
~s fnndi!.rem. lí;:n s~r;md!l s.~r;to pahlie:Ldog t.ar,:'à.o. 
os nomes d"s md:l<litos. v« bd:.1.~, ll 'l nl'Jmn \'i :i .o N:lo :'H apt•n:<tmtando n ~ntltN< \ antl' 
nnmerioa. dos votos N!CCuí•lo~. . _ 1w'· tll'il:&v d ,J § 2", l::~vr:u·· s~·l:•~ tl' l't lto •h uc· 

§ J ·'Da. ;,cta. ~((lt'iÜ ~xtr•;.Lhll'·Se·h:10 a.~ c•Jl'ron .~ b. " ,~xpe clh··s:J -lw. ,, diploma 11 ~ 
Mp.(b.~ n(l~ess~r ías, 1t·J qll llí.·.~. li•'P<>!B 11<> ns - fúmm 1lo a.t•t. 7\l, p:.tml!;t'a.pho uui,}o. 
S!.~·natl:tR pel:t junta :t p rn•rt•lm•a ~ .. ~er::H ~~milt- § .t,. ·A pt'il~,1 n t:ttl <L a co 1te;lt.•u;ii.o, s<~i'~ r·u
tJdas: lttnr<. a. •. ca.d.~ \111\a. .. dJ.B 0:"~10~'.~1 ~~~ '~a lwlc:a•la, a~.~ itn c,Jifll) us docu me ntos q ue ~ 
Cam~ra 11 do fl"nado, _OL.t~t~ ao JII IZ ".r.m~n,tl ín~mlil'()rn, pnlo pl'e~ i <len l;o u9. ,i nn r.a, qua 
nos E~tatlo.J Dn ao MrmNt.t o do l ntmiiJt no ,1 . ., 1. rMlhu "'l co nt <J~I.o.ui.O . 
llistrícto lle-loN~I. I' tlrna a 1•:1<b 11111 Li os ·' ···• · · . 
doltos p:1r:1lhe.~ s.wvit• Jo •líplom:1, li 5." Lavr:.,·-~·hlô n!n "ogm,Ja, Hml\, a.ct~, 

AB oópia.s , qua.ndo hup1·os.~n~ . dtworií.o ~fll' rHn (!li" >.18 mll~cwn;u·:< o nome~ do c!Hltes· 
t!OtW! I't:~.da.i pelo~ mamln•os da.jLtutu. e igull.l· r.antll, lB motl\'1!9 •la. conteataçau e oe do· 
m~Jnle por olle~ :t lleignadas. cnnlil'ltO.> f!Utl a ln.,tnure.n. 
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SESSÃO E\t 24 DE OUTUBfiO DE 190~- 539 

EmcJmlas do Senado ao }W~je . to H. 107 e, de 
1903, ela Camm·a dos DIIJ!Hlwlos 

§ 2. o Considera-se diploma a cópia autheu
tica da acta geral da. n.pUPéLção, assignada 
pel3. maioria. dos membros ('a junta, que ti
verem funccionado. 

No caso de duplicata. de apuração, repu tal'· 
se-ha. simpl~s contestação a. que fo1· assignada. 
pela minoria da. junta.. 

Art. 103. Não P9derão ter cntr·ada na Se
cretaria de qualquer das Casas do Congresso 
livros e papeis eleitora.es não enviados pelo 
correio du Es~ado em que se tiver procedido 
á oleição, salvo exhilJindo os portadores of
fici.os assignados pela maioria das juntas. 

Art. 104. Não se comprBhondem na p r·ohi· 
bição do artigo antecedente documentos dt>S· 
tinados a instr·~1ir on fundamentar· as con· 
te~tações que qualquer can:lid<lto tive~· de 
tt.pr·nscn t:~r. 

Pro}ecto 11. 107 C, da 1003, da Cwnara dos 
Deputados, que 1·e{ormn r' ld eleitoml pa,·a 
elciçi'Je .~ {nde1·ttes 

(Ví,lr. projr.(:t.os ns. ;, r. 28:-í, (lr. 1!l02 
e tO'/ il 10'7 B, de i!h :1) 

§ 6. 0 Dessa. acta. o tla. tla a.pm•;tçã.o íin:1. 
tÍl'i.I.I'·Se-11:1 copia., a.ssignada peh juu~a, para 
set' Vil' tlo diploma aos eleitos. 

Art . 81. O presiflente fará. .oxtrahir cópia 
de toua.s as actas das reuniões, :ts qnae.~ po
derão ser impressas, sub.~cr·ipb.s pelos mom· 
bros da junt;J., e n remetterá ao poJer veri· 
ficailOL', acompanhau.a dtt contestação, dos 
llocumentos que a instl'uirem. das cópias de 
act:1s nã0 apura.úas, assim como das authen
ticas quo o contost tnte requerer. 

Pa.r:.tgraplw unico. Tt';1tando-sc de eleição 
p;J.ra Doputados e Sc:1adorcs, a remessa. da. 
côpia do actas não apuradas será feita á. 
secretaria da. Camai•a dos Deputados. 

A1•t. 82. Não se consiuerará. contestado o 
diploma, tlcsde que a contestação não se,i.lr 
apresentada. per<~nte a .]unt.a, s:tlvo prova. 
complota de rJcusa desta em recobekt ou dt~ 
for{}a maior devHa.mente prova.ua. 

Art. 83. Só neste casJ se admittiL·i'~ que a 
contestação seja opposta. perante o podct' 
verificador. 

I Art. 84. Da mesma. fórma não serão t·J
ma.das em con~id(n>a.cã.o. aindt~ rjU =j <wre3en· 
ta.da.s em tempo util, sob prctnxto algum o 
por qnalque1• modo, pelo podm• vcritica.dol' 
-as eoln;c:,;t:tçÕt)S vagas, qnn nã.o ospíwift
cal',ml os motivos ,h uulliJado 1lo nleição, 
de diploma on dG inl'legibilidade nrn que SJ 
fnnd u o (~,mtostan:;1~ pam e :-~cluit· o diplo
Tn 'tdu . 

Art. 85. Não p•:dcwil.ü tel' onf.ra.da. na de
cPotal'f:-t de qn~dqucn• das ea~:lR do Cong1•esso 
!iYL'Oil f.' p:.tpOÍS Hlcit01'i1C~ 11110 ll?í.O t ·~nha.m 
sido envhulos pelo GorrAio do Estalo onde 
tev-o loga1• a. eleição ; P, qua.udo vdnha.m 
po1• p:l.l'r.i .. mln.ros, '~31.1! .~1 pmcí.sa.m provar a 
it.lunti.ladH •lo pes::~o:~ n exhíbil' oCHcioil assi· 
gnatiu s pcl1os j11nt.r~s, consl; ituinLlo-o:-~ pol't :.\~O
l'OS dO'' m·••·•no·· 

Art~' g. ;-~· ·· NJ~ sito compr·t-hc~ndid.,s noste 
;tf't!go os doenmento.:; o papui:J q11 u servirelll 
tlu h:J;:;d às cuub~t.:Lçõn;:;, t'nn;l a.mcntada'l p:Jl' 
qun.lqtiCI' caodída.to, per·a,nte a. Gúmmi;são da 
Pvdores d:t. Camar•:t on do Sr.naJo . 

CAPITULO IX. 

DA ELEGIBlLlDADE 

Art. 87. São condições da cldg lldiJ::du: 
I. Pn.ra. o Congrt3:)3íJ Nacional: 
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.ANNABS DA CAMARA 

Emendas elo Senado ao projecto n . 107 C, de 
1903, ila ()amam tlos !Jeputarlos 

.Ao capitulo X-Da inelegil>ilidade ( arts. 88 
a 94}. Substitua- se pelo ~eguinte 

CAPITUtO X 

DA IN&LEGlBtLlDADE 

Art . 105 . A inelegibilidade impox·ta, a. nul· 
!idade dos votos que rec<1h irem sobre a~ 
pQ~soas que nella. incidam, para o e!T.,ito d.e 
considerar-se eleito o imm,~dh\ to orn votos. 
salvo o disposto no art. li O. 

Art. 100. São int\lcgivcis p:wa o Congl'CSSO 
Nacional: 

fi I. • F.m torlo o tr>rril:lll'in •la Ropublic:\ : 

I , o Pr~sidontc o Vicf>·Presidente da. Rc
publica, os gevoPnadot'A~ o11 presi!leutes c 
os vico-goverolldoro~ llll vica.prosidnntes dua 
Es~ados ; 

li, os Min\stms tlo Pl'C!Iidente da tt.,puiJlica 
e os directore.!! da HUa.~ Sooret.arlas o do Thc· 
suoro Federal ; 

lll, os chefes do F"'h\Jio Mal<>t' do Ex~r•!i l.o 
e do Estado Maínr General da At•mada ; 

lV, os mag:strados fede1•J.ee ; 
V, os prosíclontes ou dirooto~cs dt~ banco, 

compa!Mlla on cmprrlZ.'I quo go~e elos se
guintes favores uo Go l'(n'no . Federal : 

Projaclo 11 . 107 O, rle 1903. da Camm·a dos 
Deputv.dos, qt<e •·e(orma a lei eleito1·at para 
para eleiç!Jes federa e.<. 

( 
Vide projedo• ns. i) c 285, de !902 e 107 a 

!07 B, de 1903) 

1•, ost.'l.P na posse dos direitos de cidadão 
brazileirJ o sor a.lis&a.vcl como cloitar ; 

2•, para a Camara. dos f•eputados, tor ma.is 
de quatro a.nnos de cidadão bmzileil>o e. para 
o Scnatlo mais do seis a.nnos e ser mator ue 
35 annus de idade. 

u. Para Presill~ntc o Vice-Presidente da. 
Ropublic..'\: 

1•, ser bra.zileiro nato ; 
2-, estar no exe•·cicio doa direitos poli

t icos; 
3•, ~er maior do 35 annos • 

CAP1TULO X 

DA lNELJ.!GIDILIDADll 

A L't. 88. A in e logi b í lidado importa a. nul 
lirlatle dos voi·JS qac rtJC:~ohirem sobl'e a.s 
pessoM que oella inciJaro, p:1ra. o effeito 
Lle considerar·s,~ clctt<.J o immed.iato em 
votos (sa.l v o o disposto no art. 9·1). 

Art. . 89. s~.o) inP.lcgi v oi~ para o Congi'e~~o 
NRI'i•m :ll : 

I . l•:m todu ,, f.el'd t.orío rbt lttlpnblíca : 
t•, o Presidente o Vice.President<l da. 

Repubti.c.:~. , os Goverba.dorcs e Preoldentes, 
V icu-Govcrna.<lor•'.!l e Vi•!e· P1-esidea. te.~ dos 
Ji:., t:J.dos ; 

2'>, 03 )fiuiat'l·os do Pr,•sirlontc tla Repu· 
blica. e os di.rcctoroo de st~as sscretarias c 
elo Thc.<.Olll'O Fc •lera.l ; 

3•, o ohof~ do estl.do-maior do exerci to o 
o chefe do es\ado·m:\ior ,;cneral d<:~ a.rm~da.; 

4°. os mag~~t1·a.dus fedcra.es e os repre-
8Cnta ntos <lo ministerio publico da União ; 

5". os presidente.~ 011 rlil•Mtorcs ;i e banco, 
comp:.tro!Jia (111 emtn·r~a qnc !iOSc dos sc
~<Uint.es lU.vot·D~ tl t> G ··\'nt'no Fod.1r(l.l: 

a) garantia, de juros OU qualqnet' SUilVe!l' o) gar:~n thL elo jlii'IJ~ UH qltaJ<[IICI' Sllb\'OU• 
ção ; -

b) privilegio parn. emis8ão de nüias a<J çnl;);pril'ilt,<iop··ra cmi~,ito "" notu.H nn pill'· 
portador, com la.stru em ouro ou n~o; t;Jil.or. com las'1'o om out•o l)Jl niw ; 

c) isenção ou roducçíio de i.m;:c.strs t>u I <') i~onç:'w ou r·dlucç:l•l do impo~t"~ .. 11 LaXIU 
taxM feüeraes, r.on~tantes do lei 011 dP. r.nn· fe<iPr aes, constantes de lei ou cou\t'zuHu ; 
tracto; ri) p l·ívil<'gio cl) zona. ou de n~tvoguçlio ; 
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SESSÃO EM 24 DE OUTGBR(TDE UJ0'!1 

Emendas do Senado o.o projeclo n. Hll O, de 
190/3, da Camara dos Deptttarios 

d) pei vllegio de zona. ou de na,vega.ção; 
e) coo&ractos do t:1rifa.s ou concessào de 

terrenos. 
§ 2. 0 Nos respectivos Estados, equiparado 

a estes o DJstricto Federal : 
I, os magistrados estaduaes ; 
li, os comma.nuantcs do disCríctu militar; 
III, os funccionarius inves~idos do com-

mando de forças de ter· r a o mal', de polici:\ 
ou milicia não comprebondidos os oHiciaes 
da gual'M nê1ciona.l ; 

IV, os fuucciont.vios a.Jtniuiskatl vus fe
deraes o csta.Juaes demissíveis inJependente
mente de sentença ; 

§ 3. 0 Nas circumscripções onLle exercem as 
suas funcções - as autoridades polic!aes. 

Art. 107. As causas de inelegibilidade, 
previstas nos tres paragraphos do artigo 
antecedente, vigor,tmatê tres mezes depois 
de ces::;ada a funcção publica,. 

Art. 108. Sã.o condições essenciaes para s0r 
Presidente da llepuhlica ou Vice-Presidente: 

1°, SOl' brazileiro nato; 
2°, estar na posse e goso dos dil'eitos po

líticos ; 
3°, ser maio1• de 35 a.nnos. 
Art. 109. Não podem ser eleitos Presidente 

ou Vice-Presír.temo da Repuliliea ; 
1°, 08 p1rentes cuns;tngnineus e affins nos 

}o e 2°gr<ios do Presidente c Vice-Presidente 
q no se achar om exercício no mumcnto da 
eleição ou que o tenha. deixaJo até seis mezos 
antes; 

2°, os Ministros de Estado ou os que tive
rem sido n.té seis mezes antes da olBição; 

3o; o Vjcc-Presideute que exercer a presi
dencia no ultimo anno do período pl'OSicten
cial, para o periodo seguinte, e o que est.iver 
exercendo por occasião da eleiçãü. 

Paragrapho l'J.nico. Entender-se-ha por ul
timo anno do período presidencial, para os 
e.treitos do presente artigo, o e:n que se de;· 
a vaga que tiver do ser preenchida, contan
do-se até 90 dias depois da. mesma. vaga. 

Art. 110. O immediato em votos ao in· 
elegível só poderá ser recunhecido eleito, si 
tiver reunido, pelo menos, met·,\de dos votos 
por este obtidos. No caso cont1·ario, far-se
ha. nova eleição, pa1•a. a qual se considera. 
pr?-rug;Lda a inelegjbilidaJc dofinüla nesta. 
lOJ. 

Pro}ecto n. 107 C, de 1903, ela Camara do.~ 
DepHtados. que reforma atei eleíto1·at para 
et~ições fedel·aes 

(Vide projoclos ns. r1 c 28tí, de :I.H02 
c 107 a !Oi B, de 1903) 

e) contr·actos de ta1·ifas ou concessão de 
terrenos; 

6°, os ompeegados a.dministratiYos federaes 
{lemissiveis independentemente de sentença. 

li. Nos_ re~pectivos Estados, equiparado a 
e:>tos o Dlstl'ICto Federal: 

1°, os nmgistt·ados c membros do minis
terio pqblico estaduaes ; 

2°, us comma.ndautos d.e dist.ricto militar · 
3'•, os funccionarios invm,tidos do com: 

mand_o, d.o foly'-~s U.t~ terl'a e ~nar, de policia 
ou rnlllCU1, nao collJpl'cheudidos o.:; officiaes 
da guarda nacional; 

4°, os f'unccionarios administrativos esta.
duacs demissi veis independentomC'nte de 
sentença; 

5°, 0.3 cidadãos que sejam directores ou 
pre•identes de banco, companhia ou empreza, 
que gose dos seguinte:3 favores do governo do 
Est :.do; 

a) garantia de juros ou qu<.tlquer outra 
subven.çã.o ; 

b) isBnção ou roducção de impostos ou 
taxas estadu<~os ; 

c) privilegio d 1 zona ou de navegação ; 
dj concessão de terras devolutas ou privi

legio para explorar as riquezas mineraes 
nellas existentes. 

lU. Nag circumscripcões onde exercam as 
suas funcções-ao; autoridades polictaes. 

Art. 00. As ca.usas ue inelegiblliJ.ade pre
vistas r.os §§ 1", ~o, 3", 4° e 6° J.o n. I.§§ to, 
2°, 3°, 4·• c 5° do n. li o no n. III do art1go 
ttnLeci~dente, viguru.m at~ quatro ruezes de· 
pois ue cessado o exercicio da funcçã9 pu· 
blica. 

Art. 91. São inelegiveispal'a os cargos do 
Presidente da Republica: 

1 o, os que não ti verem os requisitos do 
art. 87, n_ II; 

2o, o Presidente cujo mandato expil•a ; 
3°, o Vice-P1·esidente que exercer a Presi· 

denoia no ultimo anno do periodo presiden· 
cial anterior ; 

4'\ a.s pessoas mencionadas no art. 89, I, 
os. 2, 3. 4, 5 e 6; II ns. 2, 3 e 6. 

Art. 92. São inelegíveis para o cargo de 
Vice-Presidente : 

l 0 , o~ que não tiverem os req,zisitos do 
art. 87 n . li ; 

2o, O Presidente e Vice-Presidente, cujos 
mttml<ttos expiram; 



542 

I L!L bJl EXMXRX 

EMendas do 8e>iado ao projcdo n. Jr,.7 t ', de 
1003. drt Cam<wa dos Deputwlos 

Ao capitulo XI- Da incompatilJilldade 
(arts. 95 e 96). Substitua-se o art. 96 
pelo seguinta 

At•t. 111. Dm·antc a,g sessões, o mauúa\•) 
legislati-vo é incompaüYcl tJolU u exorcíoic 
d~ quu.lquet· oatt·a fuucção publica, yara 
o <'JI,ito UG considcra.r-Go corno renuncia tlo 
tnanJa.to ~eq1elhante e:s:ercid:J dúpJis th~ 
l"l}JO!lbeeidu Pll em):'OSS<l.'1o O De!'UitvJo Utl 
Senad•.:-r. 

Ao capitulo XII- Das uullidddes (arta. 97 
a 1 00). Substitua-~e pelo seguiu t e 

CAPITULO XII 

Projecla n, 107 C, de 1903, da Camara d os 
/Jéputaàos, que ret JJrma a lei eleitoral pa>'« 
etoirões f~rlm:(le.• 

(Vide pro,ioclos ns, !>o 285 , du i\)02 
.c 107 a t07 D, do 1903 

3•, as pessoas a. qun se refere o artigo ante· 
ccdooLo, n. 4. 

Art. !l8. Não podem ser· eleitos Prcsidento 
on Vicc·Pt·eoídcoto ria Repul.lli"a os pat•entn..; 
eoUS(III::(Uiucus e '-l.niu~, nos 1" c 2" ;n•áo3, do 
1-'re,,iricntc ou Vi co-PmsiJcnte quu ·se <tchar 
em exHcicio llO ruom~nto da. eleição o•l que 
o kn!t.:t tlei:xa~lo até ~eis n1oze.:; ante:-;. 

.\.r~. {!4. O irumodíato olll votos ao ine!o 
givel c-ó plldúr<í ~ur reconhcciuo elmto si 
obtiver um fJUitrto do~ voto~ par c>tu uhtidos. 
No CMo contrario-fa.r-su-IJ<t nova eleição, 
pal'a n qual considora-<e proroga.da. a inale· 
líbilldado definida nesta lei. 

J)A INCO~IP A 'l'lBlLIDA.D~ 

Ari. ü5. O m1.1ndato legisla!.ivo é incompo 
tivel coro o exerciaío de qualquer funcçã, 
publica. que não acarre te inelegibilidade · 
paru. o elfeito do considerar-se C~ll!-O r enun.
cia do mandato semelhante eJterctcro depo1s 
de reconhecido e empossado o Deputado ou 
Senador. 

Art.%. Não se comprohanda na disposi
ção do a1•tigo anterior o desempenho de 
missões diplomaticas, commissões ou com· 
mandos militares, desde que p receda. licença 
da. C .mara. a que porteç cer Orepresentaute da 
Nação e no, casos do guerra ou naq_uelles em 
lJ.UO a honra e a. integridade du União se 
Chem empenhadas. 

CAPITULO XU 

DAS rnJLLIDADES DAS NULL lD A D:l:S 

Ar~. 113, As olcições só podem ser annul- Art . 97, As eleições só podem sct• annul· 
ladas nos casos e"pressn.mente previstos neste Judas nos casos expressamente pl'evistos ne8te 
capitulo. ropitulo. 

Art . 114. As infra.cções t.la presonto lei; Art. ÇJS, As inobservaocias da. presente 
ainda quo não delluidas como caus;~ do nulli- lei qu~. não são dctlnidaa como causa da. nul· 
da.de da eleição, sujoit<uoão, comtudo, o3 in· lidtldll da oleiçi!.o, sujeitarão corotudo 0.1 in· 
fractoros ás peunlfda.1les nella. estatuídas. frllctot·e.~ 11s penalidades nalla c8 tu.tuitlas. 

Art. 115. São nullas as eleiçOcs: Art. 09. Sli.o nullas a.s eloiçõos: 
1•, quando feitas perante mesa-~ consti- 1•, quando feit-as em log,u· diWl'SI) do 

luidas po1• modo diverso do preseripto om dll$igoado pelo poder competente ; 
l01 ; 2o, quando feitas pet•antc mesas con· 
. 2-, qu~ndo realizadas em dia. di-verso do stituidas por modo diverso do prescripto 
·legalmeQ te designado; , om lei ; 
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~10, quanJo l1ajct pl'OV~t de fr~tud<>, r1n c al-· 
INe o resultado da. cloição ; 

4°, qua.ndo houvot··l·ecus<t de me:-;arios ou 
de fi8caes, aprescntadoB de conforroi.úa..l.o com 
estlL lei ; 

V , quu.1Ylo s0 l.hor por a.HstlllllC:lÜü:> d :w
r'ostinOt! ou fJ.•audulentoil, 

At't. I JG. ~:; ,o aunulhveü;: 

l", •.Jll tl!hlo feitan em lugJ.r diYet':'io do 1lo 
eig·uado pelo poder cornpetentc ; 

2", quc.mdo começarem anl.cs dtt hol'<l, ma.r 
e<.~Ja. 

Art. 117. A Cama.l'~L ou o Senado mau 
dtLrá proceder à nova. eleição, sempre que . 
no reconhecimento dcs poderes de seus nwm 
bl'OS, annullat', sob qualquer fundamento . 
mais do motado dus votos do cantlidatu di
plomado, deduzidos do ca.lculo os voto::; de 
duplicatas desprezadas por impossibilidarlc 
de verificação da Iegi&imiuade de uma das 
sories de actas. 

Ao Capitulo XIII. Das vagas. Arts. 101 a 
104 Substitua-se pelo seguinte 

Pro}ecto n. 107 l', de 190.1, da Crtmo1·a dos 
Depula(los, que 1·e,'ormll. a lei eleitoral ]Jll1'a 
&leiçcies (ed!Jl'acs 

Viela pl' Ct.ie cl.os ns. rl c 2!\;j ·le tn02 
e 107 a fOi B, ele 1903 

:.:o, qua.ndo rcaUzatla~ em dia diverso do 
legalme nte tlesigna(lo; 

4°, (tuamlo comcçLLrem antes ou depois da. 
hora. ma.rcada em lei; 

5°, (gm.nd<J honve1• recusa do tlscam: 
f)o, quu.ndo se fizerem Jl C:llo alistamento quo 

nà•1 esteja. legalmontn C;Jllcluido ; 
7·J, qna.ndo ha.ju. prov : ~ de ft·audu. 
Ai't. 100 . .-\. Canwm (JU o Senado JU<Hll.lu.rc.í. 

pt•ocedi'H' <.t nova, cleiç~i,o . ~cm}H'C qne no 
rec~_~ohccimeuto dos poderes de seus mom~ 
úrü;;; a.nnullu.t•, ::;ub qualquer fnmhtmento, 
nmi:::; do motade dos votos do candidato di." 
plonmdo. deJuzidOS do C:tl ,: ulo 08 VOtos ue 
•lupiicatas dcsprez:dos pnr impossibilidade do 
verificação dtt legitiu.idado de uma. das 
~cries de actas. 

CAPITULO Xlll 

DAS VAGAS 

CAPlTULO Xlll Art. 101. O cidadão, que for eleito Dcpu-
f.ado ou Senador, pôde, depois ue legalmente 

DAS VAGAS racunhocido, renuuciar a todo tempo o man· 
dato. 

Art. 118. O C-idadão que for eleito Dopu~ Al·t. iO~. lmp,J :·ta renuncia., de pleno di ... 
lado ou Senaúot• J:;óJe, tiepois de rccunhecido, reito, uo mantlato de Deputado: 
renunciar a todo temp(J o mandato. § 1. o A am:wncia para fóra do paiz sem 

Art. 119. AO::! governadores, nós respe- prévia. licença. da. respr.ctiva Camara, si esta 
ctivos Esta(los, e ao Ministro do Interior, no estiver funccionando, ou, si em férias, sem 
Districto Federal, compete providenciar part~cipação de molestia grave, comprovada 
quanto ao preenchimento das vagas que Ee porattestadosmedicos,seguidadocompetente 
dorem na. representação nacional, um:t vez pCJdido de licença,. 
Mmprovada.s. § 2. 0 A falta de comptLrecimento a toda, 

Pa.ragrapho unico. Dar-se h a. por coro umu. sessã.o ordina,ria sem pa.rticipa,ção do 
provada a renuncia de algum ruprescmtante, mole~:;tia, nos termos do pa.ragrapho antec.,. 
quandO o governudor do .Estado ou o Mi- donte. 
nistro do lntcl'ior uella tiverem conheci- § 3. 0 A ft~lta, de comparecimento a duas 
monto por commuoicação da Mesa da re- ~essõcs ordimu•ias inteiras c consecutivas. 
spect.iva .C<tmara a que _o reprcsonta~to § 4." Nos mosmos cuso~ d,} artigo antece
tonha euvmdo a sua renuncia, e a vaga assim dente consiuera.-so feita a, renuncia. do cargo 
aberta se1•á preenchida no prazo maximo de de Senador. 
tres roozes, contado:3 do recebimento da re· Art. 103. Em gualguer destas hypotheses 
fet•ida communicação. 1 a.r:.sim como nas da. renuncia expressa ou 

morte, o presidente da Camara ou do Senado 
decl<l.l'al'á. vago o Ioga1• aos governadores dos 
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Ao (capitulo XIV-D:w multaa (arts. 105 e 
106). SubsUtua-se palo ~egulnt& 

CAPITULO XIV 

liAS MULTAS 

.Art. 120, Além das multas eomminadas nos 
ea.sus já previstos por osta l'!li, serão ta.mb :ro 
multados: 

§ 1. • Pelos presidentes das eommhsões de 
aliata.mento o das mesas eteitoraes : 

1, na qua.nti•\ õo 100$ a. 500$. os cidadã.o~ 
escolhidos P&ra. fa.te ,·orn P<wto ·das referidas 
oommissõas e mesas, si se roou:;u.rom ..a. esse 
serviço ou abandonarem os trab;,l.lbos se~ 
OlÍ.usa justificada ; 
~. na quan1ia. de 500$ a. 1 :OOJ$, r9par~ida.

meme, en,re os membro3 d,asm.es.maB cl,lm
mlllsões o das ruesas eleHor<\(lil, si Dii.u se 
reunirem nos prazos o lagares marcados 
nesta. lei ou deixarem de cumprir ou euro
prirem, fó1•u dos prazos e das prascripc;oos 

- nella wta.belecida.~. os dovero~ que lhe.;; ~oo 
impostos. 

§ 2.0 Pelos presidentGs üus juutas lle !'e
cursos: 

I, na. quantia de 200$ a. 500$, os presfd clll
tas das eommhsões da alistamento, que dei
xarem de cumprir ou não cumpril' em, no 
tempo e pelo modo lega l , Q\l;\Lquer das 
obriga.çõe~ que lhes incumbem com rela.Q"' 
as ga:rant ja.s do alistament o j 

Pl'l'ljecto n. 107 C, de 1903. da Camara dos 
Deputados. que ,-e[orma a lei eleito,·al para 
f!tf'Jfçr)cs ,fedcl·aes 

(Vicl <• pro.icc l.rJ> 11>. 5 c 2.~5 d o 19o2 
o 107 a 107 l:i , de 1~03 · 

Esta.dos c ao Ministro do interior , quando se 
tratar do DiHtt•icto ~'e terat, par u. mandarem 
P''oceder á. e lei;;iio. 

Art. 104. Quando, por qualquer m otivo, 
os governadores dos Estados ou o Ministro 
do Interior deixa.·em de marc:Lr a. nova. elel
çii.o a té :10 dias ''epoís de recebida a commu
nie<•cão de que kata. o ar ligo a n!.erior, o pre
sidente d~ camara om que ;;a deu a vaga o 
r,~t·á.. 

Paragrapho uuioo. O prazo para. elfe
otwtr -se o pt·eencll.imento du. vu.gu. não póde 
e.~ceder de tres mezes, o, uma. vez de termi
nado ll dia. em que deve roa.[iUJ.t•-se, não 
póde mais ser transferido. 

CAPITULO XIV 

DA.S MULTJ-.S 

Ar t . 10-3. Alóm da.s rnull~s jáesta.belecida.s 
e m ar tigos a.n Loriureil desta lei, serão tam
bem multados! 

§ t. • Pelos :presidentes tias eommissões 
man icipaes de a.tistamento e das mesas efei
torat!S : 

I, n t~ ttuan~ia.llo 100$ u. 500$, os cidruliles 
úe.signado$ para. a fo.rmação e tt·abalhos da.s 
a.lludidas commisaões o mesas que se Clscosa.
rem dE!S.!Ie serviço ou deltas se ausenta.1·em 
sem motivo jui\tifica.<io ; 

n. na. qmtn~ia. de 500\ a.l!OOO$, r epartida
mente, en~re os rcspr;ctivos membros culpa 
doa, as mesmas eommissões de ali•tamenLo 
e m<Jsas <1leitot·aes que não se reutlirem nos 
prazos<) logat·e~ m~1·cados nesta toi, que dei- . 
XB.rlliU dCl CUIUpl'Íl' OU CUtupt•Í;"eJil fõ ra dOS 
p1•azus e das pr, l~cripções nella esta.belecidas 
os devel'OS que lhe.; sã. o impostos . 

§ 2.• Pol<lB pt•osídoutes du.s j tm Las de 1'6.
vlsãu e recut•8us de alist~mentos e da junta. 
apurado~a.: 

I. na. qua.ntia. de 200$ "' 500$, os presidentes 
das eommissõe~ do alista.mento e Jlle~as elei
toraes que deixarem de cumprir ou não ciim· 
prírem n o tempo e pelo IllodQ lega.l quallJ.llOl' 
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11, na mesma quantia e igual previsão do 
numero antecedente, os membros das juntas 
de reCJ.u·sos. 

§ 3. 0 Pelo Miuistro do Interior, na mesma 
quantia. e nos mesmos casos, os presidentes 
das juntas de recursos. 

§ 4. 0 Pelas· autoridades judiciaria.s com 
quem servirem, IHt qua.ntia. de 100$ ~~ 500$, 
além das renas de falsidade : os l'icerotarios 
das commissõos on juntas, ta.bclliãc-:, escri
vães ou pessoas legalmente incurnbidas df 
escrever, transcrever ou copiai' livros, pa
peis ou actas eleitoraes, si na escriptura· 
çio, traslado, cópia ou edita.es que fizerem, 
ou nas cerLidões que pa.s:sarcrn, incorrerem 
em falta, ka.nspondo, omittindo, accrcscen
tantlo ou alterando nomes, qualiticativos, 
indicações, datas ou nurneros. 

Art. 121. Os casos de não imposição de 
multa pelas auctorida,1les competentes, pre
vistos nesta lei, serão supp1•idos por acto 
proprio ou mediante denuncia de qualquer 
eleitor: 

I, pelos presidentes das juntas de recur
sos-quanto aos presidentes das commissões 
de alistamento; 

II, pelo Ministro do Int.erhn' - quanto aos 
presidentes das juntas de recursos o de apu
l'&.ção. 

Art. 12~. A imposição das· multas pelos 
\)residentes das commissões de alistamento, 
mesas oloitot'aes e juntas do recursos t'al'
se-ha. por termo lltVJ'a,do pelos respecLivos 
secret~u·ios o assignado pelos mosmo::; pre
sidentes, que o remetterão por olficio ao 
procura.dor da Ropublict~ ou aos pt·ocm·ado"I·es 
seccionaes e seus ajudantes pata cs devidos 
offeitos. 

Art. 123. Das multas impostas pelos pre
sidentes das comnli8SÕ'3S de alistamento e 
mesas eleitoraes havm·ã recurso para os 
presidentes das juntas de recursos, o das 
impostas por estes para o Ministro do In
terior. 

Art. 124. Os recursos serão interpostos 
dentro do prazo de tres dias depois da inti
mação. 

Art. 125. Incorrerão na multa de 100$ a 
500$. além da responsabilidade criminal, os 
funccionarios que se recusarem a dar as cer
tidões a que são obl'igados pela presente lei. 

Vol. VI 

Projecto n. 107 C, de 190/J, de Cam(wa dos 
lJezm!ados, que ?'e{orma a lei eleitoral para 
elezçoes (edera!Js 

(Vitlc projectos n:;. ri c 2.'15, de H02 
e 107 a 107 H, de 1903) 

das ~bl'igações que lhes incumbem como 
relaça.o _a actos de ali~ta.mento ou processo 
de elmçao; 

li, na mesma quantia e nos mesmos caso!l 
~o numero ~l_!.teccdentc, os mombros das 
JUI~t!lsode l'OVIS~o. erecurso o d!3 apuração. 

§ 3 .. Pelo Thitmstro do Intm•wr, na mesma 
tJ~Htntta e no~ mesmos casos, m; ,juizes sec
ewnacs, pt·ostJentes das allud.idas juntas nos 
Estados o na Capital Federal. ' 
~ '1. 0 Polas autoridades judicia:·üts ou ele

cttvas com quem servirem, na. quantia de 
100$ a f>OO$, os secretarios do governo mu
nicipal, t:.tbelliães ou pe:;soas legalmente in
cumbidas do escrovel', transcrever ou copiar 
li ~:ros pa_ecis ou actas oleitoraes que, na cs
~ripturaçao, tmslado, cópia ou cditacs que 
fizerem ou nas certidões q nc passarem, in
correrem em falta, tl'nnslJOndo, omi.ttindo, 
accrescentando ou altc,·ando nomes, qualifi
cativos, indicações, datas ou numeros. 

Art. lOG. Os casos de falta de impol:!içã.o 
de II?ult.as pelas .autorid;~·les competentes, 
previstos nesta 101, serão suppridos por acto 
proprio ou media.nto U.ouuncia de qualquer 
eleitor. 

§ 1. 11 Pelos pL'(JSiC0:-~1.os lla junta do revisão 
e recursos c apuraçãJ- afalta dos presi· 
d~ntes das commi::;s;Jos municipaos de alista= 
monto o das musa:.~ ol~itOI'H,ea; pelo Ministt•o 
do Intei'ior-a dos prot'idontoa das juntas do 
l'C visão e rccul'sos de a.pm·aoão. 

§ :2. o Das decisões subr·e multas impostas 
pelos presidentes das commissões de alista
mento e das mesas eleitoi•aes, haverá re
curso paPa os pre3id6ntes das juntas de 
recursJs o l'evisão e J.e apm'ação, e da.s 
imp:1stas por estes para o Ministerio do Inte
riol'. 

60 
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Art. 12t>. Incorrer§. na. multa de 200$ a 
500$ o 1• supplflDte do su hstltl!to ào j uiz 
seccional, ou quem suas vezos fizer, <4ue pão 
comparecer no loga.r, di~ e hora des1gnados 
na. lei a.:flm de receber os omcios dos eleitores 
pa.ra. a organização dM mesa~~ cle1toraes i 
recusar taes .officio~ ou deixar de pr;~~!car 
outros · a.cto;; que lhe incumbam. 

Art. 127. O processo par!l a cobrança. das 
multas será o executivo flscal, oendo a 
importancia dellas recolhida · ;1os coCreij 
federa.es. 

Ao capitulo xv -Di• posições :psnaos (arts. 
107 a 117). Substitua-se pelo seguinte 

CAPITULO XV 
DISPOftiÇÕES J;>ENAI!!S 

Art. 128. Além dos definidos no Codigo 
Penal, serão considemdos. Cl'ímos ooutra ~ 
Uvre exercício dos direitos polittco~ os !Mt0s 
mencionados noa artigos soguln1.oR. 

Art. 129. Deixar qualquel' dus mom!Jrcs 
da mesa. eleitoral de rubricar os bol~tin~ da. 
eleição dados aos llscaes: 

Pena.- de dous a seis m ozes d1J prisãr,, 
Art. 130. A fraude, de qualquel' uat"roz:J, 

prat.ioa.da. peta mesa. eleitoral ou junta apu
radora, &e!'á punida com i~ sogniute: 

Pena.- de seis mezes n um a.nno do p 1•idio. 
§ 1. • A falsiflca.çã.o de aci.a., ele i tol"M'Jl será 

punida oom o dobro da. pena estabelaoJda 
neste artigo. 

§ 2.• Serão isent os dessa. pena o membro 
ou xnembl'OS da. jnn~ a.puradora. ou mesa. 
eleitoral que contra. a fraudo protes1a.1•em 
no acto de SOl' pra.1.íca.da. 

Al·t 131. Deixar o funceionario lOdoral do 
denunciar, promover ou dai' a.ndtunento aos 
'termos do procflsao, por crimes de flutdos 
nesta lei: • 

Pena-susper.são d•J:l J.il·<litos p oliticos por 
dous a. qlla.tro aunos, e p erda. do omprego, 
eom inha.bilitação pa.l'a outro, pelo roosmo 
tempo. 

Art. 132. O cidadão que us:1r docum<mtu 
falso para ser incluído no alistamento, ou de 
ti tu lo falso ou a.Iheio para votc.•r· : 

Penar-p1·isão por dous a q na.tro mozes 
Art. 133. Deixar o i • Sllpplente do sllbsti· 

iuto do juiz seccional, ou quem o sul>stl.~uir, 
de comparecer no logar, dia e hora. designa..-

p,·ojccto ,;, 107 C, de 19D.<J, ria Comum dos 
Deputados , que refo,·ma a lei eleitoral pm·a 
ctcições (ede1·aes 

(\! iü e proj, ct•" ""· 5 A 21:'5, do 1902 
c i07 u 107 B, <lc 1903) 

GA.PITULO XV 
DISPOSIÇÕES PENAES 

Art, 107. C<~bo acção ex·>cutivu para. co
brançJ. tla multa. 

A1·t. 108. Alêrn dos definidos no Coillgo 
Pen 11. l, serâ.·> con~íderados crimes contra o 
ti vre oxarciciu dos direitos p oliticos os fa.c·eo~ 
tnen~io nados nos artigos seguintes . 

Art. 109. Oei:.:ar qualquer cidadão, ch~
lllado a exoroor as a.ttribuiçõe~ definidas na 
pl'õ>en:e lei, de cumprir restl'íetamente os 
4ev~res que lhe são· impostos e uos prazos 
prosel'iptos, sem causa just1fieada: 

Peno.·- suspensã.o dos direitos políticos por 
dous a quatro nonos. _ 

Art. t to. Deixar o c idadão, indicado por 
o>ia lei pa.1•a. fazer pil.rte tlas commis~õea de 
alistamento ou cleitor·es, de sa tisfazer ns 
dl'lt 3r minacões da lei no prazo e!'ltabelec!do, 
quer uo tooqn tc a.o ser viço quetlle ~exigido, 
quer no que dtz l'Cspeito â.s garantias quo 
deve dis,t>ens<Lr MS a.lista.mlos ou eleitores, 
sGm motivo ju>iiftcado : 

Pena. - l!usp~nsão de direitos políticos por 
dous a q1nt!'o <Lnnus. · 

.\1•t. 111 . Dei:r:~ll' qu!llquer dos memb1•os 
d<\ mesil. eleitoral de rubricar a cOpia da. 
aota da eleição, tir<J.(h pelo fisc<~l, qua.ndo 
lhe for exigido; 

Pent\-de dons a seis mezes de prisã.o , 
At•t. 112. A fraude, de qualquer natureza, 

praticJ.dt~ p .-la mesa. eleitoral ou pela. jllnta 
apuradot•a. $e.rá punida com :1 seguinte : 

·pena-d;, seis mezes a um aono de prisão. 
P!!.rn.graplto unico - Sorã.o isentos dessa. 

pGna o membro ou membros dtl junta apura· 
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Emendas do Senado ao tJro,iedo n. lut O, de 
1908, rla C'mwn;, dos Dep1ttaclos 

dos pela lei, afim de recebei' os ofllcios dos 
eleitores vara a organização das mesas elei
toraes ; recusar taes officius ou deixar de 
praticar outros actos quo lhe incumbem: 

Pen11-de duus a sais mczes de pl'lsão. 
Art. 134. Deixar qualquer funccionario de 

dar as certidões 11 quo é obrigado pela pro~ 
sente lei: 

Pena-de um a tres mezes ue prjs ·ío. · 
Art. 135. Tod\.ls as vezes que a Camara. ou 

o Senado, n::t vel'i ficação e l'Ccouhecimeuto 
dos podel'OS de SeUS m~mbros, julgal' nullos 
ou não apul'a.t•- por vícios e fr<.mdes -do· 
cumentos ou actas eleitoraes, remetterá, 
por intermcdio da respectiva mesa, as mes
mas actas e documentos á cornpl}tcnte auto· 
ridade para que, pelos meios legaes, se torne 
effectiva a responsabilidade dos que para 
ta.es fraudes e vic10s huuver•em concorl•ido. 

Art. 130. Os crtrues definidos na presente 
lei e os de igual natureza do Codigo Penal 
serão de acçã,o publica, C;J.bendo dar a tle
nuncia, ntts comarcas tias caprtao.i dos Es· 
tados, aos procuradores da Republica per 
ante o juiz seccional e, nas domais comar· 
ca.s, aos ajudao tes dos mosmvs pt'•Jcur-aJ.ores 
pei·ante os :.mpplentes do substit11to do juiz 
seccional. 

§ 1·.o A denuncia por GtLOS cl'imes poderá 
ser igualmente dadi~ perÇtnt<J as referidas 
autoridades por cinco eleitores, em um11 ej 
petição. 

§ 2. o O pt•ocesso correrá po:•11n te a j\lstiça 
fed('ral, e a fót·m<~ sorti 1t estabelecida na le
gislação vigente para os crimes de rosponsa
àilidaclo dos empregados pnblicos ; uompe
tindo originai'iamente ao Supremo Tribunal 
Federal. qua.ndo o culpado for o Goveriiader 
ou Pr·csiJ.ente do Estado. 

§ 3, 0 As peno,s serão accrescida,s do urn 
terço quanuo os crimes forem comme1.tidps 
por funccionarios publicos. 

Aa M:tDitulo XVI--Disposições geraes (arts. 
118 a 126) Substitua-s9 p3lo seguiE.ta 

CAPITULO XVI 
DISPOSIÇÕES GEH.AES 

A1•t. 137. Em cada um dos municípios em 
que se dividirem os Estados haverá tres 
supplentes do substituto do juiz seccional o 
um a.judanto do procurador da Republica. 

Projecto n. 107 C, de 1903, da Camara elos 
Deputados, qtu~ 1·e('01·ma a lei eleito1·a~ para 
eleições (ede-,·aes 

(\'iLl<~ p1·ojcelo:s n:;. G o 2d5, lle Hl02 
c 107 a 107 B, de 1903) 

dora ou mesa oleitoral que contra a fraude 
pro testarem no acto. 

Art. 113. D·3ixar o funccionario federal de 
denuncial', pi·omovcr ou dar andamento ao~ 
termos do proce:sso, por crimes de finidos 
nesta lei: 

Pena-susponsã.o (los direitos políticos po1• 
dons a quatro <tnnos, o perda do emprego, 
com inha.bilita.çáo para outro, pelo mesmo 
tempo. 

Al't. 114. O cldu.cUíu lJ.Ue usar de documen· 
to falso pa;ra ser· incluído nl) alietrtmento, ou 
de titulo fals<:~ ou alheio para votar: 

Pena-prisão pJr dous a quatro mezes. 
Art. 115. O cidadão que, em virtude das 

disposições da presente lei, for condemnado 
na. pena de suspensão dos direitos políticos, 
não poderá,emquanto durarem os e.(feitos da. 
pon~, votar nem se"!' votado em qualquer 
eleição do .Estado ou município. 

Art. 116. Os crimes qefinitlos na presente 
lei o os de igual natureza. do Codigo Penal 
seJ•ão de Heçào publica, cabendo da.1• a de· 
nuncia, nas cnru<U'Ci.t.S das capitaes dos Esta
dos, ao p1·ocurauo1' da Republica ou seccio
nu.l P•~rante o juiz seccional, e, nas demais 
comat·cas, aus nju,lantes do procurallor da. 
H.epublica. peranto os supplentes do juiz 
seccion;tl. 

§ 1." A denuncia pot' taos CI'lmes poderá. 
igualmente ser dada perante as referidas 
autoridades po1• cinco eleitores, em uma só 
petição. 

§ 2. o A fúrmn. do p1•ocesso de taes crimes 
será a cstabcüecida na legislação vigenta 
para os crimus de rel:lponsabilidade dos em
pregados publícos. 

§ 3. o A pena será graduada, n.ttendendo-se 
ao va lor tias ch•curnstancb.s do delicto. 

Art. 117. Será punido com a pena. de seis 
mezes a um anuo de pl'i.sã.o e suspensão da 
dirertos políticos p:Jr tres a seid annos o 
mesa1•1o quo subtrallir, accre;;~centar ou alte 
ra.r cedulas el•Jitoraes ou ler nome ou nomos 
d~fferentes dos que forem escriptos. 

CAPITULO XVI 
DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 118. Em c:\da um dos municípios em 
que se dividir0m os Estados haverá tres sup
pltmtes de ,juiz substituto federal, nomeados 
do accordo com a lei em vigor. 
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Hmcndas do Se;wdo u.o p;·ojecto u. 107 C, de 
1903. da, Cama.·a dos Deputados 

Art. 138. O Gove~no Fedel'a1 erea.râ agen
cias de Correios nas sédes dos municípios qne 
ainda não as tiverem, o Jll'ovidenmará, como 
for melhor, autorizada para isso a. creação 
de cargos e despezas neoessaria8, sobJ•e a 
guarda. de papei~. livros o do~umentos a 
que esta. lei se refere, na Secreta.ri« do In
terior, para qu~ est:~ os f:.ça di~t.ribuir 
Mm a. precisa antoce(lcncht pel&s delogadas 
.fiscaes. 

Art. 139. E' considcr;uh constt·angiuJento, 
\ilegal, S[tlVO O C<\SO de ílagr<l!lte uelicto, 
a prisão Oll deton~ão pessoal de membros 
das Mmmissões rJe .alistamento, das mesas 
eleitoraes, das junta~ organiz~doras das 
meaas, das d(J l'ecul'sos e de a,puraçã.o, desde 
que estejam constituídas a.tú teJ'llliO<l.rem os 
respectivos kabalhos; o bem assim a. prisão 
ou detent;'ãO p~ssoal do eleitor d~sde cinco 
dias antes ~.té cinco di[ts depois dtl. eleição. 

Art. 140. Depois de ultimado o primeiro 
alistamento, do acoordo com esta. l~í, serão 
consldol·a.dos insubsistentes os quo tiverem 
&Ido ant,eriormonte organizado~, e nullos, 
para. todos os e!reitos, os titulo5 dolles emn.· 
nados. · 

Art. 141 , As vagas q uc ~e derem no pe• 
riodo da presente legislaiura. se1~1o JU'een
chidas de accordo corn a legislação oru. 
vigente. 

Art. 142, P3.ra a.s novas lugMatul'as as 
mesas eleiioracs ~orão organizadas nu. fórmu. 
dos arts. GO e seguiu tes pelas com missões 
que tiverem funccione~do na ultima revisão 
do alisbmento. 

Art. 143. Fica. o Governo autorizado a 
fazer por conta d~ União tod<\S as despezas 
necessaria.s á execução de~ta lei, abrindo 
para isso o crctlito cKtraordioario quo for 
preciso. · 

Art. 14L Os raquerimcnto~ o documentos 
para fins eleitora.es serão isentos do sellos e 
de quaesquer direi tos, sendo gl'atuíto o 
reconhecimento de firmas. 

Art. 145. O trabalho eldtoral prerure a 
qualquer outro servtco publico, senao consi
derado feriado o di~ das oloições, 

Art. 146. AI Mesas da Ca.ma...•e~ e do Sellado 
teem competencia para. se dirigirem a.os 
governadores dos Estados e maiil autorida· 
des administrativas e judicia.r!as, federaes 
ou estaduaes, solicita-ndo qualquru· infol'• 

J';-ojedo n. 107 C, de 1903, da Cauwm dos 
Dcpgtados, (j_l'e ;·erorma a lei eleitoral para 
eteiriles f~deraas 

(\i ide projocto~ ns. 5 c 285, de 1QU2 
c iOJ a 107 B, de 1903) 

Art. ll~. O Governo Federal crea.rá. agen· 
cias de Cor1·eio na séde de to~.os os mnni~i
pios em que actualmente não existam, e pro
,·idcncia.rá como for melhor, autorizaillls 
pru•:J. isso c reações de cargos e despozas 11 c
cess<>I'ías, sobre a. guarda de papeis, livros e 
documentos ~~ que esta. lei. se c·efere, na. Se
cretaria do Inte1•ior o Justiça.. 

Al't. 120. E' considorad.a cou3Lr"'ngimonio 
íllegal, oalv(> '-' easo de f!agl'ante delícto, a 
prisão do mmnb1·os das commissões de alista
mento, d9.s mesas oleitoracs, da.~ juntas tio 
revi~ã.o e apuração, üosde que esta~ est ejam 
constituída~. a.t6 4crminarem os rcspccUvos 
tr"tba.lllos ; e bom assim a prisão do eleif.OI', 
desde cinco dias antes até cinco di:1s depois 
da eleição. 

Art. 121. Sã.o ina.fiaJ:!çavcis o~ crimes dcli· 
nidos nesta lei. 

Art. 122. As :~ttribuiçõe~ confer iú:ts pOl' 
essll. lei a.os juizes, . suppfentes o pr•ocura
dorcs seccionu.rs, serão ollercidas, no Dh tríuto 
Federal, pelas aut01•idados fodo~aes o locaea 
concspondentes. 

Art. 123, Dopois du ultimado o pri.mcil•o 
ali;Lamento, Coito dll accol'ilo com o.~ta. ]o i, 
serão conoidol'adus insu b:>istantos todos os que 
foram anteriormente 1eitos . 

Al't. 124. E' o Governo nutorizado :t mar· 
oar, uos l'egul:\rucntos que cxp~dir, gratifi
cações e. funccionarios já. estipendlados e quo 
po1' osta. lei slío chamados a. sel'vir em ~Uil. 
ell:ecução, não podendo marcal-ns snpc1•ior a. 
3:000~ pM':t. o prirneiro alistamento e 
1:000$ par~\ as revisões e trabalhos de apu
ração. 

Pa.ragmpho unico. Si se fizerem precisos 
coll:Lboradores,podcrão sei' admütidos no ser
viço do cópias e regis·~rados, nomeando·os 
p1·o lempo·ra o presidente da juuta,que o com
municai·á á delegacia ftscali'esper-ti vae com 
a gratificação que o Governo marcar no ~e· 
gulament.o. 

Art. 125. Fica o Govoruo a.utol'Í:liild.o tam· 
bem a faze!' por conta. lia. UJJiào t odas as 
deSJ?eza.s exigivei~ no cumprimento das dis
poslÇÕGB desta lei, para o que lhe é con
sigaada. fiJ.culdade de abrir credito especial. 

Art. 126. R"voga.m-~e as disposiçõos em 
contrario. 
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Emendas do 8ei1arlo ao prtdeclo H. 107 C, tlc 
1903, dr.t Co.nul?'a do.~ Deput.ados 

mação ou dtlrmm~nt.o :rHfül'êiil.n a. m;tLs.wia 
elúitoral. 

Art. l-17. As rnt,sas c:leitorn.e~J i.1~ürn com
petencia pa.rn. lavt•ar a.uto dH flagrante de
licto contr·a o cidadão que vot.1.r ou Gontar 
votai' com titulo que lhe nã.o poetença, e 
para a.pprehenuer o titulo snspoi Lo; devendo 
livrar-se solto, indcpentlentemente do fianç<1, 
o delinquente, logo que estivor· ln.vi'IHlo o 
auto, que será remattirlo, com n.g prova:J do 
ct'ime, á autm•idade competente. 

Art. 148. Todos os livros destinados ao 
serviço elnito1•al, de conformidade com o 
disposto na presente lei, set·ão assignal;~J.os 
com o carimbo das repartiçõos qu~ os expc
dh•em. 

Art. 149. O Goveruo organiza1•á. n. divisão 
tl.os districtos eloitoracs, o a sn9metterú. á. 
approva.çã.o do Podm· Legislativo no lH'i
meiro me?. da proxima. sessão. 

Parag••a.pbo unico. Os districtos serão de
signados por numeros ordina.es, o pa.ra oédo 
do cada um será. preferido o logar rnais 
contl•a.l o importante dcUe. 

Art. lríO. Emqua.nto nii.o so rn·ocedot• ;t tle-
1.ot•minn.r;ito do nnm.n•o tlml J•npT'\vcnt::tntes de 
ca.da l~stado, cln n.Mut•do c.;nl •I l'Oc>nnsNt· 
monto d:t popula,çiio o em ol.tsPrvancia do 
disposto no ru·L. :?8, §§ 1° e 2·• <la c.mstit.ui
~~ii.o Feilor:tl, pt•eva\."!cer:t o o~t.a.t11irlo 11 1 ilB-· 
crotu n. 511, do 2{ de junht) 1hl 18\lO, combi
na.do com o I'Ct'erido f"l i" do <~l't. ;!B da Con
ntituição. Darão, pot•em, chl·)O Dc,pnta.do~ os 
Eshdos do Amazonas, Piauhy, Rio Grii.nda 
do N01•te, Se1·gipe, Espirito ~h.nto, Pa.rttnA 
Santa Cn.tlmrina; Goyaz o Matt'J GrossJ. 

Art. 151. Fica. o Güvnruo a.utoriza.clo a 
e~pe<iir• as ·ínsti'Ltcções nor.n~sn.riag <l. execuçã.o 
desta lei. 

Art. !52. Ficam revog<tdas a~ leis ns. 3:"í, 
dl'} 26 do janeiro de 1892 : m:3, do 3 do agosto 
uo 1893; 184, d@ :1.~ de :mtr.rnht·o do l8D3 ; 
380, do 2'1. tle a.go:~tu tiL\ l8fl;í ; :f~O, clfl 7 ile 
dezembt•o do JHt-ld, u mai:~ <1i.>posiçõm em 
contrario. 

Sen'ldo Feileral, 13 do outubro do 1904.
Affonso Augusto Mm·e·ka Penna, Pr•esidente. 
Joahim d'O, Oatunrla, 1° Secrotario.-Alúerto 
José Gonçalve$, 2° Secretario. 

Projeclo n. 107 C, de 1903, ela Cvmm·a dos 
.Deputados, que rerm·ma a l :i eleitoral J'al"t:t 
eleições fedm·aes 

(Yitle projcct.os n~. ri e 28:i, ele f902 
(! f07 a i07 n. dt~ 1fl0:1) 

C:t.m:m.1. do.': Dapnbdos, 1 rio dozowbro de 
1903.-F. dP. Paula O. Guimariies, P1•esidente. 
-Manoel de Ale nem· Guimarcies, lo Secretario. 
-J. B. Wandedey de llfonàm1ça, 3° Secretario, 
servindo de 2°. 
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ANNAES DA CA!IfAHA 

o !Sr. Presidente-A Carnara foi 
convidada. para <lssislir c1. sessão solem no em 
homenagem á uJcmol'i<L (\o estadimt Julio 
de Gast.!,\hos, que ~en1 levada a clfc:,itu âs 7 
horas da noite dP. hoje. 

Nomeio para r~pre.~ont.a.r a Caroat•a 1\a 
referida sessão os St•s Soans do:l SotnLo.~. 
Aurelio Ammim, Raymundo do i\Jil'~•.Illhl, 
Thomaz Cavalcanti e Izídro Lc1l;o. 

O Sr. Art.bu:~.· Leano~ (·)-~r. 
Presidente, frequentttndo puuw t\ tribuna, 
por iudole, por lsmper1.1mcnto c mesmo por
quo pouco ac1·edito na cfilcacia da palttvt'~. 
nos Parlamentos, confiando mai., na ac~:ão 
das commissões, sobretudo no nosso t•egi
men, son tod;;via forçado a occt1par no expe
diente a. atteução da Canu~m do.~ Depu
tados, para cumprir um dever, e, principal
mente, para l'OI>dm· homenagem á critica 
que a um trecl10 da men~ ,gmn do gov('.rna· 
dor do Pará foi feita antc·hontem, neste re
cinto, })l!lo illustre DeputaJo de Pernambuco 
Sr. Elpidio Figueirado. 

NãQ fosse uma expl'essiio do S . Ex. e t1.1l vez 
não occnpasse ou a tribuna. Não é quo dei la 
me afaste o temor, pois n:1qU1>llo nwswo dia 
tivo, com S. Ex., o tnst.omunho :\nirnador 
da benevolencla. ([:~ Cntuur;L, s. J\x, foi ou
vido com toda attonç5.o, cam a attorrção que 
merece o seu discur.m o quo morcco sua 
possoa. 

NV.o detorminal•ia tam bom meu ailo~cio o 
pouco ap1'6QO Vr)tado :b qu('B~õn~ om jr1go. llo 
dl1curso pruforirlo polo nuiJro /loputr~do, tiio 
importa.ntcs são ollal!. Sno tJll('S~OOs, íneg:~
velmento, quo dizom r11~pPil.o ao lltll'VO rta 
1ctloraç1ío, {L vida a.ntonomir'll. 1lo~ J·:~ t:ulus n 
d manutenção •leRRi.~ Uniiio, ~~<nHiir!tin dn. l'e· 
Ucldado nacional, pola llU<tl nr,s IJ:.1Imnos 
todos ; lmpOI·ta.ntos qucsti)o,~ s:í.cJ ess:os r~>al
mente pa.ra quo o l1umildl) oJ•n.rlor :~ s pudeH~o 

· desdenhar. 
Quanto ao orador a. qnom rn~pon1l11, ollo M1 

me merece consideração ..• 
0 SR. ELPIDlO FJGUEJREPO- Obrigado. 
o s~. HoSANNAll DE ÚL!VEIRA- A todos 

nos. 
O SR. -1-RTHUa Lrmos- ... pelo Estudo que 

representa, e pessuttlmunw, pebs sympa
thias que S. Ex. me inspira. 

O Sa. ELPIDio FJouErmwo - · Agra<leciclo. 
O Sa. Hos.ANNAn DE OLIVEIRA-Apoiado. 

0 SR. ARTliUR LEMOS-O silencio, port1m• 
Sr. Prcsiden te, tcl'ia umt< van ta.gPm e CCl'ta
mente umrc explicadio: é 1,110 ropn ~(' nos ijClls 
funlia.mentos tão inocua, tão inoffen~iva., 

tiío inu0coute 1.t critica aqui h:tlrilmontc de;;. 
nl~·,)Jyi.ü p.•r S. E~. quo seria talve>~ 
mul!tor ... 

Ci SR. ESTAGIO CoJMilltA-Efi'ectil'ament~ 
assitn é . não lia rem .:tlio. 

OSu. ARTI!L'RLE~ros-Regist;·c-sc o aparto, 
-.;. que ;;cria lal'orez melhm• deixa.! a en· 
tn•guo a S<lil illustt•c autor, sem o acnlco da 
paixiio, q uc lhe pôde d n.r n. con trovercia., para 
que S. Ex. mo.<mo, na. cl'< lma elo ~eu gabinete, 
ll'' rcpuuso do seu cspiüto, lenuo o eeu dis· 
0•' rw, se con vence.~se . de l! uc c !lo não tem 
pruco 1enc<a. 

Ma:;, Sr. Presidente, umi1 expres~iio t alvez 
pouco t•etlectidn do meu illustre collega, 
levou·mea. abandonar esta considol'ação de 
ordem pr.ttica, cumpellinilo·tllc :1 tribuna: 
S. Ex, 1l.ttribuiu·mo uma fug" · Que fugtt 1 
A du cumprimento d~ um dcvm•. 

O Sa. Er"PID!U FlGUEIREDO -Em r esposta 
a. um a.p:H'te do V. Ex. 

0 SR. Artl'lll:R LEMOS-O a.(iarte a que so 
refere o nobre Doputado foi dud o qua.ndo 
S. l,x. pQdí~ ao Governo quo tomas~o pro· 
vidonci11S no senti<lo tio p1·olJibir que o Pa.rá 
fraudasse os efl'oitos d:~ lei contr·a impostos 
intor·ostaduaes, Disse eu cntfio: « Nrío sa 
e.<qHcça rl.a rccommeud"'" f tre o me.,·mo sejc• 
feifo com n imposto rlo .<ello, pa,•a gua Per· 
11nmbuco t1<1o (i·auda tum~rmt a lei. » S. Ex ., 
dejJoia do o~p JCa~ões, 1\tllrmuu quo eu fugi:t 
ao devei' rio jLL~ t iflcnt• o tlü·eita do mou ER· 
tado, m•oan,lo uma taxa arldicional rio i m
po8to dü in,lnsl.t•i:w e pi•ullssões. 

li:! R. Rr. Prnsiflontf!, como so oxplic<> a mi
nllO. ilodnmçM vrhnol'I.Un.l nosr.a pr.qncno 
díscrir~n: ''~t.1111 u.qui no fl l.llllpriml'n !,o tln rm1 
rk<~'nr. ao 'llltll frli "lmmntll) um J"ntC)o i r·l'l '· 
lln~. J.irl:lm•~JÜH, pon:;:1 M~ i m, p nlo illll;' t ,.,,no[. 
lega Dnpnl.atlo por l'or!Htm buco. 

N'iio gou um homem r1uo costumo f11 g!t' ;to 
cumprlmonto de rloveres, sobre tudo esse, 
que me é fil ei limo ~lltisBtzer, p.)J·qua.nto na. 
questão de impostos in tol'-ostaduaes, cu, 
obscm•o representante do Pn.rá, (u<TO apoi
ados) tomOl,de,do a gonese dos acontucimen
to~ q n e a respeito se 1.k senrula ram no par
lamento, um"' attitnde certamente bern po
siti v'. o p1•ojecto apressntado, no anno de 
1900, )lelo digno então Oep utndo paraenso 
Sr. Sorze:lello Corrôtt, projaato qUe prohi
bia os imposto~ iJJtor-esti\dtia.e ~. nas~ou do 
Ulllll ilis~usEão tl'avada na. imprensa do nosso 
Estado ontro mim o S. Ex. 

Não morl'ou 1<\. naqnelle l'llcanto, a. min lt.l 
a.ctividado nn queHtiio. 

Ap1·esunti01lo rste projecto foi nomeaú•J re· 
Jatul' n<\ Commissão de Constihüçii.0, Le
gisla.ção n Jus,ica, pi<l'a sobre olle tiarpare. 
cer, o íllustre Deputado pelo Pia.uh~, Sr. 
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Anisio de Abreu, que, interinamente e sub- f 0 SR. ESTACIO C~IMBRA.-0 úl'ador acaba 
stituincco-roe, era membro daquel!a Commi:1- ,]" •)Xplll' ~1· pm'r~ttamente o ~ou pensa
são. Não tendo dado S. Ex:. o sen parec(•r no 1111~nto. 
mesmo anno da apl'esentação do projecto c o SR. ARTHUR LEMos-Quero dizer: nós 
voltando eu aos trt1b;Llhos pJ.rlamentttres, não tememos :t c1•ttic<L; nã0 a repellimos; 
fui reeleito p.1 ra mesmr.~ CtJmmis3ao, t!_mdo me nós não nos ap<wot•amo:;; com ella ; antes .a 
sido distribuído o projMto em qtwstn,o. m•igimo;; em pl'incipio primortlial num r~gl-

Encontrando então já, eln.bor.:.do o lumino- meu lívn como 0 qun temos, conven?Idos 
sissimo trab<~lho <lo mí:·u illustrc collnga pclu de que a critica. não mata 0 qnc deve viver. 
Plauhy (apoiados), nach mais fiz, Se. Pl'e- Sr. p 1·esidente, a duutrina. que decorre na
dente, du que accdta.!-o em tuuos os seus tu·l'<l-lmente do t;recho da mensagen criticada 
funJamentos e cummigo n. unanimidade llH, é, pr.rantn a t.·:onstitttiçKo t'odJral e perante 
Cummissão de Constituiç;ã.o. LngiHlação o Jt~s- a lei S'Jbro impostos intor-estaduae~, AU ? de
tiça, ua qual fazia o faz pa.i'te o meu dts- dn.ru sem hc~itaçõos, uma doutt•ma vtcto
tincto cotlegu. Deputado por Pernambuco · 

• • 1 s· nosa. . 
Sr. Dr. Teixeu·ale <t. ~~· est·~, Sl', PresHento, o art. 2°da le1 a. 

Eis como, Sr. Preürlente, etl explico qrie é que me refel'i: « S:Llvo o. d~sEosto no n. 4, 
duplamBnt;e gra.to pat'<-1. mim o cumprimento § 3°,_ do ::.rt. gu da Const1tmçao Federal, só 
desde dever. do que 0 meu illustro colJega, 'I é lkitu <tOS Estarlos e~tabelecere~n t~xas _ou 
por Pernamb11co mo repntava arr~rlio, de· tributos quo, sou qualqu~t· denomwaç_ao, In
ver de defender a. pt·opos:ia apresentada, nu. ei.iam sobre :_1s mercadorws est~ange1ras ou 
mensacrem do n·overnat.l.ot• do Pará rJfJrento sol!re as uacwnaes de producçao de Ol!tros 
a, um~ taxa ~ddicionttl ao imposto dt~ in- Estu,dos, quando concorrerem as segumtes 
dustrius e profissões. conliL.ões: 2°, que a; taxas outributo_s esta· 

. bcleciúos incidam t:1mbem com a ma1s com· 
. Poder~a eu, Sr_. Presi?ente, cu~lh~cl!.h~s plctrt igmtUade :-;ohl'e a.s mercadorias simi

essas clrcuillstanmas, deixar ·~ VIL' a Ül· lai'[;.:J tio prudt1eçãu dos Estados.» 
buna para responder ao meu Illustl'e cu~- Ot\L, Sr. Pro:;irlente, leiamos agora. o tre· 
lega.? Fazel-u seria. talvez, nwsmo di vergn· cllo itnpu•.ruu.(lo da. mon::~arrcm, cc,nfr..~ntando-o 
sem razão dos proc.•::;sos adopta,lo:o:; em ma· cum 0 di~positívu da lel, e vojamos si ha. 
teria, de adminis~l'ttção pelo Illut>tr•c g-ove ·- J.isp1lll'idade, Hi lw, incohcw~nc~a entre os 
nador do Pará. dous, fli u tt·ucho viol:~ a let, SI a lei con· 

s Ex. diz na introtlucção da. peoa. quo trwl'ia. o t.rucllo. 
analysamos, a monsa,gem : «Uunho<}O os meus o Srt. l~!l't'ACro OotMUttA - V. Ex. dove 
aJversarlos, sei os moveis tt qtto dl 1S uur) oxa.mina.l' t:w1born lllll s•nl tliscur,.;o o POJ?sa
decom e a mnieo~ não me sm'i:t rliíUcil llll· cnunt.11 dtt !oi l'wl:mtl <Lr~;.f,IJamlo oorn a trtbn· 
pla.cat•, mas Júi.o n.tlop·t.o COHll~ ~ysr.~1~m tl f;ac:ri .. o iJJinJ'·r.st,;~,Jua.l o o ponR:~monto q~e.tevo 
siloncio om i;riJ'no d11. minlut :tr.1,'all puf1 f.wa. o 0 I.!I)Vnt'nu.<lllt', pn.llnrlo n't~tt. l.:t:{tt. addi?loual 
a.clministt·n,t.ivíi». e:.Hil 0 11 nme rl.t\ p;~t.r.nt.n :\ll t:npo.~l,o de mdns· 

S1 a,salm ~~ dentPo d;~ o.~pllfll·:t do t•:::;l,:ttlo, t!'ia.s <J proti~:~sõos. 

~~~~r~.~!~t~ ~~1t~,0 ~f'~'\f~~i1,~1• t:unhnm na, es. o sr: .. Art'L'IIIJR LEMo~~- ~a.tisCarei do bom 
hmnof' :t V. Ex. 

O SR. EsTACIO Con.tnn.A -- Nã~> _;tpuia<lo. ConlwQo 0 pl'ineipio rlominanto em herme-
Qua.l o processo quo tem_ o g-over11~du1: do ncutica: pouco é n.t&en~cr unic:tmente ás pa
Pará do applacar ?. Expltq ue-mo Y · Ex· i la. v r as desusad ;s da, lei, ó peec1so fecunda l-as 
eu não entendi l.Jem. Ct.Hn <.\ analy~e do in mito do legislador. 

o SR. ARTHUr.. LEi\IOS -«Si ~Lssirn ê dentru Lê-al~ n:1 mensagem : 
da esphera do Estado, não ê muito qu~ assim « A nova lei federal que prohibe os chama-
seja tambem dentt'o ú.a esphera, m:us lah, dos impostos inter-cst.aduaes vos deve me· 
da União.:P 1•ecor especial attellliãü. Tenho muitas vezes 

O que se preconiza ness~. docume~to, S!· notado q1.1o as l.axn,s ditn.s de desembarque 
Presiti.ente ~ O livro exercww da. cr!tH:i1, tao n11 nc.l, tivora.m po1· fim obter recursos para o 
grata a oppusicíonhl:ts como grata a csso TIH:suuro. Taxas emioentemonte proteccio· 
mustre govornadot·; <: nó~ aqui, quo rep_ro- ui:.;taB cJl;ts destinu.vum-so a. faze1• vive1• in
sentamos as .suas tenclonCia:l, as suas a!Spir_a- numm~os estabclccimen tos productol'OS de ca• 
ções, as sua& idéa:-l e os seu~ P._I'tlCM•:o~. n:~o cJl.,lt.;a, que consLHue a priucipaL.industi•ia.~e 
nos arrcceiamug da criGica, JHW <L rcpdil~ alguns dos nossos munícipios, t1ve occas1ao 
mos... ri(} demonste,~l' que a differença no custo de 

o su.. MA.LA.QUIA.S GoNÇA.LVEs-Applk d v 1 p1•oducção entre a cachaça paraense. e a .,ue 
a nós, repillo immediatamonte. Pernambuco era tal que só ao Impo::;to 
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devia aqueHa podcp lttctar no mercado com 
esta. " 

O SR. EsT,~cro (:omaRA dá um aparte. 
O Sa. ARTHua Lm.ws- Não Yejo porqn~ 

se deva deixar de pre~ouizai' a pJ•otecção do 
Estado á.s suM industl·hs. 

O Sa. HosANNAll nE OL~VEIR.~- Perfoi
ta.mente ; ao coutra.l'io, seria. matal-u,s. 

O Sa. ESTAOio Couma.\- Quer dízor quo 
? projecto de irn:Jo ;tos int•JJ:-estadu:ws ó 
1nocuo ; é urna, lo i ~ ue começa. & H!ll' u.n niit
lada, a,ntes de entl·n.l' om cxc~uçilo. 

O Sa. An.Tnua Le~ws -li isto é novir[a.dc 1 
Essa a.ftlrma.cão j(l fo i sensata. monte f;> i t,t 
nestu Gamara, au tempo em que se discutia 
a lei questionada. J'm r1ue isto me pótle 
co~~ru•iar ? . Pois, aca~o '· niio s~u par tidario 
(o Ja o .do!xm dom~ns:•ra.do a.qut) da. consti
tucionalida.de dos impos ~s in te~-esta.•lua.es 1 
Toda via, eu demons1.l'arei 11 V, Ex. a p ;·o 
posta. do governa-dor do Par<\ não olfende 
nem á. Constitui<}io, nom â lei qne examino 
neste momento. 
~ SupJ)rimido o im:1osto pela loi fGdm·al 

a.mma. c1ta.da, urgo qu~ torneis providencio.s 
no sentido de ampa.ra.r a inuustria que vivia. 
á. sombra da protecçã.o offlcial, Não Slll'i:l de 
difllcil estn.betecimentu uma patente sobre as 
casas com~erciaBs c1 ~;.o 'eud~ssem eacba9a., 
a.nnexa. ao Imposto de tndustrJ:\S e pruftssões, 
correspondente ouct<tmen ~o á imparta.ncia. 
quo o Thesout•o perdo com a suppressã.o de~ 
taxa. de desembarque, acci'Mcida. do uma 
quantia que no fim d'J exercício fosso diBtri. 
buida a titulo de p;•ami<J pelos c.;taooletJi
m~ntos productores em bnneflcio •.l:l. prodtl· 
açao de cada, um. Mmlídas dovel'iarn 9El!' 
tomadas pari\ impa(lil' as rraudcs. » 

. O SR. H09A.KNAIJ m: Or.rvP.IRA -O P•'•l· 
srJento do g8tado do Rio :tcab:l do <~Rt:tbe
Iecer, do m~.smo modo, proruios ;~~ iu•lustria.s 
IJW~ quer protegar no soa Estn..lo. 

,08n. :F!Sl'A.CIO COH!BIU-0 Sr. BarhoS~I 
Lmm. fe~ 1sto em Pernambuco; nu.s pi1i'i1 as 
j !l(lustl'üls novns . 

0 Sn.. HOSA.NNA.ll DE ÜLTVETR.t,·-Para llÓS 
~ industria. nova esta de q ud se tra.t:~.. ' 

O Sn.. AaTin:a LRMos-Sonhores, pergu u&o 
1111 : da leitut•a deste kocho d:t mBnsn.,.om 
poder•-se-lla iufllrir ll ilO haja, por parte~ d·> 
govet•uador pal'n.on;P, o intuito uo t:txm· 
•!a~igu~lmonte ;o Pl'<l:.htcç'lo do gsta.•lo rl11 
Par•á a a. do l!:~ta.uo 1le Porna.mbucv 'I 
. lnferil'·!!t!·ha ta.mbo 11, rla.hl, JIOr•v,ot!l.uJ•n., o 
tntutto de iil.x'l.r a mot'Cadol'lr~ orlund11. rlJ 
P ernambueo antrs rlo ~o l!'I.VAl' f'~t·l incorpo
rado ao p•ttt·iraOJJio <' coaom ir o do Est~rlo ·1 
(Pausa.) 

Não, 

O Sa. Eo:rA.cro Cm~maA.. -- Isso ó uma. sul>· 
tiloza do al'g'lHDentaçlio, o meu il\nstrs col· 
tegn. ~abe o bem. 

O!'lR. AR.Tnua L1mos-Nfí.n: é:J. verdade; 
c, si não fór, que me contestem. 

0 Stt. EsTA.C!O Cú[MQRII.-Na. pratica, a in· 
cidonci~ do imposto ü sobre a JU!lrcn.dot•i<l. 
ilnportadn.. 

0 SP.. ART!IUP. LF.MOS- Não importa.~ a 
lei o ]H'<JVê e o admittr;, B' por j,to que rlig•) 
que o conselho, a. r<e>con.men iação, on a. lll'O· 
posta do govema.uo1• p(l.l'áense ao Congress~ 
uo Par;l não se afasta qual' d:J. let tra., quer 
do proprio espírito da lei (llle regula. os im· 
postos inter-estaduacs. 

O SR. EsTACIO ConUllH-Do espirib, s~m 
tlu vida; o que a. lei vis~ r. acabJ.l' com as 
barrtJil'as entre os Estn,dos, é facilit:J.r o com· 
mercio iateL'·e~w.iu::tl. 

O Srt. A~THVR LE~IOs-Senhore~J, não pre
d>o !'[)petir (o que certa.mentn alongat·ia o 
meu discurso) a.s pa.lavras profe ridas por oc
ca.sião lle sa d \seu ti r e de se votar nesta. CiJ.sa. 
<~lei cbamll.tla.-dos im[Jostoa inter -esta.duaes. 
O illu$tre DJputado por .Mín<~S que me honra 
com a sua. at;ençíio, o digno representante 
de Sergip3, que vejo na.quella ca.deh·a., ou· 
tros muibs ,q•adr:res succolera.m-se brillla.n· 
~emeute ua tribuna; o todos elles, ou os quo 
hnpu,;nava.m, ou o> (tuo eram favoravoi~ 
ao~ impostos, ruimíttiam S!lmpre, pa.1•a o Es· 
ta.d.•J importa.do!', o direito lnequivi)Co, inil· 
ludível, de t:ucar a mercauor;a t!o outro Es· 
tado, uma vez iucot•pora.l:l olla 11. sua. r í· 
<lllCZrl, com 1:11n to JIIlu não h ou ves3o na. ta 
Xill):lo rle~igllo.lla.do entre :t merca.([aria. rl o 
~;i,:tjtJ oxportado1• o a. Jo K~t. :~•lo imp:u•ta.dor, 
quo a.s tribtths~e, na hypot\t:)!JO . 

O Rrt. l~s-rArJro CniMBIL\ - O quo i~tn (J.ll!ll' 
uiZtll' ê i\ HHJ.!IIILP.IlÇtLU dOS impost<H illtel'· 
e~t~dua.es. 

0 SR. ARTrtUR LEMOS- M:l.'l então n qn~ 
V. Ex. Cl'itica. é <\ propdalei •.• 

0 Sa. h:STAO!O CnnfllP.A-Niiu :tpoi:\ :!o, 

0 Sa. ArWnUR LllMOS - V. Es. un;tn-SA 
contra a. lei . 

O SR. gsT.\cro COIMilRA.-Bn.to-me cünü a. 
a inconrenioncia do tri'mto. 

0 SP.. ARTIIUR LE~IolS- V. E:t. ll.CCUS!I. 
então o g·JVOI'DO pal'aBnse J.o, na. llypotb e~e 
quo figuro, ad~tringit•-sc e~:o.cta.mMte a.o 
c~pirito n á lett.ra. da. lei ? ! 

0 SR, RSTACIO ContnRA-Ah;stJ·rdo 1l0 go
VIll'U:1dor tlo P:u•:l : c.nnb~\to o;> impostoa 
p"rquo dificultam o C<>lllffiill'.!iu int~t·-e~h· 
d<1:ü , porque são nocivos <t 1'~darn. çfio. 
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O SR. ARTHUR LEl\IOS- Porque V. Ex.' Scci:.t isto cln.t'<.trnc;1h~ o dispositivo dfJ, lei. 

não apl'escnta projecto de lei que n.c:1he cGm ~Ma'> não é. 

isso ? I O Stt. l~STACIO Coi?IIBRA- "N:lo ha, por-
U.\1 Sn.. DEPUTADO- A Camn.ra .Í"Í· voLon. tan'.o,,_nem na. Uoustitui·~Tí.o, norn n:t lei, um 
O Sa. EsTAoro ConrrmA-Mu.s es i,á ~ )11J.o romer!JO lXtl':llSSo. 

burlada, 0 SR. An'l'llUR. LEMOS- Pet•d?i.o. V. Ex. 

O s \.n . L . L, t·' . .1 üS'<í, dn accord:) commigo e coat'es:~a que a. 
})rid~. R. 

1 
.TIILR E1\IOS- 1

"
8 d, S!lll• ° CIHU• prop~st:~ ~OVOt'n~montal. do l\t~·á, l~<t ~lY Pi?: 

Invow 0 testemn lho dos oral 'e' . , th~::..:: crltiCaJa., na? se aCa.sta, nt~m d:t Consti 
- 1 '< 01 :s que tu~·ao nmn1hl·.·J 

mu;tt':.t~a~ o dn~at.e, os dis.~ur~os q~Ie f'ora,n~ ~l~l; l~C disp~:~lS·~·!l(; !et• sobt•,) C\~G(l P;mto O:! 
:pro.tuncudos ate pelo .~ropuo aul,or ~i~.J>ro dt.~:cnrsos aílm bt•tlhantement,~ }H'of::mdos pJI' 
.Jecto. o. o honrado D ... putado mo o.moa <t outro:3nr~Ldores, cntec eUcs o Sr. l•\!Ii:~bello 
nl?a lei.~r~ que m~. (l agra.d:wel, m:Ls que J Frdr·e, que :50 pronunci:tl'a. pcLt a.bJliçã.o (los 
dod~ fatioa1 a ~amai.t. , impvsws ín&Qrestaduu.es, e declal'OU clat·a, 

D1z. o ~r. A1nol~~10 Azev?do, aut!H do posiüva e inilludivelmente que nã·J sG podia 
substltntt v o cou vertido em lei. prohihi r uos Estados a faculdade de tr•i lmta-

«Nesses termos confecciunei o meu substi- rem a.s morea,<1o!'ia3 po1• ·eues importarias, 
tutivo; foi exactamente definindo a situação uma ver. incorporadas <i sua riquczl., dada a. 
de c:.tda uma das competenci<ts, a <los E~· iguald:tde das taxas para a mnrcadoria im
p1dos c a da Uniã.o em matcda tributal'Ía, portada c para a similat• produzida no ES· 
t ue estalle!eci que e da com.petencia dos Es- tado. 
a.dos ~1·em· imposto~. soln-e meJ·ct~d~J·i~s .• na-J o. Su.. E:sTACIO CoiMIJRA-Foi a doutl'ina. 
ctanaes ?t' .estrangetJ as, que ~nt1 a11~ 7-C!I a o do lllustt•e autot' do pal'Cccr. 
com.me1·cto mte1·no seu, que sao de St'U pe-
culiar inte?·esse. que se mislutatn e se con{t4~'1,· () Sn. AH.THUR LEl'IIOS-Foi a uoutrin:1. geral 
llem, com as mercadorias de saa prop~·ia pro- que não encontr-ou coutestu.çã.o. 
dwcçtío, 0 Stt. ANIZIO Im ABI:tEU-VJncontt'OU mnita. 

E p1)rque ~ Porqne ahi o direito dos Es- a, principio; venceu depois. Foi pnla. primeie~t 
tados é illimitaJ.o, porque ahi ellcs tcer.n o vez sm;tentada. no meu paeccee, cont:·a a 
do taxar ampla, mas igualmrmte.» opinião un:mlme. 

E' a condição unicu, exigida vclJ autor . _ 
do substitutivo. O Sn.. Aa:rrmR L~~ros-Dout1'1na qnc nao 

, encontrou cont.estaçã > desde o inicio da, dis-
O SR. Es1'ACJO Cor:MBRA - S. bx. so re- cnssft.o do parecer prvferido pela Comrni~.~ã,,) 

S! .Llpi(l!O do. F1,.,tt~lt odo. _DJ .. g~d qun n.t!l cc~n- PBt'!!,lHlto: Je-fm da1·a.mento nu topwo ua 
C,~l' ~a.. 1~0 .11101~,.,. a~;>~t·:.e,9 q~m.ndo Ol~U.Vi~ o ldu LogislaQfü> ~ Justi~;l.. . 

sHler.:tv.a ott••bnto tnco~t~SLII.Hmon:l.l n SJli1 m· meni'rtg.em tio St'. Angu;to Montímo.gl'IJ que o 
convt~mt>nte. seu int;lito é tax:.tt' oil prodn~tos clP Pernam ... 

O SP.. ARTIIlíR Lt~l\J·.IS- Mas nii. 1 ~ CJites1.ií.o Í lmeo ·? 
de. illt:lOU\'onic~uc.ia '·.lun tllH liOVll pl'ooecu1•<tt'l O Hn· .. \L\I,AQUL\S UoN.('ALYt::.3-l•~~t:t clcu•o. 
ttqui; o imJJOsto ú podt'ita.mcnt.o k~gal, nilt.:l. .. . 1 , .. ·o· ·t· . 1. 

1 
.. 

de aecot•tlo J<.>lTl n, ll~ttl'a. n co!ll o nR·>ir•itu da. l) ~lt. AR~'IIUH ,bi\Hh-- unpo~ u ""H eu1 .. 
lei. · 1 ln•<t~o. é mn Itnpm~to de p:ttento, ~~ um:t tua 

Ist;l posto, siso consiJm•a ineonvcn(nntt~ o :uldlcltma.l. 
t1·~buto, dtwe-se considoral' inconnmiflnLo a I o SR •. I~STAüiO CnL\IBRA --· O nomo punco 
101. j mpo1'h. 

Qnal o pl'?cedimc~i.o a adaptar.? Apre~tm·j 0 Sn .. 1\Fi?ON:.-;n C•>WfA.--Ouestií.o de nomes, 
tal' um prOJt~cto rotormando a. lm. ~ ,. 

,' . · 0 SR. ARTIJUR LRMOH-Niio t'l tn.l questã.o 
O .f:'~·. EsT.";cro C~m.,I~l~<\.- O .P~n~[.L.J~\'~~t?, j t.lo nomos, (! dn pr·incipios. Vou d.~mons:m.l' 

da..lt.:l 1~~, outto. F~I ~·~·l.b:t.r com .t::-; b.tr rtütt.,. que não (l qnCistào de nome:.:, ma'> díl prmci· 
tr1hntrtlld.S enl.l'e o.-; L-,ta(ks. 1 plc>s t!omina~l;e.:; :•rn. materi<~ il'ibutarj~~· 

O Srt. ARTIIUR L1mos-- V. E-c oxrt.:tgera. o 1 Su;;tent·> am,Ja lw.J•\ venc:do, nns nao oon
intuito do l•~gislarlor, 11Ue, si ít>~se t<Ü, tel'ia j vencido, a mtrict:t con:-:t.itucionalida,de des~a 
estabelecitlo pll!'a e simplmnnente quo os I~s. !imposto inteeestadnal, mas no momento nao 
tado~, sob qualquer pretexto, nã.o podr.riam I fa.<;•:> obl'a com isso. (T1·ocam·se apnrte~.) 
taxar as mercadorias do outro membro da l Eu continúo, St·. Peesidcnte. 
fedüração, ainda. mesmo que a ta.xn. fos;e 1 Que propõ~ o \í~verna.dot~ tlil P:~1':i? . 
i~na.l para. a.'!! similares do Esta.do o pal'a a.-:;! ,urna t<txa, a..:.ddtcwnal ao ltnpü:::':_o d·~ tndus
de qualquer· procetlencia. diveri3a. : ürw::: e profissoas, um:1 ta.x1: que ll'U 'a:~ i'ec:~.. 
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hir sobre o producto 011 sobre o pruduotol', O Stt. CANomo RoDRIGUES-Vamos ouvir 
que vae rec:~.htr sobre o intromís•ot• do pr?-1 o out!',, p n:.o <lo di!omma. 
ductQ no morca.do pa!'lWJJS~; ano :vacJ'01~ 1 h 1r, 1 o SR, J··1 ~.tNCI8co ~fALTA-Si fosse uma iu· 
como ta.xa addrctonal do JndtJstr•ras e profl:~-1 tlustl'i;t ll<lVlt b~m _ (T>·oram-se '"" '''"-' o:pa1·-
·sões, s0bre o commcrmanto, o sem df>tlncçao lles) · ' 
enke a.quelles que ventlem a cacha-ça, . a\ ' _ 
agmtrdente pernambucana, e aquellllB quo i O Srt. ~ltTII\Jit LE>!OS-POI~ não 6 uma 
vendem o productodo E~L<l'1o. 1 ronte de rrqneza?(t!parte.,, ) _ . . _ 

O M G I, 1' t o· hto l'i um enga.uo; Blucrdar•cr o ('~ Jmrto SR. ALAQUIAS uNçA.r.n:~- •. ut•oc o • <!e Y. Ex. · 

O SR. A.aTJtUR LE:~ros~B' o que se infere O govern<~.dor par<.lens~ nlio quer prohi-
da. ménsagem. bir, dh·.•ct:li ou in1lirectamentG, a. eutrad :J. •! ~ 

cncha.çn., aguardente e alcool de produeção 
O Sa. MAI,AourAs GoNçALVES Mt um do outr·o,q Estados; 0 que quer, rnll\ to nobre 

aparte. e !Gg-alroont:~, é nivelar ns condições de can-
O SR. AitTHUlt LEMes--V. Ex. leüt os eUl'l'lillda eutre o~ p••ud.uct '8 <le um outro 

termos da· mansagem. O que diz o gc,vor- E:~taú.o o o~ do Se!t. 

nador par·aenso, ou repito, !>:ll\l destruir tlu 0 Srt. EsTAmo C<·JMURA-QLte,· hxar a ca
vidas que vejo existirem no e .;pirito do meu chaça impurtada P"l'a distJ•ibuir jw1• pr-odu
nobre coll(~ga: t • · t r· u ua 'es>e im 

«Não seda de difficil esbbelocimen!o uma ~o~t~~ p:uuense'l a roem '.\ 0 1 D · ü' • 
patente sobre as casas conwwrciaes que 
vendessem enc!Jaça, u.ont-xa ao impo~to de O ~lt. ArtTnua LEM:os-E que significa isto1 
industl'iU-S e pr11li•sõr;.~.» 0 SR. ESTACIO Cüi:IiDRA..:__Pica OU não ll!U• 

E' claro que se trata de C().S!I~ c,,mmer- ilido o espirito da ld'~ 
ciacs do Pa.rá e não de Pe-t•o;unbucu, que uão o SR. AI~TtirJR LEMo~-Nã o fic<t; a lei não 
esr.â sujeito âjurisdicção udministr<.tiva do prul'Jibe 11 iustituiç.'ío 1Jo premias pelo Estado, 
E<~tndo do Pará. E' clarís>imo; u das Pl'uprias rwm a n])plicação especial do imposto q ue 
palavras do nobre Oeputadr.>, Sr. mphllo ele fdl' ([Pct•ei;a•lo sobr•u produtos de um l~st,_ldo 
l'ígueíredo, so vê que S. Ex. não tiaha. du- diversu eoru este intuito. Não prohibo nem 
vida. nentwrna. quanto aos intuitos do go- uma nem outrt~ c·Jusa. 
vm•nador do Pará. 

s. Kx:. oxprimiu-so d(l~ta. fórma.: O Sn.. FRII.~cieco MALTA-E' prócurar, por· 
-«Vê·<e, poi.,, Sl'. Pre~idmne, quo o govOl'- meio do um artifir.io. illndü• a. lai. ( 1'1·ocam 

nador• do Pará quer que se csbb~leça. um se nwitos ot<tros apa•·tes.) 
imposttJ do patenle s,obrd todt1s as ca~il.ll qu•• o SR. Al'\.TllUR LEM01-Entã.o, e~su. lol nito 
no eeu Es~ado vendor•em agua.t•dente on v:1lll nart(),. Sej.•roos logico~ : pt'ohibrunos, 
[l.lcool. • orn nma no v", lei, flHC o~ l•;s~adns possa m, 

Pcrgnnto : não é consLitucion:tl, quo pül'- díJ•cda ou jndit•nc!n.ntcllto, t1•ibnt:t1' :\s mm·· 
tonce exclusivMnen(.tJ ao ll~l.<.~do, a t1·lbutaçiio c1tdot•i:.ts rln on cl'Q~ l~si.:Vlos, (Trocnm-~a Vtt· 
d.o indu~~rias o pt•ofigs<i<;8 '? 1·ío>· "1''''i't<!8,) 

o sa. EsTAGIO ConumA- D<t um o-parte. Ent5,o, YMno~ mais longo o sil!(tr~:o~ a.q 
_ . púg::vlM do emorito St' .. Jtuy Bn.r~o~~- · qno 

O Sn. AP.THlJR LE:Mos-Qnom ú o ,)lUZ <h do 11 :;rlna no:d·;t J•onCot·mH.büe:- s~.o mcon· 
co_nveniencitt 011 inc!!nveni~ncía ~O !IU(\IlStiJ'I f sLitucionans ~!l Ílll]lOs~OS _do Bxportaclto O OS 
Nau ú a rep.rescut_açu.o~ederal, nao .. e o r,:·e·jl ímp.J st.o.~ de HnpOl'ól\çoo tntcre~tauuaos- e 
sidentcda Rapubllca, JHW é o puvo rla Um~to; siso rccoiu a. guer1'a de tar ifas entro os E~
i\ o Congres:;o legisbtivo do E3t .. do, quo a r tad.cs nau nosres\t·injamos '~ -prohibir a tri.
CGnhece, é o p~vo do l!;stallo que o p>l.ga-1 t.nlaç\o d:\ impo r·bçâo ; prohi~amos, élO a.c-

0 SR.Ú..I.NIJIDo Ronmoulls-Dá um ~p:.1 r,,J, j cardo com, olle, a t ·ibutação lia. expor tação 
. . , enn·e os l.êsi~cdos, porr1ue !muhom por ella a 

O SR. _ ART!Wit LEMos~O nobre !'Jepu-! guel'l'tJ. de tal'iftls pMe sor l:ruu. r ea lidade . E 
tado .J.la.nhsta, quo m~ a pnrttna., estn. em\ não ha. duvida.. (Apoiado., c tu7o opoi ados. 
urn d!lemma., p:<ra coDHt•Jn"r o -~011 !\jJ~l.l' ie · 'l'rocmn _,e va,·ios upe,·l ··" ""'' ''·' '' ·• Sr.<. Es
ou sustentar que o Eot,.lio .uào_ ·~clll com-, laci•> Uoimlm<. Etpidio l··,g,w~'·Jdo, Frcncisco 
potoncia par•:J. estabelocm• J.ll'Ctnto~ que <t.rl<·: Malta c o1tlros S.-s. Dep,.!udos.) 
mem a sua. industria. i o Bn. J•;:lTACIO ContnnA - DMgt';\çn,üa

o S.R. FnANcrsco MALT,~~Mas ha P''omíu~, mm:tc, a Culis~itui~·ão Joix~.n no~ Esta.rlos os 
e premias. : i!li!)OJtos de oxpc,·~M;Ko. 

o SR. ARTHUR LEMas - Eu só contJ; ,;o 
1 

o i'lR. GPR:-r.,~o llASSLOO!TER.- POdo l•ll.' 
premios; não conheço 19remi os e premias. ; uru;~ a.rma <1·• ~uicidio. 
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0 SR. ARTHUR LEMOS- Supponha V. Ex. 0 SR. ARTIIUR LEl\!0:3-E' o que está no 
que o Estado do Rio Grande do Sul in:,titn:l cli~curso. 
fabricas de artofactos de burl'aella, da qual 
os dous Estados du exi,remo nui·te teem o 0 SR. ELPIDIO FlGUJ!;IRrmo-Loi::l.. 
monopolio da producção_ (AJ1artes.) Pet'-'- O SR. ARTHUR LEMOS lô: 
gunto : si a exportaç.ão für tribubtua mais «O 81•. Elpidio . Figtteiredo-Comprehen· 
gravemente (é a hypothese que f.mnulu e dilH:Hl, ~r. Presidente, que o governador 
flUe não é gr~ttuit.a), isto não h•á. affec~ar tlv Pat·i di::;sos':lu ua sua mcmsagom ser in
profundamente os int(ll'C~ses do Rio Grande constitucional a loi de ll de junho, não es· 
do Sul, e este, que tem o monopolio d 1, ex- tando, pot· isso, na obrigação de cumpril-a.» 
portação do xarc1ue para aquella região, não S. Ex. defendia no momento o acto do go-
podia usa1' de repre:salia '? (Apm·ws.) veenador de Pernambuco, achava possível, 

Eis ahi a possibilidade do uma per·feita a.cceitava a. bypoth3se de poder o gover
guorra de ta:rifas só por via da. expurtação. mt<lor parácnse decln.rar inconstitucional a 
(Apartes.) . '~lei fedc1'a.l e nogar·lhe execução. 

E, senhores, nem isto é uma novidade. ,... , · d r 
ter•ia, e a verdade inteira. incontest<1vel, só esta phi<b)0 • 
Conheço dous systernas radicam> nesta ma~ I ~ i:SR .• ~,~JPIDIO FrcuEIREoo-Her e exp tear 

póde estar com um: ou são por•feitamentc 0 SR. ARTlol.UR LEM0:1 -Sr. Presidente, 
constitucionaes os impo8tos d.e importação, s. Ex.. diz que o governador parâense não 
como os de exportação interestadual, ou apoda de ineons1.i tndon<J.I a. lei sobre impostos 
ambos são jnconstitucionaes. (Apartes.) interest:.lllu•.~os, mas que a. sophisma. 

Mas isto ê uma puestão sem valor n ·s;e Ot·a, Sr. l>l'osidonte, aea.bo de demou-
momento, porque, par<l. defendet• o acto do strar á Camaea que não houve sophisma 
governador do Pará, não preciso de susten- (apoiados e nrío apoiach~), que não houve 
t 11' a constitucionalidade dos impostos de fru.ude, quo o que ha, na. melhor hypothese, 
importação e export:tção intoresta•.lui.l.es. como mt peiot, é o cuwp1·imento estricto da 
(A1wiodos.) lei, da sua lettt><~ e do snu espirito. 

Sustentei e flustento que o acl.o quo se Eru apa,·te an nobre Deputado pol' Per-
critica nesta Camat•a está perfeitamente de na.mbuco, eu dis:;e tambem: «defendo o Pará. 
accordu com a lcttra expressa da lei e u.ceuso Pernambueo; mas não accuso de 
(a1Joic(dos e ncro apoiados), com o espírito, inconst.ituciormlinado •J n.cto governamen
com o intuito ;w legislauot• <lUO invoquei, ml quando reivin·lica para aquelle membro 
som contestação de quantos prol\.n•il'am dis~ dr•,,fcdm•açi'í,.> a doCl.'Ht:v:;5.o do certos impuS· 
cursos nestn. matet'ia, o a.nno passa.do. to~ do ~ello. 

o Sn.. ELPIDIO li'JnutmtEIJO _ Peço a, Nã.u ~ntro nos ta 9nesi.ão, ql.!e é m~lindrosn. 
palavra. o. que d1z 1:rspo1to '-~ u.ntonomm, r'L v1da. func

ctona.L uo l!.st.n.do. 
LimHo·mn a. i1npugna.1' o processo polo 

qna.l u g-ovm'!lt~tlut• do Porn:tml.mco sn op· 
punln ;i Jd nm:trH.tda. do Congros~o Fo· 
tlm·u.l ••• 

0 Sr-t. AH.Till:lt Ll~l\TOS -·Rt•. Pl'o~írfou(,.,, 
qnn.ndn, n.nt.n·honl.mn. u.pat•l.o:L\'a o meu illm:. 
l,rr. collega. po1• PnrllíLmbuc,,, I'Mommnnllf!l a. 
S. Ex. quo, quando impott'ai.he do Pu1\0L' I·~x
ocu1iivo li"cdcn•a,l a. a.dopçoao do pt•ovftlnncias 
1;endentes n., no regnl:Lmcnto que tem dl~ st!r O Slt. Ji:wrAcw CI)J!\1 nn.A -.. N[o :tp()ia1l11; 
expedido para. a oxecuçfto un.lei do impostos nií.o hn, ull}>O~Jic::ã.o • 
interestacfuaes, impedir quo se levasse a o SR. ARTllUil. LgMos- .•• porque, pare
e1feito o acto recommendado pêlo Dr. Au- cia.-me, Sr. Pr..:sid.ente, ane não era esse o 
gusto Montenegl'O ao Congresso ptt.t•aense, sy::;tema a ütnpergar no caso,que não era esse 
pedi a. S. Ex. que nã•J se esquecesse de so- o Ineio mais conformr1 com a indole da fede
licitar igualmentG d.o Podet• EXGcuti \'O· ti 1·ação o, innega.velmehte, cc,n umu. certa. su
adopção de providencias contea a n_;va IH: pl'en1n.cia do CongJ·esso Fecleral,encarregiodo 
de imposto de sello, doruína.nte nu Estado de de legislar pa.ra toda a União. 
Pernambuco, Is.::o poderia ser feito por um Afiguruva-se-me que, si alguma duvida ha-
novo regulamento dessJ, lei. v.ia sobre a constitucL_,nalLiaue da lei fe· 

O nobre Deputado pot• Pernambuco 1·etor- deml, 0 caso seria affectu,r-sc a questão ao 
quiu-me: os ca.sos sã.o diversos. Er~1 Pem~m- Poder Legislativo. 
bucO, o goVOl'nadol' reconlwée a, mconstltu- ~ ,_ 
ciuua.Uda.de da lei, procl.1ma·a e nega-lhe O Srt: hBMEIL\.LDIN<? • B~NDEIRA - Mas 
execução... corao, s1 o ~oder Jud1mar10 resolve cada 

O Sa. Es"l'Acro CoiMBRA-Não apoiado; o t caso em espcCie ~ 
governador de Pernambuco não negou ox- O SR. AR.TilUR LEMos- Era bastante. imi-
ecução á lei federal. tc~r as pl'aticas adoptadas no paiz de que 
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precipun.mcntc copiá mos <1 noosa. Constitni
ç.iu. 

Alli, inncg:1VolmcnGc, o~ outros podcrP.s 
pulJiieos rccc!Jom consideravcl inlluencia das 
decisões do Poúel' Jndici:1l'io. 

0 SR. ESMERALDINO BANDP.IflA - M:ts 
como levar esta questão ao tribunal, si o 
Governo não é part,c?. 

O Sn. ARTIIUR LF.Mn;; - E' parto tles,Ic 
qn J dllren<h intm•ns~nJ f:Ons. Nmn á noR~:\ 
t'onst: l;uiç,ão (\ o.sti·a.nha a possibilirbrln de 
um ploito jndidario ontJ•u :t Uni?i.o e um gs
l.arlo. 

O SR. EsMEHALTliNO H.\i\D~IHA -- AlJi sio 
c:t::os )W<Jvistos na Constituição. 

O Sn. ARTIIIJR LgMuS - St•. Pr't!Sitlonto• 
falt~-mo tempo para. continuar nas minlt:ts 
consideraQõos. 

0 SR. ÁRTIIUR LEMOS - ~ão pense o 
illnstro Deputado que, referindo-me á 
r:locadencia dP. Pm•nambuco, queira, nem 
por somhra, melindrai' o amm' pl'oprio dos 
dignos fillws daq nell:t 1;orra. 

A vortl::r.dc é esta: filhos do P;tr<t, :1mamos 
ignalmento o Edlado de Pernambuco pelas 
snas tt•adicçõe; o, qua,ndu mais não seja, pelo 
simples fa.cto dn SOl' um i.oJ'I'Õ.O desta ~~acr:t· 
f.ii:sim:t União. (Apoiados da /){(warlfl prtní
en.~,).) 

Niin il'iamos nôs, p JJ•I.an l;o, om nm:t pro
mis :ot•:t pi'Ofl!Jfll'irlado, f'rH·i t' (l'l':t vomcnto, il 
SÓ polo JH'.I.ZOI' 1l0 f,_n•iJ-0~, IH ÍlltP.l'CSSOS do 
Pcr'llttlllhuco 1!0ll1 acto::~ Jogi.~ln,l,ivo.g qur (I 

fbs:;em ltJsal' rm sua. primo ira, IJ na~i qnn n:1. 
sn:L unir.n JH'vtlncção-o aswcaJ•. 

Nã.o; t~, Slibrotudo.niio nos porlol'ia animai', 
e.>to int11ito. ropiLo, quando, á fl'entn do Es
tado, s:1 ach:t um nm~i:>L1'ado quo, por sonR 
acto~ do r.ort•ncç~.o e nnergia.,cst;L rnvel:tnclo 
do modo innilludivcl o Olllpenho do I'OOJ'gurr 
a,qnoll:t t~'l't'a, do t;\o fa,mosas tl'adições. 

Tnnho cuncJuido. (Muito bem; m11ita bem.) 

Totlavia, terminanrlo este bl'eve rliscui'SO, 
qnoro nccentnn.r um facto: não obst:tntc 11 
opinião dominante na repro,cnt:lr;?i.o prtl':i.
enso d::1. perfeita. eonstitu ·!ionn.Etlade dos im
postos inter-ostadun.es, nós obedecemo.:; á lni 
quo as prohibe; c nlio achamos rngnlar ado- Comp:t~ecerttm mai~ os Sr.~. ~n,s~os !'vf!· 
ptrtrcm·so, no Estado, mo:lidas qnn a contra- rar::la, < :u•!os do Nova.e~. Rogm•w do Mt· 
riem, sob o fundamento dos~a. cnnstitucion:t- ra.nrla, InJ1o do I.lt·:~?t I. Urban_? San to11, 
lid:ule. Cunlw. Maehauo, Clll'lsf.tno cruz, .Jono Gn,yo~o. 

Acatamos esta ]oi domímL~lo.~ sobrctwlo Rczet•t•il Fontcnl;lle,_ Virqilio Brigido, Tl~o
p. 01' um eleYn.do ospirito do confratornidado,, maz Ca.v~lcantJ, J?ran?JSC? S::i., F•:edortco 
po1• um 1Lmor muito puru á int.cgt•idade 1res5a. Bol'~cs. Joao r~opes, ~OI'giO Sab.Jya, Eduar~o 
União, aos interesses grmto3 d::t nos~a na.cio- St~IIiart. Pereira Reis, Abdon Mtlunez, Tel
nttlidade. xmra. tle Sá, A1fouso Costa, Celso de Souza, 

O SR. EsTACio CoiMBRA. -Então estou 
certo de que a. lei nKo será sophismada pelo 
Esta•Jo do Pará. (!Ia outros apo.1·los.) 

O Sn.. An.TnuR LI~llfo~- Ot•a., St•. Presi" 
de o to, estas razÕ!!S ilobem do ponto po1• niio 
set• no~so intuito flwi1' o.4 intHrP.sse!l de 
Porna.mbuco quando vmno:; qun rst:í :í. f,•onto 
de seu govrwno (so,ia dito som suspeir;ii.o) um 
administrador, cu,ios actos I'C\'llbm ci:tra
monte o intuito fi,, lnvanta.t• o Est:1do dr.st.a 
doca.dcncia a quo sr. rô mjeif,q e qtw aitula 
ha pouco foi pubHca.moni.o l'll;{ístt•ada. pelas 
p:J.lavrasdo seu illus re lilho, o conselhniro 
• foão Alfl'edo. 

O SR. ESTACIO CtHMflRA- Não h:.~. do,~a
dcncia. Aliá~, não lt:~ situaçã.o iinanceim 
mais pareciíl:.~ eom :1 do Pal'<l do qne a do 
Pel'un.mbuco. 

O Sn., CARLOS 1\E NoYAgR-Não n.puiiLtlu. 
O RR. EsTAcro GllniBHA--Como nii.o? 
A divida fluctuanto do Pará como foi paga? 

Com empt•estimo oxt•rno. Si tivessomos 
íeito emp1•estimo externo terhrno.o :nldo a 
nossa. divid:t fluctua.nto. 

Ü SR. PASSOS MIRANDA- Não foz empl'êR
timo porque não pôde. (H a outros apm·tes.) 

Medeiros c All.mqur~rquo, Peroii'I1 de Lyra, 
!\'foreira A I 1 es, Mai.J.q ui as Gonçalve!:, Pedro 
Pernamb~Jco, Esmeraldino H:tndeira, Arro· 
xel!as Galv:io, Oliveira Valladiio, Leovigilolo 
I~ i lgnoims, C~stro Rr.ucllo, Tosi.a, H11lciio 
Viãnna, Eugenio Tnm•inho, J\ngrJ.;;to rlo FJ't1i
b$, Alvt>s Barho'.:a, Rodrig-u~•::: Saldanha, 
fhl1linn LoJ•oto. IIeJ'I'rliit rio S:i, NeL;on do 
V:ísconcolltlS, Bulhõns ~brci:tl, O::;cal' Goilnv, 
An~nstc1 <In Va.s ~orwr.llo~. Anwt•ico de AI hil· 
ql1erqno, I~I'ico Coollw, Heliza.,·io de Sonz:1., 
llez•J.ma.t., Manricio dn Ahron, Panlino dC' 
S:jllZll, .lost! Bonit'a.eio, AnLiwro Hol;rlho, Ada.l
hül'to Fllt't'ilZ, Lttrnunnim· llodofr•cdo, Calo· 
gera>J, No~ltei1•a, l\lornil':t ll:.t Silya, .Tost~ . 
Lobo, C:wdído Rodriguni!, Bm·napdo Antonio: 
Costn. Netto, H3nr>.dicto dn So111.:t, L111dolpho 
S<wra, Elizou OnilhePme, Ba.J•bosn. Lima., 
Rivadn.vi:L Corrra, Jamr..~ lhr,:y r. Di•1k!.O 
l~ot•tnn:L. 

Dnis::tm de comparnccw. cdm c:1m::.t pal'ti
cip:u![l. us Srs. P;Luta. Gnitmu·ães, Wa.ndel'ley 
tlo Men1lunç 1, Raymnndo Nery, Antonio 
Bast.os, GtWtlL~Iha. Mourão, Pa.ultt o Silva, 
Walfi·ed.o Le::tl, Tl'inda.de, .Jo~é Marce.lJino, 
Al'thm• OI•lando, Angelo Neto, Joviniano do 
Ca.l'valho, Vergne d·l Abreu, Pinto Dantas, 
Tolrntino dos S:mtos, Ma.rcollino Moura, 
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Il·iueu Machado, Gal vão Ra.pti:;ta, Cruvollo 
Ct~.valcanti, .João Luiz, Carlos Peixoto Filho, 
Penido }l'i!ho, F'!'anci1:)co B::;J•nardino, Bueno 
de Paiva .. Joiio Luir 1\l.vcs, Leonel Filho, 
Antonio Zacarlu.s, 1Icnrjqu0 S•.Llles, Ct~rlos 
Ottoni, Manoel Fulgencío, Olyntho Ribeü•o, 
ltodo1pho Paix~ío, Padua. ltezondo, Jesuíno 
Cardozo. Do:ning-uo:'l de Ca!:itro, Francisco 
Romeiro, Valois de Castro, Rebouças uo Ca.s
tro, Arnolpho Azevedo, Eloy Chaves. Al~ 
varo de Carvalho, Azevedo Marques, H.od.ol
pho Miranda, Al!iuino H.iboiro, Candido do 
Abrüu, CarJos Cava.tca.nti, Ca.rva.lho Cba.ves. 
Luiz Gua.lbet:to, A.ugclo Pinheiro e Cam1)0S 
Carl.ior. 

E Süm e;wr.::~. oH Sti':J. Sá. Poixotu, jos6 Eu .. 
zehio, ,Toào VieirJ,, Prisco P:u·aizo, Eduardo 
Ri.unos, Mello .l\Jatto.;;, Hilva. Cu.stro, Henri· 
qu~ Borg-c:s, Ga!:ltão dil Cunha, A::;tolpho fJu
tra, Ribeiro Junqucira. Virütto Masc:ucuhas, 
Uorun.rtlo MontoiL•o, Ga.l'neiro de U.ewndc, 
Bcrnardes do Faria, Camil!'} Soares Filllo, 
Sabíno Barrozo, Ci.\mílto Prat:·s. Galeão Ctu·-· 
valha!, Bernardo do Campo..;, Co!;ta .Junior, 
.\.ma.ral Cesar, Ferreira. Braga, Leite de 
Souza, P<.tulino C:ti'los, Victorino MontBiro o 
Alfredo Varo la.. 

ORD!!:\1 DO DIA 

O tSr. I->re~hl<~n·te- IIa.ven\Lo nu
mol'o leg-<.~1, vao se p!'veuder ás votaçõe .. ) das 
nia.terias constttntes da. ordem do diil e da8 
que so acham sobre a mesa. 

Peço a.os nobres Deputauos que oceuiJOm 
suas cadeh•as. ( Pmtsa.) 

Está. sobrou. rue~a. um pro.jecto tlo na.tut·oza 
urgente. Vou mandat• procmler á loitut•a. 

O Sa•. Alener:u• G·nlmn.1.•ú.c~ 
( 1° Scc.retal'io ) pt•oeede á leitut';' do fiO· 
guinto 

PltOJECTO 

P.r'oroga ?IO'tiamente. a act ual sesscio lc:!JÜlat!t1a 
atd o dia 1 de dezembro proximo fittt.wo 

O Congt•esso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica prorogada. a actual 

sessão legislativa atê o dia 1° de dezembro 
proximo futuro. 

Sala das Commissões, 22 de outubro de 
1904,-Paranhos .Montenegro, presidente.
Este'l)ão Lobo.-Teixe·::1·a de Sâ.-Luiz Domin· 
gues. - lrlello 11Iattos. - Freáerico Borges. 

o Sr. Presidente -Eatâ em dis· 
cussã.o o projecto. 

Ninguem pedindo a palavra. é encerrada 
p, dis~ns~ii.o, 

Em seguida, é :posto a. votos e approva.do o 
seguinte 

PRQ,Jc:CTO 

N. 247-1904 

Proroga a actual sessão legislati·va ltttJ o dia 
i 0 de dezem.b1·o pt·oximo {'11tttro 

O Congresso Naciona.l resolve: 
Artigo unico. Fica. novamente pí·oroga.da. a. 

a.dual gessão legislativa. a.tó o díu. 1·• do (lc
zmn bro proximo futuro. 

Saladas Commissõod, .~~de oul,ubro de 1004. 
·-Pill'l!nlw:; llfontcnc[Jro, presidente. - EA~J· 
·vr1o Lobo.-1'eiX(!t1'a de Sâ,-Ltti; Domingues. 
Mellu 1llé!ltos. -Frederico Borgc~. 

E' o pt•ojento enviado u.o Senado. 

O !§.1". 13ricio J:..,ilhn (]det ordem) 
rcqtLOl' vei•iticação da. vutat;iw. 

Proee:lnnrlo-:.;e á vof'ifi c l\ç~.'lo, roconheco-so 
termn votado a t'a.vor 107 81·~. Deputados o 
contl·a nonhum. · 

E' a.nnunci;r,(La a contioua.ção da votação 
J.o tH'o,jocto n. 18G, tlo 1 90•1, dispondo que a. 
c:4t•:,da. uo rel'l'O do que tratu. a. loi n. 748, 
tlc 2!> do tlo:t.embro de 1 HOO, t.m·á sou ponto 
tl'J pu.rthh O(), villu, d(j H.ib<'irií.osinho o pode
rU. tt·anspor o J•io Pa.mná., onde molhot• con· 
vunbt\, enl.ro o pJl'to do Tt~boado e a. foz . do 
Tiot:\ o dando outras pt'<lvidoncias ('2 .. dis· 
Cll~são). 

~:m HOft~tidn, são succos•iv:.uuunto postos a. 
votos o approvatlosom 211. discussão oa .~oguin· 
te~:~ al'Ligos do 

I'ROJ E:C'l'O 

N. 1~6, uo 1904 

O Congl'eS.iu Nat!lona.l l'csolve: 
A.1•t. l." A cstl•ad:ulo ferro de quo \t•ata. a 

lei n. 7:18, de 2.9 do dezemb:·o do 1900, te1•á. 
sou ponto do p:1l'tída. na villa. tle Riboirãosi
nllo e pod.c: à Ll'anspor o rio Paraná, onde 
melhor convonha., entre o pot•to de Ta.boado 
e a foz do Tiete. · 

Papa.gmpho unico. O logar de travessia do 
rio Paraná. não é considerado ponto da zona 
pr i vil ogiada .• 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' annuncia.da. a. votação do projecto 
n. 199. deste anno, que orça. a. Receita Geral 
da. Republica. para o exercicio de 1905 
(2a. discussão). 

E' annuncia.da. a vota.ção das emendas 
constl\ntes do impresso sob n, \99 A e offf\· 
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recid.as na 2~ di~m1s;iío do prajecto D,. HJ9, 
que orça a rec~it.n para 1905, 

Em seguida, ú ])ost<t t\ votos e npprovada a 
seguinte emond<~. sob n. 1, do Sr. Abdon 
Baptista: 

«Onde COI\YÍ!JI'; 
Ficam rostnbelociilas <~s ta.xa.s so1Jre ürpulo 

e cevada para fabricação de COl'Veja, que a 
vigente lei d ' recei h alr;erou. » 

O Sr.Presidente-A Mesa tinha. de
liberado não·aaceitar a emenda n. 2. Por isso 
não a submette á votaçf,o. 

E' approvada. a ,;eguin~e sub·emen•Ja da 
Commi,aão á emonua. sob n. 3: 

«A publicação or·Jenada. pelo art. Hl da lei 
n. ~6, de 30 de d~zembro de 1891, pe~~:,,~rá, a 
ser feita no Diar;o Otfi~ia~ [t e~pen~a.s 1lo oOD· 
ee;gionario d3. i~cução, si osta uã.o fot' ilul'i· 
vada de contracto ott roitu, a r•cprcsonta.ntea 

. du corpo diplom1~tico c cou~u\<11'.» 
E' consideradaprejudicatla a referidaomeu

.da n. 3. 
-Posta. a votos, é a pprovalla. a seguinte 

'fn~Wnda, sob n. 4, do Sr. Teixeira. de Sá: 
«onde convier: 
Contínúa em vigm• o disposto no a.rt. 10 

da lei n. l. 144, de 30 de dezembro de 1903. » 
E' annunciada a. votação da. seguinte emen

da sob n. 5 dos Srs. Noiva e outt•os: 
«Imposto ~obre dividen :os: 
Ao (l.t•t. 1•. u. ~H - ·AooJ•escontem se depois 

da pa.lavra-a.nonyma- as s~guinte,;: com 
séde no Districto FederaL» 

O S:t-. LeovigH<lo !fiilgueiro~s 
(pela ordem) rcq ní'r votação nominal p~~ora a 
emendan. 5. 

Posto a votos é t•qjeita.d•l o ri'qnor·imonto 
do Sr. Leavrgildo lliJgueiras por 67 contra 
52, total 119. 

O Sr. Bu-rbos.n Lima (pelq. ~r
dem]-St>. Presidente, dando mau vot.o â 
emenda em qucst.'i.o, nã.o me alarma a. con· 
sider.ação addu:~oida. pel:.1 hom•ad<. Com missão 
do Orçamento, do que a. approvuç:i.o üe.ste 
dispositivo desfaicat•:i o oPçamento tia receita 
em cerca de 1,500:000$000. 

Ha, no orç<J.mento da receita. em debato, 
grande numero d!! verbas que podem ser 
honestamtJnte cort~das, aocrescimos, inclu· 
.sivc, introduzidos no s~io d:> Carnar<~. im· 
portando ,gastos que podem per·feita.mente 
ser adiados . 

O que me .Parece que não póde ser pre· 
terldo, é o direito, a meu ver, inconcu~o. 
doa Estados, a uma taxn. defel"ida â. oompe
tencia privativa dessa circttmscl'ipçiio da 
Republica, Gm um momento em que cxi$· 
tem impostos de industria. o profissões, se· 
~undo a. nomenclatura. da bora., regida. pelo 

reg!.lla.mento em vigor, e t J.xa de divi· 
tlondos, 

St vohssemos do accordo com a doutr-i
nação i ntet:igentemento produzida nesta 
casa pelo eminente rnhttot• do Orç~mento da 
Receita, nós est,tri~mos al~m da caso em si, 
do cn~IJ concreto que se va.e do alguma sorte 
resolver, trazendo tambom elementos para 
favooear a.s tendencias abwt•ventes da 
União. aQui no casry do imiJosto de ·iividendos, 
amanhã no caso d 1 trao.;m issã.o de proprie
dade, depois no caso da cxpori.ação a. titulo 
de morcadorü.a a~;nnd<>s dos terrenos do 
marinha, e ônahuonte a&é deppís de amanhã 
sabJ'e o ünposi;o predial, :1 protexto do que é 
modalidttdo d~> imposto de reud:J. 

Voto poh emenda. 

O ~r. Cü.ôJ!!!Íaoo do Nasci· 
J.Uel}to (pela o1·dem}- Sr. Peesldeute, 
venho clm1nat' li attençi\ 1) thl C amara doa 
Deputaílos para a cmt.md<t qn<! s~ vu.o vota.P, 
e não o fal•ict si o moti.lwm·tldo collego. que 
acabo. de deixar i\ t.rihalla nã o h ouvesse 
produzido as considerações que a Cama.ra. 
ouviu. 

Est:L questão foi sutlicientemente debatida 
e esclarecida. no saio tla Oo.mara, o em mais 
de um11 ,;entonç-1. o Suptemo Tribuu.~ll tem 
deeidí(lo que o impo;Lo sobee tli videntlos, 
lanc~d,, pela Uniã-o, é perfe itamente consti
tuciooal. 

Si duvíb ainda. puilas;;e b<tver, os lumi
nosos discut•sos profet·ido; nesta Cu.sa pelo 
houndo ralator da t•eceit a e p.llo eminente 
representautcl tls Sergipe, Sr. Fe lishello 
Freire, deixariam félra do questão o as
sumpto. 

O imposto sobre dividendos não é m a is 
do que modttlidade do impost o sobre u. r endu. , 
e, como L<tl, 1l.d!llitto, sujeito á taxaçã o 
cumuh\ttva do art. li! d~ Constituição da 
Ropnblica. 

Mas, si é oct· to que a Ca.rna.ra póde deixar 
ea5B imposto aos Estados, i:tã.o li monos certo 
quo, nas coodiçõe; actuu.es, ante o d e;equili· 
brio vi~ivel do orçamento, tlesde que nã.o se 
nos indica. suoccdf1ooo ao alludido imposto 
de •iívldendos, me parooe obra de pa.Grio~is · 
mo rejeitara emenda do Sr. DeputadO Neiva , 
mantendo a uisposiçã.o do orçamento em 
vigor, de acéordo caro o pal'<lçer da honrada 
,Joromisôã.o de 01'çamento. 

Legislando etn ma teria Ol'Qamentaria, não 
!Jasta dlminuir por meio d.e umas tantil.S 
omeudas a reoe ta. da. Republic11, quando ~ 
visível o decrescimento da receita prove· 
niente da.s nossas alfandegas; o legislador 
preciM indicar o meio d~ su b~titulr o des· 
falquo :produzido por essa <liruínuiç.'i.o pro
posta nas mesmM emendas, 
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A reducção da despoza suggerida pelo • O Sa. W~<~NCE~I,A.U 
nobre Deputado quo acaba. do fa,Ilar, é facil contl'[•· 

Brux - Sompl'O votei 

de dizer, mas uifficil do realizar em actoo;. 
Somos nós os t•epresentantos dos Estados 

quo, por occasião da discm:são dos di.ffo1·entcs 
orçamentos da.. despm::a, vimos p:'ÜÍl' pn.m os 
nossos Estados melhoramentos inadiaveis. 

Nós mesmos, do Rio Grande do Sul, dentro 
do poucos dias teremos de chamar a a.tten
ção da Camara para o magno problema. de 
nossa terra, qne é ft abertura do Rio Graucle, 
problema que escapa aos estreitos limites 
do nosso Estado paPa ser um problema na
cional. (Apoiados.) 

A nós, l'op·resentantes do Estado, que vimos 
pedir ti. Camara reeursos pà.ra tornar reali
zavel esse vrobJema., cumpre pl'over a União 
dos recul'sos nece~~arios para os difl'erentes 
ramos do ~eJ•viço publico. 

Por estas considcn•ações rnc pronuncio 
conu•u. u. emomla., u.ppollu.ndo para o p<ltl'io
tismo da CamaL'a, cer·to de que este não fará 
falta hoje, como nunca o fará. (Muito bem.) 

O Sr. l'Welvn-Sr. Pl'osidentc, del)Ois 
do largo deb<tte travado sobre a emenda, que 
não é minha só, l)Orêm, de mais 50 collega~, 
eu não pretendia usar da palavra parã enea
minhal' a votação. Todavia, comprehend.e a 
Camara. quo, erubol'a eu não quizesse occupar 
a tl'LUHrHt, soa a il:!so forçado, desde quo u iL 
lustreleadcw u.ca.ba de pronunciar o meu nome. 

A questão está posta fôra do teneno do 
dil'flito constitucional, como foi exhuberante· 
manto demonstl'ado aqui. Ella está collocada 
no ponto do vista da cbnveniGncüt dos Esta
dos e da DélCOSsidade da Uniào em ie em seu 
auxil1o, o essa opinião foi fl"ancamente exter
na.da pelo íllustre relator da Commissã.o em 
argumentos que devem tm• caJado no animo 
dos meus distiuctos collegas. 

Ti vo occasião do demonstral' qno di~ di ver· 
sos EsGados on viaram solicitações par<t .o des
apparecimento desse imposto, e de lembrar 
que o Estttdo de S. P<tulo mandou uma re
present<wã.o, ass1gnada pela unanimidade dos 
memb1•os do congr•esso paulista, pedindo a 
cessação do imposto. Mo::~trei que a a~ ti va. Mi
nas incluia em sua lei uma disposição, con
tando com a quéda do imposto. (Apm·tes.) 

Não s.e pôde contestai' es:::a phrase que fi
gm•a na lei o Dou-me ao traba.lho de ler com 
a maxima attenção ess:cts cousaso 

0 Sa. "\VENCESLAU BRAZ-Dizia quo seria 
augmenta.do. (Ilaout1·os apartes.) 

O Sa. NEIVA-Dema.is, nã,o ê extranha a 
acceitação que o anno passado cleu essa illus
tre bancada a. meditia, assigna.ndo a emenda 
que u.presentel muitos Deputados mineiros, 
cujos nomes já. eítei, 

O Sá. NEIVA- Porém. corca. do '!O collegas 
da bancada do V o Ex. vor,ara.m n, fll.vot•; são, 
podanto, muitos, Se. Prmidonto, os Estados, 
~omo o do Rio do Janeiro, qne contam com 
esse elemento de prutecção ás suas indus .. 
trhts. 

Demonstrei que havia na receita estimada 
um;~ dilferenç;1 par<1 mai!' do 22.000:000$, 
não sendo impussivol que se uésse o mesmo 
angmento no outro cxl3rcicio. 

Não se pôde in::;istir com esse argumento 
de sentença do tribuna.!, desde quo foi ella. 
embargadn.. 

Cumpl'i cum o meu dever ; sa.b~m os col· 
logas quo não solicitoi individualmente votos 
em relaçii.o <L lSLa. medida; cliscuLí, appellei 
IJal'<:t a conventeJICiít <lu1:1 Ulll.idlm E11tado::s. 
.EmitLo o meu ,juizo por eoui;u. }H'opria. ; 
julgo que é uma nccossidudo dos Estados, 
que desse auxilio caL·ocam. 

A Cmna.ra, por111 n, vot1mt oomo entender,_ 
pondo á. mai'gcm essas convonioncias o -~: 
atendo a out1•os. ·· · · : · 

Tenho ao la.do <lo meu nomo 50 assigna
turas. S .. :i que nã.u ú o numero sutficiente 
pa.ea veneer; tanto mais quanto muitos J.os 
co-signatarios estão, ora, ausentes. 

Nesta momento conheço a situação e cum
pro a. penas um dev<lr-o de l'esponder deste 
modo· ao argumento do illustre leadm·, que 
encarou a qu~stão sob o ponto de vista do 
pa.tl'iutismo: ontenclo que é tambem pa.trio
tico cogitar dos iniõoresses dos Estados. 
(Apoiadas. ) 

O §r. Urbttno Santos (pela 
ordem)-Sr. Presidente, parece·me que o 
ill ustre Deputado pela Bahia desvia a 
emendrt dos ·~el'mos em que so acha. conce .. 
bidu. 

Ell<t manda que o imposto sobre clividendos 
pm·mu.nc<;~~ tal qual C::ltá proposto na lei da. 
mceita, aqui no Ditltt•icto Federal, e que 
deixe de stt!Jsistil• nos Es1ia.dos. 

Portanto, <L emen(ln. colloca a. questão pura
mente no terreno da constitucionalidade do 
imposto ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIENTO-Apoiado. 

O S.a. URBANO S.ANT03-••• porque, con
sm·vando-o no Di::;trict > Federal o reti":' 
rando·o dos Estados, si ella não suppuzessa 
tlUC o imposto é da p1·ivar.iva. competencia. 
d.os EsLados, fel'iria ipso fado o art. 7o, § 2°, 
da C0nstituiçã.o, qne pL'üScreve que os im~ 
postos da compotencia da, União sojam uni
formes em todo o territuJ•io da ltepublica. 
Port:.~nl.o, a conclusão a. quo a· Commissão 
chegou em seu pal'ecol', por~nl.\nece de pé-
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noS}Jropl'ios termos em QLHl a. em!Jnda col!o
cou a qu,~st:\o. A approvação dell<t trará 
esta condícão por dem:.ds omll'oS:t: ac&tEti
mente; a resütLüçiia dos impostos cobrados 
.nos Estados, conseq uencm da. dt~el:úo do 
Poder Legi~lativo ; para o futm•o, a. l'osti
tuiçã.o a.o Dístricto Federal, consequenci:l. da. 
jul'isprudencia que tem llrmitdo e continua a 
firmar o Sup1•emo Trihunal. 

1'enho conclnido. 

Posta a votos :t nm~n<la., ,: rcj~it:vb por 
85 votos cJoh•,t 40. 

E' annunciadll :t vut.:J.çfL•J d<1- soguiuto 
e meu da, sob n. G, úo St•. Mo11Jít•o,; e Allm· 
qnerque; com :mb·emuuü:L di!. C>Jnnnís~ão; 

A~cJ•o.sconto-se unr!o con vim•: 

~ Art. Dut•a.nf;e a v igoncia. dost:L lei, a 
isenção de impostos a.duaueiro~ do <J.tte gos:1m 
os bens doa l!:ot<1dos o .do Dis&ricto Federal, 
nos te1•mos do ar~. lO da Coustituiçào v'e· 
del'nl, só abrange o material qll'~ p~;los rc
~pecti vo~ governos f o r importado t!irec t:t.
mente e destinado a oh1·as puHicas feita..s 
por ud mioistru~'ão. » 

O Sr. Neiva (pela m·dem)- Pedi a 
r·ul:wra apenas para obtoi' uma explicação, 
nã•J porqur>, esteja com meu espirHo contul'
b)da apóa a decisã.o que acaba de dar a Ca· 
mar!l., uu!ll m~smo em virtude de q ualquar 
~urproza. de quo pude~SSo o mou espil'iio ter 
sido victima, nã.o; jã. VOlt me <~costuruan,lo a 
ellas; ma.s ê porque não pude comprohender 
bem a oxplica.ção da.da pelo illustro rolator 
sobre esta emeuua., sob n. 6, no seu pa1·ecer. 
De modo que, si fosse possivel, p1u·a. hoa. 
oricnt(l.ção desta Ca.nu.ra, quo.tsm o natural 
desejo do votll.r sempre aMordG com os inter
esses .•. pa~rioa ou .• • patrioticos, pediria. a 
S . Ex. que me désse a. razão da. suhstittüção 
da emenda para quo eu, bem iJLstruido, possa 
melhor votar. 

O Sr. Urbano· Santos (pela 
ür1lem)-Sr. Presidente, esta emendll. apre
sentada Plllo illustre Daputado por Pe~Ui!ID· 
bueo traz a l'CSO!UçáO do !luaS q UBStÕes COD• 
s titucionaes; uma consistente em sabm' sigo
sam de ison ção de direitos todos os bens üos 
Estudo~. não só a.quelles que se poderiam 
chamar propriamenJ<e bens irnmoveis, etc., 
como \ambem as mercadorias que elles pos
~am importar; segundn. questão-e esta inda. 
mais grave-quo o Districto Federal é eq ui
para.vel a um Estado em mataria. de impos
tos, a tod'ls o.~ respeitos e par11. todos os Iins. 

A Commissão da Orçamento entendeu quo 
a solução d essa. questii.o constituciona.l no. lei 
orçamentar·ia nãv ora regular e deixou o as• 
'umpto p:~;Pa S!>r cetulln.d.o com mai~ cuidarlo 
• \t...\ 

om um projeeto de lei o3pecial que porven ~ 
ttmt ras;c aprc~ent.ado. 

A Commiss[o, portanto, l'asolvcu a quo~t1ío 
sol) o ponto de vista ua. coovauieneía, dando 
aos Estado3 isenção de direitos para o rn&.te· 
L'ial de que actua.Imente necessitam para os 
diversos serviços publicos que teDrn em mãos, 
não duvidando compt•ehender nessa. mesma 
disposiçã.o outras quacs[!uer medidas que se
jam lembl'adas p!l.ra o mesmo fim. 

A Commi~s.'io ne,8e ponto não faz abscluta
men to questão, mc.~mo porque está de ac· 
CO!'<lo com o puns,tmen to g ul'al de ~c a.uxilíal', 
JN CJLte lor possivc!, u. obru. dos Estados. 
(Jl<l<lo bem, muito bem.) 

O S1•. ~ledeiros c Albuquer~ 
que (l'ela ordem)- A v.ccuita~·ão des ta. 
omanda nti.o tem uada. de !Lnalogo com a a n
t~rim·. Nita Sll trata d.e adquil'ir li€DS p~l'<J. é!. 
Uniáo num úo augmsntar ou desfalcar u. 
Receita.. 

O Ht. lO da. Cons tituiçã o diz ã.e m01lo 
pcremptorio IJ.llC todos os bans dos Eõ ta.dos 
estão isentos de impostos ... 

0 S.&. URBA:-<o SANl'OS - M~s V. Ex. b:ll'· 
monizou o Districto Fmler <~l c om os Eata.dos. 

0 SR.. MEDEUWS E ALBUQUERQUE- Ha.r• 
monizei em nome de duas sentenças expliai
tas do Supremo Tribunal, unico podor com
petente para decidi!' a. respeito . 

0 8&. URilA.NO SANTOS - Não acho que 
sejam oxplicitas. 

O SR. ME!IEIROS E AL.RUQvERRUE- Absolu· 
ta.monte explicitas. Si, jã.mais, a.quella velho 
L(icta.do, que oo costuma dizer em latim -
intorp)·etatio cegsat ir< clarís - teve applic~
çã.o, foi nBste caso : 11.'1 duas sentenças cate
goricas do Supremo Tribunitl a respeito. 

Senhora.~, o parecer da. Commissã.o se li~ 
mita., primeiro, a a.tllr lUil.l' uma these e:t· 
tl'avagant.is~ima de direi to, a r evogar o Co
digo Commm•cial, a dizer que o patrimonio 
do E:ltado é só ll.!J.Uíllo que já entrou para. o 
paiz e está dentro delle. 

E' urn11o ext1·avagancia. de h l ordem quo 
tanho absolutilo cm·iez.t de qun o meu illus
trado amigo a~signou o IJ3.recer sorrindo, por 
gra.cejv. 

E' impossível que V. Ex. sus&ente isso nos 
autos de qualquer crm~a. q ne lhe vá. parar âs 
mãos. 

O Sa. UallANo SA.N1'os-Perd~o,}t tivo oc· 
ca.sião de dizer a V. Ex:. q ue foram di versos 
os argum~ntos apresentados pela. commiiiSão. 

O Su.. :MEDlllRDS E ALllUQUERQUE- E' isso 
mesmo. Saí bem que é um a.rgumento 
que não podia ser de V. Ex. V. Ex. 1·euniu 
opiniõe~ ll.presentadas p or diva~o~. 
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SESSAO RM 24 DE 66 I JEitO DE I -O SR URBANO SANTOS dá um aparte. O Sr. Leovigildo Filgueiras 
(pela m·clem) requer a verificação da vo-0. SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- A Com- tação. 

missão quiz, segundo a declaração do illustre . _ 
relator, analys:.tr o caso simples e unica- Procedendo-se ~ ver.1ficaçao, reconhece-se 
mente á luz das conveniencias. Eu acho que terem votado a favor; 88 e contra, 36 Srs. 
quando se trata de uma conveniencia, antes, Deputa1os.:rotal, 124. 

de. tud? devemos examinai-a no terreno con- · Posta a votos, é rejeitada a seguinte emenda 
st1tuc10nal. sob n. 7 : 

v. Ex. ped~, porém, que se invertam os Elimine-se : Ao art. lo, n. 67. p
1
·o-

termos : quer que se discuta a Constituição dueto de arrendamento das areias amarellas 
á luz das conveniencias. 360:000$000. 

Senheres, os Estados devem ceder muita 
cousa á União ; mas neste momento, que se o sr. Bernardo Horta (pela 
trata de um direito, a Commissão faz 0 se- ordem) requer verificação da votação. 
guinte : o que está assegurado como um di· 
reito, pela minha emenda, ella quer que Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
passe como um favor. ter sido a referida emenda rlijeitada por 99 

votos contra 14. Total II3. UMA. voz- Favor que póde ser negado. 
, E' posta a votos. e rejeitada a seguinte 

0 SR. MEDEIROS .E ~LBUQUERQUE - El emenda do Sr. Bernardo Horta sob n. 7 : 
devido a estas abdtcaçoes que os Estados · 

-estão lutando _com certas diffi.culdades • .Ahi Accrescente-se : 
estão para provai-o os casos dos impostos de Ao art. 1 o, na renda com applica.ção es 
sello;areias monazíticas e outras. (Apoi_ados,) pecial. 

Neste momento não se. trata de renda da « Deposito para ser distribuido por quem 
União. Não é questão de renda; é questão de _de direito : 
direitos. . . 

. ' Producto do arrendamento das areias ama· Resta saber. Sl,?~ Estados quere~ manter ;relias 36o:OOO$OOO.» 
o que a Constitmçao asse~u:r:a, ou Sl querem .~ 

conv.erter, o que· é .ll:m direrlio, em UI~: f~ vor o Sr. Presidente - Vae se votar 
humildemente, sohcitado ao Sr • Mlmstro 0_ projecto, salvas as modificações feitas 
da Fazenda. peJas emendas approvadas. 

E' só isso e mais nada. (Muito bem.) 

O S:r.·. Presidente- Vae-sevotar 
a sub-emenda da Commissão que é a se
.guinte: 

« Fica o Governo autorizado a. conceder 
isenção de direitos, a requisição dos gover· 
nos dos Estados, das municipalidades e do 
Districto Federal, ao material _,importado 
para ser applicado a, fins de sa.nea.men~o, 
abastecimento de agua, redes de esgoto, 11-
luminação e embellezamento, respeitado o 
disposto no art. 8° do decreto n. 941 A, de 
4 de novembro de 1890. » 

O Sr. Medeiros e Albuquer· 
que (pela ordem) requer preferencia. para 
sua emenda. 

Consultada a Camara, é rejeitada a prefe· 
ren.cia por 80 votos contra 40. 

O S:r. Enêas 1\lar'tin~- P~o a 
palavra pela ordem._ 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra pela 
ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Enéas Mart.ins (pela o,·~ 
dem)-Sr. Presidente, na Receita 4a Repu· 
blica. influe, como verba extraordmarla, o 
producto de taxas de exportação, cobradas 
sobre generos pro-vindos do territorio do 
Acre. Acceitando o projecto de Receita nesta 
parte, a minha razão de proferir é a mesma 
pela qu~l votei, em fever~iro _deste ~nn?, 
pelo pl'OJecto que deu orgamzaçao prov1so~1a 
ao territorio, e não exprime de manerra. 
alguma o reconhecimento sem exame e dis
cussão dos direitos da União sobre aquella 
parte do p.a.iz. 

O Sr. Presidente- Vae se votar Posta a votos, é approvada a referida sub
emenda da Commissão. o art. lo do projecto, com todas a~ sua~ 

rubricas, menos a de n. 47, que nao fo1 
referida acceita pela Mesa, conforme foi op:portuna-E' canside1•ada prejudicada. a 

-emenda sob n. 6. mente declarado. 
Vol. VI 71 
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-São succe~siva.msnte posto li a votos e approvados em 2• discussão o seguinte artigos doo 

PROJIICl'O 

N. 199- 1904 

O Congresso Nacional decreto.: 

RECEITA GERAL 
Art. L o A receita. geral da. Repuolica dos Estados Uni,Jos do Brazil é or ca.da. ()ffi 

47.844:880$8811, ouro, e 261.133:000$000, papel, e serâ. realizada com a prodncto do que for 
llrrecadado dentro do exercicio da presente lei, sob os seguintes títulos : 

OURO PAPEL 

Ordinaria 
Importação 

1. Direitos de import'Ação para conaumo, de accordo 
com a tat•ifa. expedida pelo decret() n. 3.617, de 19 
de :ma1'ço de 1900 ,o observadas a a modificações intro
duzidas pela lei n. 1.!44, de 30 de dezembro de 1903, 
.excepto com relação ao sal, cuja taxa de $030 fica 
resta belecida. • • • • • • • • • • 33.600:000$000 126. 000:000$000 

2. 2 oj., ouro, sómente sobre os ns. 93 e 95 (cevada 
em grão), 96, 9B e 100 da classe 7• das Tarifas 
(cereaes), cobrados om toda. a Republica sobre o 
valor otl\cial da mercadoria, como presentemente 
na. vigencia da lei n . I. 144, de 30 de dezembro 
de 1903 , • • , • • • 250: 000$000 

3. Expediente de generos livres de direitos de con-
sumo • • . • • 

4. Dito de capatazias : · 

,5. Arma2:enagem • 

6. Tax:a de estatística. 

Entrada, sabida e estadia de navios 

7. Imposto de pharóes. 

S. Dito de docas 

Addicionaes 

9. \O • f o sobre o expedi eu te dos generos lines d() 
GlTCltOS .. • • • ., • 

Exportação 

;10. Direito~ de exportação do territo1·to do Acre. 

$ 

$ 

$ 

$ 

290:000$000 

110:000$000 

$ 

1. 800:000$000 

1. 400: 000$000 

3. 200:000$000 

280:000$000 

$ 

10:000$000 

170 :000$000 

5. 000:000$000 
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Interior 

11. Dita do Gymnasio Nacional • .. .. 
12. Dita dos Institutos dos Surdos-Mudos e dos Meninos 

Cégos . . . · . • • • • . • . • 

13. Dit;)._do Instituto Nacional de Musioa • • • 

14. Dita das matriculas ·nos estabelecimentos de in-
strucção superior • • • • • • • . 

15. Dita da Assistencia. a Alienados • • • 

16. Dita arrecadada nos consulados • 

17. Dita de proprios nacionaes • • 

18r-Dita da Estrada de Ferro do Rio do Ouro. 

19. Imposto de sello. • . . • • • • 

20. Dito de transporte • 

21. Dito de 3 1/2 o f o sobre o capital das loterias federaes 
e 5°/o sobre as estaduaes • • • • • • • • 

22. Dito sobre subsídios e vencimentos, exceptuados os 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal e 
juizes foderaes, effectivos e aposentados. • , • 

23. Dito sob1•e consuma de agua.. • • • • • • • 

24. Dito de 2 1/2 °[., sobre os dividendos dos titulo& de 
bancos, companhias ou sociedades anonyma.s , . 

25, Dito sobro casas de sport de qualquer especie, na 
Capital Federal • . • • . • • • • • • • 

26. Ditv sobre ~nnuncios em cartazes, manuscriptos ou 
impressos, atllxa.dos nos logares publicos ou dis
tribuídos em avulsos • • 

27. Dito de apolices e embarcações . 

28. Contribuição das companhias ou emprezas de es
tradas de ferro e outras • . . • • . 

29. Fóros de terrenos de marinha. . 

3.J. Laudemios . • • . • . 

31. Premios de depositos publicos • . 

OURO 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

900:000$000 

$ 

$ 

4:000$000 

$ 

$ 

40:000$000 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

106:666$667 

$ 

$ 

$ 
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70;N)Q$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 

1. 500:000$000 

10:000$000 

1:000$000 

700:000$000 

1.270:000$000 

30:000$000 

70:000$000 

30:000$000 
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32. Taxa judiciarla. 

33. Dit a de afericão de bydrometros 

Consumo 

3~ .•. Taxa. sobre o fumo. 

· 35. Dita sobre bebidas. 

35', Dita sobre ph<>sphoros. 

37., Dita sobre caJ.ça.do. 

3s. Dita sobre velas • 

39. Dita sobre perfumarias • 

OURO 

$ 

... $ 

40. Dita. sobre especialidades pharmaceuticas nacionaes · 
e estrangeiras. • . 

41 •. nua. sobre o· vi.Ba.gre. 

42. Dita. sobre conservas. 

43 . Dita. sobre cartas de jogar • 

44. Dita sobre chapéos. , • 

45, Dita SObre bengalas 

46, Dita. sobre teaidos, 

t • 

htraordinarla. 

11. :M:antej)io da. Marinha.. 

48. Moniepio m!Utar • . 
49~ Dito dos empt•egados publicas 

50. Indemni~ , . . 
51 . Juros de ca.pita.e.s na.eionaes. 

52. Ditos dos ütulos da Estrada de Ferro 
.. Pernambuco • . . . 

.. . . 

400$000 

100$000 

8:000$000 

4:000$000 

500:000$000 

dA Bahia e . 1:614$222 

l30dl00$000 

1:000$000 

5.600: 000$000 

4.500; 000$000 

6,500:000$000 

L IOO:il00$000 

320:000$000 

880:000$000 

550 :000$000 

160:000$000 

1.000:000$000 

200:000.'!>000 

l, 000:000$000 

30:000$000 

8 .400:000$000 

120:.()()()$000 

250:000$000 

670:000$000 

600:000$000 

200:000$000 

$ 
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OURO 

53. Remanescente dos premios de bilhetes de loterias • 

54. Imposto de transmissão de propriedade, no Distri~to 
Federal . • • • • . . • . . • . •. 

55. Dito de industria e profissões, no Districto Fe-
deral • • • . . • • • • • • • • • • • • 

56. Producto do arrendamento das areias monàziticas • 

B.enda com a :p:plicação especial 
Fundo de resgate do papel-moeda: 

I. o .Renda em papel proveniente do arrenda
damento das estradas de ferro da União. • . 

2, 0 Producto da cobrança da divida activa da 
União, em papel • • 

5'7. 3,0 Todas e quaesquer -rendas eventua.es perce-
bidas em papel. • • • • • • • •. 

59. 

4.0 Os saldos que forem apurados no orçamento •• 

Fundo de garantia do papel-moeda: 
1. 0 Quota de 5°/o, ouro, sobre todos os direitos 

de importação para consumo. 8,400:000$000 

2.° Cobrança da divida activa, em ouro. . 100$000 

3. o Os saldos da"s taxas arrecadadas em ouro, 

Thesouro é obrigado a. custear. • • 

4. o Producto integral do al'rendamento das es
tradas de ferro da União, que tiver sido ou 
for estipulado em ouro. • • • . • . 110:000$000 

\ 5. o Todas e quaesquer rendas eventua.es em ouro. 10:000$000 

Fundo !Jara a caixa do resgate da.s apolices das 
·estradas de farro enca.mpadas: 

Arrendamento das mesmas estradas de 
ferro, • • • • • 

Fundo de amortização dos emprestimos 
internos: 

160:000$000 

l
i. o Receita proveniente da venda de generos e 

de proprios nacionaes, • • • • . • • 

60 • Depositos: 
2. o Saldo ou excesso entre o recebimento e as 

restituições • • • • • • . . . .. 

PAPEL 

26:000$000 

2. 000: 000$000 

2. 600: 000$000 

360: 000$000 

350:000$000 

600:000$000 

2. 000:000$000 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

L 658: 000$@00 

150:000$000 

5. 000:000$000 
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ANNAES. DA. · CAMARA 

OURO I'AI'EL 

72 . Fundo destinado ás obras de melhoramentos dos por-
tos, executadas ã. custa. da União: 

Rio de Janeiro . . ' . . . . . 3.000: 000$000 5QO: 000$000 

Maranhão. . . . . . . . . . . 150: ooopooo 
Fortaleza. . . . . . . 200! 000$000 

Natal . . . . . . 130:000$000 

Pa.rahyba. . . . . . . . . . 100:000$()00 

Pa.ranaguã . . . . . . . . . . . 100:000$000 

Recife. . . . .. . . . . . . . . . . 800:000$000 

.::\laceió {Ja.r.\gu!t) . . . . . 100:000$000 

Florianopolis. . . . . . . 150:000$000 

Rio Grande do Sul . . . . . . . 800:000$000 

4'7.844:880$889 26!,133:00')$000 

Art. 2.• E' o Governo 'autorizado: 

· J. A emittir como antecipação de receita, no exercício desta lei, bilbetoa do ThUOUl'O 
até á somma. de 25.000: 000$, que serão resga~os :~.tê o ftm do rnASmo e:~tercioio . 

li. A recober e restituir, do conformidade com o disposto no a;rt. 41 üa. lei n. 628, de 
17 de seWimbro do 1851, os dinheiros provenientes dos cofres de orphãos, de bens de deflln· 
tos e ausentes e do evento, de premios de loterias, do deposites das caixas economicas e 
montes de soccorro e dos deposltos de outras Ol'ieens; os saldos que resultarem do encontro 
das entradas com as sabidas pcderão ser appl!cados ás amortizações d4:'S emp1·estimos inter· 
nos ou os excessos das restituições serão levados ao balanço do exerci cio. 

Ill. A cobr.or do lmposto do !mportaçlto pll.ra. consumo 25 y. em ouro, sendo 5 y, para o 
fundo de garantia e 75 % papel. . 

IV. A cobrar para o fundo destinado á s obras de melhoramentoa dos podos executa
doa á custa da União: 

1. o A taxa. at~ 2 "to , ouro, sobre o ·valor officia.l da Importação do porto do Rio de Ja-
neiro, exceptuadas as meL•cadoriaa de que trata o n. 2 do art. l•. · 

2.0 A taxa. de um a cinco réis por kilogramma de merca.doria que for carregada. ou 
desearregada. segundo seu valor, destino ou procedoncia dos outros portos. 

Para,.rapho unico. Para accelerar a. execução das obras referidas poder:!. o Govol'llo 
a.cceitar donativos, ou mesmo auxillos a. titulo oneroso, otl'erecidos pelos Estados, muntct
pios ou associações Interessadas no melhoramento, comta.nto que os encMgos resulto.n'te~ de 
taes au:lilios não excedam a.o producto da taxa. indieada.. 

Art . 3.• Os 2 •;., ouro, de qae trata o n. 2 uo art . I•, que forem cobrados no porto. 
do Rio de Janeiro, serã.o appliea.dos ao í11ndo eonstítuido pel:l. ta.xa de que 'tr&ta o n. lV. 
:1'&~-te I•, do artlg~ a.qtec,edepte,. , , . , . 
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E' annunciada a votação do seguinte: 
« Art. 4. o Permanecem em vigor todas a.s 

disposições das leis de orçamentos antece· 
dentes, que não versarem particularmente 
sobre a fixação da receita e despeza, sobre 
autorização para marear ou augmentar van· 
cime-ntos, reformar repartições ou legislação 
fiscal e que não tenham sido expressamente 
revogadas.» 

O Sr. Soares dos Santo!il (pela 
o1'(lem)-Sr. Presidente, o artigo que nós 
-vamos votar estabelece em sua primeira 
parte o segu\nte: 
_c Perma~ecem em -vigor todas as disposj

çoes da lei do orçamento antecedente que 
não versarem particularmente sobre a l'e· 
ceita e despeza.:. 

Desejaria que a. honrada Commissão de 
Orçamento me informasse,pela. palavra auto· 
riza.da do illustre relator da Receita, si em 
face deste artigo do projecto, fica revogada 
ou continua. em vigor a disposição contida. no 
art. 6° da lei do orçamento vigente que diz 
o seguinte: 

«Continua em vigor a. autorização dada ao 
Governo para adoptar uma tarifa differen
cial pa1•a um ou mais generos de producção 
est1•angeira, podendo a reducção a.ttingir até 
os limites de 20 °/o e que sejJ. compensado1•a 
de. concessões feitas a genel'OS de producçã.o 
brasileira como o café.» 

Como sabe a Cama.ra, em virtude deste 
al'tigo da lei ••. 

0 SR. PAULA RAMOs-E' muito procedente 
a. pondera.ç:.o . 

0 SR, SOARES DOS SANTOS- .. , expediu-se 
o decreto n. 5.145, de 16 do abril ultí.mo, 
. .Pelo qual foi estabelacid:\ uma tarif'~~o ospe· 

. clal pa1•a os generos de procadencia. dos Es ... 
tados Unidos da. America. do Not•te, entre os 
quaes está. contida a farinha do trigo. 

Ora, como o artigo do projecto não dis· 
crirnina o circulo das autorizações, que 
ftcou de pé, om virtude da leis anteriores, 
cu desojaria. que estas info1•mações me 
fossem dadas pela hom•ada Commissão, afim 
de orientar meu voto a respeito da. medida 
que se vai votar~ 

O Sr. Urbano San-tos (pelam·· 
dem)-Sr. Presidente, parece que os termos 
·do art. 6°, do projecto em votação excluem 
positivamente a disposição que o honrado 
Deputado pelo Rio Grande do Sul acaba. de 
citar. 

Diz o a.lt, 6° : 
«Continuarão em vigor todas as disposições 

das leis de orcamento antecedente, que não 
·versarem particula1•mente sobre a fixação 
ua receita e despeza, sobre autorização pa;ra. 

marcar ou augmenta1· vencimentos, refo1•mar 
repartições ou ·legislação fiscal c que nã.o 
tenbam sido expressé\mente revogadas.» 

Ora, a disposição, a quo allude o nobre 
Deputo.do, versa sobl'o <.1. tixaçã.o da receita, 
visto que a. dimim1c ou dá ensejo a que ella 
seja diminuída. 

Portanto, parece .•• 
0 SR. SOARES DOS SANTOS-MaS ha com~ 

pensação ~ 
0 SR. URBA..NO SANTOS-Ha. compensação 

de interesses e não de receita. 
0 SR. SoARES DOS SANTOS-Entio, a Com· 

missão afflrma que não continúa em vigor a 
disposição. 

0 SR. URBANO SANTOS-Pela. minha parte 
não propuz a continua:cã_9. Não col?-sultei es:. 
pecialmente a Comm1ssao a respeito; mas, 
:pela parte que me toca, declaro que, em 
minha opinião, a alludida disposição não con.~ 
tinúa. a vigorar. 

O SR. PAULA RA~ros-Sabsct·ovo a decla
ração de V. Ex. 

0 SR. SOARES DOS SANTOs-Desejaria in~ 
formaç:\o para ve1• si a. Commissão estava 
solidaria com a declaração de V. Ex. 

O Sr.Bau.•bosa Lhna(pela ordem). 
-Sr. Presidente, não fiquei sufficienteme~te 
esclal'ecido sobre o a.ssumpto. Estas votacoes 
são permittidn.s pelo Rcgimen&o para. so fixar 
o ponto om votação ; é paTa ftxa.l' aquillo 
quo se vae vott\1', pa.t'<L signitlcac:ão c aLcance 
da medida que ca.aa. um Deputado dá o seu 
voto quo o RegiiUento pormitte taes enca-
mlnlia.montos do votação. · 

Or<\ tendo o honrado Deputado e eminente 
rola.to~· da Rocoita respondido á pergunta 
quo lha t'ôra tbita. pelo mesmo honrado col
loga. do bancada, subscripta esta resposta. por 
um outro honra.do Deputado po~ S~nta. Catha· 
rina, digno membro da. Comm1ssao d.e Orça.
mento,pcrgunto, sem quebra do respeito e da 
deferoncia que me merece o honrado l'elator: 
Estn. explicação dadn. po~· S. Ex, ftxa. o P.ont? 
em votação, faz doutrma,, firma a. s1gm· 
ficação e o alcance d'aqu.íl~<! q~te . v?omos 
votar, ou ó meramente oftnmo md1V1duo.l 
de S. Ex. como Deputa.d~ . ·- . _ 

Nós p1•ecísavamos da. op1mao da Commu.1sao 
de Ol'çamento. 

0 SR. URBANO SANTOS - Na com-
missão de orçamento absolutamente não se 
cogitou de semelhante assumpto. 

0 SR. BARBOSA LIMA -Então a decla.· . 
ração de V. Ex. vale como a. pa;lavra. da 
Commissão 1 · 
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O SR. URBANo· SANTOS - Estou dizendo Orçamento para rodigil,o para. a. 3• discussão, . 
que na. Commissão nã.o se cogitou de seme· de a.ccordo com. o Senado.. . · 
lhante assumpto, e por isso não posso dizer· ·E' a.nnuuciada a vol.iiçã.ó do projeoto n'.204., 
qual a opinião da Commissã:o. deste a.uuo, q'ue tixa . a despeza do Ministerio 

o SR. BAJtBOSA LIMA_ Então não temos do. Justiça. e Negocios Interiores. para 1905 
· · · (2• discussão) . . · . 

opinião da. Commissão , e ê ·disso que prooi- E' a.nnunoia.da. a. votação das emendas oon-
savamos. stantes do impresso sob lh 204, ãe 1904. 

Q Sr. CaS&iano do Na sei- Em seguida., é posta. a. votos A approvada..a. 
·men._o {pela ordem)_ Respoude.ndo <Ls seguinte emenda, sob n. 1, do Sr. Alencar 

Gnimarã.es: 
interrogações dos honrados Deputados que ~Ao n. s. Seoretaria. da. Ca.mar&.íl.os Depu-
levantaram a. questão relativamente ao tados: AccresMnte·B(l na. rubrica «Material» 
a.rt; 4o do projeeto ODa em votação., direi la:OOO$, ficando ella assim discriminada.: 
que, desde que o honrado relator da Receita 
.se levantou e declarou que, quando redigiu Materi:i.l: 
a receita, não tinha lido em vista o ar~. '6° Obiectoe de ·elrpodiente .. " ". ... ]5:00()$000 
·da lei aetualmente em vigor, deSde que " 
(ellB · fez esta declaração sem contesta.Qão .Bibliotheca: 
ia parte de nenhum de seus collegas, é c d 11 · t 
claro quo S. Ex. interpretava o nQiffio pen· ompra e vro3, ass~gna ura 
IJameni.o; isto é, que ao elaborarmos a lei de jornaes, revU!tas, enca.der- "0:000$000 
·da. Receita, não tínhamos cogitado de manter ·nações, etc .• · · · · · · · • • · · · · • • · · "' 
o dispositivo do art. 6" da lei actual ; ·O que O ma.is como estA na. tabella, gue ftca aasim 

· não quer dizer que nós não ,possa.mos, at.- elevada a. 486:868$118 . 
.. 'tentas clrcu!DIIt.ancias de outra. ordem, Posta a votos, é rejeita.da a. emendo. sob 

amanhã entender que é proctso ficar mais n. 2. 
claro e explicito este pensamento, e então Posta a votos, ê ·a:e,provada. a seguinte sub--
al>l'eaentarmos emenda. no sentido de man- emenda da. Commissa.o á emenda n. B: 
termos o dispositivo do a.rt. &> da lei «Ao n. 16 . casa de Correcção: Augmen-
aoiual;· · · ta.da da quantia de 6:570$, de!tinada a ·dial'ia 

Quer dizer : não fai., no -momen-to que se de 2$500 ao director; de 2$ ao ajudante, ao 
elaborou o projeeto de Receita., esse o pensa- medico, ao escrivão e liO a.lmoxa.ri1'o, e de 
'manto da ComiiDssão ; -mas, a. Commls- 1$500 aos tres a.manuensos, ao professor e ao 
São não se obrigou, pelo menos eu não pharmaceutico. . 
me obriguei, a. manter-me nessa linho.; Deduzida. a. importancia. de 414$647, cor
'isto é, a nito continuar a. cogitar do as.sumpto, respondente á comedoria. de um empregado, 
assumpto que agora é leva.utado pelos illus- que passa a. pet•ceber diaria..» . 
tres collega.s. E' considera.da. prejudicada. a referida emen· 

Quero dizer com isto q ue, ·si, pelas obser- da sob n. 3. 
va.ções dos nobres Deputados, eu me oon· ·Posta a votos, é a.pprovada. a. seguinte 
vencer que é uma. nccessidado manter o diB- emenda, sob n. 4, do Sr. Tosta. : 
positivo do art. 6• da lei a.otun.l, nio fico •A'rubrioa. 18. Junta. ·Commerola.l: 
obrigado, a., ~ã.o tendo ~ogltado em 2" di!• Augmeu~a & sub·oonsigna.ç5o- Acqnisi
oussão da l~t da Recetta dotte caso, nao . Qio e concerto de moveis- de 2:000$000 . ~ 
cogitar em 8 • . . E'a.nnunciada..n. votação da. seguinte emen· 

E' o qne me eurnpria dizer. (!.lu•to hem.): da, sob 11 , 5, dos Srs. Euzebio de And1•ade e 

o Sr. Presiden'te - Va.e se vota.r' ou;z-Ao,s~·el'ha.--Ma.terial-consta.nte da tabella. 
o art. 4• • do Governo, sob n. 21-Saude Publioa-ac

., p Sr. Soares do& Sa.ntotJ
Peço a palavra pela ordem. 

O S1t, PRESIDENTE-V. Ex. nã.o .p6de maia 
fallar pela. ordem, jA fallou uma vez. 

Posto em seguida. a. votos, !l a.pprovado o 
reter ido art. 4•. 

E' igua.lmenie a.pprovado o seguinte art. 50: 
c Art. 5. • Ficam revoga.das as disposiÇões 

em contrario.• 
E' o projecto, a.ssi{Jl emendado, a.pprovado 

em 2 .. dfscussão e enviado á. Commissã.o de 

erescento-se: 25:000$ para compra. de uma. 
lancha, combUBtivel e lubni11.oe.ntes. 

o !Sr. Saymundo de Miranda 
(pela oràem)- Sr. Presidente, a. emenda da. 
6ancada de Alagoas, assigna.da. Jlelos Depu
ta.dos Eusebio de Andrade e Arroxellas Ga.l
vão, d~ 25:000$ pa.ra a. twqllisição de uma 
la.ncha..pa.l"U. o serviço de sa.ude do porto de 
Maoel.ó. 

A Commissão reduz a verb~ pedida. a. . 
20:000$. 
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Essa quantia e insufilciente para a com- illustrada Commissão de Orçamento não se 
pra de uma lancha, mesmo de terceiro opporá á approvação da emenda. no valor 
typo. O porto de Maceió é considerado porto de 25:000$; e, além de outras razões,não é 
de alto mar e o serviço marítimo de saude ocioso ponderar que a emenda n. 5, que jus· 
não póde ser feito por meio de canôas ~ ti:fico, ·está nas mesmas .. condições que a 
'Oapor ou pequenas embarcações. emenda. n. 9 concedendo ·10:000$ para. acqui-

Vou ler á Cam~ra uma carta do Sr. ,Au- sição de uma lancba. :para o se1•viço da saude 
gusto Gomes de Moraes, constructor e forne- do porto do Recife, tambem insufficiento no 
cedor de lanchas á Alfandega desta Capital, todo, com a aggravante de que nesses 40:000$ 
decla1•ando que uma lancha nas condições se conteem lubrificante e combustivd. 
devidas não pôde custar menos de 25:000$000.. Si o Senado da Republica., para cujo pa.trio-

Diz elle: tismo ·e sabedoria havemos de recol!l'er, ante 
« De. conformidade com o pedido de V. S .. , a impossibílida.de de augmentar a verba, em 

participo-lhe que o custo ·.dll uma lamcha vista do~ termos das emendas e a ·disposição 
nova, do comprimento de 50 pêB, toda con- terminante do Regimento ; repito, -si o Se
s·truida·de madeira de lei, pregada a metal e nado não se resolver a beneficiar Alagôas e 
ca.vilhada a cobre, sendo forrada com metal Pernambuco, estou certo de que ainda du
de 18 onças, com uma macrlrtna e caldeira, rante o anno vindouro não teremos lancha 
tudo novo, sendo a machina de alta e baixa. ,para aqueUes serviços. Devemos, poo·&m, 
pressão, pro:pria para a mesma lancha, tendo ·confiar e eu confio muito. 
todos os accessorios, ·gastanda uma tonelada Deixando a tribuna, peço a v. Ex., Sr. Pre· 
de carv.ão por 12 horas de trabalho, faz-se· sidente, que, uma vez que exis.te sub-emenda 
pela quantia minima de 50.:000$ (cincoen.ta da. Oommissão, reduzindo a verba. :para 
contos de réis)» • 20:000$, consulte á Camara si concede p1'e· 

Esta carta foi dirigida por aquelle conhe- ferencfa para a votação da emenda da bau
cido constrnctorao meu iUustre companheiro cad<1, que consigna 25:000$000. 
Deputado Euse.bio de And1•ade e importa uma Consultada a Camara,é approvado o roque
informação insuspeita e compmen-te para de· rimento de preferenciv. e annunciada a. vo
monstração da proc.edencia da emenda que tação da refm•ida emenda sob n. 5. 
foi apresentada na minha. ausencia. , 

UJ)'C SR. DEPUT.A.Do......,.A quantia ê insuffl.
ciente. 

O Sr. (Jornelio da F0111seca 
(pela ordem)-Sr. Presidente, o nobre Depu
tado por Alagoas, -vindo á tribuna enca-

0 SR. RA"YMONDO DE MIRAN])A-'Se·m du-' minhar a votação da emenda n. 5, aHegou 
vida. À emenda foi apresentada na minha que a ~uantia de 20:000$, constante da. 
ausencia, quando estava em viagem para sub-emenda da Commissão de Orçamento, 
aqui; achasse-me eu presente e ella consigna- não é bastante para a compra de uma 
ria 50:000$, salvo lubrificantes•e combusti vel.. lancha destinada ao porto de Maceió. 

Apresento igualmente á apreciação da ·Ca- A emenJ.a offereciJ.a pela representação 
mara, e especialmenté da honrada Commissão de Alagoas consigna a quantia de 25:000$; 
de Orçamento, uma carta do ajudante do ma.s a com missão, attendendo a que a fre
guarda-môr da alfandega desta capital, o quoncia de nu,vios no porto de Maceió não é 
illust1•e Sr. Honorio Gurgel, que nos diz: g1•ande, e que, portanto, não seria necessa· 

« Deem-me licença que os cump1•imente rio uma laMha de certa força, entendeu 
a~tes de responder á cartinha que me diri· fazer uma economia, para que fosse adqu.i
giram. Uma lancha para o servit~o do porto .rida uma lancha de typo menor, que poder11:1 
de Maceió não1Jóde custar mem)s de 50:000$,. custar 20:000$000. 
de fo1•ça de 1'2 cavallos-vapor, sete pês 'de M _ A in· 
frontal, calando tres a oinco pés, de 50 .pés O _SR • RA YMpNpo D!ll IRANDA-0 se en· 
entre perpendiculares (comprimento) ·e dez tença9 ~a.com~1ssa~ foi boa, mas na 
pés mais ou menos·de bocca (largura).. O-cus- contrara lartch.1 desse preço. 
teio será uns -6: 000$, mais ou. menos. .Só 'Ü SR. GoRNELio DA. FoNSECA. - A illnstl'o 
uma lancha nestas condições, mais ou menos, Deputação ap1•esentou ainda 'Qma outra 
poderá prestar serviços em um porto como ·emenda á verba- Pessoal -relativamente 
o de Maceió, que conheço vi=sum ao repertwm, a pagamentos, emenda que a Commissã.o 
tendo lá estado em commissão do Ministerio acceitou, ainda como con:3equencia da de 
da Fazenda..» n. 5. Já vê V. Ex .• que a Commissão teve a 

O s.a. EusEmo DE ANDRADE-Prova evi· melhor intenção offo1•ecendo sómente aquella 
dente. quan-tia, que é a necessaria para a acqui

sição da lancha para o porto de Maceió. 
O SR. RA.YMUNDO DE MIRANDA- E' evi· E' o que tenho a dizer para ol'ientar a. Ca· 

dente e irreousavel. Estou certo de quo a. mara, desde quo o meu illustre collega, 
Vol. VI '7i 
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_julgou nece~Silrio pedir a palavra p:ua enca· 
minha r a votação, julga.ndo insutnciente a. 
quantia pedida pela sub-emenda da Com
misEãO. 

Em seguida. e approvaia :1. referida cmen
dasobn . 5. 

E' considerada prejudicada a sub-emenda 
dit Gornmíssão á referi.fa. emenda sob n. 5. 

Posta a votos, é app'l"ovada. a seguinte 
. .emenda sob n. 6, dos Sra. Eusebio de Andra.
de.e ou~ro' 

«A' verba-Pessoal-constante da ta.bell:~. 
do GoYorno sob n. 21-Di~ectoria Geral de 
Saude Publico.~a.ccrescente-se: 
I mestre de La,ncha a 150$ mensaes 1:800$ 
1 ma,chinis ta a .... _ . 150$ » 1: 800$ 
·1 foguista a........ 100$ » 1:200$ 

de Janeiro, destinado o a.ugmcnto â gr-atifi
cação especial ao substituto da. I• secção pela 
regencia. de uma cadeira .~ 

E' approvada a. seguinte sub-emenda. da. 
Comruissão a emenda n. li : 

< Ao n . 25 - Faculdade de :.Iedicina da 
Ba.hia.-Augmenta.da de 30:000$ para a,uxilial' 
a conclusão das obras da. Maternidade da 
Capital do Estado da. Bahia. • 

E' considerada prejudicada. a referida 
emenda sob n. 11. • 

E' a.unnnciada a votação da. seguinte 
emendn. sob n. 12, do Sr. Neiva: 

~ Onde convier: 
Continúa em vigor a. verba de 25:000$ 

para. a. Sanh Casa de Miserico:rdia da Bahia.,. 

Posta a votos, é approvada a seguinte pri- O Sr. ~eiva (pela ordem)-Sr. Pre-
·meira parte d~t em4tnda sob n. 7, dos Srs.Au- sidente, não é propriamente c .m trar io o 
gusta de Frl:itas o outros: parecer que diz- a maim·ia da Commissão. 

«A' rubdca, 21: Declarei da tribuna, por occasião da. dis-
A' ta.bella. explicil.tiva, rubrica-Dü·ectoria. cussão que, si não estivessem :J.usentes dous 

Gcra.l de Sa.ude Publica.-na parte dos Dis~ri- membros des.,a Commissiio, que f1·ancamente 
ctas Sanital'ios: não eram contrarias â emenda, o parecer 

Ao envez de-Combustivele lubrificantes- seria decididamente fa.voravel. 
. nas verbas de mat.erial-diga-se: Custeio e Nestas condições, chamo a atteoção da 
conservagã.o dus transpol'tes maritimos., Gama;ra para esta obra de ca ridade e de 

Posta a votos, é rejeitada a seguinte se· sciencia, esperando que mais uma. vez ella 
, gunda parte da refm·ida. emenda sob n. 7: nã.o lhe negará. o seu voto, (Muito bem; muito 

(c;!~reh~~Jen~Ó-;do~~:~~· ii~ü!-~:;li-}~- 2~-E~ segmO:a é postã ã.- votos··e i!.:Pprovãd-a 
Material geral--dign.-se: Para acquisição das a referida emenda. do Sr. Neiva, sob n . 12, 
lanchas e esca.leres, nos Estados (comprehen· po:r 86 votos contra 26-tota.ll l2. 
dendo pessoal).» E' anuunciada a votação da ~eguinte emen-

Posta. a votos, é rejeitada a. emenda sob da !ob n. 13, do Sr. Calogeras: 
n. 8. « Ao art. 27-Escola de Minas: 

Poata a votas, é approva.da a emenda sob Corrija-se o erro da. somma, de accordo 
'fi• 9, do Sr. Malaquias GonÇalves: com as especificações da tabella- e inscre-

«A' rubric(~ 21: va-se a verba t{)talde 243:700$000. » 
Para a compra de uma lancha a vapor 

pa~a o serviço de sa.udo do porto de Pernam- O Sr. Calogera.l!l (pela ordem)-· 
buco-40:000$000.!> 81·. Presidente, tive oecasiã.o; na. discuasiio 

Posta a votos, é a.pprovada a. seguinte do orçamento, de explicar os mo ti vo.s a quo 
emenda sob n. 10, doSSl'a.Ma.uricio de Abreu obedeceu a apresenta.~ão desta emenda. 
·e Julio Santos: D::tda. esta explicação, tive o prazer de 
~Substitua-se o n. 24 do artigo pelo se- ouvh· d11 digno relatol' quo, á. vista do que 

,gnl!lte: eu havia e:xpos'to, não se manifestada a 
24. Faculdade de Metlicina do Rio do Ja- Commissão contraria. á. a.ceeitação desta 

neiro-Augmentada da. quantia. de t\3:200$, emenda. 
Mudo 3:200$ na fórma elo art. 30 do decreto Peço, portanto, a S . Ex. Jlara manifestar 

.n. 3.890, de 1 de janeiro de HY.ll, visto ~er agora. a. sua opinião, como aliás já o fez 
insufficiente a verba para a gratificação do perfunctoriamente, por occasião da discus
substituto da I• secçao, que, nos termos do são. 
a~t 49do Regulamento, substitue permanen
teiDente, ora no t•, o:ra. no 2• anno, o lente 
ea.t\J.edratico de anatomia descl'iptiva (o 
mats. como estd no projecto).» 

E' ~gu~lmente approvada a seguinte modi· 
ficaçao d.d Commissão â r eferida emenda sob 
n. lO : 

4Augmentada demais 3:000$a verbapessoai 
do ensJno da Faculdade do Medicina do Rio 

O Sr. Cornelio <la Fonseca 
(pela ardem.)- Sr. P1•esidente, a emeuda. .nu
mero 13 é concebida nos seguintes 'termos : 
~Corrija· ~e o erro da somma, de accordo com 
as especificações da tabella e inscreva-se n 
verba total de 243:700$000.» 

A Commissão, procedendo a. um exa.me ri. 
goroll<J, não encontrou orro algum, quer 
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no dispositivo do projecto com relaçã.o á 
Escola de Mina.s, que1• na tabella. explicativa. 

Por conseguinte, a Commissão, depois des· 
se exame minucioso, tinha f\e dar o seu pa
recer negando a sua approvação á emenda, e 
foi o que fez. E' o que tonl10 <~dizer. 

explendidamente situado. O Laza1•eio não 
pôde deixar de ter utilidade principalmente 
quando jc.t se avizinha das Ala.gôas a peste 
bubonica que já está na Bahia. 

O facto é que nós precisamos de um La
reto ; entretanto a Camar<\ procederá como 
entendeL· na. sua sabedoria. a respeito desta. 
emenda. 

Em seguida., é posta. a votos e approvada. a 
toferída emenda. sob n. 13. 

São successivamente post<ls a. votos e 
rejeitadas as f:mendas sob ns. 14 e 15. 

E' approvada a seguinte modificação da 
Commissão á emenda sob n. 16, relativa. á 
Assistencia Publica aos pobres da. Irmã Pau
la. : «Em vez de 1:500$000 mens::tes, diga-se 
l :000$000 mensaes.» 

E' considerada prejudicada a referida 
emenda n. 16. 

O Sr. Barbosa Lilna (pela o1·dem) 
requer verific2.ç?lo da votação . 

Procedendo-se á verificação, reconhece se 
terem votado a favor 78 Sr.>. Deputados e 
-contea 3l-total 109. 

São successiva.mente postas a votos o rejei
tadas as emendas sob ns. 17 e 18. · 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda. sob n. 19, do Sr. Tosta.: 

«Para auxiliai' a acquisição e montage1n 
do offlcinas de aprendizagem do Lyceu de 
São Salvador, no Estado da Bahia. em bene
ficio de creanças desvalídas, 10:000$000.» 

O Sr. Tosta (pela ordem)-Sr. Pre
sidente, pedi a palavra pela ordem para pedir 
a. retirada. da. emenda, Jlorq ue pretendo, mo
dificando-a, a.p1•esental-a oppot•tunamente. 

Consultada a; Ca.ma.ra, é. concedida. a. reti
rada pedida. 

São successiva.mcnte postas a votos e 
O Sr. Thornaz O t't.valc:,t,nt,i appl'ovadas as seguintes omendas: 

(pela ordem)--cSr. Presidente, peço a V .Ex. Sob n, 20, do Sr. Eduardo Ról.mos e outro: 
que mande declarar em acta o meu voto «Onde convier:· 
contra esta iniquidade. (Não apoiados). Art. Ficf1. o Governo autorizado a des-

Quando a OamM,a. dos Deputados nega d t · d $ · 
a viuvas,que estão em situação precaria, pen era é a quantia e 15:000 ' ('.1umze con-
. pánsões de 50$ a 60$~ não -póJe-- dar 1 :OOO$ tos de réis), para. complemento da execução 
para que se faça propaganda de uma re· do art. ·lo da lei n. 726, de 8 de dezembro 
ligião, quando a Constitui~ão expressamente de 19CO, abrinJ.o para esse fim os creditas 
o prohibe. (Ncio apoiados; protestos -oehe- necessarios.» 
mentes). Sob n. 21, do Sr. Alencar Guimarães: 

Peço, pois, a V. Ex. que faça. consignar «E' mantida, na vigencia desta lei, a auto-
em acta este meu voto como um protesto rização conshnte do n. IV, art. 2° da lei 
contra. esta. votação. ( Apoiados e ruio n. l .145, de 31 de dezembi·o de 1903.» 
apoiados). E' annunciada a Yotação da seguinte 

emenda. sob n. 22, do Sr. Augusto de Freitas 
O Sr. Presi<len te-V. Ex. mande e outros. 

a sua. declaração, por escripto, sem fundél.· « Onde convier: 
mentação. Para o serviço do s.aude dos portos, o Go-

verno fará acquisição dos desinfectorios que, 
O Sr. Erico Ooelbo (pela ordem) para o expurgo dos objeçtos susceptivoi:> pro-

-Faço idontica. declaração. · cedentes do navios infeccionados ou suspeitos, 
E' annunciada a votação da seguinte tenham sido consGruidos por conta dos Es

emenda sob n. 17, dos Srs. Arroxellas Galvão tados, devendo correr as respectivas despezas 
e outt•o: pela v01•ba «Soccorros Publicos•, de confor

('(.A' rubrica-Obras-sob n. 37 da tabella midade com o art· 1° § 7° da. Iottra d do 
,constante da proposta. do Governo, accres- decreto legislativo n. 1.151, de 5 de janeiro 
cente-se onde convier: de 1904. » 

«15:000$ para concertosereplros no pl'odio 
do Governo,no Port() de Francez,em Ala.gon.s, 
e denominado Lazarcto do Frunooz. » 

O Sr. ftayJDundo de Ml· 
ra.nda (pela ordem) - Sr. Presidente, a 
a.pprovaçã.o desta. emen.la é de uma. necessi
dade in declina vel. 

O Lazar•eto do Porto de Francez é um edi
.tioío em ruínas; ê um optimo hospital, 

O Sr. p~ .. esiden. te - A Commissão 
cousldci'lL pl'ojudicada a emenda n. 22, pelo 
p1wocor tlado aobre a emenda n. 8. 

A Mesa., antruta.nto, va.a submette1• a votos 
a l'Ofo1•idu. omondu. n. 22, coniidel'ando o pa.
recet• como QORtru.rlo. 

Os senhol'OI quu appJ•ovn.m a. emenda. quol· 
ram se levantíl.l', (PauMa,) 

Foi rejei\adl\, 
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V ao 8e;votar o. p?vjeeto, salvo as modi- ST. Presidente, que submetta. a votos o a.r, 
. ftcações !eita.s-pela&eme·naa.s approvadas. , tigo, salvo o§ 37- Obras- para que este 

· · · · ·. ·. possa. ser tom !!.do em consideração pela. Ca-
. O SR. BARBOSA LntA- Peça a palavra, mara, de maneira que-ella. se pronuncie so

}lOia. ordem •. · bre a. accéitação ou rejeição de cada. um dos 
'· O SR.-P:aESLDENTE- Tem a palavra. pola itens, que, respectivamente, augmenta.m a 

ordem o nobre Dcpnta.do, ·despeza. de 400 contos para obras com um 
-oditlcio, de 200 contos com outro, de 70 con-

0 Sr. Q!l,rbosa Lh:iJ a, (pela o•·clom) tos oom um terceiro e de 49 contos com um 
-Não havendo inconveniente, rogo a V. Ex.- ultimo. · 

· Em aeguid.~ . é :po. to a. votos e approvado em 2<> discuSJão o seguinte artigo unico 
(sa.l v o 13 li. 37) do 

PROJEC'l'O 

N. 204-1904 

O Congres!o Nacional decreta.: 

Art. O Presidente da Republiea. tl aut.ol·iza.do a despender pelas ·.r epartições do 
Mlnisterío da Justiça. e Ne)t()cios Interiores, com os serviços ·designados nas.sogllintes 
verbas, a. quantia. de 24.049:586$312, papel, e 12:114$245, ouro, a saber: 

1. Subsidio do Presidente .da. Republica. . ••.•..••••..•... 
2 . ~ do Vice-Presidente da. Rcpublica. •• • . . ....•.• 
8. Despezas com o Pa.lacio d.o President e da. Republica. .•. 
4. Gabinete do Presidente da. Republica. .• •.•.•.. .... .•.• 
5. Subsidio dos Senadores . . . ....•......... .. ...•......•. 
6. Se<;reta.ria -do Senado ......... .. ....... ....... ... ... . 
7. Subsidio dos Deput<Wos .... ... ... ... ... ..... _ ...... .. 
8. Secrcta.ria da. Ca.ma.ra dos Deputados •.• .. .•.... ...• ... 
9 • .Ajudas da custo aos membros do Congresso Na.ciooa.l-

Augmentada de 32:000$ ••...•.• , ...•• .. .. . . ....... 
10. Secretaria. de Estado .... . . .. . . ..... . ....... . ... . .. .. 
11. Ga.blnote do Consultor Geral da Republica ... .... ..•. 
12. Justiça Fcdera.l. .. .... .. .. .. .......... , .. ... ...... .. 
13. ;, do Illstrieto Federal .................. .. ... . 
14. Ajnda. de custo a magistt•ados ...... ..... .. . . . ...... .. 
15. Policia do Disttleto Federal - Diminuída. de 2:880$ 

p~ra. ser rod.uzido o numero de inspectores da Escola. 
Correcciona.l Quinze de No-vembl'o, de oito a seis 
Augmenta.da no mater ial da Repa.r , ição da. Policia 
da. quantia. de 2: I~. destinada á di ar ia do 6$ para. 
a.llmenta.ção dos dons otlieia.es da. Inspectorta. da 
'Policia do Porto, quando em ser viço da barra .. •.•• 

16. Cll.Sa de Corroeção, .• , ..... ....... ,. .............. .. 
17. ·Guarda Nacional. .. ......... .... .......... . . . ... .. ... . 

' '18. Junta. C.ommercial •••.. .•. . •.•... ·• ... . .. . .. ... . .. .. . .. 
19. Archivo Publico . . ... . . ......... . ........ .. . ....... .. . 
20 • .Assistencia a alienados: Augmenta.da. da quantia de 

24:500$, sendo: no Pessoal dP- nomeação do directar 
3:000$ pa ra um electricista, 1:800$ para um ma.
chinista., 1:200$ para. um foguista, destinados a.o 
serviço . da usina. electrica ; 4:800$ para quatro 
enfermeiros, 7:200$ para dez guardas. destinados ao 
serviço sanitari.o, pavilhôi}S e se rviços de klyno· 
therapia. ; 960$ pa.ra. um mestre e 600$ :para um 
ajudante das oftlcina.s de vassouras e estetras ; no 
~Mater1ab 8:900$ para combustível e 3:000$ pttra. 
1n1trumentos e utensilios., ... , ••• , .. ....... ... . ... . 

00110 

············ .... ........ . 
···-··· ··· ·· ·· ··· ········-· .. .......... 
······ ····· · ············ .. .......... 
···· ········ ............ 
·· ·········· ···· ······· · .... ........ .... .... .. .. 

..... , ..... . 

PAPBL 

120:000$000 
35:oogrogo 

101:140 ()(){) 
'83:6= 

557:000 . () 
338:932-$118 

1.908:000$000 
·473:868$ 118 

122:000$000 
864:353$ll8 
10:600$000 

879:704$118 
341 :329~9 
12:000$000 

·s .824:690$063 
234:507$984 
29:000$000 
39:346$ll8 
87:276$118 

994: 140$998 
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21. Direetoria Geral de Saude Publica.. Elevada: de 
9:350$ a 15:000$ a consignação «Impressões, publica· 
ções e despezas eveotuaes)>, no «Material» da Repar
tição Central, inclusive ·. a contdbuição annual de 
'240$ para o Bureau Internacional de Tuberculose ; 
da 1:241$ a 4:280$ pa.ra ser augmentado de um a. 
dous o numero de foguistas da. ba.rca de desinfecção 
do porto com a diaria de 6$; dll 6:570$ a 14:600$ 
para oito marinheiros da. mesma barca com a di11ria 
de 5$; de 9:720$ a 10:800$ para ser augo1entado de 
nove a dez o numero de serventes no Hospital Paula 
Candído; de 58:300$ a 200:000$ no «Material» para 
o serviço de prophylaxia de molestias íufectuosas. 
Eliminada a. importancia de 4:800$ correspondente a 
dous desinfectadores da Estação da Visita do Porto; 
idem a. importancia de 1:800$, relativa a um ser
vente no Hospital Paula Candido. «Reduzida de 
170:000$ a. 150:000$ a consignação «Material gerall>, 
da sub-consignação «Para acquisição, concertos, com~ 
bustiv:el, etc •. », na. Capital Federal e no Estado do 
Rio de Janeiro. Reduzida de 80:000$ a 40:000$ a 
consignaç~o «Moveis, objectos de expediente, con
certos, installação, despeza.s, eventuaes das delega
Pia& de saude». Reduzida. de 503:010$ a4l0:011$; na 
«Repa.rtição Central» a consignação «Material, con
strucções, eventuaes» para o serviço geral. .•••...• 

.22. Faculdade de Direito de S. Paulo ........... , •..•.•••.. 

23. Faculdade de Direito do Recife ................ , ...... . 

24. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro-Augmentada 
da quantia de 6fi:OOO$, sendo 20:000$ pa.ra melhorar 
a. installação de aulas e laboratorios e acquisição 
de productos chimicos, instrumentos e apparelhos 
para laboratorios e clinicas, 40:000$ para auxilio ás 
despezas da Maternidade da Capita,l Federal •...••• 

25. Faculdade de Medictna. da Bahia ................. . 
26. Escola Polytechnica •...••.....•.•......•...•••••.... 
27. Escola. de Minas •..••.•••.••..•••.•.••••..•••..•. · •.•• 
28. Gymna.sio Nacional •....••••......•.••••...••••.•. , •• 
29. Escola Nacional de Bollas Artes ..........•....••.•••. 
30. Instituto Nacional de Musica ........•.•..... , ...•... • . 
31. Instituto Benjamin Constant. ... ·: ....•...•.•.......•• 
32. Instituto Nacional de Surdo3 Mudos .........•......... 

33. Bibliotheca Nacional -Augmentada da quantia de 
5:200$, sendo: no-Pessoal sem nomeação-na sub· 
consignação para servE-nte~ de 12:000$ a 13:200$; 
no-Material-de 15:000$ a 16:000$, para u.cquisicão 
de li nos, manuscriptos, mappa~, estampas, moedas, 
medalhas e sellos ; na sub-conslgnação-Consorvação 
de livros, periodicos, manmwriptos, etc., custeio das 
offlcinas-de 32: 000$ a 35: U00$0UO, ••••• , , ••• , ••••• 

34. Museu Nacional - Augtnentada rle 4:4.00$, sendo : 
2:400$ para mais dous trabalhado1•es e 2:000$ para 
armarios ...•............ , .......• , .............. . 

35. Serventuarios do Culto Catholico, .......•.. , .....•... 
.36, Soccorros publicos •.•••••.•••••••.••.••••••••••••.•• 

OURO 

. 'i2; i i4$245 . 
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-
PAPEL 

5.519.:800$000 

291 ::440$000 

304:780$000 

685:832$206 

747:732$100 
500:981$118 
237:800$000 
541:603$354 
128:052$236 
183: 262$236 
209:238$118 
120:079$118 

207:012$118 

152:073$118 
181:060$000 

100:000$000 
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Ai'\1\'AES DA CAMAUA 

o s,., (•residen-te- Vou subrnet- O Sn. BARDOSA LmA- Distinctissímo. 
ter a vot.os o n. 37. O nobre Deputado (AJloiados.) 
requer votação por partes1 · o sn. Con.~ELIO DA FoNSECA- ••• que em-

O SR. BARBOSA LmA-Sim, senhor. prega todos os esforços para que aquella. 
casa tenlla. o melllor andamento, precisa, 

O Sn. PRESlDENTE - Vae se votar .a. prí- para 0 perfeito desempenho dos bons desejos 
meira paele: «Augmentada na quantia de dessa digno funccionario, de quantias que não 
719:000$, sendo 400:000$ para as obras da podem ser dispensadas. 
Dibliotheca Nacional.» 

Eis a ra.~ão por f!tte a Cornmi~são, procu-
0 S:a:·. Barbosa Lin1a- Peço a rando auxiliar instituto tão irnporto..nts .•. 

:palavra pela ordem. o sa. BARBOSA LmA- v. E:x:. permitte 
. o Sr . .President,e _Tem a. p:tla- um apa.r·te? Esta de:poza podia ter sid.J fei

ta. lia. muito tempo por encontro de contas 
vra. pela ot·dem o nobra Deputado. coro 0 Banco ua. Republica, com a· mesma. 

o Sr. Barbosa Lima ("ela or- solicitude com que se adctniriu mn plllacio 
.r em Petropolis para o Presidente da Rep u-

d~tn)- s~. President.,, nã.o contesto que a blica.. 
mór parto dessas ob.ros sejam necessarias. 
Parece-me, porém, qua. depois da. leitura da O Sa. CortNELlO DA FoNSEOA - ~fas, por 
propost.1. da receita e de despoza, feita pelo isso que não se fez este serviço, não ficará. 
Governo,. do rsla.torio do Sr. Ministro da prejudicC~.tla a autorização aotual determi
Fazenda. e das declai·ações do S1·. presidente nada no orçamento. 
da. Commissão de Ül'Qa.mento, é chegado o Por conseguinte, Sr. Presidente, entendo 
caso de adiarmos despezas que nãO sejam que bem andou a. Commissão oom o seu hu
a.bsoluta.mente imprescindíveis, e essas, em mUde relator, que, depois de reconhecer o 
questão, não me parecem ter o caracter de que se passava naquolla. Casa, a maneira por 
imprescindiveia. que a.lH se procedia. ... 

Si cedermos hoje a solicitações no sentido O Sa. E:.;li:As MARTINS -· Sobretudo, o 
das que se encontram nessea varias itens, modo por que é dlri~ida. 
ficaremos desarmados em face da outras 
solicitações, relativas, por exemplo, a des- O SR. Co:al'iELIO DA. FoxsECA - ••. foi um 
pezas c:Jm qua.rteis, quer no .Minísterio da dos indicadores de uma medida. salvadora, 
Guerra, quer no Ministerio da. Marinha., e neocssal'ia e inadlave~. 
com outros edifícios, de muitos dos quaes E' annuncia.da a. votação do seguinte; 
cada um dos S1•s . Deputados se esta1•á. !em. N, 37 • Obras -Augmentada da quantia. de 
brando. 

Ponso qutJ é o caso de votarmos com o 719:000$, sendo: 
pa.triotismo a que ~e referiu o meu honrado 400:000$ para as obras do 
amigo presidente da Commissii.o de 0rç:1-· edillcio para a Bibliotheca 
menta, eontribuiodo para não augmentar o Nacional; 200:000$ :para. a 
defloit, contribuição que é a. melhor de todas, continuação das obras da 
pois, con~iste em não elevar a. despez·l, Faculdade de Direito do Re-

cife; 70:000$ para. conclusão 
O Sr. Cornelio da Fonseca- das obras àa. Faculdade de 

Peco a palavr11. pela ol'dem. Medicina da Bahia.; 49:000$ 
para conclusão das o bras 

O Sr. Presiden-te- Tem a pala. da Faculdadn de Medicina 
vra pela ordem o Sr. Corne1io da. Fonseca. do Rlo de Janeiro.,.,.,... 1. 160:467$228 

o Sr. <Jornelio <la Fonseca Em seguida, são succes~ivamente postas a. 

~ ' d ) s "d •- i - votos e approvadas as 1•, 2>, 3• e 4• partes e,a 0 1
' em- r. Presl en""', venlto á. rl- do refu1•ido n. 37 do proJ·ecto n. 20l, de HlO·i. una. deolara1• o que a Commlssão pretendeu 

proceélendo, como procedeu, com relaç:io uo Sito successívainentc postas a vot os c ap
ponto impugna.do pelo meu distlnoto co!- provadas as seguintes rubricas do l'efer!do 
lega. a.rtigo Ul\Í ')O do mesmo projecto n. 204, 

A quantia de-terminada no n. 37 é destina.· de 1904: 
da a satisfazer uma necess.ido.de palpitante. 1 781 3' · '53' 38. corpo de uom Jeíros.... : ,o~ d 

S. Ex., como ~dos, deve sabel' que a Bi· 39. Magist·cados em disponi· 
b!iotheca. Nacional, tendo, embora, um bom bilídade .. , .............. . 
director. • • 40, Eleiçõ e:; fode1·aes .•••••• 

372:000$000 
20:000$0GO 
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41. Empregados de reparti
ções extinctas ... , ..•...•• 

42. Prefeituras, justiça. e ou
tras despezas no territorio 
do Acre .................. . 

43. Eventua.es ............. . 

1:800$000 

957: 800~000 
1 o o: ooo$ooo 

E' o projecto, ·assim emendado, approv:ulo 
em 3a discussão o enviado á Commiss-·o de 
Orçamento pa.ra redigil-o para a 3a discussão, 
de accordo com o vencido. 

Posto a votos, é n,pprova:lo om 2l discussão 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 233-1904 

O Congresso Nacional resolve: 
Al'tigo unico. Fica o Pres1dente da Repu

blica autorizado a abrir ao Ministerio das 
Relações Exteriores o credito extraordinario 
de 500:000$, papel, para occorrer ás despezas 
com a execução do accordo provisorio, con
cluído em 12 de julho do corrente anno, entre 
os Governos do Brazil e do Perú; revogad~ 
as disposições em contrario. 

O Sr. Francisco Veiga (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de inter
stício para que o projecto que acaba de Eer 
votado entro na proxima ordem do dia. 

E' annunciada a votaç·ão do projeoto n. 30, 
deste anno, que autoriza o Presidente da 
Republica a encommendar á industria, pelo 
Ministerio da Marinha, os nn,vios que men
ciona (8a disoussão). 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda, sob n. 1, do Sr. Laurindo Pitn.: 

« Ao art. 1 o, a): Substitua-se o contexto : 
Tres transportes para carregar, cada um, 

2.000 toneladas de carvão, podendo servir 
igualmente como hospital de sangue-por: 
um transporte para 6.000 toneladas .. · da 
ca1•vão.» 

O Sr. Soares dos Santos (pela 
m·dcm)-Sr. Presidente, fui um voto diver· 
gente no seio da Commissão de Marinha e 
Guerra, a cujo estudo foi sujeito o projecto 
que ora vamos votar. 

Entre as razões em que me fundei, firma
das nas declarações contidas no meu voto 
em separado, estavam estas duas : 

Em l•J lo;:çal', a iocompetencia que en reco
nheço no Congresso Nacional para estar dis
criminando unidades tacticas referentes á 
defesa naval; 

Em 2o logar, a impossibilidade da realiza
ção do programma que eHe sujeitou ao estu·· 
do àa Commissüo do Marinha e Guerra, 

pelas condiç:ões preca.rias em que se encon
tra. o nosso estado financeiro. 

Julgava, portanto, impeescindivel que so 
ouvisse a opinião do Governo a esso respei
to, que olle nos viesse dizer qual era o pro
gramma do Executivo para firmar a nossa 
defesa. naval. 

A seg-unda parte do problema, Sr. Presi-· 
donte, eu julgo a solução encontrada, desde· 
que o homa.do SI.'. Ministro da Marinha vem 
declarai' em seu relataria que este pt•ojecto· 
constitue o sou programma, que com a sua 
execução o Governo c·::>nseguirá realizar O· 
programma da nossa defesa naval ; mas, 
quanto á segunda, continuam as minh.\S du
vidas, desde que o projecto accentua quo 
estas compras hão de ser feitas dentro das 
forças do orçamento ordina1·io. E mais ainda, 
desde que a Camara, por occaslão da 2a dis
cussão do projecto, rejeitou uma. emenda. da 
honrada Commissão de Marinha e Guerra, 
que facilitava, methodizando, a solução do 
problema, pela acquisição dos navios. 

Não quero, porém, que pareça que me op· 
ponho systematicamente á compra de taes 
navios; :fique a responsabilidade de tal com
pra. ao Gove1•no que declarou que com isso 
tinha cumprido o seu dever de fazer a de· 
fesa naval. 

Quanto á segunda, fique tambem a respon· 
sabilidade da Camara, certo d(J que eu estou 
convencidissimo de que com os meios ordina· 
rios será impossível a realização du projecto 
que vamos votar. Em todo caso, Sr. Presi
dente, com as devidas resalvas, declaro fran
camente quo voto pelo projecto. (1lfuito bem; 
muito bem.) 

O !h·. Ah .. e& Dat•bosa (pela o1·· 
dem)- Sr. Pl'esidente, a omenda, cuja vo· 
tação V. Ex. acaba de annuncial' á Ca· 
mara, teve pareceres de duas Commissões 
desta Casa, pat•eceres estes que offet•ecem 
soluções diametralmente oppostas. 

Assim é que a Commissão de Orçamento· 
opina pela approvação das emendas, ao passo 
que a Commissão de Marinha e Guerra é 
contraria á mesma approvação. 

Em pre~ença de uma controversia. tão
accen tua.da, ouso pedir á Camara que tome 
para criterio da votação desta. emenda a 
propria natureza della; e a Camara facil· 
mente veritlcará que a emenda cogita da 
interesses de ordem restrictamente technica, 
em relação ao projecto que estamos vo· 
tando. 

A Commissão de Ma.I•inha e Guerra teve 
occasião de apresentar esta emenda, de de
fendei-a, sustentar, dar as razões pelas 
quaes ella, que approvou este projecto, não 
póde esta1• de accol'do com esto artigo do 
mesmo. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 12 + Página 70 de 79 

'576 ANNAES DA CAMARA 

Não obstante, rejeitado em se~unda dis
cussão, elle foi na. te:·ceira. restal!elecido pelo. 
Commissão de Orçamento. 
. Eu não posso, Sr. Presidente, nem devo 

l'eproduzü• aqui os <1rgumentc1s e ra2ões que 
teve tl Comroissão para semelb~tnto diver
gencía. 

Estas. ra~ões constam do parecer da Com
I:oissão e foram adduzidas no debata aqui 
travado na 38 discussão do projecto. 

Eu me a.rastaria do proposito de ser breve, 
encaminhando a votaçao, si as roprodu
.:~:isse. 

Espero que :1 Cams.ro. tomará em conside
ração a natureza da emenda e julgará. si 
nesta questão devo prevalecer o parecel' da 
Commisaão de Marinha e Gnorro. ou o ~
l'ecer da Commissão de O'rçamento. 

· O Sr. Lauriudo Pitta (pela 
m·dem)-Sl', PrllSldente, não ousarüt.por iu
eompete-acia oppor-me IL palavra. profici· 
ente do ill ustre relator da Coro missão do 
Marinhe. e Guarl'1l., meu dí.stincta amigo, 
Sr. alrnü·ante Alves Barbosa, si eu não ti
Yesse um apoio, ta.mbem proficiente, qual é 
a opinião ecxtern::~da. poli) íllnstre Ministro 
ela Marinha em seu relatorio, relativa
mente ao ea.rvoeiro. 

A Commis@ão de Marinha. e Guerra en
tendeu que devia propor tres navios, que 
transportassem cada um 3.000 .tonela.das <le 
carvão, om substituição da proposta do pro· 
jeoto de um na.vio pa~a tran$port(l.l' 6.000 
toneladas, , 

Sr. Presidente, um navio para tran
sportar 2.000 toneladas de Cl1l'vão não po
derá. d~slocar monos de 4. 200 tonela.das ; e 
deslocando 4. 200 tonelad:1s ter<í de dlltlla nda1• 

em frente ao Burac(), Ba.hia, Ri& de Ja.aoiro, 
nos portos pequenos de Cabo· F1'Ü> e S, Se
bastião a outt·os. Não podem pene tt·ar no 
Rio Grande do SuL 

Porta.nto, não deve ser esse o motivo pa.ra 
a a<Jbstituição do navio de 6.000 t oneladas por 
3 de 2 .000 tonelada.s. 

A Garoara. precisa attender a autzoa.circum
stancia. 

Acredito que não se pos~a estahelecer hos· 
piLa! de sangue em navio carvoeiro . Nin· 
guem ignora. o que sej~ um navio carvooiro 
dividida em diversos compartimentos para 
deposito de c~J.rvão e nos q u<~es não se :pode
ri:J.m accommodar feridos, a menos que não 
ftzossemos desses navios um mido, sempre 
condemnado em navios de guerra, como cru· 
zador-torpedeiro, cruzador-escola, et~ . 

Os na.vios devem ser de3tinaàos a um unico 
fim. Mesmo 1IIll navio pequeno, parll. traM
portar 2. 000 toneladas de ca rvão., não ter ia a. 
estabilidade neacssa.rio., e, assim, jámais se 
poderia tratar neUe dos feridos. 

Além disto, um transporte para. 2.000 to
neladas é pequeno, e o a.pparelho funicular 
não poder:l. funccionar regularmente pela. 
falta de estabilidade_ 

0 SR. ALVES SARBO!IA.-Não apoiado. 

O SR. PR1lSIDENTE - Peço ao nobre 
deputado que restrinja as suas observações. 

O SR • LA UB.INPO PITTA - Attendendo á 
oonsidel'ação que Y. Ex •. acaba de fazer, 
Sr. Presidente, termino declarando que v oto 
contra a emonda ofl'erecidi!. pela illustre 
Commissão de Marinha e Guerra. 

Tenho concluído. 
um ca.la.tlo de 6 metros. · 

Um navio para traneporta1• 6.000 tona- O Sr. Tho~n~~ Oa:valeu:n.tl 
ladasde carvão deslocarâ conforme se ve· (pela ordem)-Sr. Pres1donte, venho deola
rifica pelo ultimo premio ~onferido na Italia, ·ra.r qua voto oont;a a emenda apresentada 
10.000 toneladas e tel'á. um calfl.do d() 7 pelo rrob!:e Deput:tdo q,ue acaba. de fallar, 
metros. pelas r:::.zoes segumtes. 

Estes algo.rismos eM a.presentilodos a propo- Foi su:ffioientemente provail.o na. 2a digQuS-
sito do que di.sae a illustre Commiilsã.o de são a vantagem que havia em divi<iir o 
Marinha e Guerra, relativamente a poderem grande t1·n.o~porte pedido no proj~to, com 
entrai' em qualquer· porto do Brazil os navios cap'l.cidade para ~onduzir 6.000 toneladas de 
de 2 .000 toneladas, o que não acont ecerá com carvão, em tres outros coro ca:pacida.cle, cada 
os de 6.000 toneladas. um delles, para. 2.000· torreladaa-. A razão ~ 

Percorrendo- se a c:wtu. de Mancher, veri- a seguintr;: ·a esquadra. pedida p elo pl~,no do 
ficam-se quaes os portos onde podem pene trar Hlustrado Deputado pelo Rio de Janeiro com
na:vios tle seis m etros de calado e aquelles porta. uma. (li visão, pel<:> menos de tres sub
onde nio podem penetrar os de sete metros. divisões, segundo os typos-da que se compõe 

Só no porto de Paranaguá é que os na. vi os essa esquadra. Temos eou.raçados (JllB podem 
de seis metros de calado podem ent rar apenas muito bem constituir uma. unidade homogc
na pre:>.mar, mas baterio.lU no fundo em nea., for mando as~ím uma. diviaão. Temos 
virtude do movimento das ondas. cruzadores que podem formar ou-tra unida-

Os navios calando se10e metl'os penetram em de homogt~nea., e temos fina lmente torpJ· 
muitos portos do Bra~U : no Pará, no Mara.- d~il'DiS que podem fo1•ma.r, como é uso, uma 
nhão, em frente a s. Marcos, Pernambuco, ou~ra divisão. 
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s:sssXo Ekf 24 DE UJlBEAG DE ISS! -
Ora, havendo necessidn.de de fazer uma 

expedição, não de toda. a esquadra, mas 
simplesmente de cruzadores, para um ponto 
e de cruzadores para outro, comprehende·se 
que com um só carvoeiro ficaria o . raio de 
acção muito diminuído quanto ao que com
porta em seu bojo. 

Por consec1uencla, é necesa1'io quo a cach 
unidade acompanhe um carvoeiro, aftm de 
alimentai-a de carvão, para augmcntar o 
seu1•aio de acção. 

Em virtude disto, voto gostosamente pelo 
:Parecer da illustre Commissão de Marinha e 
Guerra que, composta de profissionaes, como 
é, deu o seu voto de accordo com a norma 
seguida nos diversos paizes onde ha esqua-
dras bem organizadas. · 

Tenho conc1uiU.o. 
Posta a votos, a referida emenda., é appro

vada pol' 70 votos contra 45. 

O Sr. Bricio FHho (pela M'dem)
Sl'. Presidente, peço a V. Ex. que faça con~ 
star da acta que votei contra a emenda. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 pedido do nobre 
Deputado será attendido. 

São successiV'amente postas a votos e a,p
provadas as seguintes emendas : 

Sob n. 2, do Sr. Laurindo Pitta: 
«Ao art. 1°, lettr<J. b) em vez de-dentro do 

:primeiro trieunio-diga-se: com brevidade.» 
Sob n. 3, do Sr. La.urindo Pitta: 
«Ao a1•t. 4°-Supprima-se.» 
»Ao art. 5°-diga-se:-4.o» 
Posta a votos, é rejeitada a emenda sob 

n. 4. 
E' igualmente posta a votos e Pejeitada a 

emenda sob n. 5. 
E' o projecto assim emendado approvado 

em 3~> discussão e enviado á Commissão de 
Hedacção. 

Posto a votos, é approvado em 2a discussão 
o segninto artigo unico do ... 

PROJECTO 

N. 232-1904 

·O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da. Marinha. 
o credito do 1.304:134$094, supplementar ás 
rubricas 14a., 15a, 19a., 25a., 26a. e 27a. do 
a1•t • 7° da lei n. 1.145, de 31 de dezembro 
de ;1903, sendo 901: 148$3~4 para pessoal e 
13 ~ 994$050 para material da rubrica 14a ; 
46~059$474 para. material da. rubrica 15a; 
3:825$696 para pessoal da rubrica I9a; 
9,5:443$700 para os navios e estabelecimentos 
. .de marinha da rubrica. 25a ; 167:139$144 para 

,- Vol. VI 

pessoal e 36: 523$706 pa1•a ma teria I da ru
brica 26&.; e 40:000$ para material da ru
brica 2ia ; revogadas as disposições em 
contrario. 

O St--. Alenca1• G-nirnarã.es
(pela ordem )-Sr. Presidente, peço a V, 
Ex. que consulte a Casa sobre si concede 
dispen:;a de interstício para que o projecto 
n. ~3?, de 1904, possa figur.:tr na ordem do 
dia da p1•oxima. sessão. 

Consultada u. Camaru., é concedida. a dis
pensa pedida. 

E' annunciada a votação do projecton.77 A, 
de 1904, p1•orogando até 31 de dezembro 
de 1908 o prazo para a realização de exames 
p~rciaes do curso preparatorio, exigido para 
a matrjcula nas escolas de ensino superior; 
com parecei' contrat•io da Commissão de In
strucção e Saude Publica (2a. discussão). 

O Sr . ..c-~ffonso Cost.a (pela ordem) 
-Sr. Presidente, a Camara vao pronunciar
se sobre a qn;:stão dos exames de prepara
torios. 

Ha tres idéas a serem votadas : a consi
gnada no projecto do honrado Deputado por 
Minas, o Sr. Manoel Fulgencio, que permitte 
a prGstação ele exames parcellados a todo e 
qualquer estudante; ha o meu projecto sub
stitutivo que dá esta faculdade sómente 
áquelle.;; que já tiverem p1•estado um exame, 
que já tiverem iniciado o seu curso pelo sys
tem::t de exames pa1•celados ; ha finalmente 
a emenda. elo honrado Deputado por Minas, 
o Sr. Gastão da Cunha, que só permitte a 
presta.ção de exames parcellados aos estu· 
dantes que tiverem obtido quatro appro
vações. 

Penso que a ser feito esse favor- â moci.: 
dade preparatoriana do Brazil, o ponto de 
partida, deve se1• o inicio, isto ê, quem co
meçou o seu curso de preparatorios pelo 
systema ele exames parcellados deve con · 
cluil-o pelo mesmo systema, entrando desde 
logo em execução o l'egimen da madureza., 
de que aliás sou pa1•ticlario. ( llfuito bem.) 

Peço, portanto, u. V. Ex. que consulte á 
Casa si concetle preferencia para ser votado 
em primeil•o Iogal' o meu projecto. 

Consultada a Casa, é concedida a preferen
cia por 72 votos contl\'1 42. 

E' annunciada n. -votação do referido sub
stitutivo o1ferecido pelo Sr. Affonso Çosta, 
pa1•a o qual a Camara concedeu preferencia 
na votação. 

Post-> a votos, é approvado o seguinte 
art. I o do referido substitutivo do Sr. Affonso 
Costa:-«Aos estudantes que já tiverem, na. 
data desta lei, obtido pelo menos uma ap
provação em qualquer prepa.ratorio dos que 
se exige para. a matricula nos cursos supe· 

73 
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· riores da Republioa, permltte·se a faculdado Deputa.do pelo Rio Grande, ne..<te as&umpto, 
. de Cóncluir O Cill'SO iniciado .pelo systemtt de .Q.U~ ,delle não 86 póde esperar a. Sel'CDidado 
~xa.rnes parcelh1dos, observadas as <llsposlções. preci83. • a.ra ftcar no terrenCI das diseussões 

.do Regul&mento não revogadas p.or esta. oa.lrua.s, onde apenas se t1·ocam idéas . Seus 
· lai. » diSGuraoo chegam a. v.erda.deir as aggl·e·asões 

E' approvado o seguinte art. 2• do rot'erido contra os que nã() ptlrtilham da sua opinião. 
subtitutivo: Ora , não lhe é possivel esquecer que o 
· cO pra:w para o exel'clcio dessa faculdade, Sr. Barbosa Lima foi quom primo!ro o 
de quo trah I) aJ.'tigo anoocodento, ê de trouxe para o recinto da Cama.ra., lembra.n
quatro ;J.nnos.» do-se do seu nome espontaneamente, sem u. 

mínima. suggestã.o, nem do orador, nem de 
ô Sr, Ante1·o Bote.lb.o (pe&a. or· ninguem, para in~luil·o na. chapa de Depu · 

Mnt) requer vcrí!lc.1ção da. votação. tados que,em 1894,triumphou. E' verdade quo 
. Procedendo-se á. verificação, reconhece-se o orador tinha. tomado a peito, ns. imprensa, 

.tet·eru votado a fa.vor 78 e oont t•a. 2ô; total, a defesa do governo de Pernambuco. 1\fas, 
104. uem esse trabalho fôm feito em vista de 

O Sr. Presidente -l'<ão h.a. nu
mero. 

Vae-se proceder á. chamaada. 
Proo~dendo·stl â chamadll., veridc.'\·se te· 

rem se ausentado os S1·s . Aurelio Amorim, 
Urbano Santos , Frederico BQr ges, Joã.o 
Lope.~, rzidro Leite, Peroil'a.de Lyra, Esrue· 
raldino Bandeira. Moreira. Alves, Leoveglldo 
Filgueim.s, Tosta, G~rüia Pü•ea, Satyro Dias, 
Augusto de Freitas, Rodrigues Lima, Hel-edia 
de Sá, Oscar Godoy, Augusto de Va.sconcel, 
los, Fidelia Alvas, Bezamat, Paulino de Sou
za, Franoiseo Veiga, Lam ounier Godofredo, 
Francisco Maltc.t, Joaquim Teixeira Bra.udã.o, 
Germano Hasslocher e Domingos M&sca.
renhas. 

O Sr. P1·esidente- Res.Pondera.m 
A eh~mada. lOS Srs . Depuiados. Nao ha nu· 
mero. Fica adia.da a ~ota.ção . 

Passa· se á ma t eria em 'dlscuseão. 
E' annunciada a dl.5cull8ão unica. do pa· 

reoor n. 121 D, do 1904., da Commis.>ão de 
Orçamento, sobre emendas o.lferecidas na 
3• dlscUBSão do projecto n. 121, deste anuo, 
do Sena.do, que torna ooriga.\oría em toda. & 
Republica a va.ccinação contra a varíola. 

OS~·. P residente- Tem a pala· 
vra. o Sr . Medeiros e Albuqu erque, 

O Sr, ~le<leh·os e .Albuquer
q"e não vem esclarecer de modo aJgum o 
debate. Para elle não tt•az nenhum a.1•gu· 
mento novo . Si, ent:tetanto, viu á tribunt\, 
foi par;J. corresponder ao appello nominal do 
Sr. B<ubos'l. Lima, que, ao Gnoerr;;~r-so r. 
segu oda. discussão do projecto{ o intimou 11. 
v o tal.' com os que se oppõom a e le . As~hn, na 
suas Jlll.la.vras teemapenas o ee.raet~J l' de uma. 
explicação pessoal. 

A:pezar do appello ser uma. verdadeira. !n· 
tima.ção, patos termos impet•ativos com que 
:roi proferido, o ora.dor estava. diBJilOSto a. 
não responder. E' tanta a. pa.íxil.a do illustre 

qualquer remuneração, nem acred.ib qnB 
Sllje. possivel fazer uma. escriptura.ção com
pensadora. de obsequios prestados e obsequias 
recebidos. Os que t eem a gratidão teimosa. 
- si assim se pôde dizer-só inscrevem estes 
·ultimos. Só mesmo quando um desejo .ex· 
presso ou um a.ggra.vo bem forte os querem 
apa.gal'. Nã.o lhe é, portll.nto. fa.cil esquece~ 
no anta.goniaia. de hoje o amigo de l1a. t11.nto 
tempo que o inven tou Depatado. 

E isto seria uma. razão para não acceitar a 
provocaçã:o. A outra estaria. na dàsigualda~e 
!las armas. 

Na tribuna todos reconhecem. que o Sr. 
Barbosa. Lima. é um gigante da. pa.la.vra.
poderoso pe la. força da sua díalectica., n. bel
leza e a correccão da sua fórma. oeseMat" 
de uma luota. com elle n'ã.o seria um desair e 
para o orador, tanta a. desproporcão mon· 
s\ruosa. de forças é visivel. 

Mas acontece que a m-usa, em d iscussão ~ 
a.ntipathíca e imp::~pula.r. Antipaihica e im· 
popnl:uo, não :porque o mereça., ma,s p.wquo a 
pl'opa.gaod& de parte da imprensa, llson· 
geando a jgnoraneia da ma.ssa., assim a \ot'· 
nou. Nestas condições, si depois do a.ppello 
quelbe foi feito, o orador se ca.la.sse, não se 
saberia. si t inha. obedecido apenas a cscrupulos 
mais ou meno3 de[jca.dos, ou si quiz&ra. fugir· 
de. impopula.ridade . E ahi, sim, considore.ri:~ 
~deserção uma. covardia pouco digna. 

O seu grande desejo será. sempre conquiS· 
te.r a. popularidade- não pll.ra si-mas para. 
as causas que defender. Ao cont 1•ario dos quo 
andam a-vidamente :1. procur:~. do que gosa. do 
Í<ÃVOr publico p~ra assim so porem em e vi· 
denci:l. e eaptal'em aymp:1thias, o 01'11dOl~ 
queria poder :~.ch!ll' idéas mais hostílize.dos e 
que, entl.'et anto, m~ecessem um amparo c 
defesa para conseg11ir impol-a.s âs multid(l~ . 
dehta.ndo-as en treg11es á sua sorte , desde IL ue. 
cbaga.s:~em :l.quelle resultado. Oa que, em 
vez de se fazerem os cavalheiros das id~a.s 
que esposam, fazem -se os exploradores .da. 
sua popularidade, á custa da qual &dqnire~. 
renome, praticam, a seu v er, nma espool~ 
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d. e ca.ftismo·. i.ntellectttal, tão desprezível no I gHra- e é, entretanto, assí.m, q. ue se ... define 
mundo do pensamento, como o outro no em geometria uma linha. Majs simplesmente: 
mundo social. · não h!l. dous objeetos iguaes; e é da jgual-

Assim é, de facto, porque o projecto de dado ab~t':•Mta e nunca realizada das co usas 
vaccinação obrigatoria suscita grandes oppo· existentes, que se parte para a numera~ão e 
sições, quo o orador quer dizer bem cxp:res- para. todas as conclusões da matheme.tica. 
mente quo o approva, que o applaude, que o O orador julga que pOde haver uma appa.
vota com inteira satisfação e, si o seu rencia de pedantismo em estar expondo estas 
su1fragio tem a significação de um acto de distincções, que parecem nada ter com o 
confiança no Governo actual, tem igualmente assumpto. Mas a apparencia é falsa. Não se 
a d~ uma convicção profunda. de que está. trata de fazer uma exposição de methodos 
votando uma medida justa., uma. mGdida. de de raciocínio - exposição aliás supel'ficial; 
defesa social. porque o orador não poderia fazer outras. 
· O orador leu com toda a attenção os di2· Quando, porém. entre duas pessoas de boa. 
cursos do Sr. Barbosa Lima. Procurou nelles fé, ambas com o vehemonte deseJ1 de acertar, 
com perfeita since1•idade argumentos que o ambas ex.Jminando na. mesam occa.sião os 
abalassem. Achou. eloquencia, achou ironia, mesmos factos, se declara uma opposição 
a.chou até verdadeiros folhetim! fa.Ilados-ha radical de conclusões, é necessario ir pro
em duas columnas do Diario do Conrp·esso1 curar nos processos subjectivos do raciocínio 
perto do vinte vezes a nota« 1·iso ~-mas, o que é que os divide. E positivamente neste 
francamento, nada descobriu que o fizesse caso, nós estamos lidando com abstracções 
vacillar nas suas convicções. Tomando o con· subjecti vissimas. 
juncto dessas formosas peças oratorias, o E' dellas que o illustre Deputado parte 
orado1• julgou encontrar o motivo de tão ra- para todas as conclusões. 
dical di:fferença entre o seu e o modo de pen- O Sr. Barbosa Lima não nos diz que a 
sar do illustre Deputado: A educação das liberdade espiritual, como e1le a entende, é 
sciencias mathematicas affeiçoou seu e3pirito um progresso futuro e, a seu ver, deseja.vel. 
á pratica da deducção: elle raciocina, não Ello começa por dizer que quem não adopta 
partindo das realidades para induzh· prin- a liberdade espiritual como elle a sonha não 
cipios ; mas partindo de princípios . que é republicano. Mais de uma vez se vê nas 
firmou de um modo absoluto e dos quaes suas palavras a afflrmação ca.tegorica de que 
deduz consequencias, desprezando completa.- a idéa. de republica. c a idéa. de liberdade 
mente a lição dos factos. espiritual, como S. E)(, comprehende uma e 

Que é, por exemplo, para S. Ex. a. 1déa, de outra. cousa, são solidarlas; solida.rias de ta.l 
ltbtwdade espiritual ou, mais concretamento, modo que, praticando a liberdade de outra 
idéa de republica ~Uma simples a.bstracção. maneira, todos os que votam o projecto 
J4 passou ao dominio da troça a phrase veem-se demittidos de republicanos. 
tantas vezes repetida, « E'lta nao da 1·epu· E' bom, entretanto, fazer notar que S. Ex. 
blica dos meus sonhos. » O Sr. Barbosa Lima não define nem a Ropublica dos seus sonhos, 
pOde bem repetil-a ; não dea.nte desta, mas nem a liberdade espiritual, que tambem só 
dea.nte de todas. Ou elle se debruce sob1•e nesses sonhos póde existir~ Sento-se apenas 
um mappa contemporaneo e percorra toda.s que deve haver no seu espirito um typo de 
as que existem, ou venha pala Historia., republica, em nome do qual s. Ex. excom
desde os tempos mais remotos, nunca. en· munga todos os que não obedecem a essa 
contrará nenhuma instituição que satisfaça o ficção, jámais realizada. Não são, de certo, 
seu conceito de republica. . as l'epublicas gregas, não é a romana, não 

Si a espíritos mais habituados ao racio·' são as da Uade-média ... Será aquella que 
cinio das sciencias na.turaes se désse a missão resultou da Grande Revolução que os posi· 
de definir qualquer instituicão, elles pl'O· tivistas fizeram com que os bra.zileiros com
curariam ver todos os exemplares que delJa. memol'assem compulsoriamente a 14 de 
existissem, buscariam o que encontrassem se julho~ Ta.mbem não! As violações â liber
commum em todos olles e com isso fariam a dado espiritual, como · a comprehende o Sr, 
definição. Em qualquer delles se achariam Barbosa Lima, foram nella numerosíssimas. 
sempre o~ caracteres indicados. Além destes, Será a Suissa, que ultimamente tem tido a 
haveria certamente em cada um, out1'os honra de se ver iião citada~ Já elle mesmo 
mais, que contribuiriam para distinguil-a . mostrvu que não. Lá, apezar de ter o H
Mas os que constituis sem a, definição estariam lustre Deputado varias vezes proclamado que 
em todos. é um paiz adeantadissimo, ninguem sabe o 

Não é este o processo das ma.thematicas. que é aquella famosa. liberdade: exigem-se 
As suas definições se referem a qualidades diplomas para o exercício das profissões, 
idea.es, que não exis~em em parte alguma. expulsam-se jesuítas, decreta-se o seguro 
Não ha no universo um co?npl"imento sem la1·· obrigatorio dos operarios. 
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Resumo e conclusão; é vosiõi v o que a. i.déa. 
que o Sl'. Barbosa Lima forma de liberdade 
espiritual não foi jámais post:l. em pratica, 
em povo nenhum. Os proprios oppugnadores 
do pL•ojecto da vaccina. não so entendem are· 
speito della. Si na re:publica do Sr. Barbosa 
Lima qui2es'e entrar o 81·. Bricio Filho, quB 
ainda h<1 dias se declarava opposto à liber
dade profissional sem diploma, tinha de se 
ver vunbem exonerado de republicano. Pó· 
de-se mesmo g:n•untir que, si o au:or tle.'lila 
sonhada republic<l. não gu:J.rdasse para si o 
privilegio quo sempre guardaram todos os 
pap<ts, do poderetp. violar os dogm~s que for
mulam, acabari<1, um 'bello dia, por mN'GCel' 
h.mbem a demissão, que hoje tão libel'a.l
moote decreta para a maioria da. Cam~J.ra. 

Já. S. Ex. correu esse risco, a, Dl'oposito da 
nroprla vaccin<V;ão obriga.toril, que esta
beleceu como condição Corç<J.da para admissão 
dos a.lumnos tlo Oy2nnasio de Pernambuco. 

Foi Gl'id(mtemente uma distracção .. , O 
modo pelo qual o !Ilustre Deputado tentou 
aqui explicar o caso, para. evitil.r qm~ se 
ca.ssas.se a sua. pa. tcn to de repu blloano, não 
passou de um subterfLlgio, , . Disse S. Ex. 
que teve de fazer isso para obter a equipa. 
ração do Gymna.sío de lá M Gymnasio Na· 
cionaL Sua memoria não o sm·viu bom, 
Nunca para se obter a. equiparação foi ueces
sario áquelle requisito ! o IJ.IIe o. lei pode é 
unicamente um certo pa.tl'ímonio pal'U. ga
l'antir a. estabilidade do esbbelccimon t.o o n 
conformidade dos programmas o processo de 
examtlll. Mais nada, Em tudo mais os l'cgu· 
lamentos podem diverg ir. ~unca. a vaccina 
foi uma, condição para as cq ~tipll.raçõcs. 
Assim, si lhtl escapassemn l'ap~o 1losea ordem 
na sua livl'o republico. esplrituo.l, o Sr. Bar· 
bosa Lima incorreria em todos os anathmnas 
do qu~ hoje é tão prodigo, 

Mas, doiJtn-ndo de lado osso cn.m pcuott.l, 
que tem valor w!lcamonte por ser o illustrc 
Deputado pelo Rio Grande um doutl'inM'io, 
e h aver occorl'ido depois que s. EJ(. já tinha 
vetado na Constituinte o art. 72 coro todos 
os seus paragt•aphos, o importante para a. 
maioria é consignar que o seu modo de en
tender liberdade aspil'itnlll não a l)óde en· 
vergonhar ; elle é o de todas as naçõe.s e, e m 
especial, <l.e todas as republieas, aindll. as 
mais livres, quer passadas, quer preeen tes. 
Si urna ou outra não se preoocupou ou 
mesmo rejeitou este caso especial da vac
cina, nã:o foi em nome da intelligencia que 
àquelle principio entendess!l dar, de accordo 
com o modo de pensar do Sr. Barbosa Lima, 
Foi por considerações secundarias, de occa
siii.o, Em qualquer dessas nações se podem 
mostrar "Violações infinitamente mais graves 
do que a. opposiçiLo chama. liberdade espi
ritual, 

Aqui, em boo, l'Cgra, se IJOdcria :r;ârar. 
Mas si as t'epublicas passadas e presentes 

nunca. deram á.quollo conceito a extensão, 
que lhe attl•iJJuem os illustl'es Deputados, 
talvez se possa dizi!r que essa e."\tensi'ío ll1e 
está reservada uo futut'o e nós fazemos mal 
ou n::io no3 adoantarmos ne.%e caminho. Já, 
não se tratarht de um regt'CS$0 1ament::wel; 
mas do um consorvatorismo emperrado . 

Mesmo nesses limites, o orador n ão Cl'ê 
qne seja verdadeira a o~·ientação do Hlus&re 
Deputado pelo IUo G~·ande do Sul. 

O Sr. David Campista, dizemto de leV"a 
cousas sá.bi::ts c vrofundas, mostrou qne aB 
funcçõcs do Estado tendsm em t oda parte a 
crescer. A isso ruspondeu o Sr. Barbosa 
Lima que não se deye julgar da evolução 
social por urn periodo de algumas dezenas 
de annos. Póde ser uma pal:'ada ou mesmo 
uma reMçfio transitaria, depois da. qn!l.l a 
humanidade retomará entli.o a sua ma,rcha 
normal. E como exemplo de uml1. grande 
funcção qus o Esta.rlo a ba.ndonou e não tende 
ma,is a reconquistar, o 81·. Barbosa Lima 
I em brou l1. religião, 

A discutir theso.l {!esta natureza, parece 
l1.0 orador que a Ca.ma.ra se va.e transfor
mando om uma ac:tdami~. Paira-se no domi· 
oi o das :-~bstraações, da philosopllia soeial .•• 
Em to1to cas'J, V(l.l0 a pe!Ja tel' uma vistl!. 
do conjun ;to sob1'c n. evolução das socia
llndos, pll.l'n. com ell::t conformar a nossa con· 
ducta. O oradur aciH quo osso. eyolução se 
tem dosen rola<! o coro um a uniformidade 
m;1gnillca. 

Sompro o numct'o dos quo particípa.ro,m 
do Governo foi m•oscendo ; sempre, por isso 
mo~mo, as attribuiçõas elo mesmo Governo 
furam n.ugmentando o, port.n.nto, com ellas, 
as rcstricçõcs li. Jibet'd.ado. 

Si se toma, o inicio da,s sociedade~, encon
tra.-so na origem um homem só-chefe, ca· 
cique, ou quo outro nome tenha-impondo a 
sua vontade. Elle só é que manda. Cunquí.s· 
tou o seu posto, em geral pela. força. e f.tz-sa 
obedecer. Seu domínio ó grosseir o, brutal. 
odioso pelo que tem de arbitrio e capricho ; 
mas, de facto, o numero do e:dgenciaa so· 
cia.es é insígnitl.can te. o chefe ~e preoccupa 
com as questões da guel.'ra o da religião. Nã:o 
cogib. de bygione, de instrucçíio, de arte$. 
Cada qual nesse domínio póde fazer o qua 
quizar. 

Depois, em to1•no do chefe, se crea uma 
aristocracia. guerreira e um sncerdocio. O 
numero dos que governam vae augmen
ta.ndo. Angmenta tambem o numero de pre· 
scripções a. que todos se devem submettar. 
Cada um toro sempre acima de si Yarios 
chefes a que obedecer: todos toom as suas 
exigencias. 
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Chegamos aos governos representativos. 
E' toda a burguezia chamada a exercer o 
poder. Ha um monarcha ou um presidente 
ae Republica, ha ministros, ha senadores e 
Deputados e ha, em:fim, o exercito do func
cionn.rios, porque a administração se vae 
complicando: constantemente as leis vão 
augmen.tando. 

Ainda, porém, não se pára ahi. A tenden
cia é para o governo directo. Quaes as na
ções mais acleantadas 1 Na Europa, a Suissa 
figura de certo nesse numero: teve mesmo a 
honrDJ de ser chamada adeantadissima pelo 
Sr. Barbosa _Lima. E' a terra classica do 
retm·endum: foi pelo ?·eferendwn que se re
jeitou a va.ccioação obrigatoria. Nos Estados 
Unidos quasi todas as refol'd.JaS constitucio
naes tendem a diminuir as atteilJuiçÕ3S das 
assembléas, não para passa.l-as aos governa
dol'es, ma~ pa.ra as incorpol'U.r no texto ex
pl•esso d.a.s constituições, sempre submettiuas 
ao 1·e(m·endum. E' o encaminhamento para 
um governo, em quo cada vez um numero 
maior de cidadãos vue tomando parte, não 
já por procm•ação, mas de um modo diPecto. 
E como consequencia, para.llelamente, a le
gislação vae sempre crescendo, sempre 
abrangendo um numero moiol' ele funcções. 

A regra de quo o progresso de todas as 
sociedades sempre consistiu até hoje em Íl' 
chamando para o Governo maior quantidade 
dos governados mo pardce incontestavcl. 
A instrucção crescente do povo só póde faci
litai-a. 

Com o augmento do numero dos gover
nantes, tinhv. de ir pari passtt o de regras 
legislativas. A evolução nunco. accusuu uma. 
diminuição do a.ttribuições do· Estado. 

O Sr. Barbosa Lima alludiu i1. religião. 
E' Y(lrdade quo ella já foi uma das graudos 
preoccupaçõcs de todos os governos. Depois, 
a abandonaram. Mas esse abanuooo não 
importou um empobrecimento do podor do 
do E~tado. · 

O que sempre esteve no pensa.mcnto deste 
foram a.s funcções que contribuia.m para o 
bem esta.I' social, p:tra a. solidariedade ent1'e 
oa indivíduos. 01•a, ao principio, a raligião 
era considerada a chave de tudo. A medi
cina, a hygiene, a ag1•lcultura, a meteoro
logia, tudo em .summa, e3bva sob a depan
dencia dire:!ta das divindades. A religião 
tinha de ser uma funcçã.o uo Estado. Era o 
mejo de superintender a todas as demais, 
era a causa das causas. Pouco a pouco, a 
sciencia foi mostrando que o encadeamen~o 
dos factos se fazia por leis rigorosas. 

Assim, que s~ provava quo a. iailuencia 
religiosa era insignificante ou, pelo menos, 
só se exercia att•avés de leis fixas, de pheno· 
nomenos bem conhecidos e influindo sobre 
uns, modífic:tvam-se os outros, o estado afrou· 

xava nesse ponto o rigor religioso, mas pas 
sa v a a exigir tudo o que era preciso para 
produzi~· os phenomenos desejados. 

Deixava-se a exigencia de . caracter reli
gioso, mas, em compensação, editav-am-se 
leis muito mais numerosas de ca,racter hu
mano. Comparando a regra, que se abando
mwa, com d.S regras novas que se estabele-. 
ciam, vê-se que estas eram sempre muito 
mais abundantes. 

O estado augmentava continuamente as 
suas attríbuições. O egypcio primitivo limi· 
ta va-se a fa.zer preces aos deuses para lhe 
dar enchentes abundantes do Nilo. Ao passo 
que os seculos foram correndo, as :prescri
pçõss religiosas diminuiram, perderam o seu 
cJ.racter ele fervor pl'imitivo, mas a::; exigen
chs do Estado pn.ra a construcçü.o de canaes, 
de rep1•esas, de obras de arte, augmentaram 
extraordinariamente. 

O eng;_-:,no dos que trazem sen1pra (b scena 
o aJJn,ndono dtt r<}ligião, por paPtc do Estado, 
parece ao orador que deriva de ser uma 
verdadeira sobre·Divencia : o prJconcoHo de 
se considerar o sentimento religioso como de 
umn, natureza especial, quando el!e é um 
sentimento tão facilmente explicavel como 
qualqum• outro: o mgdo, o o:Jio, o amor, etc. 

Seja, porém, camofor, o que é que.3tão posi
tiva,, sempre susccptivel uo prova,, é que de 
onde o Estado rotirou uma prcscripção theolo
gica poz uoz, ou cem ou mil prescripções 1m
manas. Aca.ba.ram a.s procissões c preces ohl'i
ga.torias parn. debollo.r as p:;,stcs; vieram os 
regulamentos de hygione ; on•le havia fumo 
do incenso pu.ra aspnntaL' o diabo, lla a.gora 
fumo de eox:ofl'o pa.m matLtr sle(Jomttets, B ha 
dcsiofec~uos, e lm va.ccinaçõe~. o ha remoções 
f'orça.das ... 

Tomo algueu1 ~t situação i mpa.rciu.l ue um 
haiJitante de Ma1•te, quo pudesse soguir os 
a.ctos humanos, :~em conhocm· do~ nossos 
sentimento~ c vcr<t como ó 1ncontestavel 
esse a.ugmcnto continuo dos poueres do Es· 
tado. EU e -tel'ia. visto ao pdncipio que, 
quando morria alguom, todos sa dirigiam 
para as igrejas e, ou ahi reza,"am, ou dahí 
sahiam em p1.·oci~são pe-las ruas. Hoje, 
deante do mesmo facto, elle veria uma in· 
tinidado de provilencias de natureza. muito 
di_,versa, no intel'ior das casas, nas ruas, nos 
portos, tru.nsmittidas á. distancia. pelo cor
reio e pelo telegt•apho. Nada. se psrdeu. Ao 
contrario : o quo se foz foi ampliar a acção 
do Estado. Em vez de uma, elte roclam1. 
hojo mil, dez mil medida.s ! 

Mas, dizem alguns, elle não concedia a 
liberdade de consciencia. e ho}3 concede. 
E' verdade. Não houve, pol'ém, nisso abdica-
ção nenhuma. Durante muito tempo, se acre
ditou q_ue o ma.l feito por um individuo po .. 
dia reca.hir sobre toâa a eommunidade~ 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 14: 12- Página 76 de 79 

582 ANNAES DA CAMARA 

O Estado ~arsegub. o irJpio: era, o interessa 
soci11.l mmio justamente ent!!lldido. Mas, de· 
pois, a experiencia. foi mostrando que a scren· 
ças in(ll viduaea não altera. vam a. m·.~rcha. dos 
pheilomonos. 1<: o Estado fol levado a, em vez 
de 'persegutr as crencas, perseguir os aotos 
ret~lmcnte nocivos. Todos sabem que foi uma. 
conquis'la da. sciencia. do direito o ~t_Ue ll3 
clla.ma. a. inài-oiáuaUsaçilo da pena: na.o se 
CO'gita mais de. punir os iudividuos, por dua.s 
ou tres gerações, não se esteende o castigo 
aos parentes. Compare a.lguem, entretanto. 
como, ao passo que se fazia. ussa individuali· 
saçrto, o numero de factos considerados cri· 
mes i<~o a.ugmcnta.odo. Augmentava, por
tant(>, a intet•vonção do E~tado. 

Quando dizem que olle deLtoll de Ia.do a 
religião, esquecem que elle manteve e alar
gou as preoolupaçõcs em tudo o que iotore•
sava á. solidariedade social. Algumas dessas 
preoccupações por <leram, po1'ém, o caracter 
religioso. 

Em alguns ca.S<Js, se dei~on de par<:eguir 
uma causa. supposta de mo.lea, qua.ndo, pre
cisamente, so veritloou que e;s 1 ca.usa. não era 
a immedia.ta. i\1;1$ não so tratava de a bando· 
na r runcção alguma. 

Ata pouco tempo, não se &'1.bia onde estava 
o gormeo da. feb1·e amare !la. O contagio lll'a 
eviuento, mas ninguem podia precisar como 
elle se fazia.. Por isso dcsinrectn.va.m-se o ar, 
as roupas, os colchões, n.s mobilit\S, as casas 
-tudo etnfhn. Vciu, porém, uma. sagunda 
theorh o mostrou que o conta.gio so fn.zia. por 
meio li'ls mos'[ultos. lmmcdtatamente doi· 
Jaram·so em pa.z roupas, colcbl!os,mobilias
e voltou-se todtl. o. aUonç~'io só para. 03 mos· 
qultos. Ma.s M prescripcões, por isso mesmo 
que ~e aabe ondo esW. o m:~l, sB flzeram maia 
minuciosas o rn~i~ abundantes . 

A verdade ó que a. scicncía, ó quo lcvn. o 
mundo. Leva as 1·eligiões ; leva. tudo ! A'a 
vezes, ella prova que 83 ia uln.rcha.ndo por 
uma. pista falsa, Si a eua. demoastt•aç.i.o ~ 
puramento negativa, dei:sa.-se o ca.mlnho er
rado ; mas nff.o se toma. neohumoutro; e3pe
ra·ae que surja nmn. nova. indicação. Quando 
ellt. appa.rece, o Estt.do age de confoJrtnida.· 
dE' com ella. 

No meio do seculo passado, j~ o E:!tado sen· 
tia q11e, pua zelar a. saude p11blica., eram ia
n~ei.s aa Ol'a.ções, a.s procissões, as solemní· 
d~e•rellgiosas de toda. ordem. Abandona· 
ram-se. Mas, como não havia no momonto 
por que sub>titllil-as, não encontraram logo 
,succeàaneos dlro(ltos e immedla.tos. Quando, 
porém, a.s tbeoria.s de Paateur triumpharam 
as medid~LS multipllcaram.se immedla.ta
meo.Çe. 

O ora.do~ pede psrdão por tar talvez di
va.g&do mutto. Ml\13 quiz seguir o. orientação 

do Sr. B,\rl.lo~o. Lim:J. pa.ra. cxpli<la.~ qun.l 6. 
a sua. 

E' positivo que actua.lmeute nenhum llOva 
entende a. liberdade espiritual como o iUus
tre Deputado a. compreheudo. Tend~·se , 
porém, para essa compreheusão 1 A .situação 
actua.l será aCJoso uma. parada. na. marcha do 
progresso~ O om·lor est<i convencido que 
niio. Sempre o numero de governantes e o 
numero de prcscripções foi augmeabndo. 
Quando IDUtto, o íliustro Deput!l.do pód.e 
a.ppellar pl.l'a. uma. orientação totalmente 
nova, que, na. sua. opinião, se virá. a. pro· 
duzit•. Em nome, porém, do que póde Vlt a 
ser, mas ~~oinda. não é c nunca. fot a. verdade, 
não se p6d3 anathematizar ninguem com a 
veliemeoeia. que o Sr. Barbos:1 Litntl tem 
tido. 

Um dos argumentos tle que S . Ex. la.nçoll 
mão mais frequentemente foi o osa.ggero da; 
orientaçã.o, que !Ma. o estado ll. regttlamen.
tação de certas ma terias que, na. sua. opinião, 
devem lica.r ia'eiramcnte livres. Si se de
creta hoje a vaccina obriga toria con I r a o. va.
riola, acha S. El. quo amanhii se docrota.r& 
a. vaoci:1a. con ira a. peste, contra. a febre 
ama.rella., con·ira a. diphteria. 

De um modo gm•al, o argumento será sem
pre possinl contra qualquer orientação, por• 
que não ba nouhmna que, exaggerada, não 
teve a. resuHa.dos doploraveis. Si l'cgula.r de 
mais, leva á. sorvUã.o completa., l'egular de 
menos l(lvu. (I anarchia. 

A verdade é qae,sompre quo se demonstrar 
que uma. quosWio intorosso 11. sociedade ln· 
toira, o estado a. dove regulamontar, por 
mai11 que !>OSSO. ferir 11. mat.a.physlca doutrina 
da. libertlado espiritual, 

Demo.ls, qua.ndo o Sr. Ba.1•boaa Lima. diz 
qua, si hoje decretam a. vu.ccina jenool'lana, 
a.ma.nh1í. se dGorc~tMá. a dG Ho!r\dne, da 
Bbllrh'g ou outra, esquece-se de duas cousas: 

Primoiro: nós não estamos dea.nte d 3 um 
poder estranho que nos estejlo impondo uma 
medida caprichosa. Esse pOder somos nós 
mesmos representantes do povo, reprasen
tanws em m<~oioria.. Nã.o é, porto.nto, uma. 
antoridade estranha. 

Em segundo loga.r, o exemplo da. vaceina. 
jenneriana. é mal escolhido: nunca. se deU. 
prova maior do pr udeneia.. A descoberta do 
medico ínglez n.ppa.receu, diffundiu-se, foi 
louvada. por uns e comba.tido. por outros : só 
de-pois que a. su(l, reputação esta.va. firme
mente assenta.da foi que a torna.~am obriea.
toria. Medehwam dezenas de annos entre a. 
pl'imeira notici& e a primeira &ppllcaç1o 
compulsorla.. Nlo ba., porta.nto, que arguír 
de precipitada. uma. medida. que esperou 
ma.is de um see11\o, em estagio, a.n'l.es q\lll. 
a.loptassemoa ! 
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Mais ainda. A idéa de inoculação pl·even
tiva de determinados sôros contra certas 
:ruolestias é um triumpho da medicina. extra.
official contra a me.Jicina offici .'..l. Todos 
sabem que embora se fa.lle em vaccina jenne
ri(!na, a prim9ira idéa desse tratamento não 
é do medico inglez. Elle se limitou a 
applical-a methodicamonte e systematisal-a. 
Mas, durante 33 annos, a resisliencia official 
foi absoluta em alguns pa.izes, como, por 
exemplo, a Fran\:a.. Duas vezes a. Faculdade 
de Medicina a condemnou, votando os pare
eores contrariJs de suas commissões. A Fa.cul
do.do de Theologia fez o mesmo, dizendo que 
el'a um crime tentai' a Deus. Embalde Vol
taira gracejou com o caso, ridicularizando a 
sciencia offl.oial. Ella custou a ceder. Foi 
vencida pelos f<tctos, vencida pela ex.pe
l'iencia universal. 

ovulos de alguns animaes,que semp1•e se pro· 
duz por fecundação, e que elles teem obtido 
sem isso, parecem ser um encaminhamento 
para essa theoria.. Mas, por ora, a scieneia 
affirrna a necessidade do concurso de dous 
seres de sexo . ., oppostos para a m·eação de 
qualquer ser humano. 

Quando a cxperiencia tiver dado a mesma 
sancção ás outt•as vaccinas e o perigu da di f
fusão das molestias que ellas previnem for 
tão grande como o da. va.riola, por que nã.o 
1\doptal·a'.l ! E' o que fatalmente, nessa hy
}}Otbeso, terá de succeder. 

Ma.s o illustre D;}putado acha que a questão 
não estó. tor:.t de duvida.; entGndo que se t1•a.ta 
a-penas de uma atflrmação da sciencia offi
cial-dasfgnaçã.o pela. qual S. Ex. professa. 
um desp1•ezo ta.lvez maiol' que por seus col
lega~. 

Já. o Sr. Da.vid Campista disse muito bem 
quo não é possivol, em qualquer medida. to
mada. pelo E:;tado, doha.r de haver appli
~a.r.iio do sciencia. offlcial. 

E' imposi!ivel organizar um Codigo Penal 
som, uo momento a. momeuto, da.r como 
llGt'tM a.s atlh•mações da. soienoja. offlcia.l. 
Ho11Ve tempo em que se cohdemnava toda 
mulhel' que tinha. um parto de tres gemeos, 
como adultera. Considerava-se provado que 
nenhum homem podia gerar ma.is de dous 
ftlhos simultaneamente. A sciencia. da.vu. 
para. isso uma razão anatomica,que tinha._ al· 
gumn. vero-símilhança. • . Depois, de· 
monstrou· se que isso é falso. 

Hoje, si ficar provado que durantb certo 
tem:po só um homem pôde estar em com
panhia de uma moça de menor idade. e essa. 
moçllo a.pparecer gravida, esse homem será 
fatalmente condemnado, como seductor. E' 
todavia possível que ·amanhã se verifique 
a realização daqueUa. concepção poetica de 
Augusto Com te-a 'Oirgem-mt'!~. 

Talvez a supposição de Audift'rent: a esae 
respeito, se venha a to1•nar uma. verdade ex· 
perimental e so prove nessa. época quo para. 
um ovulo feminino passar a embryã.o e feto 
e s~r vivo precise apenas de um abalo dYM· 
mico, que a. prop1•ia. mulher, por si só, possa 
realizar. Já. aliás as experíenc\a.s de Loeb 
a Delage e outros, realizantio a ecolosã.o de 

E sempre que se pro,rar que só um hurri.em 
se pôde approxímlr de uma menoe e ella 
apparecer g1•a.vida-essa homem será. con
demnado em virtude do que dispõe o Codigo 
P~nal. 

Agora. 1'nesmo se está. U.\scutindo pe!'ante a. 
Côrte de Cassação da. França a revisão do 
processo do pha1'ma.ceutico D:1nval, que foi 
condemnado, como envenenu.dor de sna mu~ 
'lher. 

Havia contra ello uma. provJ. formid:1vel: 
a an:tlyse chimica. descobrira a. existencia 
de traços d(} arsenico nas vísceras da mor~a. 
Ora, a sciencia, a esse tempo, achava <1ue no 
organismo humano não ha vi(t normalmente 
arsenic!), 111a.~, ba dou3 annos att•az, o pro
fessor Armand Ga.ntier provou o contrario. 
E como nã.o h::~.via. nenhuma. outra p::.·ova, 
elle foi indultado o esti agora pleit9ando a 
revisão do proceilso. .-\. scienoia o perdeu, a 
sciencia. o sa.lvou. 

Qu3 sci·2.ncb? Dirli. o illustre De;mtu.do 
qlle foi a offic iaZ. :\fa.s, de fa.cto, não ha. ou· 
tra.. Quandu o Sr. Barbosa Limn. censura 
esta, pai.·ace·me que hu. um preconceito no 
sau espil•;to. E' o. minoria; ó, as vezes, um 
só individuo que descobre novas verd~des; 
mas só depois que a maioria a cJnsa.gra pelo 
seu assentimento explicito ou implicHo ó que 
ella se póJo considCl'ar a sciencia.. Ninguorn, 
por si só, póle 1'Aa.z~1· t·)t\o o a.ce1•vo de ex· 
periencias anteriores. E' preciso n.dmittir 
como vez•Jade3 o que a n.aioria acceita. 
A tarefa dos gl'andes descobridores é conven· 
cerem essa maiol'ia. NenhumJ. ver.lade é 
verdt\de só porque a maioria a acceite ; mas 
tambem, o positivo, é que nunca se viu n. 
maioria repellir uma ve1•da.de, sabendo que 
era verd~de. Em regra., as massas sã.o con· 
servadoras; teem ditficuldade em admittir 
novas atnrmações. Além disso, não estão 
familiarizadas com os processos de methodo 
para verificar o (ple é e o que não é 
exa.cto. 

Mas é fa.cil enco::1trar individuas que, co
nhecendo uma verdade, cligam que nelLa. não 
creem. Nunca, porém, se encontrará uma 
multidão, um povo inteiro que, reconhe· 
cendo que um fMto é verdadeiro, se recuso 
a. confessai-o! 

Em todo caso, em um governo demo· 
cratico, governo do povo pelo povo, só se 
}lode applica.r a. sciencia. dos homend a que 
osse mesmo povo presta fé. . 
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Por acaso, á. vista. do que succcdeu com oD ahi a idé:l. de pl'€conizarem que p elas ruas 
pha.rmacautico Danval, si em um iudivlduo so espalhassem ga.tos e cacho~ros pJdres. E 
que só tenha. recebido alimentos e 1•emedios assim muitas vezes se fez. Era a sciénllia. 
das mã.os de um terceiro e haja, logo de.pois omctal de então. OJncial porque? Porque. 
suooumbido, se achaz:o na autopsia .~trychoroa, ·todos a admittiam. Quem não tinha. o 
digoita.lina ou out ro veneao, não s& devo cOn· seu cbeiro de gato pod1•e lJBrto de casa W· 
demnaro indivüllro, porque, de futuro, outro clamava com tanta indignação, como hoje, 
Armand Gautier pode desr.ohrir que nós exacta.mente por motivo o:pposto, protesta o 
temos no organismo, normalmente, todos nobre Deputado. 
esses venenos~ O Sr. Dav id Campista fallou nn. dlver-

Pal'ece que não! gencia. entre mathematicos acerca. do n•I· 
R' verdade que até hoje não se aellott ve.~· mero de paralella.s quo por um ponto dado 

tigio algum dis.io. Mas tal vez, amanhã, um se podem traçar a urna recta. . O Sr . Bar
processo mais sagaz de analyse chegue a bosa. Lima feor.· lhe ver que, ua realidade, 
esse re.sulta.do . Ba.s~ pcns:ll' no que snc· não havia. divergencia.. Em u m caso era ll. 
cedeu com o ar a.tmospherico . Sua. analyse geometria de l!.uclydes a t r es dimensões; em 
foi feita por Lavoisier no fim do 18• seculo. outro as tentativas que todos consideram 
Dep ois, om alguns la.hora.torio.>, cvmo entro um pouco fan tasistas de geometria a quatro, 
outros o de Montsouris, todos os dias, sem a ciuco a. n dimensões. 
exoopção a lguma, se fazia. a analyso oh i mica. Pois bem; si a.ma.uhã. um individuo deelo.
do ar. E, caso ex:traordinario 1 só em 1895, ms.se que para. clle havia quatro dimensões 
.se descobriu que havia um corpo novo, o de espaço; que as sentia., as r ea.l.izava, as fi. 
argon ! g orava perfeitamente o quizesge ensinar, 
Contlngencit~s da fraqucz~ lll!mana, M [tS segundo as lições de H.iemann ou Lobatche

como nós não somos deusc~ . não ha re· w sky, em uma cadeira offieiõJ.l, acredita a.l· 
meilio sinão levai-as em coub . Temos de guem que fosse possível consentir isso~ 
fazel' leis, governando-nos por ossJ. scloncia, Dlr-se-hia que era. um a"tmnrdo evidente ~ 
cuja fraqu ez:1. está em ser sempre fallivel, Mas os abmrdos evidentes de um di:.l. podem 
mas cuja gloria es~il. OJU poder sempre ser ser as verdades não menos evid$ntcs do dla 
corrigida.. 1Ials valo a sua p~rfilCtibílldade immediatG. lia. àez a.nnos atro.z, ert\ eviden· 
ind.ellnid~ ds que ~ teimosia dos dogmas, te que nã.o se podia ver atr:wés de corpos 
a.rbltra.rio.m.ente decretados. opacos, que o ar não con tinha sioão hydl'O· 

Ha dias, no correr dest ll mesma discusslto genio, OlCygenio, azoto e vapo1· de agua.. E 
sobre a vaccioa., o Sr. Barbos<~ Lima. pedia como s&pl•ovnria que o nosso profe:-Jsor não 
que ~o prec~~Sao..sso um medico qlie, vacci- s entia r~almento quatro dimensões~ O facto 
no.ndo mal uma mulher ,.nell(l produzira uma de totios nós óó lila.rmM o só concebe!' mos a. 
septicelUin. Mas ligar como causa a etreito, e::dstencia de tres uão se1•ia prova: podia 
vacoinn mal feita a septicemia, Ol'a appolla.l' so1• imperfeição do~ nossos sentidos. Da vez 
para uma noção conento n:~. scionein. ofll- em qua.ndo, soruna.mbulos a.pp:J.rccia.m que 
ol&l, noção contcst..'\dn. por todoa os que não decla ravam ver sahir docorpo humano uma 
admittem as <loutt•ina.s de P:~steur . emissão luminosa. de fiuido·. Até 1902, eram 

Como doct'tltar a r esponsabilidade dos me· tido5 como allucinados ou visionario3. A 
dicos que erram, sem um critorio omcia.l descoberta dos ra.ios N provou, entretanto, 
para. deeidirem' O juiz que dissesse que um que elles é que tinham r:~.Zão . Como se pode
medico tinlHl. produ~ido septicemia. em u ma ria demonstrat• que um individuo não pêr
mulher, porque não desinfeci<l.ra a lanceta cobe quat•o dimensões 1 Ninguero demon
ao vn.ccinal-a,, afiirma.va que o contagio se st1•ará a um cego de n ascimento que h a. 
pôde fazer por meio de inoculações do mi - cores. Elle nos crê sob palavra . 
crobio da septicenüa. : sciencia olficial r Seja , porém, como íor, deanle da fallibili-

0 illustre De.DutM.o pelo Rio Gra.nde.fallou dade de todas as noções praticas da scioncia., 
tambom da tribuna na exist encia d.e uma nós não podemos, até prova. do contrario, 
bocca. fétida. de esgoto, que existe per to fazer obr~ sinão com as que merecerem 
de sua. rMidencía. Reclamou. Protestou. Sll.llCQã.O da mo.ioria-sa.ncçã.o explicitao ou 

Achou que el!a é contra. a hygicne. Que lmpl!olt <~.. 
hygiane 1 A otncia.l. E nã-o é dizer que se Alludiu~o 4quollu. qucstã.o de geometria a 
tra.te de umu. quastiio evidonte. Um e~- ll·es ou >l dlmeusõest o oru.tlor dh>e que ella 
criptor traneez, L~on Ma.c·A ulilfc, r efere não podorta. aer tnuilr!lrenta Jlaru. o ensino 
qual a. theo1•ia. que já. predom!noti em outro millta.r, porque toda. a. halistlc& e~taria. ro
tempo. voluclona.do. si nós vlvessemos em um mun-

Tinbo.m observado que os individuas, que do a quatro dimensões. 
lidam em geral com objectos podres, sof!rem O ()ra.dor, a. este respelto, ta.z rantir que o · 
menos por occasião daS grandes epidemias, Sr. Ba.rbosa. Lima, pa.rtidario ca.loroso da. 
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liberdade de ensino, nunca impugnou a 
existencía de escolas militares, nunca :pediu 
que se dessem postos aos formados em esco· 
las milita1•es livres ... Nunca tambcm nin
guem viu aqui se fallar contra a sciencia 
official que escolhe canhões e que compra 
submarinos, couraçados, torpedeiras, cruza
dores ..• A escolha de todo esse material é 
feita em virtude de conclusões da scíencia 
officia.l. 

O orador mostra que, em geral, quando 
pedem milhares de contos para sancciona.r 
a sciencia official militar citam a França e a 
Allemanha-nunca. a lnglaterl'a e a Suissa. 
Agora, entretanto, quando todos u.ppellam 
para aquelles exemplos, não querem que 
nós o citemos e descobriram estas duas·na
ções! Esquecem, porém, ao lado do caso 
avulso e truncado que nos apresentam a 
orientação de ambas. 

O orador allude, em seguida, ás accusações 
contra o pessoal de bygiene, mostrando que 
não era possivel improvisar pessoal idoneo 
e que a. funcção ê que tinha de crear os or
gãos necessarios. 

Lembra que o Sr. Barbosa Lima o atacou 
JlOr haver divergido, como ainda diverge, 
dos actos do Ministro da Fazenda. Entre· 
tanto, censurou acre e :pêssoalmente o Sr. 
Oswaldo C:::uz, deixando de parte o Minist.ro 
e o Presillente. 

Não comprehende que S. Ex. se ponha. 
tão acima de seus collegas, quo decla1·e por 
elles dospl'eso. ( Trocam,-se nume1·osos apcwtes 
ent1·e o S1·. Ba?·bo.s< Lima e o orador.) 

O orl\dor termina lembrando uma. bella 
pagina. do Sr. Barbosa. Lima, quando aconsc
lhil.Vt\ ao Sr. Murtinho que, apezar uu. impo
pularitlu.de, fizesse o sou· do ver. l!~' o conse
lho que .dá a. o Governo actuaJ. O applu.uso 
de um dia não valerá u. gratldão do fu~uro. 
(Muito bem; mtdto IJem. O 01'c.;dOI' t: muito 
felicit(!do.) 

O Sr. P~·esi(lente-Contínúa a 
discus~ão unica do pa1•ecer n. 121 D, de 1904, 
da Commissão de Orçamento, sobre emendas 
o:fferecidas na 33• discussão do projecto n. 121, 
deste anno, elo Senado, que tornJ. ohrigatoria 
em toda <.lo Republica a vaccinação contra a 
variola. 

Não ha mais oradoreB inscripios. 
Si nenhum outro Sr. Deputado quer usar 

da palavra, vou declarar encerrada a. dis
cussão. (Pausa.) 

O Sr•. Erico Ooelho - Peço a 
palavl'O.. 

O l!h.•. P~·esldent.e-Fica a uiscus
tão adiada pela. hora.. 

Fica. a. discussão auiu,da pela llOl'a, 
V<ll, Vl 

Os~·. Presidente-Tendo dado a 
hora, designo para amanhã a seguinte ordem 
do dia.: 

Continuaçãa dn. votação do substitutivo ao 
pl'ojecto n. 77 A, do 1004, prorogando atê 31 
do dezembro de 1908 o prazo para a realiza
ção de exames parciaes do curso prepara
torio, exigido para a roá.tricula. nas escolas 
de ensino superior; com :parecer contrario 
da Commissão de Instrucção e Saude Publica 
(2a discussão); 

Votação do projecto n. 216, de 1904, auto-· 
rizando o Poder Executivo n. abrir ao Minis
teria da. Fazenda o credito extraordinario de 
554$351, para. pagamento ao juiz federal do 
Espil'i to Santo Dr. Raul de Souza Martins, 
em virtude de sentença (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 217, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Justiçn. e Negocios Interiores o cre
dito extraordinario de 34: 164$196, para o 
pagamento devi~o ao alferes da. brigada, po
licia.! Ernesto Pinto Machado, em virtude de 
sentenQa (2a dii;cussão) ; 

Votação do projecto n. 218, de 1004, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistel'io da. Guerra. o credito extraordina.rio 
de 1:600$, pD.ra pagamento dos vencimentos 
que competem a Manoel Canuto do Nasci
monto, continuo u.ddido da Secre·taria do 
Ministerio da Gucr1·a (2n discussão) ; 

Votu.~·ão do projecto n. 190, de 1904, auto
l'izantlo o Poüel' Executivo a alJrh• ao Mi
nistorio da. Industl'ia, Viação e Obras Pu· 
blicas u crodHo oxtraordiaario de 1 ;761$280, 
pur.1. pagamento da gratificação devida ao 
ex-secretario do Jardim Bota.ni.co, hn.charel 
Joaquim Campos Pol'to, como dh'octur in· 
tol'ino do mesmo Jardim, do 21 do mal'Ç'O a 
21 do u.gostu de 1807 (3~' discussão) ; 

Votação do projecto n. 192, de 190-1, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nistorio du. Marinha. o credito oxtraordinario 
de I :397$06U, para pagamento ao operaria 
serralheiro-lampista Ernesto Luciano Mar
tins da difi'erença. de vencimentos que deixou 
do receber (3a discussão) ; 

Votação do p1•ojecton. 164 D, de 1904, re
dacção para. que seja submettida á discussão 
especial, de accordo com o art. 169 do Re· 
gimento Interno, da emenda offerecida na 
3a. discussão do projecto n. 164, deste a.nno, 
aut01•izando o Presidente da Republica. a 
abrir ao Ministerio da. Industria, Viação e 
Obras Publicas o credito extraordinario de 
20:440$, para. pagamento das diarias que 
competem aos engenheiros e auxiliares da 
Rio de Janeit·o Oity Improvements, Limited 
(discussão unica) ; 

74 
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· Votação do projecto n. 164 E, de 1904, rc· 2• discl138ão do projecto n. 236, de t904,au· 
·da.cção para que.seja submettid~ á. discullSSão torimndo o Poder Executivo &. abt'ir ao Mi· 
cspeeis.l, de a.ooordo com o a.rt. 159 do Re· nisterio d~ . Justica o Negocias Io.terioJ•os o 
gimeuto Interno, da emenda. oll'er tlcilia. na. credito espeCial de 500:000$, para. occorrer 
3•"discuSsã.o do projooto n. 164, deste an!lo, ás despeza.s com a realbaç~ do Cong1•esso 
autorizando o Presidente da. R.epublica. a. Seieutiftco Latino· Americano em 6 de agosto 
a.bl'ir ao Ministerio da. Io.dustr-ia, Viação e do 1005 ; concede porte gra.tuito pa.ra. a. cor · 
Obras· Publicas o credito extraoJ·dimu'io de respondencia post<•l e telegrapllica do mesmo 
28:170$, para pagamento das dia.rias qac Congresso, e dt~ndo outra.s p1·ovidencias; 
competem aos engenheiros fiscaes das es- Discussão unica. do PJ.l'ooer n . 4J .. de 1904, 
t~ra.w· de fer~u a.rrcnda.das pela. União (dis- coneodendo licença por tres mez;es, p~ra. t L-a· 
cussã.o unica.); ta.mento de sande, a.o Sr. Deputado Ray· 

Votação do _projecl;o n . 2.%, de 1904, auto· mundo Nel'Y ; 
;rizando o Poder Executivo a. abrir ao !llinis-
terlo da Iodustria, Via.ção e Obras P ublicas Di.scussi'lo uoica. do projecto n.243, de 1904, 
0 credi\o extroordinario de 7:263$874, para autorizando o Pode1· El:.ecntiv-o a. conceder 

,·r ealizar o pagamento davldo a. Ar~bur Bello, um an no de licença, com o l'espectivo arde· 
!uni:cionario da. Repartição Geral dos T .. le- nado, a José Thomaz de Aguia r Gusmão, 3• 
grophos, relativo a venciment.Qs dos exerci- escriptura.rio da Delegacia Fiscal do Tlle· 
.cios de 1898 e l8W (2" discussão) ; souro Federal no Estado do Pará, em proro-

gaçã{) á que lhe foi concedida. para. tra.t a.r de 
. Votação do projecto n. 174 A, de 1904, sua saude, onde lhe convier ; 

equiparando as tdades limites para. a refor-
ma voiuutaria ou compulsoria. dos offiches DiscMsão unica do projeçto n. 244, de 

.do Corpo d(l Saude do Exercito ás que por 1904, au torizando o Poder Executivo a con
lel vigoram no Corpo de Saude da. Ar;na.da, ceder ao medico do Hospita.l de S. Soba.siião, 

: üoscargos de categoria. correspondente ; com Or. José Lopos da. Silva. Junior, um ao.no de 
parecer e sub~titutivo d:l. Commissão de Ma.- licença, com o rcspcol!vo orden1.1.do, em pro· 
rinhn. e Guerra. (1• discussão); rog<lção da que lhe foi concedida. p3lo dc-
Vot~ção do projecto n. 215, do 1004, deter- ereto n. 1 . 084, de 26 de outnbro da a.noo 

mioa.ndo que os tabelliã.es de notru. do Oil!· pls$ado ; 
-tricto Feder al p:u:;sem a ser denominados 2• diseussií.o do projeeto n. 188 A de !904, 
c:ootarios publicO!!» e dando outl'a.s provid.en- relevando ao ex-Depntado Antonio de 

·· ~las ; com pa.rooer e substitutivo da. m·1ioria Amorim Garcia. a !Jrescripção pa.ra re~ebi· 
·4/.a Commissão de Constituição, Lcgislo.çã.o e mento dos subsLdios corl'eBpondflntes ao 
-Justiça e voto em sapa.'rado e BUbstitutivo i empo decorrido de 18 de dezembro de 1891 
do Sr. Germano Ha.uiooher (L" discusaão); a. 20 de janeiro de 180.2, aos qu~es tem d1· 
Continua~ão da discussão unica. do parecer rei to, como membro do Congresso Nacion11.l 

n. 121 D,de 1904, da Commissão do Or~a· naquella t!poea; com p~reoe1•es das Com
meot.o sobt·e emendas otrerecidas na. 3• dis- missões de Fazenda, Indu~?tria e de Orça· 

-eussão do projecto n. 121, deste anno, do Se· mento e emendas des'a ultim'l. 
nado, qm~ torna. obrigatoria em toda. a. Re- Levanta-se a sessão ás 4 horas e 45 mi-

,publlca. a vacclnação contr~ a varlola. ; nuto3 da tardo. 

133• SESSÃO EM 25 DE OUT'9BRO DE 1904 

P2·esidencia dos S,·~ . Julio de Mello (f• Vice·P ,.esldente) , Pe>·eira Lima (2• Viae- P,·es$· 
dente), AZencar Guimarães, {:L 0 .~ec>·etario) o Julio de Mello {f• Vice•P.,-e,idente) 

Ao meio·dia pJ•ocalc·se á chamada., a qual Anisio do Abreu, Tl1olXULZ Ca.va.lca.nt!, Edllal'
•respondem oe Srs. Julio dll Mello, Pereira. do Stud !l.~t. Gonçalo Souto, Eloy de Sousa., 
Llma,_Alenca.r Guimarã.es, Thomaz Accioly, Alberto Ma.ra.nb.õ.o, Abdon i\fllanez, rzidro 

.Jo~qw~ Piros,_ Enéa~ Martins, Arlhur La- Leite, Alronso Gosta, Celso de Sousa., Bricio 
·mO!!, Lu1z Domlllgues, Ra.ym11ndo ArthlU', Filho, Porelra. de Lyra., Ma.taquias Gonça.lves, 
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:\Ioreíra ~uves, Estacio Coimbra., Pedro Pe
namhuco, Elpidio Figueiredo, Euzebio de An
drade, Rodrigues Doria, Felisbello Freire, 
Domingos Guimarães, Noiva, Eugenio Tou
rinho, Ga.rcia Ph·es, Satyro Dias, Alves Bar
bosa, Paranhos Montenegro, Bernardo Horta., 
'Erico Coelho,Galvão Baptista.,Laul'indo Pith, 
Julio Sn.ntos, Mauricio de Abreu, Carlos Tei
xeira Branlão, Fra.nciseo Veiga, Estevam 
Lobo, José Bonifacio, Gastão da Cunha, David 
Campista, Anthero Botelho, Carvalho Britto, 
Lindolpho Caetano, Wencesláo Braz, Moreil'a 
da Silva, Fernando Prestes, Ferreira. Bro.ga, 
Candido Rodrigues,Hermencgildo de Mo1•aes, 
Joaquim Teixeira. B1•andão, Bernardo Anto
nio, Costa Netto, Paula Ramos, Soares dos 
Santos, Juvena.l MiUer, Barbosa Lima, Cas· 
siano do Nascimento, Vespasiano de Albu· 
querque e Dlogo Fort•.ma. 

Abra-se a sessão. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. B~l.rbosa Lin'la (·)-Sr. Pre
sidente,. desejo sabel' si as notas tachygt•a· 
phic.1s correspondentes aos discursos de cada 
um Sr. Deputado são tl·aduzidas om duas 
vias ou si o são sómente em um exemplar, 
que é entregue ao orador. 

A minha per•gunta é motivada pela publi
cação de um longo resumo do iote1•essau te 
disct.trso hontem proftlrido ac1ui pelo Sr.Depu
tado Medeiros de Albuquerque. O Sr. Depu
tado de Pernambuco costuma, como regr~t 
geral, creio que sem excepçã.o, não publica1• 
seus discm•sos na integra. ESCl'cve com a 
hab1llüadc que é muito sua resumos mais ou 
menos longos que tt•ansmitte á imprensa. 
diaria e que insere no Iiia1·io do Con!J1'esso. 

Daqui concito este Sr. Deputado a publi· 
ca.r o discurso qne hontem proferiu nesta 
Casa ta.i qual foi apanhado pelos Srs. tachy· 
graphos, como eu o faço constantementG, 
Ficará assim uma. photogra.phia exac~a. e sug
gestiva. do quo foi o pronunciamento de 
S. Ex., tal qual S. Ex. o fez da tt•ibuna. 

Não reclamo da Mesa para que faça. pu· 
blicar esto discm•so, porque é reconhecido o 
direito a cad~ um Deputado de publicar o 
seu discurso ou de publical- o em resumo. 
Sómente appeJlo para a Mesa para, que, na 
llypothese de ser publicado o discurso tal 
qual foi apanhado, e espero que seja, a Mesa 
esteja. desde já advertida de que farei 
questão no sentido de uma exa.cta. veritl.· 
cação entre o que foi publicado e o que 
S. Ex. disso. 

0 SR. PRESIDENTE-O que foi publicado é 
o resumo feito pela rodacoio do debates; as 

:. (·) Este discur~o r.ãó foi l'CViHto pelo oraclor. 

notas tachygraphicas fot•am entregues ao 
Sr. Deputado :Yiedeiros e Albuque1•quo para. 
corrigil-as. 

O Sa. BARBOSA. LurA.-E a. Mesa. não fica. 
com outro exemplar ~ 

0 Sn, PRESIDENT!i:-Não, senhor. Só ha 
ur.a exemplar, quo é entregue ao orador. O 
Deputado póde deixa.r de publicar na. in
tegra o seu discurso. 

O Sr. Thomaz Ca-valcant.i - · 
Sr. Presidente, a commissão nomeada por 
v. Ex.,para assjstir á commemoração hontem 
realizada em homenagem ao grande esta
dista. sul-rio-grandense Julio de Castílhos, 
desempenhou essa. hom•osa incumbencia, e 
dando conta. desse encargo, a commíssão se 
desvanece por ter assistido mais uma vez á 
affirmação da. esperança. quo nos resta. de 
que da mocidade republicana. brazileira. ha 
de vir um dia o effectivo exercício da. Repu
bEca. 

Naquella commemoração, onde o ardor 
civico, os sentimentos patt•ioticos e o amor á 
Republíca ficaram altamente manifestados, 
nós, os republicanos brazileiros, ficamos sa.· 
tisfeit('S de vm· como palpitam no coração 
d:tquelles moços os sentimentos civicos re
publicanos, glorificando os feitos dos grandes 
homens da Pa.tria Braziloira. (Muito bem ; 
muito bem.) 

O &r. Presidente- A Mosa Jlca. 
inteirada. 

Antes de dar po1• app1•ovada. a aata, de
claro que, po1• uma, falta involuntaria. dei· 
xat•am de figurar na ordem do dia do ho.je, 
oro 3" discussão, os pl'ojectos ns. 233 e 232, 
de 1904. 

A Ca,mara, conceJ.eu hon tom dispensa. de 
lntersticio para esses pl'ojoctos. o a Mesa 
considera-os em discussão e collooa.dos na. 
o1•Jem do dia, logo após él. discussão unica, do 
paracer n. 121 D, do 1904. 

O Sr. Enéas Martins diz que 
toda a Cama.ra conhece já, pela. imprensa 
ma.tutina., a desgraça. que enlutou a. repre
sentação nacional na. Camara alta: o pa.ssa.
men to do barão do Ladario. 

Representante do Estado do Arnazonas,sen
te-se no de ver indeclina.vel de trazer o facto 
ao seio da Camara, lastimando profunda· 
mente a infausta morte do illustre brazíleiro 
que foi o almirante José da Costa Azevedo. 

Sabe a. Ca.mara que, mais de uma vez, nas 
contigencias da. vida. política., foi um da
qnelles que pessoal e politicamente tiveram 
do se encontrar em divergencia com s. Ex. 
Por isso mesmo se sente suffioientemente 
protegido para, como brazileiro, render em. 
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seu nome indi vidu~l, om nome do Estado do 
Amazonas e, crê, em nome da. nação, todas 
as bomenagcns de profundo respeito á. me
moria do digno almirante. 

Não lhe ~dado, e não seria. preciso, reme
morar todos os grandes serviços que o nome 
de S. Ex:. cx:hibe como lições de civismo. 

Si quize3se fazer a bistoria do 15 de no· 
vembro, nesta. hora, por certo não haverio, 
brazíloiro que com o orador não concordasse 
em quo s .. Ex., depositaria da autoridade 
nacional no momento, foi, sob certo ponto 
de vistn., quem mais nobremente fallou em 
nome da p~tria naquella occasião. Oliuito 
bem ; ?iHtito be•n.) 

E' po.~aivel 1ue a vida de S. Ex. tonlla 
erros-nem é dado i1 mortaL algum po.ssar 
p01•este valle de lagrimas sem commettel-os 
-mas permittiril. a Ca.mara que se cinja a 
relembraP, com o Jwnal da Commercio de 
hoje, orgão autorizado da opinili.o nacional, 
que quaesquer que tenham si1!o os seus erros, 
nada poderá marear o brilho do seu nome, 
que se póde apontar comv lição aos moços 
que iniciam a vida. publl~e.. principalmente 
na cal.'l'eira milHar que clle tanto honrou. 

Pede á. Camara que se digne lança.t' na 
acta d:;s sessões de bojo um vo'.o de pro· 
fundo _pezar e que se sirva tam bem de dal"· 
lhe t odas as deroonstraçõo3 do consideração 
que entender em sua ~'bedoria. (lWuito lle;n ; 
9"rillito b~m.) 

O Sr. Pre;;~~dente..:..o Sr. Doputado 
Eoéas Martins pedo quo na. acta. da sessão da 
hoje seja lauça.do nm Yo~o d o profundo p9zal' 
pelo passo.mento do Sr , Senador Costa .'\~e· 
redo, barão do Ladu.rio, 

Os senl1ores que app1•ovum esi.o l'01UOl'Í
ment•J queiram levanta.r-sc . (PmjS(' .) 

Foi app1•ovado. 
S. Ex. po,lo tambem quo se nomeie uma 

com missão para acompttnll:J.r o sahimen to 
do mesmo Senador. 

Os senhol'tlS que approva.ro este outro l'e
querimento queiram levanta r-se. (Pausa, ) 

Foi a.pprovado . 
Nomeio pa:ra essa commissão os Srs . Enéas 

Mariins, Bricío Filho, Julio dos Santos, Bar 
bosa Lima e G~stão da Cunho.. 

Em soguida. é a.pproyadi1 a ao ta da sessão 
antecedente. 

Passa- se ao expediente , 

O Sr. Alencar GuiDI.a:di.el! (to 
Seereia1·io) procede ll.leitura. do seguiu te 

EXPEDIENTE 

Officiog:· 
Do Sr. I G Secretario do Senado, de 24 do 

corrente, enviando um exemplar dos auto· 

graphos devidamente saneoíona.dos pelo Sr, 
Presidente d01. Republica., da. Re:~olução do 
Congress1> Nado na!, autorizando a. abortu1'a 
do credito de ô:020$ para. occorrer ao PO!."'il.· 
menta devido a Edua.rdo Mar tins & Comp., 
em virtude de sentençajud!CliJ.l.-Inteírada.. 
Arcllivo-se o autographo. 

Do Ministerío da Guerra, de 24 do corrente, 
satisfazendo a regnisição desta Ca.mara, no 
offlcio n. 134 de 18 da junho ultimo, a res
peito do capitão Annibal Eloy Cardoso.-A. 
quem fez a requisição (A Commis~ão de Or· 
çamento.) 

Requerimento: 

Do major [ente cathadratiM da ext1ncta. 
E>cola. Superior de Guerra, Dr . José Eula.lio 
da Silva Oliv~iro, pedindo pagamento do 
premio a que se ,Julg& com direito ex-vi do 
art. 248 do regulamento vigente, etc.-A' 
Commissão de Ot•çamento. 

São lidos c Yi'ío a imprimir, pa.rJ. e iltr·ar 
no. ordem dos trabalhos, os seguintes 

I'ROJJlOl'OS 

N. 70 B- 1004 

Emead:t elo Scnaclo ao p;·ojecto 11 . 70 A, desta 
o.mw, qt~e aulodza o P1·esidente d<t Repu· 
bliw ( I concede!' U?n anno d~ licença, ".Om 

todos os "encimentos, ao chefe de secç<io da 
Di1·ecto1·-ia Gera! de Estatística Joao CanciQ 
da Silva, Jlrlí'a t1·a ta;• de sua saudo onde ih@ 
CMIVÍCJ' 

A o p1•ojecto n. 70 A, deste a noo, rell>t1vo 
:1. licen çrL solicitada. pelo chefe de secção 
da Directoria Geral de Estatistíco. João Can· 
cio da Sll v a, offereceu o Senado emenda 
pnm o fim de sorem ~ubstH ui elas as p,,la vr~s 
- com todos os vencimentos-pelas seguin· 
tes: com o respeetivo ordenado . . 

Fundamentando o projecto que mereceu a. 
approvaQão da Camara, manifestou-se a Com
missão de Petições e Poderes nos seguintes 
t ·rmo> : 

« o requereu to ~ nm runccionario que tem 
pr('starl.o rea{)s serviços â patria, entre os 
quaes são de notar cinco anuas de cam· 
panha, como voluntario, n a guerra com o 
Paraguay. E' pobre e v ive com sua familia. 
dos pequenos recuPsos flue lhe dá seu em
prego . E;itã. soffrendo de accidentes de gas
tralgia gottosa, acompanhados actuatmente 
de estado neurasthenico, molestia que exige 
o seu afastamento do oxercicío do seu ca.l'go 
e desía. Capital, segundo so vol'illoa da a.ttes• 
tado madico,que instl'Ue o seu r6Cl uerhnen to, 

Trata.-~e, como se vê, de um dos casos 
exepcioua.es em que a. Commlssão de Pe-
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sEssio EM 26 Bi! 66 f dbkb Li ISS& -
tições e Poderes tem opinado no sentido <le 
se conceder a licença com todos os venci· 
menios.» 

A Commissãot continuando a pensar do 
mesmo modo, não póde deixar do propor qno 
não soja. acceita a emenda do Senado. 

Sala das Commir>sões, de outubro de 1904. 
José Eusebio,presidente--Eusebio de A.nd1·o.de. 
-Felix Gaspm·.-Sá FreiJ·e.-Lindolpho Cae
tano. 

N. 250 - 1904 

AutoJ'i.za o PodM· Executivo a conceclc1· seis 
me.:;es de Z:cença,com o respecti"'o m·dena{lo, 
ao inspector de fazenda do The8ow·o Fe
deral bacharel Luiz Vossio Erigido, em 
prorogaçtio dquella em. cujo gozo se acha, 
pa1·a tratamento ela sua SC!ude onde lhe 
convier 

Em requel'ímento que foi presente â Com
missão de Petições e Poderes, peue o bacha.· 
rel Luiz Vos:sio Brígida, inspecGor de fazenda 
do Thesouro Federal, que lhe seja concedida 
licença, por seis mezes, com o respectivo or
denado e em pl'orogação áquella em .cujo 
gozo se acha, para, que possa, prosogmr no 
tratamento da sua saudc. 

Ao seu requerimento juntou o poticionn.rio 
attestauo medico, no qual está comprovado o 
que allega. 

Nestas condições, a CommissKo pro11Õe que 
seja atloptado o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolYe: 

Artigo unico. E' ~Poder Exec~ltivo anto· 
rizado a Gonceder sms mezes de llcen<;a, com 
o respectivo ordenado, ao inspectol' de fa
zenda do Thesouro Fedei:'al bachaeel Luiz 
Vossio Brígida, em prorogação áquclla. em 
cujo gozo se ~cha, para tratamento do. sua 
saude onde lhe convier ; revogadas as dispo· 
sições em contrario. 

Sala dasCommissões,2l de outubro ~e 1904. 
-José Eusebio, presidente. -Felix Gaspar.
Lindol'XJho Caetano.-Eusebio de And1·ade.-
8d Frêire. 

N. 251-1904 

4° cscripturario da 5a. divisão da, Estrada. do 
Ferr•o Cent,ral do Brazil, que Jho fosse conce
dido mais um anno de licença, com ordenado, 
para. tl•atamento da sua srt.ude, visto não 
haver conseguido restabelecer-se. 

Pelo attestarlo medico Junto- á petif;ão, 
verifica-se que o pcticionn.rio continúa a, sof
frer do molestia do apparolho corebro oi:!pi
nhal, que o inhlbo J.e consagrar-se ás suas 
funeções pulJlicas,precisando ainda da, liconça 
solicitada,. 

Informações obtidas da diroctoria daq_uella 
via-ferrea corroboram o allogn,do e tt·azem 
ao conhecimento da Commissão de Petição e 
Poderes que depois de tr·es znezes de licença 
concedida por aquclla directoria c de seis 
mezes pelo Ministcrio da Industria, ViaçKo e 
Obras Publictl.~, obtivera o poticionario do 
Congresso NacionaL licença por um auno. 

Entende a Commissão que, tendo em consi• 
cloração us razões expostas, póle ser appro· 
vado o ~:~eguínte projecto: 

O Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' autorizado o Podm' Ex
ecutivo a cuncedel' mais um- anno de licença 
oom o respectivo ordenadot a João Augusto 
Antunes de Freitas, 4'' escripturario da 5a. di· 
visão da Est1•ada de Ferro Central do Brazil, 
em pro1•ogacão á que lhe foi concedida. por 
acto do Cong1·esso Nacional para tratar da 
sua. saude, onde lhe convim• ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Saladas Commissões, 24de outubrode 1904. 
-Jose EttsefJio, presidenta.-Eusebio do An .. 
dracle.-Felix Gaspar.-Sâ FhJÍ1'8,-LindoZ· 
pho Caetano. 

Fica sobre a. mesa., att~ ultcl'ÍOt' deliberaçã.o 
o seguinte 

PROJECTO 

Considcl'a.ndo que o Corpo do Bombeiros do 
Districto Fml.cra.l aecusa. a. fa.lta do um ci· 
rurgião dentista; 

E mais que d.e igual falta se resente o In
ternato do Gymnasio Nacional, composto de 
alumnos admittidos na grande maioria. por 
sua pobreza~ e os quaes, não ~ó- por e~a. 
circumstanCia, como pela cond1çao de m
te1•nos, não podem supprir a expensas pro
prias e fóea do estabelecimento essa falta: 

O Congresso Nacional decreta: 

Autoriza o Poder Executi"'o a conceder mais 
um armo de licença~ com o respectivo orde
nado a João Augusto Antunes de h·eitç..s. 
4o es~ripturario da 5a divisão da Estrada 
de Ferro CentroZ do Brazil, em prat·ogação 
à que lhe foi concedida pelo Congresso 
Nacional, para trata1· de sua saude onde 
lhe c6nvier Art. I. o E' creado o logar de cirurgião 
Em data de 17 de novembro do 1903, dentista no Corpo de Bombeiros do Distriato 

.requereu João Augusto Antunes de .Freitas, Fede1•a.l, com os vencimentos de 50$ por mez. 
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. . . 

· ·Ar t .. 2.• E' cren.do igual legar o com os 
mesmos · vencimentos, no Internato . do GY· 
mnasio Nacional. · 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contro.rio . 

sara dil.s sessões, 25 de outubro de 1904.
Fe!i,!le!lo I ·?·círe,-Luü Dom ingt<es . 

· O SJ.• . Elpidio Figueiredo
Sr. Presidontc, julgar-mo·hi<~ dispensado de 
oooupilr a tribuna po.ra. de novo an.tlysar o 
trecho da. mcnsa.gem do governn.do!' do Pará, 
referente à lei que trata dos impo3t.oS inter · 
cstaduàcs, si não fôra. a necessidade de fazer 
ligeiras notas á margem do díscur.>o flontem 
aqui profer·ido pelo meu lllustrc collega 
Sr. Arthur Lemos. 

O nobre Deputado mostrou~se mnguado por 
ter eu dito na sessão de sabbado que s. Ex. 
!ugia. de cumprir o devor de explicar o refe
rldo·ireeho da mensag:•m d<J governador do 
-Pari, alllrma.ndo quo nunca, em sua vida, 

. fugira de cumprir os seus devcl'eS. 
Preciso, po111, tornar mais claro o meu 

· ·penstllXlento, ou anta>, explicar por que me 
parecia quo o digno representante do .Parâ 
deiuva de eumpt·ír o dever de def'ondar o 
governador do seu Estado. 

Analysll.Va. eu, Sr. Presidente, a mensa
gem daquolle gove1•nador, na parte em que 
S. Ex. aoonsell:ta. va. ao Congresso Esta.dua.l a 
&doptt.r medidas tondentes a sophlsmal' a 
lei de li de junho deste anno, quando o 
nobre Doput&4o em aparte disso que eu 
devlr. ta.mbom lembrar provideneia.s a r es· 
peito do impos~ de sello de Pernambuco. 
Eltr&ohel, então, que S. )!:x., no emvez de 
de!ender o aeu Esta.do, proouraaso desviar 
a. quattlo com o rettlrído ap:-~rtc, ao que o 
nabre Deplltado retl'Ucou que n ão precisava 
detonder o !llrolto de seu E~tado, por ser 
liquido. 

E' poli, fó1•a de dllvida que o UI ust1•o re· 
prosa.atante do Pa1•á confessava, Jmp liclta
mente que dohava. de defende\' o govornador 
de seu 'Estado d&S a.oousaçoos por mim le· 
V&nhd&S. . 

0 Sa. ARTllUR LE!IIOS- MM não fo!ta.nuo 
ao cumprimento do um dever. . 

O Sa. ELPlDio F'IGt:EIREoo-Era um dever 
de V. E:t. vir á tl'ibuoa explicar o procedi· 
mento do governador do Pará, com quem o 
nobre D<lputado não p ôde deixar de se L' soli
darlo. 

Desde, portanto, que S. Er. f<>zla aquella 
declat•açã?, a conclusão a tirar era que fugia 
ao cumprimento de um dever , 
· O Sa. AaTIIUR Leatos-Dema is este apa.rte 

ê postariol' á. declaração de V. Ex. ; f'oi pro
Tocado e:tacta.mente pela declaração de V. Rt. 

O Sa. ·ELPIDIO FrGUEJREoo.,-Não, senhor •. 
Está aqui (le11do): · · · . 

«0 ~h· . Elpidio H !weü·edo-Sr. Presidente,. 
feitM estaa ligeiras considera~es, espero 
que o G·overno Federal tomará energloas 
pro,•ldencl~s paro. o firn d" acautela 'r a pro~ 
du~!<;!io nactoval quando tiver do expedi~ o 
t•egulamento d~quc:J n. loi, evitando quo o 
Pará. p~;a fraudai' os Sl"ns elfoitoo. 

O Sr. A.-tl•w· Lemo9- Não se esqueça de 
reoommeodar que o mesmo seja !oito oom o 
imposto de scllo, para. quo' Pernambuco não 
defraudo . 

Os, .. Elpídio Figueb·edo-:>.t . Presidente, 
eu ·acabo do ouvir o aparte do illnstre Depu
tado pelo Pa.rá.. Espel'(4Va que S. E:s: . viesse 
defender •• , 

O Sr. A>·thu>' Lemas-Eu cheg() neste mo· 
monto; nií.o sei o que V. Ex. d isse. Não pro~ 
ciso defender o direHo delle, porqu~ é liquldo. 

O 81·. E&pidio Figuei1·edo- ••• o dil'eito do 
seu Estado, explicando o trecho da. mensa
gem que eu li; roas S. Ex. foge a esse dever 
o p!'ocura. justidcar o procedimento do go
vernador do Pará com o do governador de 
Pernambueo,em relação a assumpto que nt.da. 
tem de semelhante . lt 

Tive, pois, r azão quando declarei que 
s. Ex. lla.vla fUgido ao cumpriment~ de um 
dever, 

Entretanto, o nobre Doputa.do melindrou-se 
com a minha dechnaçio e hontem velu á 
tl•ibuna.-para dof'e .:der o governador do Pa.r(L, 
não continuando assim a considera.r liquido o 
direito do E~ta.do, que -tio digua.meote repre
aontn. nesta. Camara.. 

Haí de demonstrai-o nll. continuação do 
meu disaurso. 

Sr. P.rosldonto, declarei aqui, na sei!São de 
so.bbado, que o governador do Pa1•<t, em sua 
mcns~em, a.conselba.va o Congresso Legl•· 
lativo a. sophism<~r 11o lei de 11 de junho, 
aftm de quo a mesm:~. nã.o tiv!l!l5e oompletn. 
elecuQão na.qllCllle Estado, e m ostrei como 
pretendia olfe illudlr a execução da mesma 
lei. 

Vou, entretanto repetir os al'gument~ 
addu7ádos naqualla. oocasiií.o. 

A lei de Ll de junho veda. aos Estados o 
direito do tri butar os produotos nacionaes 
na. eutrada ; só l lles permitte t r ibutar os 
mesmos productos quando encorporados ao 
pt\trimonio -economico do Es&a.do... · 

O Sa. l!:sTACio CotMHRA - E tr ibutal' 
igualmente . 

0 S.R. E c.PlblO FIGUEIREDO - , .. e com 
igualdade. Cont rariando es~~a disposição, o 
governador do Pa1·á aconselha. qne 1e addi· 
cione ao jmposto de industria.s e · proftsstses 
um outro, com o ~itulo de imposto da p111ente, 
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sESsAo EM 26 nn .aJ t atxs BK IES e -
incidindo sobre todas as casas commerciaes 
que negociem com cachaça, isto é, aguar
dente e alcool ; e aconselha ainda que o 
producto desse imposto seja. entregue aos 
productores do Pará, a titulo de uremio. 

Assim, o product~r do Pará não tem que 
pagar imposto algum: delle será. exigida 
uma c·Jntribuição, que logo depois lhe será 
restituída a titulo de prJmio. 

Alli está., pois, a desigualdade: o imposto 
recahirá tão sómente sobre os prvductores 
dos outros Estaclos. 

0 SR. ARTIIt:R LEMOS-Não ê axacto. 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-Pois, si está 

aqui, comó nã.o é exacto 3 ! (T·rocam-se mui
tos apartes ent~·e os Srs. E:tacio Coimbra e 
Passos de llfironda). · 

0 SR. PRESIDENTE-Attenção ! Quem está 
com a palavra é o Sr. Elpidio Figueiredo. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-Senhores, qual 
foi o intuito do legislador ao confeccionar a 
lei de 11 de junho ? Que pretendeu elle, com 
a promulgação dessa lei~ Quereria apenas 
com ella augmentar a coUecção de leis, ou 
teve outro intuito ~ 

Discutiu-se largamente, tanto nesta como 
· na outra Casa do Congresso, o projecto que 

ê hoje a referida lei de 11 de junho, e ficou 
evidente que o intuito do legislador era. 
acautelar a industria nacional defendendo-a 
das ataques dos impostos estaduaes e evi
tando a sua morte. 

0 SR. ARTHUR LEMOS-Esta imposto mata~ 
0 Sa. MoREIRA. ALVES-E' a guerra de 

tarifa, entre os Estados. 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIRÉDo-E, pOF isto, O 

legislador só permittiu aos Estados tributa
rem os productos nacionaes, havendo a pre
cisa igualdade, sem di.stincção entro os pro
duetos fabricados no Estado que decretasse 
o imposto e os oriundos de outros Estados, 

Foi este o fim do legislador. Ora, desde 
que o Pará restitue aos productores do seu 
Estado a taxa po1• elles paga, infrjnge a lei, 
contrariando a intenção do legislador. 

C1•eio, Sr. P1•esidente, que está bem claro, 
bem patente, e ninguem poderá negai-o, o 
modo sophistico por que o governador do Pará 
pretende interpretar a lei de ll de junho, 
com a ceeação do supradito imposto de pa
tente. 

O SR. EsTACIO Coi:M:DRA-E' bom lembrar a 
titulo de esclarecimento que o nobre Depu
tado pelo Pará, o Sr. Passos de Miranda, 
aíllrmou que o imposto lembrado pelo gover
nador do Para, recabirá sómente sob1•e os 
productores de fórn, do Estado, 

0 SR. ARTHUR LEMOS-Não é exa.cto isto. 
O SR. EsTACIO CoiMnaA-Quem o d'sse fvi· 

o seu collega de bancada. 
0 SR. PASSOS DE MIRANDA-Não disse tal. 

V. Ex. quer forçar alguma cousa. de minhas 
pala.vra.s para ver si lhe servem. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Cl'eio que po-r· 
este lado o imposto cJbrado no Pará, de
qualquer que seja o productor .. , 

0 Sn.. ARTHUR LEMOS-Mas nã.o quer dizer· 
que o productor paraense deixe de paga1•;. 
paga. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEin.EDO-Paga, mas lhe 
é logo depois reati tuido. 

0 SR. ARTHUR LEMOS-Está enganado. 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-E' O que consta 

da mensa,gem, que é clara ne3te ponto. 
0 SR. ARTHUR LEMOS-Leia. Com attenção. 

a mensagem. 
0 Sa. ESTAClC ConlBRA.-VV. EEx. teem a 

primazia deste regimen, no mundo finan
ceiro. 

0 SR. ARTHUR LEMOS-Porque ? 

0 SR. ELPIDIO FIGUElR.EDo-Diz a mensa
gem: « Não seria de ditncil estabelecimento 
uma patente sobre as casas commerciaes que 
vendessem cachaça, annexa. ao imposto de 
industrias e profissões, correspondente ex
actamente á importa.~cia que o Thesouro 
perde com a suppressão da taxa de desem· 
barque, accrescida de uma. quantia ••• >> 

0 SR. ARTHUR LEMOs-E' O ponto. 
0 SR. EL'PIDIO FIGUEIREDO (continuando a 

le1·)«. • • qHe no fim, do exe,·cicio fosse dish·i
buida, a titulo de p1·emio pelos estabelecimen
tos prodHctm·es, em. beneficio da p1·oducção dt: 
cada um. Medidas deveriam ser tomadas· 
para impedil' as fra.udes.» 

Quem paga essa qua.nti[\ ~ 
0 SR. ARTHUR LEMOS-E' sómente a quan

tia constante deste accrescimo que é trans
formada em premio. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Está. ahi a. 
desigualdade. Que quantia é esta? (T1•ocam-· 
se azJartes.) ~ 

Sr. Presidente, eu estou certo que nin
guem de boa fé, lendo com auidado a. mensa.
gem do governador do Pará, deixará de me 
dar razão. 

Ainda hontem, com toda a satisfação, ouvi 
apartes .de dous illustres representantes de 
S. Paulo, competentes na materia, que vie
ram em meu apoio, e francamente declara
ram que a lembrança do Sr. governador do.. 
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Pará. não·passO. de um nrtificio para. illudir a 
lei. 

Os íllustl'es representantes de S. Paulo, 
cujos nomes tenho o pra?.er de declinar, os 

. Srs. Ca.ndido Rodrigues e Francisco Malta, 
collega.s que todos sabemos competentes no 
assu·nipto, vieram, em a [)artes, em meu a.u
:tilio dando a mesma. interpretação que eu 
dei n.o trecho da. mensagem ilo governador 
do Pará. 

Pa.ssarei agora, Sr. Presidente, a tmta.r de 
um topico do dlsem•so hontom profe~ido 
nesta. Casa. ~elo illustre Deputado pelo Pará, 

Disse S. Ex. : «0 nobre Deputado por Per· 
nambuca r etor quiu-me: os ot~Sos são dtvor
sos. Em Per nambuco o governa.dor r eco· 
n hoc e a inconstitucionalidade da lei, pro· 
clllm~HI. o nega-lbe execução, .. 

O SR . EsTACio Con .IBRA- Não apoiado; o 
govm•nadol' de Pernambuco não negou ex
caução á lo i fc:l er<'.l. 

O Sll. , ARTHUR Lmros- E' o quo está no 
discurso, 

0 SR. ELPIDrO FIGUEIREDO- Leia. 
0 SR. ARTilUR. L RMOS (l.mdo)- «0 S.-. 

El1'idio Fig~Je ireclo - Comprehendia.- se , 
Sl'. Presidente, que o governador do 

P11rá dissesse na sua, m enSl1gem se~ in· 
<lonstitucional a. le i de 11 de junho, aão es· 
tando, por isso, na obrigação de cumpril-a.» 

S. !S.~., como se vê, a.nalysa.ndo um tx•echo 
do meu dlso11rso, decla.t•ou (!UC en me r eferia 
ao governador de Perna.mbuco, 

0 SR. . ARTHUR LE:'dOS-,Não é isso, 
0 S:a. ELPIDIO FIGUEIREDO- V, Ex, 

disse: «S. &:. defendia. no momento o acto 
do governador de Pernambuco .» 

0 Szt. A RTBv R LEMOS- V . E1:. defendia 
o a.cto do governador (inte!'l' ttpções). 

0 Sn. , ELPIDIO FIGUEIREDO-Não é exaeto; 
Está aqui : cO Sr . Eipidio Figueiredo-O go
vornodoPat•á. a.cceHa a lei de 11 dojunho,acila 
quo ella deve ter el(ooução, mas aconselha 
ao Congresso do Estado um meio de frauda.l-a. 

O Sr. Arthur Lemos- Lem'oro a V. Ex, 
que nesta Casa se acceitou o projecto do 
Sr. Anizio de Abreu contl'a. o projecto cha
mado !le impostos inier-estaduaos . gmbora 
vencido, ainda hoje não estou convencido 
da. que~tão dos principio3 . ,. 

Eu me referi~ ao caso do Pará. Na.quolle 
mOI!lent() não tratei do dect•oto do sello em 
Pernn,mbuco. Vou l'Elpet ir o que então disse, 
em outra.s termos, mais largamente. 

Fo\ lato o que &f!l.rmei: compreheodia. que 
o governador do Pará nl.o qu iZeE!Se aooelta.r 
~ lei do l l de Sunho por ser cont raria. á Con· 
atltuicão Federal, e procurasse mesmo abrir 

contlicto com o Governo da- União, por se 
julgar apoi::vfo na mesma. ConstituiçiW . 
Assim praticaria elle um acto de lealdade e 
franqueza • 

O que não admitto é o gover nail.o1' tlizer 
que a.ccei ta a lei tal qual está, e ao mesmo 
tempo p1•ocure empregar aubterfugios c ca.
mi.nhos tortuoso.~ pa.1·a. f(audal-a. 

O Sn, An.Tnun. LE~os - El(ptica t•ci a l i
gação que existe entre o meu pensa mento 
t"O deV.Ex. 

0 SR. ELPIDIO FIGUBIRRDo - Dlsse ainda. O 
nobre Deputado: «Toda.via, terminando este 
brevo discurso, quero accnntua.r um fact o: 
não obstao te a opiniã:o dominante 11 :1. t•cpt·e· 
S()Utação pará.ense d<t perfei ta con.~tituciona· 
lidade dos impostos intel'-estaduaes, nós obe
decemos á lei que as pl'ohibe; e nã.o a.cba.mos 
regular adopta.l'em-so, no Estado, m edidas 
que a contrariem, sob o fand(~mento dossa 
consti tucionalidade. 

Ac11 taroos e~ ta. lo i dominado.! so b1·~tudo 
por u m clovad.o espit•ito de conl'r a.ternidade, 
por um amor muito put•o á. integridade desta 
Uniã:o, aos interesses gemes da. nossa nacío· 
nal!dade. 

0 SR. ESTACIO CoiMBRA- Então estou 
certo de que a. lei niio ~erá sopbismada. pelo 
Estado do Parã. (Ha out>·os apa•·tes .) 

0 SR. AB.TilllR LIDtoS - Ora, S1•. Presi· 
dente , estas razões sobem de ponto por não 
ser no3SO intuito ferit• os in~rosses do Per
nambuco, quando vemos que e~tá. á fl'cnte 
de seu governo (seja dito aem suspeioão) um 
administrador cujos actos r evelam clil.ra.
mente o intuito de levantar o Estado desta 
dooadoncía a. que se vê sujeito e que ainda 
ha. }'lOuco foi publicamente registra(la PQla.s 
palavras do seu iilustre lill!o, o conselheiro 
Joã.o Alfredo .» 

Ou não comprehe udo bem, ou o nobre 
Deputado não foi ba.stanto cla1•a na seguinte 
conceito: <~cujos a.ctos l'e-vela.m claramente 
o intuito de levantar o · Estado desta dooa.
doncia..:o 

A que deca1eucia se refere o nobre Depu: 
tado?. 

0 Sa. ARTIIU!l. LEMOS-Aquella que re· 
gistrou o conselheiro .João Alft•ado, quando 
por lá passou. 

0 SR. MOREIRA A LVES - O conselheiro João 
Alfredo é incapaz de diZel' isso. (H"a outros 
apat·tes.) 

0 SR. ELPIDIO FJGUBIR.Eno-Duvido que O 
mostre brazileiro conselheiro João Alfredo, 
em discurso pronuocia.do em Pernambuco, 
revelasse má. vontade aos directores da po
líti1a dominante naqueUe Estada. 
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0 SR. EsTA.CIO COIMBRA. dá um a:pa.rte. 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Não duvido 

que S. Ex. so tivesso referido á crise por 
que pu.ssou o Estado; mas duvido que, cri
terioso e sensato como é, .• 

Pará ter aindustria extra.ctiva da, borracha• 
sobre a qual cobra, como imposto do expor· 
tação até 25 °/o .•• 

0 SR. MOREIRA ALVFS-Apoiadissimo. 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- .• , dirigisse 

qualquer censura ou levantasse qualquer 
duvida sobre acorrecção dos illustres cida· 
dãos que teem a responsabilidade da direcção 
politica de Pernambuco. 

0 SR. ARTIIUR LEMOS- Eu pergunto Si 
isto está no discurso, si affirmei isto. 

0 SR. ELP-IDIO FIGUEIREDO- Mas, S1•. 
Presidente, o illustre Deputado foi colher 
essas informações em telegrammas publica· 
dos pel'O Paiz, cujo correspondente em Per
nambuco talvez seja mais conhecido de S.Ex:. 
do que mesmo dos redaetores daquelle orgão. 

0 SR. ARTHUR LEMOS- Não sei quem 
seja. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Garante que 
não sabe~ Garante isto~ 

0 SR. ARTHUR LEMOS- Não conheço. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Os COl'respon· 
dentes desse e de outros jorna.es se distin
guem por fa.ltarem á verdade em todos os 
telegrammas passttdos para o Rio. 

0 SR, ARTHUR LBMOS- Não Sei. Não 
conheço, nem sei quem ê. 

0 SR. ESTA.CIO COIMBRA- Eu já Sttlientei 
aqui que isto é um processo novo de fazer 
politica na Re:publica. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA- E' muito 
velho. (Trocam-se ouh·os apartes entre os S1·s. 
Arthur Lemos, Estacio Co~1nb1·a e Ottt1·os Srs. 
Deputados. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- Registro a 
declaração do nobre Deputado e prosigo._. 

Ao se referü• o iHustra representante do 
Pará á decadencia de Pernambuco e ao conse
lheiro João Alfredo, o meu collega e compa
nheiro de bancada, o Sr. Estacio Coimbra, 
deu o seguinte aparte:-«Não ha decadencia. 
Aliás não ha situação financeira mais pare
cida com a do Pará do que a de Pernam
buco.» «() S1·, Carlos Novaes- Não apoiado.« 
Pergunto agora: não apoiado, por que'? 

0 Sa, MOREIR.<\. ALVES-Até 32 °/0 • 

0 SR.ELPIDIO FIGUEIREDO- •.. emquanto 
que Pornambuco tom c-omo pr•incipa.l fonte da 
re~etta o assuca.r, que não tem a elasticidade 
da borracha. ( Apa1·tes). 

Não obstante esta. desigualdade, a divida 
do Pará é igual à do Pernambuco. (Apartes). 
O Pará deve 29.000 contos, e Pernl).mbuco 
deve 29.000 contos. • 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-E O Pará tem hy .. 
pothecaJo uma. pal·te de suas rendas. (Tro· 
cam-se varias apco·tes). 

0 SR. EIJPIDIO FIGUEIREDO- Logo depois O 
Sr. Estacio retrucou: «Como não~ A divida 
do Pará 0omo foi :paga ~ Com emprestimo 
edm•no. Si tivessemos feito emprestimo 
externo, t~eiamos sa.lda.clo a nossa clivid~ 
fluctuante.» 

0 SR. ESTACIO CoiM:BRA.-A isto retorqui: 
«não faz empresthuo porque não tem pendor 
pn.ra os emprestimos ruinosos.» · 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA-V. E:'C. diz que 
o emprestimo contrahido polo governo do 
Pará foi rninoso~ 

Então V. Ex. não leu a mensagem, por
que ahi está a eloqueneia dos algarismos 
provando o contrario. 

0 SR. ESTACIO CoiMBRA-E' para a elo• 
quencia. dos algarismos que eu appello. 

0 SR. PASSOS DE MIRANDA-Uma demon• 
stl•ação nesse sentido será curiosissima. (Ela 
outros apw·tes.) 

0 SR.. ELPIDIO FIGUEIREDO-Sl'. Presidente, 
é preciso accentuar bem o aparte dado pelo 
Sr. Deputado palo Pará,: «Não fez empres· 
timo porque não pôde.» 

Tenho dificuldade de encontrar' um termo 
para qualificar o procedimento do illustra 
Deputado pelo Pará; desejaria mesmo que 
S. Ex., em consciencia ~;e encarregasse desse 
trabalho. 

O nobre Deputado desconhece completa
mente os negocias de Pernambuco, não sa.be 
si esse Estado procurou ou não contrahir um 
emprestimo externo; como vem publica
mente garantir que Pernambuco não fez um 
emprestimo :porque não pôde~ 

0 SR. ESTACIO COIMBRA.- E mantenho O 
meu conceito. (Ha outros apartes). 

0 SR. ARTHUR LEMOS- Si O encontraSSS 
em boas condições teria feito. (Apartes). 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO -Sr. Presi
dente, aqui tenho o relatorio do Ministro da. 
Fazenda para provar que a divida do Pará 
ê igual á de Pernambuco, não obstante o 

Vol. Yl 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Sr, Pre• 
dente, garanto á Camara que mais de uma. 
proposta tam tido o Estado de Perna.mlmco 
para. um emprestimo externo em. · condi~·õe~ 

'75 



594 

. . . . . 
mais f.i.voraveis do que o que foi realizado 
pelo Estado do Pard. ; Pernambuco, e.ntr&-' 
tanto, ainda não o rooli:tou porque espera 
obter ainda melhoras eondiçõe1. · 

b Sa. ARTlWR LE~IOB -Pois eu du
vido • 
. ·o Sa. ELPlDIO FlGUEIREno- Eu estou.ga· 

rantindoa V. Ex. (Hll ~u!ros apartes . ) 
: · Preciso, sr. Presidente, elucidar uma 
outl'a. questão. 

. O illustre Deputado pelo . Pará quiz col-

$&bba.do, sento-me, eerto de quo a.: cont icçã.o 
de todos quant"s estudarem dcCidamento n. 
lei d(l ·ll de junho e lerem a.· mensagem ·do 
governador do Pal'á, não poderá ser .diffe
rente da.quella. que tenho afll. t•ma.do, pluito 
bem ; mt~ito. be;n.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havc.ndo 
ainda numero legal para se proceder á. vota· 
~ das materias enc!ll'rM.as, pasaa.·se á ma
teria em discussão. (Pousa . ) loear. no· mesmo plano a questão ora levan· 

tada. sobre C(lncei\os emittidos na. mensagem 
.. do governa.dor do seu Estado e o procedi- O Sr. Barbosa Lhna- PÍ!ço n. 
·manto do governo de Pernambuco, rela.tiva· palavra para uma explicação pesSQal. 
màn te ao imposto de sello. · 

Vou mostrar á Camar a. que nenbuma se· 
melhança. M entre uma e outra quest&o. 

O Sr . Pre sidente- Tem apala.
vra o nollre Deputado. 

Qua.ntO ao imposto do sello, o governador 
do Est.'w.o de Pernambuco apoiou·se li O O Sr. Barbosa Lima (")(para uma 

· n . 1 § 1• do art. 9o da. Constituição ~ed~ra.l, expUcar d'tl peJsoal )-Sr. Presidente, voltou á. 
. que . diz : ~ Tambem competo prJVatml- ordem do dia o pmjecto relativo <\ obriga
niente ao~ Estados decretar taxas de sello to1'ida.dé da vaecina.ção eontra a. vario la. 
quanto aos actos ema.ni!.dos dos seus respe· Dada a. situação creada pelo requerimento 
etivosgovernose negoci011 de sua. economia.» Mello Mattos, julguei-me no direito de não 

O illustre publieista, commenta.dor da Con· tomar parte mais neste debate. 
stituioão Federal, o Sr. João Barbalbo, ela· Vi, depoig, que varias srs. Deputados 
ra.mente diz o que se deve entender por julgaram dever deixar para a. hora do e~
negocios da economia dos Estados. ífiente a. discussão do projecto como o da 

Outras opiniões valiosas existem ta.mbem a reforma. judicia.ria., no oorrer do debat(' da 
este respeito, entre &$ quaes citarei a de qual não se quizeram envolver, natural
um illust~ representante de Minas, clljo mente, para. não demora.l' o andamento dessa 
nome eu sempre declino com muito respeito reforma. 
e acatamento, o Sr. Prancisco Veiga . Não quero demorll.r tl\mbem, por> minha 

Pelo diapositivo constitucional os Estados vez, o andamento da. medida legislativa so
poderão sempre,·por ser isso de sua exclusiva licitada pelo Governo, como uma. proYiden
competencia, decretar ta:r:as d~ selloa so~re ela de salvaçã:o publica, que é o projecto de 
papeis ou documentos que digam reapetto vaceinação anti-variolica . 
aos negocio& de sua economia. J!l. por dema.is estave adiado o debate 

Foi o que fez o governu.dor de Pernambuco. sobre este projecto, não por culpa . .• 
Elle não se oppõe absolutamente á lei fe · 
dera!.., 0 SR. BELISARIO DE Souu- .•. dos que O 

irnpugnara.m. 
0 SR. A RTHUR L EMOS dá UID aparte . 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO -.,.O Esta\\0 

cobra. apenas um Imposto que lhe portence, 
ex-vi da Constituição Federal. 

Diverso, pcrém, é o caso elo Pará. O go· 
verna.dor pede ao Congresso Legtsla.tlvo a 
creação de uma medida. que tefl.l por fim 
llludir a ~xecuçíí.o da lei de 11 de JU!Jho •. 

Elle não se apoia em uilnhuma. d~eposJçã~ 
constitucional; quer apenas que a. CJ tada lei 
a.lli não tenha. ell:ecução, sob o p1•etexto de 
precisar amparar· uma. in~ustria. já multo 
antiga. naquelle Esta.d.o, JDdustr1a que · só 
póde viver no P ará artitlcial'?ente, eob o 
condemnado regimen dos prem1os. 

Feitas es~a.s considerações em l'espo.sia ~o 
mustre Duputado pelo ~arei, e para_ mals 
aceentua,r o que M;\'ia àito .na. sessao de 

O SR. B .ot.RB)SA Luu- .. . dos que o im· 
pugna.ra.m, ma.s preeisamante depois de se 
ter accen~ua.do que era necessa.rio jugular 
uma minoria into!era.vel, afim de fazer 
andar em passo mais rapido esse fa.mígera.do 
projecto. 

Não quero contribuir para que essa. me
dida deill:e de ser decretada quanto antes 
par& follcida.de dos povos, na h ora presente 
governados p ela Republica. 

Pol' is~o busquei inscrever-me no expe
diente, afim de evitar o inconveniente da. 
demora. 

E, de facto, vou contribuir para. o rapido 
a.nda.mento, limitando-me a dizer, a. t itulo 
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d. e um::t ..;xplieaçl.o pessoal, que, n<> expe·1 · · O · Sr.· Erieo Coelho (n~o~imento 
diente, ou em hora. na. qual não prejudi.que a àe att.enção) declara quo hontem pediu a 
essa medida. de salvação publica, respon- palavra no momento em que a Mesa .an
derei, em uma discus~ão infelizmente de nunciava que não havia mais ninguem in
ca.l'acter pes:;oal, ao discurso do Sr. Depu- seripto pa.ra tomar parte no debate do . pro
:tado pm• Pernambueo, hontem pronunciado ,jecto quetorna.obriga.toria. a vaccina contra 
nesta Ca.sa., no correr do debate do projecto a varíola., para. não perder o ensejo de fallar 
.de va.ccinação obriga.toria. nesta discussão untca. 

Não esperarei que V. Ex. publique, como No momento em.que pediu a palavra . aca-
por ltonra sua ha de publicar, na .integra, b~va de orar o 1Uustre representante de 
'tal qual o apa.nh·.~ram os tachygraphos, 0 Perna.mb~co, honra e 9rgulho da mesll?a. lJan
-Jiscurso que eu tive hontem, sobretudo na cada, apou1~do o proJecto, o que sentm.bas
sua pn.rte finn.l, o p1•ofundo desgosto, a in- ta.nte, po1• nao vel-o a se_u ln.do e ao do lllus
i;ens~ magoa. de ouvir, na. ultima. b.ora da tre re~resentante do Rzo Grande Sr. Bar.., 
nossa sessão. bosa. Lima,. . _ .. 

Nã.o esperarei lel-o nas columnas .do Diario . Faz senttr á Camara que nao é opposicio
do Congresso, tal qual foi proferido, para msta. ao_ Governo, porque entend~. q~te Go-
toma.l-o na consideração que merece verno nao é só a pessoa. honorabtlissima. do 

t · .11 t' Sr. Rodrigues Alves, mas tambem as de 
Os comm~n ar1os com qu~ 01 us re Dapu- seus sacreta.1.·ios de Estado; mas nã.o póde 

'iado me m1moseou, conduzmdo-me., • sacrifi~ar seu3 ideae; para ser agra.da,vel a 
O Sa. EsT.ACIO CoiMBRA-Os commenta.rios este ou á.quelle. 

,não tinham nada de o.Jfensivos. Vem responder ao Sr. Medeiros e. Albu~ 
O SR. ERICo CoELHo--Eu seria o primeiro querqu~ fazendo ver que a obrigatoriedade 

· t" d da va.ccina não foi im_pu(J'nada simplesmente 
a contestar Sl os lVesse havi 0 • sob o ponto de vista da liberdade individual; 

O SR. BARBOSA LIMA-.•• que S. Ex. roi- que na 2a. discussão do projecto apresentou 
moseou. um substitutivo e impugnou o projecto sob o 

UM SR. DEPUTADo-Está se vendo a inten- ponto de vista. da. liberdade individual, es-
·P.ão de v. Ex. tendendo ao Governo uma taboa, uma. prD.n-
..- cha de passagem da obrigatoriedade eft'e

0 SR. BARBOSA LIMA-Sei que invado a 
seara do Rutlufi.o Singapura, sei que estou 
.deca.hindo para o folhetim, ta.l vez involunta
riamente, mas garanto que não posso en
,contrar no meu vocabulario outro termo 
para os commentarios com que me honrou, 
exalçou e penhorou os meus - f1•aeos me· 
ritos ..• 

O SR. EsTAcro Cor~IBR .-\. - Nã.o apoiado. 
Meritos notaveis. 

O SR. BARBOSA Lil'tiA-••• por um processo 
.sui-generi.s. . . 
. Seja, porém, como for, Sr. Presidente, eu 
.não quero a.bsolut:tmente ajudar o Governo 
. a guardar o projecto da vaecinação obriga· 
toria pal'a depois das eleições municipaes. 

Concito-o a fazer votar antes do dia. 30 
do corrente, aguardando-me para, em occa· 
.sião, responder á.s considerações do Sr. Me
deiros e Albuqnel'que. 

E' annunciada a c:mtinuaçã.o da discussão 
unica, do paracer n. 121 D, de 1904, da Com· 
missão da Orça.rnento sobre emendas offere · 
cidas na 3a. discussão do projecto n. 121, 
.deste anno, do Senado, que torna obrigato
ria em toda a Republica. a vaccinação contra 
a variola. 

cti va. plra a. rea.l, da. real para a. virtual ; 
que o seu substitutivo tinha por fim faze1• 
o Governo exigir a obrigatoriedade indirect!\ 
da vaccina. impugnando o orador o pro
jacto sob o ponto de vista do pae de fa.milia. 
contrapor á. autoridade do Estado de ino· 
cular preventivamente todo o mundo, a au
toridade do pae de fa.milia. de oppo1·-se a 
essa medida de prevenção hygienica ; lemb1•a. 
que o Sr. Medeil•os e Albuquerque disse 
que os impugnadores da obrigatoriedade da. 
vaccina se dividiam em dous grupos um 
dos que contestam a em.cacia da vaccina . 

Declai'a não pertencer a este grupo, por
que entende que o brazileiro, mais do que 
nenhum povo, deve vaccinar-se • 

Diz que a sua. opposição ao projecto não se . 
limitou sob o ponto de vista da. coa.cQã.o á li
berdade individual, que chamou a Camara e 
as suas Commisf!ões pará um ter1•eno di
verso, para. o campo do direito civil, da au
toridade conferida ao pa3 de familia na so
ciedade moderna, de permittir ou não que 
a autoridade dó Estado lhe entrasse pela 
casa a dentro para vaccinar os filhos ; 
que hontem o Sr. Medeiros e Albuquer
que tomou a . evolução da. socie.:iade, em 
um ponto de visia. · muito diverso de seu 
ponto de pa.rtida; que S. Ex., estudando 

O Sr. Presidente- Tem a pala· a organização do Estado, começou pelo rei, 
vra o Sr. Erico Coelho. qua.udo, antes de reunir em uma só mão as 
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autoridades militar e civil, o poder esta. va. e por ser assim lesiva. ao Thesonro, a. Com. 
n as mãos dos pah-ia.rchas, e, 3ates disso, nas missão .rojoita. a. emenda, . 
roã.os do pae de tamilia. , · Essa .. ma.neira. de dizer impor ta em dirigir 

. . Lembra. .que o poder ·do pae de fa.milia o oradol' as suas observações, não a S • . E>:., 
sobre a sua prOle . nunca passou das mãos mas á Commissão. 
llelle pa.t'a. as do pa.trlarcha, nem do patl'l- Extraoba ter ouvido citar Leroy Bea.ulieu 
a roha pa.ra M do · chefe militar, politloo e a proposito de instl'ucçã.o public<~o, de hy· 
religioso; nunca passou, nera entm os se- giene, de vaccinu.ção e por isso qt1er que esse· 
mita.s, nem entre os ár ias. - mesmo trotadista. de ava.t'ias financeiras eu-

Quando alludla ao direito romano, o sine como ê que reduzindo as penalidades de 
lllustre Sr. Germano Hasslocher advertiu prisão e multas, cousas de senso juridico, se 
que o p a.trio poder do direito romano, não pOde prejudicar o estado avariado das fi· 
era hoje a. ;i.utõrldade paternal, ou, antes, a n&nç:IS da R.epublica. 
autoridade conferida a pae ou mãe de familia. Em pa.iz algum se convert~>m a. multa, e a. 
:ria· sociedade moderna. E, ·de facto, não é, prisão em fonte de r enda publi~Ja. 
Mas essa. a.u\orid~e de pae de fa.milia, e me·' Naturalmente foi Sagna1>ello quem inspirou 
bora. attenuada, subsiste na sor.ieda.de mo·. tal pa.recer, antes de medico que de babharel. 
derna, como subsistiu no direito romano. Faz uma synopse do discurso do Sr. Me· 
Modificada, siJ:1l; no direito l'omano, o pae' deiros o Albuquerque, cujo talento c illustra.
de familia tinha. autorida.de sobre a mulher, çã.o exalta e no tocante ao ideal republicano 
os concu~lnos e a prole. ta.mbem assever a. que não ó esta, a Repuhlica; 
Quand~ na t erceira discussão do projecto ~e seus sonhl!s, convem; ent1·eta.nto,em que o 

mandou uma. emenda, esperava. que a Com· 1~eal é aqulllo _ que e roa.~, c?~ce1to de 
missão formulasse uma sub-emenda, isto é, Llttré, porque nao se phaota.su1. fm_a dos ele· 

. que, qua.nrlo a pl'ole estive!ise em ida.de de mento~ da natureza.. O !lue .ah1 está é o 
eontr~hir casamento, pudesse se fazer v a.cci- d~sp~t1smo um goy?<'D.O arb~t:ar1o, sem <;on
na.r, 1ndependente da. a.utoridadc d o pae e s\liu1~o e ~em le1 , não é 1sso a. Rep~bllca, 
mãe de familia. A respeito des.~a. emenda. el~a. nao e~;1stE! ainda, Passa a defiou o que 
não se encontra. no parecer em discussão seJa democmcw., gov~rno do povo pelo povo, 
sinão 0 seguinte: .:A emenda do s1-, Erico ou pelos seus ~ll'lmedH~,tos repr~s~ntantes nos 
Coelho annt<lltl 0 projecw to1-nalldo·o i.mlb· poderes publlcos, se.Jaro munr~1paos, est-:1.· 
sisú nte., ' dua,es ou fed:eraos, de confarm1da.de com o 

A u m a.pa.rte do sr. Teixeil'a Bra.ndi\o, systema pol!tlco que_adoptnmos. 
tesponde que não oomprehende obrtga.torie· A uma. obsorvaçao do . Sr. _Prasldente, 
dada mora.! com sancQã.o penal. la.~nta q~e se lhe cercrue a. h berdade de 

Em pa.iz nenhum do mundo 0 l'Opresen- ma~1fes~a.çao_ de pensam~nto e que se lhe 
tanto da byglene invade 0 lar 6 -~accina 11 quetra tropruni.r uma or1ent~ção diversa. :t 
força.. que so vae traQan~o ao seu d1sourso; eutre· 

Não pretende demorar·~e na analyso do ~nto tal é a cons1dera.çã.o que te~ pelo se~ 
parecer da. Commissito do Saude; quet•apre· tllustre collega. de ])ancada., leade1 da. r epre 
oia.r o da de Orçamento .sobre a. medida. apJ'O· son~:to llumlnense, que lhe obse~va., como 
senWia nnlo Dr Rodrigues Dorin que t inha pr~1den~e em exerclclo, quo na.o prose-

r - ' • gutrá. 
por tlm ab~n~ar a. pena.l!da.de da multa e o Exp!íea. ú 81 •• Presidente a sua. observação 
tampo de PrlSM, . • e o or11dor prose2u o dissertando sobre a fór· 

~atlooo-lhe _autorldade para oppor·~e á. pr~- mula. do pl'Ogresso que, sem repetir palavras 
me1ra. Comm1ssão da Camara o pot• tsso9u.1· do rapublico rorJlantico, o velho Ca.stdla.r, é 
zera. quo a. .ca.ma.ra. fosse plena pa1•o. aes1st1r a democracia, quer sob o ponto de vista po· 
ao seu rac1oclni~ e dtzer·l~e si laborn.va. em li tu> o 0 governamental , quer sob o ponto de 
er ro pa.ra. que nao proseguiSse. viBta soeial. 

AHudJndo ao Dr. David Campistil, rela.tor O govemo nas democracias é governo de 
do parecor, diz ~ue S. Ex. é habillsslmo llm delegação e isso para q ue 01. governantes se 
contornar as drt!lculda.des e a. proposiio lê inspirem- na. vontade popular, o progrebso 
um trecbo dessa parecer quanto á. emenda do está Ol ra.zã;o direot~ da liberdade e na in
do mustre Deputado por Sergipe ao art. 2', vel'l!a da. autoridade . Nas demooracías os 
lettra. f, do projeoto, estabelecend o a. multo governa.nies consultam os lnte1•esses popu
de hOOO$. ao envez da que eslllbeleoe a lares, o do aocoruo com elles deliberam ele· 
projecto, de 2:000$, accorde com a. do regu- gísla.m. A fórmula do progrésso no sentido 
lamento de hy[iene, e cl'itlca. que S. Ex. ratidico se traduz pela coJ.>articlpacã.o do · 
U'lasse da. expressao tem·se ontentli!lo, quando povo no governo do Muníctpio, Estado ou . 
enuncia a opinião de que a diminuiçã.o do va- Nação ; no sentido socia.l o progresso está na. 
lor daa mul~s coasU~ue dimin.ui.Qio de renda; ra.J&o directa. das lillerdades publicas e in· · 
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versa da autoridade, ou na compressão que a 
autoridade pode exercer sobre cada uma. 
das modalidades da manifestação do povo. 

~· esse o idéal pelo qual se tem batido e 
do qual sente ver . afastado a seu tfl.lentoso 
oollega Sr. David Campista, a.liás a.mparado, 
na discussão, do seu querido amigo o Sr. Me
deiros e Albuquerque. 

O estado moderno, tendo cada vez mais a 
restringir a,~ liberdades e a absorver a inicia
tiva pa1•ticul<u•, creando obices á liberdade 
do individuo, si não é p:tra. a felicidade de 
todos que a democracia triumphou, para que 
o povo pudesse ser o me"ntor dos seus des· 
tinos, .po1•que considerar a. democracia a 
maior das conquistas modernas 1 

Reeorda a velha imagem dos carnei.ros de 
Pa.nurgio do tempo da assembléa provincial 
fluminense e affi.l'ma que realmente o povo 
~em sido o rebanho, a quem se arrancam 
1m postos e mais impostos, tributações e mais 
tributações, sem que disso lhe venham. van
tagens, mn.s apena-s em proveito de pequeno 
numero de bem-nascidos. A um aparte do 
Sr. David Campista, cita o exemplo da. va.c
cina. obrigabria, meio de emp1•egar moºos 
hn. po_uco sabidos das nossas faculda.des ; a 
questao do exame de madureza, cujo adia
meuto pela Camara vem felicitar moços 
estudantes e encaminhar filhos e .sobrinhos 
na carreira do mn.nrlarina.to, pela matricula 
facil nas escolas supario1•es. 

Acha desnecessa1•ias as faculdades de ensino 
superior ; com o progresso da bygiene não 
lla mais molestias ; são 50 medicos pa1•a 
um doente e então é p1•eciso inventat• fun
cções para medicos que não teem clinica. 

lnventa.-se o orgão e depois a. funcçio para. 
esse orgão ; inventou-se a vaceinação . para 
os vaccinadores ; para pagar-lhes o salario é 
mister o dinheiro e esse ha de sahir do povo. 
E' triste o facto, mas é verdadeiro. 

Prevê .que após o Estado ·vaccina, venha .o 
Estado bubonica e demonstra scíentifica
mente que esse processo de pro:phylaxitt é 
um perigo no decurso da epidemia. Estuda. 
a obrigatoriedade da vaccina.ção sob o ponto 
de vista geml e :Por deducção chega. á · con
clusão de que, para ser logico, o Estado, na. 
sua tutella sanitaria, deve invadir a csphera 
J.a medicina privada. E assim, si temos hoje 
o Estado vaccina, tsremos amanhã o Estado 
clyster. Conclue o seu discurso fazondo um 
appello aos seus illustres colleg.:ts Srs. Me
deiros e Albuquerque e David Campista., por 
que não permaneçam na evoluta do progresso 
em que se o.cham, a.tra.zl\dos de urn eeculo, 
quando o individualismo estava em luta com 
o socialismo por conta do Estado. 

O seculo porvir não será do individua
lismo porque, a lei do rithmo não :permitte 
que o seja.; ha uma força latente que impelle 
a sociedade no campo do individualismo ; 
entretanto, fal·a recahir no sentido da .disci
plina pelo Est!ldo. 

Tambem não será do socialismo por conta. 
do Estado. Nesse tempo virá a. anarchia., o 
per iodo da desneQessidado do Governo. E o 
oradot• não conhece pa.iz a.lgum do mundo 
que estej i.\ tão pt•eparado pa.t•a. o advento do 
seculo actual do socialismo do que o Bra.zil. 
(Muito bom; muito bem. O orador é multo 
felicitado.) 

Vae a imprimir pau entrar na o1•dem dos trabalhos o seguinte 

PROJF!CTO 

N. 199 B-100'5 

Redacçtlo pal'ét 3 5 discuss,io r.lo p>·ojeclo n. 199, deste clr.no, qtw orça ct Receita Gtwa~ da 
· Repttbliccc pa1·a J90ú 

A1•t. 1. 0 A Receita Geral da Ropubllca, <lo3 Estados Uniüos do Bra.zil é orçada em · 
47.844:880$889, ouro, e 261.133:000$, papel, e sar<t :realizada com o :producto do que for 
anec:J.uado dentro do exercicio da p1•esantn lei, sob os seguintes titulos: 

Ouro P;1pel 

Ordinaria 

. IMPORTAÇ~ÃO 

1. Direitos de importação para consumo, de accorJo 
com a tarifa expedida pelo decreto n. 3.617, de 19 
de marco de 1900, e observadas as modificações 
introduzidas pela lei n. 1.144~ de 30 de dezembro 
de 1903, excepto com relação ao sal, ao lupulo 
(classe sa, n. 114 da Tarifa), á cevada torref~cta 
(classo 7a, n. 95), cujas taxas de $030, de $300 e de 
$080 respectivamente ftcarn estabelecidas... • . . • . • 33.600:000$000 126.000: 000,~000! 
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2. 2 ~·· ; ouro, · só me nte s'lbre os D!. 93 .e 95 (cevada. 
em grão), 96, 98 e 100 do. _classe 7• das Tarifas 
(coreaes), cobrados em toda . rJ. Republica sobre o 
valor olllc ial da m erco.dorla, . corno presentemónte 
Da vlgeneia da lei n. 1.144, de 30 de dezembro 
de -1903. ,' , . • ;-• •• -•••. ~ .......... . .. .- ..... . ; .. · .. ;. 

.3, Eipediento de generos l ivres de direitóa de consuino. 
4 , Dito de capàta.z ias ; ..• . : ............. . .. ... .. ~ ... . 
s~ Armazenagem . ....... .. ........... . .... ... ... .. . .. . 
6, Tau de eatatis t íca_ .. ~ . ...... . ......... .. _ ... ...... . 

._ENTRAi>A, HlllDA. N ES'I' _A.DIA DE NAVIOS 

7~ rmposto de pha ~·óa~ ......... . .. ... ............... .. 
8. Ditr)_ de_ doc1s., .............. ..... . , ..... · ...... -.. . 

ADDIC! ON A.ES 

9 , !O ~f• sobre o e:~pecielite dos genoros livres de di-
reitos .- ... .- .... .. .. . ... . ........ . .. .. .. .. ... ... . 

E~PORTAÇ!O 

O, Pit'Oi~'n dll exp:Jrho;~J do t~rrit?río d:) A~re . . . •.•.• 

I "'TERIOR 

1, Raoda da Estrada de Ferro C.,ntra.l do Br azil ....... . 
•I. Re11das das estt•a.das de f<Jrl'o adquiridas pelo Go· 

ver.no .. •. ......... . ...... ..... .. . .............. 
--3. Renda do Cor reio Get•al ....... ... . . ............... . 
.4. Renda dos Telegra,phog . . .... .. . . .. ; . ... .... ..... .. . 
.. 5. Renda da Fazenda. de Sanb Cruz e ouu·a.s .. .•. .. . .•. 
'6. Dita. da Casa de Correcção • . ........ , . .. • . . . .. •••. • 
;7. Dita. da Imprensa. Nn.ciona.l o D la1·io 01/iGial • • •. • . .. . 
·a. Dita do La&ora torio Naoional do Ana lyses • • ••• . ..• •• 
,g, Dita. doa Arsena.es .... . . .. . ...•...•. • . , • . . • , . . •.. .. 
:·-o. Dita da. Casa. da. Moeda . . . . . . . . . • . • . • • • . . . .. ... ••. . 
' L Dita do Gymnasio Nacional ..... .. .. , .............. . 
:2. DHa do~ Institutos dos SurdoM·Mudo! e dos Men1nog 

Cégoa, ••••••••••••• •••• , , •••• , . . ................ . 
3. Dita do Instituto Nacional de Muslca •. • , •.•.•.•.••• . 
4. Dita das matriculas nos estabelecimentos de !nstru· 

cçlo superiot• ................ .. ............... .. 
5. Dita da. Asslatenala. a Alienados . . .... ... . .. ... ..... . 

; 5, Dita. arroc o.dada nos consulados • •• •••• ••• •••. • • • , •• 
~. Dita. de l!roprios nacionaes ... : .... .. ..... . ... .. . . .. 
ri:! . Dita da. Estrada de Fer ro do R to do Ouro, •. . .• , . •. , . 
;;_3, Imposto de sello .. . .. ... . ........ . ..... ......... . .. 
~'_-) . Dito de tt•a.nsporté . ... . . ............ . , , ........ ; .. . 
~.1. Oito de 3 1/2 •f. sobt•e o cnpital da.s loteria.s federaes 
.-·, e 5 •/o sobre a.s esta.duaes.,, •... . . , ... : . ...... , , , 
}.~, Dito BO bre subsidios e venc !mantos, CJ:Ceptuados 08 
i :. dos Minis tros do Supremo Tribunal Federal e juizes 
:·'. tOdernes, e!feotivos e a.po3entados ............... .. 
: :.;, Oito sobra consumo de a.gu l,., ... . .............. . . . 
~~, . Dito de 2 1/ 2 •/. l)bre os dividenios dos titulas de 
J.~ . bancos, comp1nhias o a socledde3 a.nony~a.s . .. . , . 
cJ•. D1~ sobre C;t.,a,s de spor t de qualquer especte, na. Ca.· 
:-.~ pit;a.\ F~eral . . . .. .. • , . . • . , . , .... ,, •••. , , , .••• . , • 
·=~ 
;".;'c 
~:1. 

: Ouro Papel 

250:000S;OOO 

* 
l • 800: 000$000' 
1.400:000-t.OOO 

$ 3.200:= 
$ _280: a 

2go: ooo$Qoo 
110:000$000 

$ 
10:000$000 

$ 179:000~000 . 

$ :5 .000: 000$000' 

$ 30 .000: 000$006' 

$ 

350:oooro 

i • . ... ' ' ...... 
. .......... , 20:000Wo0 . .... ........ 10:000 'lOO 

············ 3oo:gggpoo 
I t ' t t tI tI t t t 100 :00 00 
900 :000$(00 

130:=· . ........ .. . 
. .. 4; óôôiixió 200: .. 

13.000: 000 

······· ····· 4 .200 :000$000 

... , ........ 1. 500 : 000$000· 

40:000$000 3.300:000''000· . ........... l.soo:oooiooo 
. ........... l .600:000$000· 

.. ........ .. 10:000$000• 
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33. Dito sobre annuncios em cartazes, . ma.nusct•iptos ou 
impressos, affixa.dos .•· nos Jogares . publicos ou .. dis-
tribuidos em avulsos .................. •· ... ~ .... . 

37. Dito da apolioes e embarcações •••• • ••.• ~ ••. , •..•• ,. 
38. Contribuição das companhias ou emprez·.ts de estradas 

de ferro e outras. ; .............................. . 
39. Fóros de terrenos de marinha ..•.••.••••....•.. , •. 
40. Laudemios ....•.•..•.•••.•••.••••.••.....•..•..••. 
41. Premios de depositos publicos •. : ..••..••••••.•••.•• 
42. Taxa judiclaria. •.•••.••••••••••.•••.•••• : • .•• . · •...• 
43. Dita de aferição de hydrometro3 .. .. ..•. ·~ ......... . 

CONSUMO 

44. Taxa sobre o fumo ••.••••••.•.••.•... : ........... . 
45. Dita sobre bebidas .•.......•....•........•..... . ... 
46. Dita sobre phosphoros .• : .•.••••..•.•.............. 
47. Dita sobre o nl de qualquer procedencia .......... . 
48. Dita sobre calçado .............•.•.. ; ••............ 
49. Dita sobre velas ....................•.............. 
50. Dita sobre perfumarias ............................ . 
51. Dita. sobre especialidades pharmaceuticas nacionaes 

e estrangeiras. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..•.•. 
52. Dita. sobre vinagre ......• • ••....................•. 
53. Dita. sobre conservas ..••.•••.•.•••.•.•••..•.•.••.• 
54. Dita sob1•e cartas de jogar ....................... . 
55. Dita sobre cha.péos .•..........•.•.. , .••.... , .•.•..• 
56. Ditt sobre ben~alas ..•.... . . ,, ....•............•.. 
57. Di tllo sobre tecia<'s ..•..••. , •.•..•.•...••.......•. , .. 

Extra.ordinaria 

58. Montepio da. Mal'inha. •••••..••••••.••.•..•.•••••• 
59. Montepio miUtar •.••••.•..•..••••••••.••••.••.•• 
60. Dito dos eny>regados publicas •.••.••••.•.••.•.•••• 
61. Indemnlzo.çoes •••...••.••••.•.••...•••....•••.••• 
6.2. Juros de capitaes nacionaes .•........•.•.........• 
63. Ditos dos tftulos d'l. Estrada. de Forro da Bahia. e 

Perna.mbueo ....••. . .••..••...••....•.•..•....•... 
64. Remanescente dos premios do bilhetes de loterias •. 
65, Imposto de transmissão de propriedade, no Districto 

Federal ........•..•..•••.•.•.•••....••...••....•• • 
66. Dito de industria. e profissões, no Districto Fe-

dera.! ..••••••.•.......••.....••..•..•.•..•.•••••.. 
67. Producto do arrendamento das a.reia.s mona.zitíca.s .• 

Ouro 

............. 
106:666$667 

401000 lO 000 
8:000 000 
4:ooo ·ooo 

500:000 000 

1:614$222 

Renda com a.pplica.çã.o especial 

68. 

Fundo de resgate do papel-moeda : 

) 

1. o Renda em papel proveniente de arrenda
mento das estraaas de Ferro da União ••••••..• 

2.!) Producto da. cobrança. da. divida. activa. da 
U. nião~ em papel ..•.•...•...•..••.•••..•.••.• 

3.0 Todas e quaesquer rendas eventua.es percebidas 
em papel •..•••••••••.••..••. , .....•.••.••.• 

4. 0 Os saldos que forem apurados no orçamento. 1 I 
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Papel 

I :000$000 
700:000$000 

1 .270:000$000 
30:000$000 
70:.000$000 
30:000$000 

130: 000$000 
l :000$000 

5.600:000$000 
4.500:0001000 
6. 500: ooo. ·o o. o 
3.700:000 000 
1.100:000:000 

320:000$000 
380:000$0oo 

550:000$000 
160:000$000 

1 • 000: 000$000 
200:000$000 

1.000:000$000 
30:000$000 

8.400:000$000 

120:0001000 250:000 000 
670:ooo ·ooo 
6oo: ooo ·ooo 
200:000 000 

26:ooofooo 
2. 000:000$000 

2. 600:000$000 
360:000$000 

350:000$000 

600:000$000 

2. 000:000$000 
$ 
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69. 

ANN.A.ES D.! CA~lARA 

Fundo de garantia do pap~l-moeda: 
L o Quota.. de 5 • f •• ouro, sobre todos os direitoB da 

importação para. consumo .... ,, .. , . , .•.• , , , • 
2.° Cobrançil. de. diYída activa, em ouro., ........ 
3. o Os saldos das taxas arl'eca.dadas em ouro, de

duzido~ os serviços que! nesta es:pecie, o The-
souro ~ obrigado a custear ............... .. 

4." .Producto integral do a.l'randamento das estra.-
das de ferro da União, que ·ii>'!ll' sído ou for 
e>tipula.Jo em om~o .• . .....• , , ............ . 

5,o Todas e quacsquer rendM eventuaes em ouro. 

70. Fundo para a caixa do resgate das apolices das 
estradas de ferro en~a.mpadas: 

Arrendamento das mesmas estradas de forro •• , ••. ,. 

Fundo de amortização dos empr~stimos internos : 
\ 1, • Receita. ~roveni~nte da. v-enda de generos e 
J .de propl'los nac10nae.s •••.••..••. · •••...• , •• 

) 

Depositas : 
2.• Saldo ou excesso entre o recebimento e a.s 

restituições ..... , .... , .•. , . ; , • , ... , ••. , .... 

71. 

í2. Fundo destinado ás obras de melhoramentos dos 
portos, executadas 11 custa da União : 

Rio de J:meiro ................................... . 
~Iara.nhii.o ................... , ..•• , ............... .. 
Fortaleza .......... ,, ........................... .. 
Natal. ........................................... . 
Parabyba. ....................................... .. 
Parana.guá ....... : .............................. .. 
Recife ................................... , ••.... ,. 
Maceió (Jaraguá.) ....... ,, .. , , , .................. .. 
Floríanopolis ................... • •.• , .• ,, ... , ..... . 
Rio Grande do Sul ........ ,.,.. , , .... , , . , • , ..... , •• 

Art. 2, 0 E' o Governo autori~ado: 

Ouro 

8.400:000$000 
100$000 

................ 

110:000$000 
10:000$000 

W0:000$000 

.. ~ • I t I t • t t. I t I 

··········-··· 

3.000:000$000 

Pap~I 

~ 
$ 

$ 
$ 

1. 658:000$000 

150: 000$000 

5.000: 000$000 

500 :000$000 
150:000$000 
200 :000$000 
130 : 000$000 
IOO :OOOijiOOO 
100:000$000 
800:001000 
100:000 000 
150:0 00 
800:000 000 

------·- -------
47.844:880$889 ~61.1$3:000$000 

I. A emittir como antecipação de receito., no oxercicio desta. lei, bilhetes do Thesouro 
até !t somma. de 25.000:000$, que serão resgatados até o :fiJi:l do mesmo exercício. 

II. A receber e resti tuir, de confol'l)lidude com o disposto no a.rt. 41 da lei n. 628, 
de 17 de setembro de 1851, os dinheiros provenientes dos cofres dos orphã.os, de bens 
de defuntos e ausentes e do evento, de premias de lote1·ias, de depositas das caixas 
economicas e mentes de soccorro e dos deposites de oui.ras Ol'igeng ; os saldos que 
resultarem do encontro das entradas com as sahidas poderão set• applicados ás amor· 
iizacões dcs emprestimos internos ou os excessos- das restituições serão levados ao 
balanço do e:s:ercioio. 

m. A cobrar do im}losto de irn:portação para o consumo 25 °/o em ouro, sendo 5 •/o 
para o fundo de garanti a e 75 •;. papel. 

IV. A cobrar para o fundo destinado lis obras de melhoramentos doi portos executados 
á custa da União: 

1.• A taxa até 2 °/o ouro, sobre o -valor official da import.acã.o do porto do Rio de 
Janeiro, exceptuada.s as merca.dorias de que tr11ta o n. 2 do art. 1.• 

2. • A taxa de um a cinco réis por kilogra.mma. de mercadoria que for ca.rregada ou 
descarregada., segundo seu valor, deatino ou procedenoia dos outros portos. 

Paragrapho unico .. Pa.1·a a.ccelerar a execução das obras l'eferidas poderá. o Go"Vel'llO 
uceitar donativos, ou me~mo auxílios a titulo oneroso, oíl'erecidos pelos Estados, munici-
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Piosou associações interessadas no melhoramento, comtanto que os encargos resultantes 
de taes auxílios não excedam ao producto da taxa índica1a.. 

V. A conceder isenção de direitos, a. requisição . dos governos. ·· dos . Estados, das 
municipalidades e do Districto Federal, ·. ao material importado para. · ser applicado a 
fins de saneamento, abastecimento de agua, reded de esgoto, illuminação e embelleza
mento, respeitado o dispostú no art. 8° do decreto . n. 941 A, de4 de . novembro 
de 1890. 

Art. 3. 0 Os 2 °/o ouro, de que irata o n. 2 do art. 1°, que forem cob1•ados no porto 
do Rio de Janeiro, serão applica.dos ao fundo constituido pela taxa de que .trata o n • IV, 
parte la, do artigo antecedente. . 

Art. 4.o A publicação ordenada pelo art. 19 da lei n. 2ô, de 30 de dezembro de 1891, 
passará a ser feita no Dim·io Otficial <.~ expensas do concessionario da isenção, si esta não 
for derivada de contracto ou feita a r,epresentantes do corpo diploma ti co e consular. 

Art. q. o Contin(za. em vigor o disposto no art. lO da lei n. I . 144, de 30 de dezembro 
de 1903. 

Art. 6. 0 Permanrcem em vigor todas as disposições das leis de orçamento antece
dentes, que não versarem particularmente sobre a. fixação da receita e despeza, sobre 
autorização para marcar ou augmentar vencimentos, reformar · repwt.ições ou legi.slação 
fiscal e que não tenham sido expre~samente revogadas. 

Art. 7.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 25 de outubro de 1904. - Cassi(lno do Nasc·~1Mnto, Presidente. 
-Urbano Santos, relator. - Fl'ancisco Veiga. - Gor11elio da Fonseca. - Patela Ramos.
Laurindo Pita. 

Compareceram mais os Srs. Sá. Peixoto, 
Aurelio Amorim, Passos Miranda, Carlos de 
Novaes, Indio do Brazil, Urbano Santos, 
Cunha Machado, Chrístino Crnz, Dias Vieira, 
Bezerril Fontenolle, Virgilio Rrigido, Frede
l'ico Borges,Sergio Saboya,João Lopes,Fonse
ca e Silva,Pereira Reís,Teixeíra de Sê.i,Medei· 
ros e Albuquerque,Josê Marccllino, Esmeral
dino Bandeira, Cornelio da Fonseca, Arroxol
las Galvão,Oliveira Valladão,Castro Rabello, 
Tosta, Feli:x: Gaspar, Au14usto de Freitas, 
Radrigues Saldanha, Ga.ldino l.oreto, Hera
dia de Sá, Bulbõ~s Marcial, Fidelis Alves, 
João Baptista, Bellsario de Souza., Henrique 
Borges, Adalberto Ferraz, L·nnounier Godo
fredo, Ca.logeras, Nogueira, Olegario Maciol, 
José Lobo. Benedicto de Souza, Lindolpho 
Serra, Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, 
Marçal Escobar, Germa.no Hasslocher, Riva· 
da via Corrêa, Jamea Darcy, Domingos Mas
carenhas e Homem de Carvallw. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Paula Guimarães, Warrder
ley de Mendonça, Raymundo Nery, Hosan
nah de Oliveira, Rogerio de Miranda, Anto
nio Bastos, Guedelha Molll•ão, Paula e Silva, 
Walfredo Leal, Trindade, Arthur Orlando, 
Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, Ray
mundo de Miranda, Joviniano de Carvalho, 
Leovegildo Filgueiras, Vergne do Abreu, 
Pinto Dantas, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Santos, Eduardo Ramos, Marcolino 
Moura, Corrêa Dutt•a, lrineu Mu.chado, Mello 
Mattos, Silva .Castro, Bezamat, Cruvello 
Cavalcanti, João Luiz, Carlos Peixot.o Filho, 
Penido Filho., Francisco Berna.rdino, Bueno 

·:v.ot. 1rl 

de Paiva, João Luiz Alves, Leonell<'ilho, An 
tonio Zacarias, Henrique Salles, Carlos • Otto 
ni, .Manoel Fulgcncio, Olyntho Ribeiro, 
Rudolpho Paixão, Padua Rezende, Jesuino 
Cardoso, Domingues de Castro, Francisco 
Romeiro, Valois de Castro. Rebouças de 
Carvalho, Arnolpho Azevedo, Alvaro de 
Carvalho, Azevedo Marques, Rodolpho de 
Mü•anda, Aquino Ribeiro, Can1ido de Abreu, 
Ca.rlos Cavalcanti, Carvalho Chaves, Luiz 
Gualbcrto, Angelo Pinheiro, Victol' ino Mon
teiro a Campos Cartier. 

E sem causa os Srs. José Euzebio, João 
Gayoso, Francisco Sá., João Vieira, Bulcão 
Vianna, Prisco Paraíso, Moreira Gomes, José 
Monjardim, Nelson de Vasconcellos, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá F1•eire, 
Amnrico de Albuquerque, Paulino do Souza, 
Vii•iato Mascarenhas, Bernai.·do Monteiro, 
Ribeiro Junqueira, Astolpho Dutra, Carneiro 
de Rezende, Bernard~s de Faria, Camillo 
Soa.res Filho, Sabino Barrozo, Ca.millo Pra
tes, Galeão Carvalhal, Bernardo de Campos, 
Costa Junior, Amaral Cesar, Leite de Souza, 
Paulino Carlos, Francisco Malta e Alfredo 
Varella. 

O Sr. Presidente-Continua a dis
cussão unica do parecer n. 121 D, de 1904, 
da Commissão de Orçamento, sobre emondaa 
offerecidas na 3a. discussão do :projecto 
n. 121, deste anno, do Senado, que torna. 
obrigatoria em toda a RepubliM. a vaccina.
ção contra a varíola.. 

Tem a palavra o Sr. David Campista. 
76 
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O Sr. David Oa01plsta ...::.:.RG
lator do pa• ecer em debate, tem necessidade_ 
de vir á tribuna responder ao nobre collega 
que vem de s81ltar-se. . · .. 

Será breYe, porque o assumpto está. com
pletamente esgotado; nada mais · resta. a. 
dizer, pró ou con.h·a. oprojecto que consi2"Dll. 
a vaccioação obrigatoria.. 

Fol accusa.do, tão• · sómeute, por uãQ ter 
interposto pareceu, a rospaito das emenda~ 
apresou tadas em 3• discussão ou melhor; de 
ter sido por demais laconico. 

Não procisa.va. repetir textualmente. o pa
recer que teve .occaaião de. ·elaborar contra 
essas mesmas emendas. qu11.ndo ·oJferectdas 
no se.sundo turno de d!lbaie. Reportou-se, 
.por isSo, &qnelle seu. trab&lho, uma. vez que 
contra. as· a.Uudidas emendas m!lita.va.m a.s 
mesmas razões que ó levavam a oppor-se á 
adopção de lias. na discu,-são anterior. 

Podia faze1· ponto aqui, mas a.pr.:»veito o 
ensejo de estar na. tributia, para. tomar em 
consideração :~.lguns topicos do discurso pro-· 

· ferido pelo nobre Deputado Erico Coelho, n& 
:!• discussão deste projecto. . · 

Foi clt~.&sUicado pelo honrado collega., entre 
os <JUe es&ão empenhados em dar combate ao 
posttlvismo. 

E' uma. clamorosa. injustiça.. Acceita, do 
po.rttivismo, umas tantas cousas que lhe 

, agra.dam e :rejeita. outras. Procede da mes
. ma. fórma C)JU relação ao spencerlsmo e a 
: outras escolas pbiloS{)pbicas. Não está. fll\ado 
a nenhuma déllas; considera-se um ecle· 

·otico. 
Accre~~ee que -tem grande admiração pelo 

honrado Sr. Teixeira Mendes, poderosa. men· 
· ialida.de, que discllte todas a.s questão so
. oiaes, com muita supetiol'idade, sem moles
tar os seus adversar10s. 

Não é sua intenção, porianw, dar comb.:lte 
ao poslUvismo, oomo ae aJigul'Ou a.o nobre 
Deputado. · 

Vae, agora, oonsider:u- um outro trecho do 
discurso do illustrado representante f!umi· 
IUlDie, 

Contestou S. Ex. que os mormões de Uto.h, 
.na. America do Norte, tivessem invocado a 
liberdade espiritual, como argumentA> ·em 
favor da polygamia que os poderes publiQOII 
que1•ia.m cohibir na.quella. oircumscripçã.o 
territorial america.na., como contraria ê1. ci· 
vlllzação occfdental. 

Uma lei do Congresso Federal, em 186.2, 
probibiu a. polygamia e ao declarar impliol
ta.rnen~ a. constítueiona.Uda.de desta lei, o 
c"Mefju•ti~~ Morrisson Waita, assim dellatu 
os limites di.\ liberdade reljgio.~a, S!!IUDdo a 
Con&tltu1~f.o ~metita.ua. ; 1L 81 as leia n~a. 
teem a ver oom a• Greaças e OJilnmea reli· 
riotas, podem Interferi I' na pPat1ca. 

· Supponlla·se que os saoriftcioo humanos. 
ftzessem· parte de um culto religioso ; quem· 
su~tentto.ria que o governo que nos rege, não 
os ·devesse · i_mpedir. 'i Si. uma. viuva. atllr· 
rriaSie que a. sua Cl).tisciencia, . a sua te reli
_giosa. a obrigam a sepultar·!& viva. no tiimulo 
do .· m:l.rldo,- o Govel'no. civil deveria con • . 
sentir f As leis em . que se baseia a noss!l 
,wciedade nia_admittem a polygamia.; pode· 
se ·_ pe>•mittil-a em virtude . da. liberdade reli
giosa. ~ li!SO ·equivaleria · a. deelaral' as leis 
religiosas superiores áS eivis, oonsentir·qu& 
cada cilladão &etsa a propria lei e destruísse-
assim \odo o governo ciYil.,. · · 

&ta. sentenoa responde ao nobre Deputado. 
Eram estas as COJ:!.Síderações que tinha a 

ta.zer. ( Milito btJ>~ ; muilo bem. O orador é 
111 ui lo G~<tn}Jl-imentada.) · 

O 8ll". Erlco Coellio - Peço a. 
pala. na para uma explicação peswal. · 

O Sr. Pre<4ldeote- Onobre Depu· 
tado póde fallar sobre o projecto. Tem a. 
pa lavra. • . 

O Sr. E rico Coelho ( pGi!'a "ma 
explio«ç<fo _p~.toat) - S1·. PJ."esillente, quero 
sótnente JllStifica.r-me de não ter a,inda pu
blicado no Di~l'iQ do Con!Jl·esso o meu derra
deiro discurso, na. iutagra.. 

De ha. a.uno> a. esh parte, nii.o publico os 
meus discursos 0(1. integra. sinão depois de 
ter copiado, pagina. por pagina., os Mtas 
stenographlcas. 

Vou e:tplioar porque tomei e;:sa resoluc;M,_ 
e, a.inda bem que esU presente o meu illus~ 
tre amigo Sr. Bolisario de Souza., que dará. 
\eStemunho do facto que vou referir • 

Copio e guardo a.s notas 11f.enog-ea.pb.ica.s 
antel de mln!l!l.l' & copi~ p~ra o Diar io 
~o Con!JreuD. · 

E eomprehende a cama.ra. quo si corrigir 
as notas stenographicas é o castigo de qtlGlU· 
!alia ; quanto ma.is, tira.l-a.s a limpo essas 
folhas á parte. 

Guardo as nota.s stenogra.phicas, e sabem 
VV. Exs. para que 1 Par.>, não ser acousa.do, 
de publicar no Dia,•io do Co,.g;·essa palavras 
quo nã.o tenha proferido de!Sta tribuna. 

Já uma. vez tive necessidade de exllibir a.s 
notas do stenographo, para juatiflcar-me da, 
a.ccusa.çãa 11ue me fez o meu amigo Sr. Beli· 
sarlo de Souza, meu companheiro da ban
cada. Só de ante das notas s tenogl•aphica.s 
S. EJt. se convenoeu de que eu não lhe tinha. 
att-ribaldo o a.pa.rtl! contra o qu11ol S. E:r;. 
protestava. 

Qua.ndo quero da.r o discurso n11. Integra. 
Gu copio l>lllllfl por pa.gina. das nota.s, o que 
ra.ramente CaqD, pois, enteado que o orador, 
IJ eomo o 111tor, a impressão que produz-
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é de . momento .. e .. ninguem recorre a pu
blicaoões do Dim·io do Cong1·esso, para. firmar 
opinião antes de votal". 

Estou trasladando para outras paginas 
as notas stenographicas, para que o illustre 
Sr. David Oa1Dpista possa ler na. integra. o 
metuliscurso. · .·. · · · . . .·. 

E ba de ,·er que na auzencia de Ex., au 
não faltei com as referencias · pessoaes devi
das ao seu caracter, a sua. intelligencia, ao 
seu . saber. 

Discordei de S. Ex., critiquei suas dou .. 
trinas, . sem descambar · para o terreno da. 
descortezia. · 

Os Srs. Deputados que me . ouviram, dirão 
si por acaso eu me desviei, uma só linha,
do cavalheirismo com que costumo tratar a 
todos. · 

A proposito da allusão que S. Ex. f~z a 
polygamia dos mormons, descabida, na dis· 
cuS!ão sobre a vaccina. ••• 

O Sa.. DAVID CAliiPISTA-Não apoiado. 
0 SR o' ERICO COELHO - ••• alludindo aos 

mormons nos Est-ados Unidos. S. Ex. tinha 
dito que nem pelo facto dos mormóns in v o· 
carem a liberdade espiritual ou religiosa, 
nem assim a po1ygamia deixou de ser repi•i
mida. 

Eu, porém, repliquei a S. Ex., que nem 
pelo facto do Congresso profligar a poly· 
gamia. nem assim os mormons mudaram 
de costume a esse respeito. 

Acaba S. Ex. de citar uma sentença do 
.. Supremo Tribunal dos Estados-Unidos, que 
vem em abono da opinião que emitti. 

0 SR. DAVID CAMPISTA-Não apoiado. 
Eu disse mais que o ter1·itorio de Utah, 

o.pezar de ter 150.000 habitantes e ser muito 
rico, não fôra admittido a fa.zet• parte da 
União, como Esta.do, por c~usa. da poly-
gamia. . 

Mas ultimamente, acorescento eu, isto é, de 
1900 a esta parte, o terl'itorio de Utah está 
admittido como uma das estrellas que ftgu· 
ram no estandarte daquelle paiz ; isto é, 
Utah ,já não é mais um territorio, mas Es· 
ta.do da. União Norte Americana.. 

Quer dizer que o Congresso o considerou 
emancipado . Utah da tutoria qual territorio, 
admittiu-o na confederação, a despeito de 
lá. ainda. se observar o mesmo costume, diga
mos o mesmo defeito social, da polygamia. 

Foi o que eu disse no meu discurso derra
deiro. 

Terminei dizendo que se está observando 
no Utah um movimento no sentido da mono· 
gamia, facto que se não explica. nem pela 
acçãa regressiva do Congresso, nem pela pre· 
~a.cão evangelica, como algumas igrejas pro· 
testantes se gabam ; mas ao factó biologico 

de se ter equilibrado o numero de ~ulberes 
com o numero de homens, ahi em . utah do 
mormonismo. Não ha. nenhum milagre no 
phenomeno social, · cujo determinismo bio
logico é conhecido. 

Eis ahi a < explicação ...• quo tinha a. dar po:u 
hoje • . · ·· . ·· ·.· . . · . 

Quando o Sr • David Campista ler o . meu 
discurso na integl'a, verá. que tratei S . .. Ex. 
com a. maxima. cortezia. (11/uito be'm! muito 
bem!) 

O Sr. Presldente-Contimla. a; dis 4 

cussão uoica. do pa.reeer n. 121 D, del904, 
da Commissão de Orçamento sobre emendas 
oft'~recidas na 3a discusllão do projecto n. 121?.
deste anno, do Senado, que torna obrigato
ria. em toda a Republica. a v"ccioa.ção contra 
a varíola~ 

O Sr. l'Weiva-Peço a palavr.l. 

O 8r. Presidente-Tem a pa.lavr& 
o nobre Deputado. 

O Sr . . N e i v a começa rendendo os 
mais enthusiasticos louvores ao bellissimo. 
discurso do nobre Deputado por Minas, e 
aprcch.do ondor, o Sr. David Oa.mpista. 
Com a sua palavra fluente e elegante, S. Ex h 

demonstrou que são admiS.<:tiveis todos os . 
estylos : os tragicos, como os fa.cet;:,s, os gra.· 
ves, como os espirituosos, sem que uns. 
tenham o direito de se revoltat• contra os ou
tros . 

No estylo faceto. que, aliás, o orador tam
bem cultiva, embora pallidamente, já esta. 
camara O'!J.Viu palavras como as de um 
S. Lourenço, um Ferreira Via.nna, um Cote· 
gipe, um Lafayette, um Godoy e agora. mes
mo, afora o orador, que se não conta pa1-a o
caso, ouve-se repetidamente o bello hmnour 
do Sr. David Campista e a. espirituosa ironia. · 
do Sr. Moreira Alves. Os tragicos ou os bi
liosos podem, pois, sem zanga, ouvir os
bem humorados. 

Não cogita, discutir o assumpto em questão, 
principalmente agora que os seus paladinos 
recuaram do debate. Antes, porém, de dizer 
ao que vem, e só de passagem, declara, discor-
dando emb.9ra de algumas das proposiçõe& 
do distincto ora.dor que o prscedeu, que, si 
ser socialista é cuidar dos intere$SeS dos pe
quenos e defender o proletariado, o orador é 
socialista ; si ser socialista é intervir na& 
lutas entre o forte e o fraco, sempre a favot• 
deste, para que o capital não subjugue o 
braço, o orador é socialista. 

Embora só disponha da erudição de jor
naes, penu que o elegante e ameno orado1 .. . 
de Minas andou menos acertadamente con
fundindo o socialismo com o anarchismo •. 
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São, ao contrario, adversarios: Aquelle é o Rendendo estit homenagem aos taléntos· do 
futuro lneviia.vel, este é a .aruo,·s gue nM me· eloquente e tino ·ora.dor, cujo sal attioo t anto 
drara, principalmente no Brazn,, na bella aprecia,,. pelle desculpa da. quasi insa.nta. de 
phrasa do proprio Sr. David Oa.mptsb. contrnria.t· uma asserção de quem a su.>tenta · 

Bem sabe que 0 socia.Usmo pregado. pelo com brilho i noxóedivel-raro, e chog11. ·.atinai 
:illustl•o conde de Mun, 0 notavol pa.rlamon- ao que o t rouxe· á tribuna.. · . · · 
tar· tra:ncez, por sua a1·ra.igada. crença. repel-' Precisa . da\' um\\ s:~.tisf~o aos quo o ele

' l 'd d • t ll · lta d d geram, que, embora lll.zendo justiça. aos seus 
I o o pa.r.a.men °· mas e. e e vo 0 0 ca a sentimentos, podem ter ·. extra.nllado a sua. vez maiS 'Victorios:unente; bem sabe ,que 

esse socl.allsmo inspindo nas idéas luminosa.~~ brrisca mu1anQa de vo.to neate assumpto. 
cons11bstancia.das na mcmoranda ancyclíca. Foi uma. simples quost.ão de impre>.s!ies, 
.de Leão XIII-não se pódo cGufupdir com o um~ do · eac:.,nto, outra ·do revolta. ; a. pri
individua.lista. · · meit'l1; l)artiu do discurso do distincto Depil· 

Não h a pal•ida.de entrá as idéas socialistas tado Sr. Briclo Filho, cujos argumentos, no 
· e as exalt~tÇões anarcbistas :. são po1' t~l momento, furirà.m. o espírito do orador, dei

modo a.ntagonícas que a[uellas .nã,o · teem xanda-lhe i mpt·es.>os os in di cios de umu. ver
m ais encarniçado inimigo, na Italia, como na dadG, que tanto mais fulgia., quanto·· mais. de 
Allemanha,na França,,como·uos·pa..izes, onde perto se alludía aos interossea dos Estados, 

· ·o socialismo vae em marcha ovante, do QUe e, porQue talvez o orador não seja palr·iota, 
os ana.rehista.!l, pteferindo se collooarem 11a. opinião dos qoe hontem sustent!l.va.tn ser 

· a.té ao la.do dos republicanos ou dos.mona.r- acto de impa.triotismo passar uma. plrticula. 
chlstas a. .se amarem a estes, chegando ao da receita da União para o3 Estados, então, 
:ponto de travarem o. luta á, mão armada., deixou-se enchor de. apprehensõ?S pela hY· 

· como se tem ·Vél•íficado em oidadll3 italianas·,· pothese da pos.;ibilidade · de um iuconve
·como na. formo·sa MHão, onde, s&ja dito .de uiente a.o 3eu queridoEsta.do. 
passa.g&m, o socialismo é por t11I fórma forte · A ou·~ra impresSão - a. de r ev\llta., pene· 
que sua municipalidade é a. prova evidente ~rou no seu pensamento CJmo ttm desafio, 
do sua. accentua.da ma.ioria.,.o que se nota em como uma leviandade e como tzma fortis· 
out1•a.s cidades eul'opéas; e para mostral' o sima ft•aqueza- foi o som de um chwilli 
seu valor crescenoo basta recordar os tt•ium- marcial que estrondeou pela Camara, pa.s
:phos alcançados pelos socla.lista.s no ultimo sa.ndo-llle á porta., annunciando a. yresença 
:pleit o ao Beich.stag em Berlim, e no ardor da fo rça., na hora meamo da votaça.o, Nesse 

· com que estão elle.s a se apresentarem nesse momento, presa dessas duas emoções diver-
momonto pa.•·a a disputa. eleitoral na bella s:IS, ouviu pt•onuociar o seu no mo. Ern. a 
I~lia. . · ' ebama.da. N<<o! gritou, E o que disse então 

E lJa.r:L accentuar as lutas que se travam ficou dito. 
e as fundas separações reina.ntes en ~re essas Personificação, como é, da. sincei•ldado e 
duas esoolas, o orador lembra. a. reoonte ma· da rmnquez11., não esconde estes !ocidentes 
n!festaQão de desagrado que tGve o cminante da. sua. vida. p11.rlamenta.~ de 1ribuno que se 
parlamentar fraocoz Jaurês. lnstrúe apenas nas columnas dos j;>rna.es e 

Enuncia.dQs estas palavras na. defesa da nas queixas do.~ pequenos, que admira as 
·:prlncipios que,Si não abraça., quicá. á miogua concepQões genlaes do espírito parlament~r. 
â e conheclmen:Osradicaes (t~<to apoiado$),mas e abomina a.s imposições m11gasta.ti~as do 
para os quaos sente, ontl'etanto, um pendor poder, (;liuito bem; m11ito bem), 
natural, tendencia.s i~resistiveis, nio póde 
se eximir a. a.ttender a. outras proposições do o Sr- . BrlciQ Filllo-Sr . Presi-

. afa.mado or~or mineiro. dente, não se pelllle que vae ser modificada 
S. Ex. diz o· disse que felizmente nin- a. attltude assumida. a. 5 do corren>e, quando 

guem morre de fome neate raiz. COmo se declarei desta tribuna. não ma.is tomar par te . 
engana, nas alturas em que vive, o eapil·ito no debate sobre este assumpto, isso um sigoal · 
brllha.nte do nobrE' Deputado! Houve já quem de proteSto contra o a.ttenta.do da. sessão de , 
morresse de fome aqui nesta Republica.. A 27 de setembro, qua tloo.rá assignalado como 
.suppressão dos arsena.es produziu. desses re- um sigoill.cativo symptoma do desprestigio 
sultlldos fa.taes ! do Poder Legislativo. 

A GConomia ch9iOU a.te o assassinato io.ill· Não venho discutir os pareceres das Com· 
reoto I Sai b&-se disto, ao menos, pa:ra. se nã.o missões de lnstrucQão e Saude Pu bllca. e O r· 
Deg~r ao orador o remedio para esse mal, çamen1o, nem venho tratar das emenda.s 
flU~ndo ttmanhii, de novo, o vier pedir aos apre112n~da.s. A rejeição total das mesmas 
80QI oulleJU, ao 11\do do \ndeCeso defensor es~ de antemão combinada. e ingonuo seria. 
daiti&i pObree vloümM-o tenacissimo Sr. quem toue capa.zde a.ereditar que o contra.-
.c.J.uo do Soula. rio pudesso acontecer. 



Continúo, poi&, no proposito de não sanccio
nar com a minha colla.boração . aquelle acto, 
até então não pra.tic:1.do aqui, q_ue vale pelo 
aniquilamento das nossas funcções de legis
ladores. O meu fito é deixar perfeitamente 
salientado um facto gra vissimo. · 

Durantea. discussão,fimtm offerecidasmui
tn.s emendas, algumas de utilidade por todo.~ 
reconhecida. 
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20 dias depois, pôde figurar na ordem do dia 
para. passar pelo derradeiro debate. 

Croio não · precisar ·· dizer mais. Parece 
que .. ha uma · conjuração . para. .. a · nossa de- · 
pl'essão, para. o nosso enfraquecimento e 
pttra .a, nossa inutilíz<wão. Nem .ao menos 
se salvam.as apparer~cias. Procura-se ao 
cont1•ario, demonstrar que é simplesmente 
decorativo o nosso papel no · processo da for
mação das léis • 

Isto compunge, isto desola ! 
Eis o que eu desejo, Sr. Presidente, que 

fique registrado. (llíuitobem;; mtdto bem.) 

Para que o projecto não volta.sse ao 
Senado, confol'l110 declarou neste recinto um 
representante do Districto Federal, ao repro
duzir expressões do.Sr. Ministro do Interior, 
as prôpostas de modificação foram todas re
fugadas, promettendo-se, em ·nome do . go-
verno; incluir no regulalilanto algumas das O ~r. B :),r bosa Lima....;.. Venho 
medidas recusadas. apenas repet,ir textualmente as poucas pa-

Tomou-se assim publicamente o compro- lavras que proferi naoccasião da sa. discussão 
misso da regulamentação contra o vencidoe deste mm·avilhoso projecto. 
applaudiu-se a traiisfercncia ao Poder Ex:e· O Dim·io do Congresso diz textualmente o 
eutivo de attribuições que pertencem priva- mesmo que o Jornal do Commercio de 6 de ou
tivamente ao Congresso Nacional. tubro deste anno e todos os jornaes que pu-

Ainda mais, Amparados pela disposição do blicaram as minhas palavras. 
art. 208 do Regimento, alguns Deputa.dos, no Essas pala v r as foram as seguintes : 
momento de votar, usa.ram da palavm para 
o encaminhamento da votação, a proposito «O S1·. Barbo~a Lima vae dize1· quatro pau 
de cada emenda. Obstrucção ou desejo de . lavras incisivas que bem . caracterizem os· 
esclarecer, . segundo .cada um quiz entendm•. sentimentos . que lhe vão na ·alma; .quer 
o certo é que os que encaminhavam estavaiÚ dizel-as .aos seus concidadãos, não as quer 
dentro da lei, tanto que na propria loi não dizer á Camara, qUe não quer sn.ber mais de 
se poude encontrar uma disposição que lhos palavras. QUer explicar-lhe que, inaugurado 
tolhesse a acção. o regimen da mordaça, não ha mais como 

Era preciso, porém, resolYel' 0 mais de- discutir pn.ra deliberar, pesar alvitres J>a.r& 
pressa possível a questão. Ul'gi:\ votar sem decidir; que, negt\da illega.l e violentamente 
demora., sem perda úe um minuto, para que a pttlavra a. um representante do povo par•a 
o projecto fosse logo sanccionado e entrasse exercer o direito de l'equerer o que lhe 
em execução, afim do extinguir logo a. va- aprouvesso, na occasião em que formulou 
riola, afim do poupar vidas que estavam aqui um famigerado requerimento outro re· 
sendo ceifadas pelo terrive1 fiagello. A Ul'· presentante do povo, não existe mais Regi• 
gencia ora tamo.nha, a pressa era t[l.u ta. que rnento, não ha mais uma lei que regule t1. 
so assentou em recorrer á violencia. E assim no~sa actividade normal, não l1a mais com 
levantou· se na sessão de 27 um outro Depu- quem discutir ; só ha que dizer, ao reatar 
tado pela. capitat da RoJ>ublica, 0 se. Mello esta deplora.vel campa.nba, aos seus conci
Mattos, que, interrompenao a tarefa de yotar,. dadãos, que, dignos da liberdade, só são os 
propoz uma reforma regimental, 00: sen· capazes de se bater por ella e quo a situação 
tido da votação em globo das emendas res· creada. por esse memoravel acontecimento, só 
tantas, em numero avultado, algumas con- lhe merece a elle-o orador-representante 
signando providencias diametralmente op- do povo, o m~is profundo desprezo. (lUuito 
postas. E essa proposta anarchica, tumul- bem; muito bem.)» 
tuaria, draconiana, illegal e deprimente. Ninguem mais pedindo a palavra, ê encei'· 
até ent~o nunca. lembrada, foi na.quellé rada a discussão e adiada a votação. 
mesmo Instante approvada, porque as horas 
voavam, porque a. variola continuava a O Sr. Presidente-Antes de pas
devastar, porque era. necessal'io lancetar sar á. disct1ssão de out1·os projectos, a. Mesa. 
imm~diatamente a P9pulação. . julg~ do seu dever declarar, em resposta. ás 

P?Is bEl,m, Sr. Presidente, o Pl'OJecto teve cons1dera.ções do St•. Deputado Bricio Filho, 
a d1scussao encerrada a 5 do corrente e foi que sOa 20 do corrente foi publicado o pa
remettido ás duas Commissões. Andou-se -re~er da. Commissã.o de Oroamento 11obre as!l 
tã.o vagarosamente que o parecer sobre um emendas apresentadas ao projeoto que esta· 
a.ssumpto tão inadiavel, a. ponto de motivar belece a. va.ocinação obrigatoria, e só hon·. 
um golpe mortal no . Regimento, só agora tem foi este incluído na ordem do dia., por· . 
ft~ou preparado, só agora, a 24, só agora,. que a Camara estava discutindo dois orca·· 



606 

mentos. Houve, portanto, a. penas uma demora 
éle 24 horas por pa.rte da. Mesa. em incluil· o 
na ordem do dia. · 

Si, pois, a censura de S. Ex. é dirigida á 
Mesa, carece ella. de f11ndamento. 

O SR. Brucao FrLuo-Peço a palavra. pela 
ordem. 

O SR. PnE>IDENTE-Tem :~.. pa.la.vra pela 
ordem. · 

O Sr. B:rlcio Filho (pela ord~m) 
-Sr. Presidente, nã.o fiz censura á. Mesa, 
apenas su.lien~ei o facto de, em projecto 
sabre o qual havia. tanta pressa., a ponto de 
serem: sanccionadas medidas violentas, anti
regimeotaea, porque urgia. decretar a. llrovi
deneia nelle contida., considerada como ele
mento de . salvação publica, só agora 20 dias 
depois, ficar em condições. de ser deba
tido. 

Nada mais. 

O &r. Oaesiano do Nasehnen
to vem responder ás considerações feitas 
:pelo nobre Deputado por Pernambuco, que 
uã.o tem ratão. Em 5de outubl'o ultimou-se a 
~ disoosaão do projecto, qúe ás duas commls
sões foi ramettido em vista. das emendas 
apresentadas. 

Embora ca.da uma. dessas commissões di3· 
puzesse regiment::llmente de 15 dias para 
dar o seu pa.rooel', em !5 dias, apenas, am
bas os deram, e sob1•e elle.s logo começou o 
debate. Porque se discutiam dous orÇamen· 
.tos, a Mesa. adiou a:pena.s por 24 )lijra.s a. 
.entrada da projecto om ordem do dia, como 
o digno presidente acaba. de explicar. Onde, 
.Pois, se apoia. a. eensura. do nobre Deplltado 1 
As Commisaões e a. Mesa. correspondera.m 
.perfeitilmonte ao interessa que a Camara 
manifestou na 2• discussão do projeoto, 
pelo seu rapido andamento nos dive1-sos tra.
m:Hes qne o Regimento lhes impunha, e que 
estão quaei ultimados. · 

Respondendo a apa.rt91! do Sr. Bricio 
'Filho, diz o orodor que não esteve pt•esente 
a essa. 2• discussão do pl'ojecto, e. porbnto, 
não p6de a.juiza.r exaetamente dos factos 
então pú~a.dos. · · 

O seu pensamento, porém, é, c com isto 
termina. esta. JJgeira. explica.çio, que, quando 
as minorias se propõem a dirigir as m(\iorias, 
é justo e oa.tural que estas se defendam. 
(Muito b11m, muílo bem.) 

E' anuunelada a. 3• d.lseussã.o do projeci;o 
n. 232, de 190-6, a.utoriza.ndo o Poder Ex· 
eeu·tivo a. abrir a.o Míolsterio da Marinha. o 
. creditod.e 1.304:133$094, supplemenW' ás 
rubl"ica.s 14", 15'-, 19", 25•, 26• e 27• do a.rt. 7• 
·d:J.lal 1\, l.l45,de 31 de dezamb.to de 1003. 

O S:r. Darboaa Lima.· {pela or
dt~m)-Antes que V. Ex. dê a. pala na à. a.l· 
gtrm collega, que, por accaso,queira discutir 
o projecto, devo faz.er uma. observação a 
p1•opasito dM considerações a.dduzid as pelo 
nobre leader da maioria.. 

Devo realmente f•zer essa observação, 
porque V. Ex , ha de estar lembrado de que, 
h4. alguns dias, qua.odo figurava. na ordem 
dos nossos t1•aba.lbos a. refol'ma. jndiciar1a, 
au me julguei no dever de cha.mar a. a.t· 
tenção de V. Ex. para o modo como esta. ~-a. 
organizada. a mesma ordem do dia . . . 

Das pa.la. vra.s do honrado leadm· da maioria, 
eu dep1•ehendo que S.Ex. entende que o pl'o· 
jecto de vaccin11 obrigatoria. não podia. fi
gul'ar na ordem do dia dos nossos trabalhos, 
po:rque podia prejudicar o andamen*o dos f)l"-
çaJllentos. ·· 

0 S.a,, CASSIANO DO NASCIMENTO-Pod EI\', 
podia. 

O SR. BAP.BOSA LiMA-0 que eu quer ia 
contestar, era. isto: que, pela. reforma judi
cia.ria., se dividiu a. ardem do dia. de . modo 
que, em llllla da.s par-tes ftaassc, a reforma. 
judiciaria e na ouira pa1•te, eMantoados, dois 
orçamentos. · 

Pôde-se fa.zer Ilal'a a. reforma judicia;ría. 
a.q uillo que ni<~ se llôdo fazer para. a. vac
cina. obriga.toria, porque a. urgancia. estava. 
não em fazer votar o projecto, mas em dar 
uma. licção extra.· legal a uma minor ia , qUJ 
suppunba que o Regimento valesse alguma. 
causa. e que fosse impossível deoretar as
lado de sitio para o mesmo Regimen to • 

0 SR. PRESIDirN'l'E-Em tempo, a 1Iesa 
deu e,;plicações ·a V. Ex. 

O S&. BARBOSA Lnu-Recordo·me das 
explict\cões de V . Ex. 

E' de novo annuncia.da. a. 3• discuss'ã.o uo 
projeeto n. 232, de 1904. al!tot•i~~:a.ndo o 
Poder Executivo a abril' ao Mjníste!"io da 
Marinha o cl•edito de 1.30': 133$094, supple· 
mentar ás rubricas \4", 15•, 19•, 25" , 2ô• e 
27• do ar~. 7• da lei n. 1. 145, de 3 L de de
zembro de 1903 . 

Ninguem pedindo a. pa.Ia.v1•a. é encerrada a 
di.scu.ssão e adiada a votação. 

E' annuoé!ada a. 3• discussão do p1•ojeeto 
n. 233, de i004, autorizando o Pre&identc 
da. R.epublica. a. abrir ao MioiStllrlo das Re
\aÇÕíjS E~teriore11 o credito e:s:traordina.rlo de 
500:000$, papel, para. oooorrer ás despezas 
eom a execução do a.coordo provisorio entre 
os Governos do BMzil e do Perú • 

N!nguem ~Jindo a. pa.la.vra. é encerrad& a. 
ilill\lu$8ãO e a.dil\da. a vot.a.ção. 



o 8r. Presidente-Estando adean
tad.a a hora, designo para amanhã a se~ 
guinte ordem do dia.: 

Continuação da votação do substitutivo a.o 
proje.cto n. 77 A, de 1904, proroga.ndo até 
31 de dezembro de 1908 o prazo . para. a 
realização de exames pa.rciaes . do curso pre· 
paratorio, exigido para a ma.tricnla; nas es
colas .de ensino superior ; com ~arecer con
trario da Com missão de Inst.rucçao · e Saude 
Publica. (2~ discussão) ; · 

Votação do projecto n. 121, deste anno, do 
senado, que torna obrigatoria . em toda a 
Republica a. va.ccinação contra. . a variola (3• 
discussão); .· . ·-· •· · . 

Votação do projecto n. 217, de 1904, auto
rizando o· Poder Executivo a abrir ao Mi• 
nisterio da Justiça e . Negocios Interiores o 
credito extraordinario de 34:164$196, para o 
pagamento devido ao alferes da brigada poli
cial Ernesto . Pinto Machado, em virtude . de 
~entença (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 216, de .. 1904, 
autorizando o Poder Executivo . a abrir ao 
Ministerio da Fazenda • o credito extraor
dinario · de 554$351, para . pagamento · .. ao 
juiz federal do Espirito Santo Dr. Raul de 
~ouza. Martins, em virtucle de sentença. (2• 
.discussão); . 

Votação do projecto n.232, de 1904, autori· 
zando o Poder Executivo a abrir ao Ministe
rio da Marinha o credito de 1.304:133$094, 
supplementar ás rubricai 14a., 15a., 19o., 25a., 
:26• e 27a. do art. 7° da lei n. 1.145, de 31 de 
dezembro de 1903 (3• discussão); 

Votação do projecto n. ~33, de 1904, auto
rizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio das Relações Exteriores o ore
dito extraordinarío de 500:000$, papel, para 
o~corl'er ás despozas com a. execução do 
a"écordo provisorio entro os Governos doBra-
zil e do Perú (Sa discussão); _.. 

Votação do projecto n. 218, de 1904, auto· 
tizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito · extraordinario de 
l :600$, para pagamento dos vencimentos que 
competem a Manoel Cánuto do Nascimento, 
continuo addido da. Sacrotaria do Ministerio 
da. Guerra (2• discussão). 

Votação do projecto n. 190, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas 
·ó credito extraordinario de 1:761$280, para. 
p&ga.mentoda. gratitlca.cão devida n.o ex·secre· 
tà.rio do Jardim Botani(l ; bacharel Joaquim 
Campos Porto, como director interino do 
.mesmo jardim, de 21 . de março a 21 de 
.agosto de 1897 (3• discussão). 
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Votação do projecto ll. 192, de 1904, auto
rizmdo o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Marinha. o c1•edito extraordinario de 
1:397$066, para pagamento ao operario.ser. 
ralheiro-lampista Ernesto Luciano Martins. 
da. diftlerença de vencimentos que deixou de 
receber (3a. discussão). 

Votação do projecto n. 164 D, de 1904, re
dacção pa.ra que seja submettida á discussão 
especial, de accordo com o art. 169 do Regi
mento Interno, da . emenda otre-recida ·na 
3a diSCUSSãO do pl'Ojecto n. ·l64, deste anno, 
auto1•íza.ndo o Presidente da Republica. a 
abrir ao Ministerio . da Industria, Viação e 
Obras Publicas ·· o credito •· extraordinario de 
20:440,!:. para. pagamento das dia.rias, que 
competem aos :engenheiros e auxialiares da 
Rio de Janeiro Oity Improvements, Umitetl 
(discrusão unica) ; 

Votação do projecton. 164 E, de 1904, re
dacção para . que seja submettida. á discussão 
especial. de accordo com o art. 169 do Regi
mento Interno, da . emenda offerecida na 
sa discu~são do projecto n. 164, deste a.nno, 
autorizando o Presidente da. ·. Repuhlica a. 
abrir ao Ministerio da . Industria, . Viação e 
Obras Publicas o credito extra.ordinario de 
28:170$, para pagamento das diarias que 
competem aos · engenheiros fiscaes das es
tradas de ferro arrendadas pela. União (dis
cussão nnica) ; 

Votação do projecto n. 235, de 1904, au
torizando o Poder Executivo a. abrir ao Mi
nisterio da. Industria, Viação e Obras Pu
blicas o credito e:x:traordinario de 7:263$874. 
para realizar o pagamento devido a. Arih ur 
Bello, funcciona.rio da Repartição Geral dos 
Telegraphos, relativo a vencimentos dos 
exercieios de 1898 c 1899 (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 174 A, de 1904, 
equiparando as idades limites para a re
forma vo1untaria ou compulsoria dos offi· 
ciaes do Corpo de Saude .do Exercito ás . que 
por lei vigoram no Corpo do Saude . da. Ar
mada, nos cargos de · categoria correspon
dente ; com parecer e substitutivo da Com. 
missão de Marinha e Gue1•ra (la. discussão); 

Votação do projecto n. 215, de 1904, de· 
terminando que os ta.belliães de notas do 
Qistricto Federal passem a ser denominados 
«notarios publicos» e dando outras provi
dencias ; · com parecer e substitutivo da. 
maioria da. Commissã.o do Constituição, Le
gislaclo e Justiça e voto em separado e 
sub3titutivo do Sr. Germano Hasslooher 
(13 discussão); 

2• discussão do projecto n. 245, de 1904, 
.dxa.ndo a despeza do Ministorio da. Marinha 
para. o exercício de 1905 ; 
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. . 21 discuSllão do projeotl> n. 23G, de Hl04, 
autorizando o Pode!' Executivo a. abrir ao 
Minísterio da Ju~tiça ll Negocies Interiores 
o credito especial de 500:000$ par"' occorror 

''4s despezas com a realização do Congresso 
Sciontillco Latino-Amer!cano em 6 do !\gosto 
de 1905, conoo:io porte gratuito para a 
a corraspoudencia po~tal e telographica do 
mesmo congresso c dá. outras providencitts. 

DiS<lusaão do parece1• n. 4t, de 1904, conco· 
dendo lic~nça por tres mems, pa.r& trata
manto de saude, . ao Sr . Depu"tad.o Raymundo 
Nery; · 

Diroussão unica do p:uee81' n. 121, del903, 
indeferindo o requerimento ero que o Dr. Joã.o 
Pedro de Aquino pade dispansa. do resto do 
tempo que fa.lta. a& seu _externato para com
pletar os dons annos de tiscalí~ação prévü~ 
exigida pelo art. 366 do Codigo de Ensino. 

DiscuS~~ão i.tnica. cto projecto . n. 243, de 
1904, autorizando o_ Poder Executivo a con· 
ceder um anno de licençil,, com o respectivo 
ordenado, a José 'l,'homa:~; d& Aguia,r nusmão, 
3• escrí:pturarío da. Delegaoia Físlla.l do The· 
som·o Fedora.l no Estado do Pal'á, em proro" 
gaQã.o á que lhe foi conoadída. pa.ra. tratr:~r de 
sua. ~ande onde lhe oon-vier ; 

Dlscuseão unic..'\ do projecto n. 244, de-
1904, aut.ori7óa.ndo o Poder Executivo a llOn
ccder a.o medico do Hospititl de S. Sebastião 
Dt. Josli Lopes da. Silva. Jun ior urn anuo de 
licença., com o respcctiv(l ordenado, em pro
rogação da. qu.e lb.e foi concedida pelo de· 
ereto n. 1.084, do 26 de outt1bro do anno 
p:wso.do; · _ . . · · 

Discussão unica da. omcmdl\ do Sena ilo o.o 
projaoto ua. Ca.mara. dos Deputa.dos n. G3 A, 
deste anno, que autoriz11 o Presidente da. 
Republica a. abdr ao lvlini>terio da. IndU&trla., 
Viação o Obraa Pnblíco.s o credito extraordi· 
narí<i de 12:801~70, em e:x:ecução de eenten
ca. paseada. em Julgado em f~vor dos enge;. 
nheiros Luca."! Proença. e Antonio dij. Cqsta, 
Junior; 

2" discussã.o do projecto n. l88 A, de 1904, 
relevando ao ex-Deputado Antonio de Amo· 
rim Garcia â prescripQão na.r(l. l'ooeblmento 
de sn bsidios correspondentes ao tempo decor
l'ido de l8 de dezembro de l8Jl a 20 de ja
neiro de 1892, aos q_uaes tem direito como 
membro do Congresso Nacional n aqnellil 
época : coro pareceres das . Commissões da 
Fazenda. e lndilatl'Ü\ e (le Orçamento e emen
das desta ultima. 

Lev:\nta-se a ses~ão ãs 4 horas da. ta.rde. 

:1.34• SESSÃO EM 26 DE OUTUBRO DE 1904 

· p,·es;dencia dos Eh·s. Julio do Jie!l<l (1• V•:ce-Pres•:dente ), Pe~·eira Li>;; a ( 2• V.ee. 
p,·esidente) e Julio de .il:leUo (f• V~c e ·P7·esiclente) 

Ao meio·dia procele-se á chamada a que 
l'cspondem os Srs. Julio de Mello, Pereira 
Lima., AleMa.r Guimarães, Thomaz Ac~ioly, 
Joa.q_uim Pires, Brioio Filho. Hosa.nnah de 
Oliveira, Luiz Domingues, Christino Crnz, 
Dias Vieira, Ra.ymuodo Artbur, Anizio de 
Abreu, Edn:wdo Studa.rt, GonQalo Souto, Fon· 
seca e Silva,. Iz.idro "Leite, Affonso Costa, 
Celso de Souza, Medeiros e A.lbuquerqtie, 
Epaminondas Gracindo, Arroxella.s &.J.lvlto, 
RodriguesDaria., Domingos Guimarã:e.~ , Eu· 
genio Tollrinho, Garcia. PirP.s, Be.tyro Dias, 
Alves Barbosa., Rodr igues Lima, Pa.ra.nhos 
Montenegra , Corrêa. Dutra, Mello Matto5, 
Ameri~o de Albuquerque, Fídelis Alves, João 
.Baptista, Galvito Ba.:pti~ta, Henrique Borges, 
Ma.urlcio de Abreu, Cal'los Te ixe ira Bra.udã.o, 
Franolaoo Veiga., EllteV&m Lobo, José Bonifa· 
oio, Bastão da: C!lolm, Da.vtd C&mpist&, Ol:yn· 

tho Rtbeh•o, Lin.•iolpho Ca.eta.no, Olega."Z.'lo' 
M(tciel, Wenaeslao Braz, Moreira da Sllv11, 
Hel'menegildo de Momos, Joaquim Teixeira. 
Br11.ndão, Costa Netto, Lindolpho Serra., 
Paula. Ra.mOll, Abdon Baptista, Juvena.l MU+ 
ler, M:arçBl Escobar, Barbosa. Lim a., Ge"Z.'· 
ma. no Ha.sslocher, Domingos Masoar<mhas, 
Cas>i.,no do Nascimento e Homem de Car
valho. 

Ab1•e-se a aessão. 
E' lida. e posta em discussão a aou. 
O S~. Medeir ol!l e Albuquer--

que diz que, h ontem, por õuas vezes, o Sr. 
Deputa.da Ba.rbosa Lima. o conci tou a publioat 
n a. integl'a. o seu disaurso,pedindo, tambem,ao 
Sr. Presidente-que, mesmo Ulllisa. h ypothese, 
lha dêsse uma. setlllld(l. via,. si llouvease, d<l-
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SESSÃO EM 26 DE OUTUBRO DE 190i 

·discurso, p:u•a qu<3 S. Ex. pudesse fiscalizar E' lida o vae a ilnprimil•, para entrar na. 
de perto a exactidão do que foi publicado. ordem dos trabalhos, a. seguinte 

I{EDACÇÃO 

N. 30 E-1904 

Em 1•cgra, se protesta contra um resumo 
J]Ua.ndo elle contém a.tnrmativas de mais ou 
de menos. Si no resumo public!ldo, que 
:reputa. tlel, ha atllrmativas de mais, decla.ra. 
que .as perftlha inteiramente; si as ha de 
menos, confia ao seu coUcga as notas . ta.chy
graphicas, quealiás .ainda ·não lhe ·chegaram 
às mãos, para. qua S. Ex. possa conferi!· as 
com a. realidade. 

Tudo qua.nto S. Ex. encontrar ness...1.s 
notas o · orador acceita sob a sua respon
sabilidade. 

RedaCIJ·'io [rnal do projecto n. 30, deste mmo, 
q11e mttm·i~a o P1·esidenteda RepubUca a 
encommendar á indush·ia, .· pelo . Mi11iste1·io 
da Madnha., .os navios que ~nencfona 

O Congre::~so N;}.cional decr-eta: 

Não é intenç~o sua publicar na integrao 
discurso que pronunciou, pois .não é orador 
facil de ser apanhado · pelos . tachygraphos. 
Demais, tendo sido ·· constantemente inter· 
rompido pelos apartesdoSr . . · Barbosa Lima, 
não sa. be si nesse. discurso a maior parte é 
·sua ou si é de S. Ex. 

Art. l. o li'iea o Preshlente da Re:püblíca. 
autorizado: 

Acredita que . o resumo publicado é fiel, 
mas, repete, toma a responsabilidade inteira 
do que sahiu no Diadodo Cong,·esso, do que 
possam a.il notas . tachygraphicas · conter e 
daquillo deque S. Ex. se possa. lembrar ·e 
que, porventura, · não figure no resumo, nem 
nas referidas notas. 

Pensa que si lhe tivessem deixado chegar 
ao fim do seu discurso com calma., não se 
teria chegado ao ponto a que se chegou. 
Isto é, porém, historio. antiga.; o que ostá 
feito, está. feito. 

Assume a inteira responsabilidade do que 
está. publicado, não fugindo a ella, pol'tanto. 
(Muito bem; muito bem.) 
· Em seguida é approvada a a.cta da sessão 
antecedente. 

Passa-soao expediente. 

O St•. Alencar Guim.ariies (1° 
B.ecretm·io) procede 4. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofilaios: 
Do Sr. Deputado Carlos Cavalcanti, com· 

munica.ndo que, por motivo de molestia, tem 
deixado de comparecer ás sessões.-Intei~ 
rada. 

a) a encommendàr á indústria, pelo Minis
terio da. Marinha., os navios seguintes: 

Tres couraçadosdo 12.500 a 13.000 tone
ladas de deslocamento; 

Tres c1•uzadores couraçados de 9.200 a. 
9. 700 toneladas; 

Seis caça.-krfieuelras de 400 tonelada~; 
Seis torpedoira.s de 130 toneladas; 
Seis torpedeira.s de . 50 toneladas; 
Tres submarinos; 
Um transporte pa.ra ·carregar 6.000 tone

ladas de carvão. 
b)a mn.ndar concluir com a possível bre· 

vida.de a construcção dos monitores de rio
Pcwnambuco e MayanhtJo. 

,Art. 2. o As despGzas para a execução desta 
lei serão providas com os recursos orçamen
tarios ele cada exercicio. 

Art. 3. 0 As quantias nã.o applicadas serão 
levadas ao exercicio seguinte, conservando 
o seu destino primitivo, sendo os respectivos 
contractos e.tfcctua.dos á proporção que forem 
e:cecutados os d9 oadl\ t1•iennio. 

Art. 4. o Revogam-se &s disposições em 
cont1•ario. 

Sala das Commissões, 25 de outqbro de 
1004. - Do.mingos Guima-;·iles.- lrledei,·os e 
Albt~gHel'gue. 

E' lido e vae a imprimir, para entru.r na. 
ordem dos trabalhos, o seguinte 

PROJECTO 

Do dlrector da Escola de Minas de Ouro N. 79 A -1904 

Pl'ato, de 24 do corrente, enviando o reque- Atttori.:a 0 Governo a o.dqui1·i1·, pm·a a gale;·ia 
rimauto em que o engenheiro de minas e da Escola de Bel/as Artes os quad~·os do 
civil F~usto Alves de Brito, distinguido c?m faUecido pintot· Victo,· Meií'eUes; com pa-

- o .premw de qu~ trata o art. 221 do Cod1go recer e emenda da Cormnis.s,ro de Orça-
vigente de ensmo, pede, de accôrdo com o I mento · · 
despacho do Ministro do Interior, a autol'i-
.zação, que o mel!lmo exige, que p1•éviamente Foi presente á Cornmissão de Orçamento o 
tenha aquelle engenheiro do Congresso Nacio- projecto n. 79, de 1904, no qual se :pede que 
nal, para quo possa o mesmo Ministerio seja o Governo autorizado a a<.lquirir, para, 
conceder-lhe o 1•eferido premio-.. ,'L' Commis- a galeria da Escob de Bellas AI·.tes, os qua.-
·são do Ül'Qamen to. dros do fallecido pintol' Victor Meh•elles, em 

Vol. VI 77 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 25/0512015 14: 15+ Página 3 de 3 1 

ANNAES DA:-· CAMARA 

!leposito na referida escola, pelt< quantia de 
50:000${)00. 

A Commissão pediu infot'Illações a. respeito, 
que foram remettida.s com o offlcio do E.tm. 
Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interiores, 
em da. ta. de 10 de setembro do corrente anno, 
e constam da um p;Lrecer da. Commisaã.o, que 
:pelo mesmo Sr. Ministro foi nomeada. . para. 
examinar esses trabalhos; dando ella. aos re
feridos quadros-o valor de 50:000$000. 

Em l:ionra. á. momoria. do finado pinto~: 
Victor Meirelles .e para. que seus trabalhos 
.fiquem como prova de valor de um grande 
artista. brazileiro, a Com missão, em sua 
maioria, é de p1recer que seja o projecto 
a.eceito com a. seguinte modificação: 

Em vez de50:000$-diga.-se:atê 50:000$000. 
Sala das Commissões, 25 de. outubro de 

1904 • .,-Cassiano do NusQimento, presidente. 
-Oornelio da Fonseca, l'_alator . .,-Paula Ra
'm!IS.-Laurindo Pitta. - Ut·bano Santos.
Da.llid Campista,_ 

N. 79 -.,--1904 

qUe, porventura, neUes se encontrem, e cos- . 
tuma.m ser em grande num~ro, serão devi
damente levados á conto. da. imperfeição dos· 
nossos t~aba.Ihos stenogra.phieos, fazendo as 
neoossa.r1as correcçOes quem 03 ler com a na
tural bo!\ fé. 

Vê-se, pois, que eu nãO tinha, nã(l J>Ddi<i. 
ter, nem SI! me podia. emprestar o íntmto de 
querer a.ndar relendo o a.utogra.pho da.s notas 
do disaurso do Sr. Deputs.do. 

La.m;mtei que um discurso, que teve tão 
per~ona.lis~imo ca.ra~ter, não tivesse ~ido, no 
dia._ Immed1a.to, pul>!toado; e, conhecidos os · 
antecedentes relativos ao illustre Deputado, 
cheguei a r<Jceiat• que esse disourso ~i v esse a 
mesmaisorte dos outros, isto é, que S. Ex., 
ac?stumado a escJ•ever abundantemente pa.ra 
a. Imprensa periodíaa·, matutina. e vespertina, 
se co!lienta-sse,com um longo resumo, em 
que ·a situa'f)ao ficava. completam·onte desfigu• 
rada., visto que . os constantes apa:r-tes com 
que tive de interromper umas quantas affir
mações de-s, E:i:·., elucidaram, por completo, 
a meu ·ver,o debate em que nos. vimos em·· 
penha.doa, . 

O Congresso Nacional decreta: Isto· posto, Jlllblica,do o ·discurso, estou na. 
Art. I. • Fica a.u toriza.do o Gov_ e r no a ad •. situação daquelle conhecido pel'sonagem, de 

1,. quem se costuma. contar quo, para vinga r-se 
quirlr, para a galeria da Esoola de Be ,..s de umas quan-tas causas que tinham sido 

·Artes, os qua.dros do faJJ.ecido pintor Victor ditas a seu respeito, llmitava-se a pedh• M 
Meirelles, c>m depo.síto Da mesma csooJa, advel'sarto: escreve, publica, põe o teu nome 
tudo pela quanti~ de 50:000$, em que fora.m em baixo o est()u vingado! 
avaliados pela commissã.o nomeada pelo Mf- l<'ico contente com a publicaÇã.o do discurso 
nistro do Interior. na inte,.,<>ra, 

Art. 2. • E' aberto ao Governo o !IBce-~tsario Agora., eotra.rei a tomar em coruideraçãa 
credito para tal fim. um certo numero de lncrepaçoes e a.r-

Al•t, 3. 0 Revogam-se as disposições em guiçõe:;, com que fui brindll.do 11o· correr 
contrario. dessa suggestí v a peça, desse in teressa.nte 

Rio, 1 de julho de 1904.- Ge1·mano Hass- documento de psychogenia. politica.. 
1ocher. O illustre Deputado po1• Pernambuco veíu 

pl'oporcionar á Camara., infelizmente quasi 
o Sr. Barboll!la- Lima (')- em um fim d~ sessão, u.mas paginas, que 

Sr. Presidente, o discurso, cujas notas tacby- procurou but•itar com o sou talento scintil· 
graphicas allabam de ser postas á minlla. dio- 11lute, de bistoria natural de um politico in· 
pQsição, não o quero eu sinão para que haja. coherente. 
de ser publicado e o leia o publico, afim de · s. Ex. abusGu da. suyeriorídade que in
edillcar-se com essa p3ychogenia política. contesta;velmonte mUita. em seu favor; como 
contemporanea.. propz.oietario do P edagogi v.m , onde tem um 

Fl'z a reclam~~ão de nue y. Ex. 0 ·a Ca· laboratorio de psychologia experimento.\, no 
~, "' qual in vib·o procurou observar aquillo que 

ma.ra foram testemunhas, por occasião da lh - · h h 'ld r 
discuSSão da acta, na sessão __ de hontem, -nor- · e -pareet~ ser a mm a unu e perS'ona 1• 

" dll.de; e, dahi, chegou ás conclusões quo for
que o íllustre proopiuante t!m o habito, mulou _pera.ute a Ca.mara, dando-se, porém, 
constatado por to~ os que lem _ os nossos ao luxo de entrar- com os coefficientes de 
~naes, de nao p~bhcar os seus discu.rsos na 'correcção da equa.çã.o pessoal, completa.nd~ 
ln~gl'a, contra.rmmente a.o que faz o hu· _a sua pagina da soiencia pour les gens t:lu 
~llde arMor, que entreg~ MJ notas ~os seus -m.ollde com um ensaio de a.uto~];)svchologia., 
dti!Cur~oa para. ~~em pu~llcada~ no Diarío do s. E::t. informou á" Ca.ma.ra. de que um 
Cong~esso do d1a._ llegml)te, mdependen_!e-· famigerado polltioo, infeccionado d-e positi
mante de oorrecçao, .certo de que os senoes- vismo incuravel, tendo. sido uma ve:~; guin-

dado· &<I posta de governador- de um dos 
· .. 0 Es~e ci•.au1·so r.iio foi rC'I'!sl~ velo orador. Estados federa.dos, se lemb~a;ra. de CQntri· 
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sEssÃo EM 2B DE ouTBBRB nn IYBt 

buir para. collocar em uma das cadeiras da 
representação nacional ao cidadão (não sei 
si já então-coronel, mas, cidadão, com cer..; 
teza) José Joaquim da Costa e Campos Me~ 
deiros e Albuquerque . · .. . • .· · . 
_ Esse politico, a quem foi assim propor
cionado . o ensejo de .. contribuir para que 
viesse abrilhantar a . representação nacional 
o ··· .. illustre pernambucan() ---: es~e político 
fui eu. 

S. · Ex; narrou singelamente á Camara, 
com uma pudicícia muito sua, ruborizado 
pela situação a que o tinham arrastado os 
acontecimentos .· .·. parlamentares, .· como. · se 
sentia :vexado de entrar no. debate, um pouco 
.serodiamente, depois <ta mordaça . sobre.· a 
vaccinação obrigatoria, para defrontar com 
um collega. de representação, a quem, dizia 
S. Ex. em estímulos de seu reconhecimento, 
capazes de uma gratidão · abundante, julga v a 
de:vet~ a sua iniciação na carreira política, o 
seu accesso a uma cadeira de Deputado. 

Nem· por isso- lhe adverti desde logo : 
foi uma das minhas ··. impertinentes obser
vações...;.nem por isso; Y. ·Ex estava ab eterno 
indicado para uma dessas cadeiras, era o 
autor do hymno da Republica que figura em 
nossas . collecções de leis, firmado pelo nome 
do famoso jacobino de então, o cidadão Jose 
Joaquim da Costa e Campos Medeiros e· Al~ 
buquerque. 

O SR. MoREIRA ALvEs - AMm deste me-· 
recimento, o Sr. Medeiros e Albuquerque tem 
muitos outros. 

0 S:R. BARBOSA LIMA - Perdão, V, Ex. 
permitta-me dizer uma. vez por todas: o Sr. 
Medeiros e Albuquerque ácabou de me ad
verti;:- a proposito de um aparte meu, e 
acceitei desde logo a advertenc1a de S. Ex. 

A questão, como vê, é parsonalissima.. E 
por mais que queira tomar em consideração 
os apartes de V. Ex. (dirige-se ao S1·. Moreira 
Al"'es) e não podendo agora attendel·os, eu 
pedirei a extrema gentileza de deixal•liqui
dar, na minha meia língua, essa questão pes
soal com o Sr. Medeiros e Albuquerque. 

Não é, como V. Ex. verá, uma questão de 
política geral, uma questão doutrinaria, uma 
(liscussã.o de projecto de lei, um . debate em 
que andemos empenhu.dos para escla~·ecer 
este ou aquelle assumpto da nossa activídade 
parlamentar; é uma. questão persoaalissima. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Nem eu quiz ia
ter:vir na questão personalíssima. Desde que 
V. Ex. apresentou, .como unico merecimento 
do Sr. Medeiros e Albuquerque, o ser elle 
autor. do hymno da Republica., julguei-me no 
dever de dizer. que, além deste, . elle tem 
outros mereeimentos:, 

0 SR. BARBOSA LIMA-ESta phase da sua 
exposição, o Sr. Deputado depois de ter can
tado um hymno imperecível aos estímulos 
da. gratidão pessoal, . depois de ter escripto 
mais uma poesia, que poderá ir juntar-se á. 
bella collectanea de composições que são 
conhecidas, no mundo litterario, com a de
nominação de~Peocaàos, S. Ex. julgou-se 
preparado para in :vestir . o assumpto. 

E' um defeito-e já . agora, um pUs, uma 
dobra. cerebral que . não poderia.' desfazer
defeito meu, do methodo com que andei me 
a.pparelhandopara os estudos, esse, que con
siste numa · indicação .·· .. do malsinado positi
vismo,de só.toma.r CQnhecimonto, em qual· 
quer assumpto, dos termos medios, depois 
de ter accentuado GS dous extremos, que con· 
tribuirão para fazer vor o valor desses ter ... 
mos médios. 

Dahi, saltarei · para o final: .·· os extremos 
tocam-se. . . · · 

No final do seu discurso, o Sr. Deputado 
fez interpreta.ção translitteral do · pequeno 
discm'so com que motivei ·· minha .recusa de 
continuar a intervir no debate sobre a vac
cinação obrigatoria. 

As palavras que eu disse nessa occasião, 
eu as reli hontem, tornei a pl'oferil-as com o 
mesmo · tom, . com . a mesma. emphase com 
que as proferi da primeira :vez, a verificar 
si a Mesa, si algum dos dignos collegas, en
contraram naquellas expressões o colorido 
maligno que lhes emprestou o- Sr. Deputado 
Medeiros Albuquerque. 

Ninguem protestou, a Mesa. entendeu que 
as palavras podiam perfeitamente ftgu· 
l'al' nos Annaes da Gamara, e eu verifiquei, 
por essa contra prova que realmente ellas 
tinham o valor e o alcance que deviam ter 
tido da vrimeira vez em que eu as emitti, de 
improviso, desta tribuna.. 

Assim entendeu tambem um Sr. Deputado1 
assim entende1•am outros collega.s: tornaram 
a dizer, conjuntamente com s. Ex., que as 
tinham ouvido. Entenderam todas que essas 
palavras só podiam ter o alcance e a signi
ficação que a :propria lettra do que está no 
Dia1'io do Oong1·esso lhes dá. 

Nem se comprehende que, si ellas valessem 
p~r aquil_loque o Sr. D~J.mtadoquiz, vinte 
d1as de:pms de as ter ouv1cto, :pela primeil•a 
:vez, que viessem a :valer, S. Ex. tivesse 
ficado calado : intelligencia, espirito pene
trante~ argpto; des~e logo sentiria que as 
expressoes nao poder1am ser ouvidas sem. um 
protesto,sentiriaS. Ex. como sentiriam todos 
os collegas que no momento me honravam 
com a sua. presença,. da primeira. vez e 
hontem. 

Si não protestou, si uão reclamou contra. 
o que ellas pudessem ter de o:tl'ensi:vo, é que 
nada achou de o.ffénsi:vo, e não pos$o cre:r 
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Q.Ue ·taes expressões precis'm de un1 c;~~ elo Creio que Courier fazia. osta. süppliea per· ·. 
de 20 diltll, para subir de Ja.rva.s iuoJienstvas cebeuJo oesde logo os perlgr.s quo estaS in-
a. ea~<>l'iJo . llo stegomi~s mortiferos. voc&çõespodem t t·a.zcr no sau bojo. . . 
· Nem ê de sot'Pre\mndor ou de cau.~a.r certa Poder-se· ia. diZCl' . quo o illust.1'e · Depu-
e:s:_peataç_ão este facto. O que conclui desde ta.do esta.va. attl"ibuindo aos seus correU
logo, . o que conclui . das proposições .que ;l"ionarios, aos seus collagas, ·a()s · sõus a.mi" 
S. Ex. ia. emiitindo, em um eneadeamen~o gos, .-a· começar pelo /eade>· de então;· o .Sr . . 

: que bem re percebia, ha.via. àe chegar a cs\c Oener-.ll Glycerio, a todos. quantos appro
. yemnte, .. é quo s . ,Ex: ajustava. -cotnmigo v~vam em grande maioria· e&>o acto · do 
: cont-a que comoQ{Ira o. escrip<urar ms p(lgl, gvve.-no·do D1·. Pruden~ d6 yforaes; po<hr· 
nas dos joroaes · dest,a. Capltfll que dia.r ia....; Se· h dizer tlue S. Et- lhes estu.va. attJ:ilm
mente .abrllbo.Jltt. com a sua fulgurante c~l' indo uma situ.a.çãti mornl de tal ordem qus 
lflboraQão. ·· · podiam passar como dcsl.10nrados G.l qua 

E entao entendi; nã.o 2o dias depois, mas· persMlssem na.queUa. o.tti1ude --:- podiam ser · 
enxerguei logo, G protestei immedia.ta.mente• equiparados a.os indivíduos figm~ados na me· 
g_ue havi<~. um fio, que !'le ia envolvendo em ta.ph()ra. ·de que se serviu S. Ex:. ? · . 
unoa. te\a, que pl'OCU1'01 d<csde logu despada- Ninguem o airá. 
Caf, coloridil. por vil inít•iga, ilestína~a. a 0 emüHmte. Sl', Joaquim Murtinbo ili.~SJ 
chamar a atteoção · da. camara:, .·como, ·si; u.. lJI'oposito do projocto de :vacclnação obr·i; 
P. orventura., em uma das legislaturas passa· gatoria. a.lguma.s pa.Ian M, que levei â Ca· 

t - 1 id ma.ra.· e ás quaes a.pplicar•ei o ·cr.te•·iuni que 
das, .eu tivosae, em si uaçao !Uia oga, quer 0 applicou ás minhas palavras o_Sr. Deputado_ 
chama.l' a attenção dos · Deputado> desta . · t 
é:tJoce., para uma. famosa p eroração de um Med~u·\'s e. Albuquel'que, vin e dias .depoi~ 
lilscurso do Deputado por Pernambuco, o Sr. de ·as tel' pronunciado :na presenç,l ·de 
M d · Albu er · S . Ex. ; sem p1•otes to. 

e etros ·e qu que. Disse o eminente · clinico · excommung<ido 
Ora., quando a pàla.vra. roagie& de S. Ex. pela.sciencia. officiah .. 

a.ccenuendo·se em fulgurações intensissimas, Si appllcarmos a estas :pa.hvt•as .a exegesa 
a.fervora e incendla. o espirito publico ne:~ta. que a.pprouve ao bonra.do Depu\ado a.pplícar 
Oo.pita.l, alimentando a profund& indígn:~oção ao ~ue proferi, tran~ortando·se da apre
que o commovia, para 1e munter cada vaz ci:lçe.l.l de uma. aituaçe.o para. a apre~i&ção 
mais hostil aos esforços que o Governo, que das pe.'lsoas que estwam collaborando nessa. 

pa.rtldo situacionista. fa.zia. nesta. C&sa., · si~uaçã.o, daríamos ao illustre Dt. Joa.qutm 
par& & approvação dos prowoollos italianos, Mortinho uma intenção segundo & qual elle 
lle.it& emorgencia, o honrado Dopu~ado, de· estuta. implicitamente qualificando oa.da. um 
Pois de haver dlscutidG o assumpto, nlio dos partidarios da vaccinaçã.o obl'ig:ttol'ia., 
com aquella. linguagem qae nos encnntn. 11 cemo um individuo oapa.z de, consciente• 
nós toclos, singela, de quem está fazendo, mente, praticar opprobrios. 
lerra a te!'ra, um folhetim; ma~~ guindado á. Ninguero, entretanto, acredito, emprestará. 
pbra.se mellograroma.iica, appellando para. esse lntul\0, nem esse alcance, á.s expl'e;sõos 
estes grandes sentimentos quo conturbam as do eminentjl protLsional. 
p~pulações, e AS conduzem, nestas horas tle Não tenlw a minim:t diffi~11ldade em fa~er 
intima enwcão collectiva, a actos do vJgo. not&l· á. camo.ra., que, o.bi!Olutamente, não se 
:Nsa, repulsa; ueosa pllrase, nesse modo de podia elloontra1' nas minhas pala.vrrJ.s se
fallir.r á Ca.mtw<t, subindo cada vez mais, melh~nte inten~ii:o p-,.tr& exemplificar, nem 
S . Ex. chegou a empre,0'81' uma. compara.Ql o par& enu1nerar. Diria. aqui o que costumo 
llaurida. uaa p<~glnw; formosas de Vict•)r tlizer nos col'redc.res, dentro d~ cama.ra e 
Hugo. !Ma dell<í, mesmo no desdobramento ex-
.· H d. · s E é 'lh , , . d' cusa.do e immoral da personalidade quo via 

o~ra, IZ\a. • x., uma 1
0 

a. eB. M .Pil. ~ votando do lu,do oppo~to âqnelle CID <~ue me 
e ~b!uyta.. da qual, qu:t~do ;-e sa.e,. é :m enc<>n~rava; o permtttam que eu d1ga, '\ 
poostv~l a quem 0 faz. ~.oltal a a.burd~u a titulo de e:~;omplldcar, collcga cuja opinião 
iJ<lDedw., e de novo penct1 ar no. mesma 1llla.. cunheço do ha. muito como flli!Ulo, a mo,. 

.I;. honL"ilo Ol'& uma. metaphora arrojada.. tivo, pelo mimos lào nobre, q~ant-J aqu~Ues 
Eu estou qllll.91 deixando a. ~creeher que me que dicta.ra.m o. minlla. conúucto. e doelinareí 
paasa. :Pela. ídea. uma remlmscencia. de lai- -é o qu(lrido amigo Dr. Pa.ula. Itamo~. e na. 
tura feita. em Paul Courier, autor muiw propria. baneada do S. Ex.-o Sr. Dr. Toi
do paladarde S. Ex., em quo o pamplllollsta xeh·~ de Sá, e ~ntos ouh·og, 
lla re5iaumcã.o pedia., no cor1•er de uma das Quem l'elo\' as pala.vt•o.s true eu tinha pru
~ttas adnriravol.s repl'Oseutaçõos, escr iptae no ferido, entendo bem que a. si~ua.çi\o orea.d;~ 
~ingelo ~a;ra.cter de Viero11. : Oh bom 0Jus ! pela. mor·dnç:~ me merece o mais pl'ofundo 
livrae·me da. motaphol'a. I desprezo,c ningucm dlt·:l., a.bsoluhmcnte,essa. 
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traduccão tra.nsliteral, que faz· de cada um 
dos illustres.collegas, no meu concaito, ·um 
desprezível, salvo se fizer, de cadaum dos 
Deputados que votaram pelos protoccllos, o 
con cei:to ele dcshonra.do, applicando-se o 
mesmo criterio, o mesmo módulo. 

A a.utopsychologiafi~ou complot.:'t, porque 
os extremos se tocam, como umalíção sug
gestiva.. Depois do hymno á gratidão immor
rível, a interpretação em que se colloca no 
posto· da maior . odiodídade esse famvso 
amigo, a quem se pl'estava uma generosi
dade que não tivera, como disse desde o 
·começo,_ porque não fizera.mais do que reco· 
nhecer os meritos daquelle, para cuja elevação 
a um logar no Congress'J Nt\cional, contri· 
buira muito p:mco. Os extremos se tocâm, o 
circuito se fecha, a scentelha. que da h i parte 
pó de bem illuminar o estado da consciencia 
e os recessos do coração, pa.ra licção aos 
contemporaneos, pa.ra.licção áquelles que um 
dia tiverem de viver na politica brazileira. 

Não po;so fazer a psychologia efficiente, 
a.cceitn.vel ; não tenho laborato1'io de psycho· 
logia para podm• verificar, pelos methodos 
proprios dessa sciencia, as minhas conclu
sõe~. Ao domais, disse, sou um • espiritomal 
educado, mal preparado, po1• isso quo me 
deixo levar exclusivamente p.;la deducção. 
Andei omlJcbendo-me de ma.thematica, e a 
deduccão ficou-me no ce1·ebru, como um ele· 
mentO,(!Ue me arrasta a desconhecer todos os 
outros metbodoa da logica universal e a ati
ra.r,me o. gene1•alisações de:;ca.bidas, nas 
quaes não c3.e nunca o illustre collega, cuja 
superiol•idude sobre o obscuro orador bem 
se pód~ afet•ir pela felicidade que tem de 
dispor de nm labo1•atori.o de psychologia. ex
pm•imental. 

Da minha psvchologia, melhor, da a.uto
psychologla. feit·a por S. E:<., ba.stará. a ap
prodmação dos extremos desse discurso. Eu 
nã.o farei a ps,·chologia e a psycbogeoia do 
illust1•e Deputàdo. S. Ex. fará..' · 

Tomarei agora, Sr. Presidente, em consi
deração algumas asserções do illustre De· 
putado. 

S. Ex:. abusa da sciencia offi.cial, que tem a 
seu dispôr. Eu não tenho. O labor,Itorio a que 
me estou referindo é otficial. S. Ex. é dire
ctor da instrucção publica, team grande cunho 
de segurança e certeza as affirmações de 
S. Ex.; as minhas são, na linguagem de um 
universitario allomão, as de um phi!osopho 
profano, e~tranho ao mundo que S. Ex. ha
bita. 

E perguntou-me com a superioridade, que 
a. Camara. viu, porque é que eu abusava da 
·expressão- sciencia otncial -, que eu não 
nã.o definia o que era.. 

Eu não definia c ousa alguma ; S. Ex. tão 
pouco me pareceu que definisse o que enten-

dia po1• • liberdade, · Republica.;:.~ sobretu-io. 
sciencia .. Recordo-me bam d!l qu.c, no correr 
da discussão e para. bem fixar o ponto que 
debatíamos, lhe perguntei, com a lib~rdade 
que nos permittiam a~ condições em que o 
deba.te estrtva correndo, em um fina.l de hora. 
e sem imp3l'tinencia; qua não polUa. existir. 
dadas as relações que at,(~ então existiam 
entre nóa: «Scicncia officiaL. (est<i. uquidito, 
não sou eu) ... etc. (L~): 

«Por occasião de uma. sessão ilo InstitutJ 
Hannemania.no. o Dr. Ma.l'ques . de Oliveira. 
medico conhecido, communicou ao Instituto 
que, tendo se offerecido gratuitamente para. 
tra,t3.r dos variolosos, que no Hospital de. 
S. Sebastião preferissem a medicina homce
pathíca, obteve do Sr. Ministro da. Jastiça, 
que lhe dissera ter sido a inform::~.ção da.d:;. 
ao seu requerimento pelo Sr. director gerat 
de Saude Publica.» 

E' a. affl.rmação de um honrado patrício. 
cnjo nome eudeclinei, affirmaçã.o quo veiu. 
a publieo, que a.ndou em todos os ,jol'naes 
desta Capital e que nã'.> foi contestada, abso
lutamente. 

O Sr. Ministl'o do Interior respondeu. 
tra.nsmittinclo-lhe a. opinião do Dr. O:nva.ld:) 
Cruz: 

«Nilo h'1 logar o deft3rimento por não re· 
conhecer-a meJecina. official-o tratamento 
de que se trata.» 

... 0 tratamento ele que se trata ! Li como 
e.stá. 

Está aqui, Sr. Presidente, desle logo, um. 
ex·)mplo suggestivo do que é medecina offi." 
cial. Por ahi podemos vêr o que é scienci::~. 
officíal: é aquella que o governo permitte, 
privilegiando-a e armando-a com os reeur
sos de que dispõ~, como governo, contl'J. 
outr>os quaesquer, que não a.dmit.ta.. 

E' Couvier 1•asgando o primitivo parecer 
que dera sobre as doutrinas. de Gall, porquo 
osse parecer incommJda.va. o Consul Bon:).· 
parte, e lavrando um outro condomna.ndo as 
mesmas doutrinas, segundo as q uae~ se po
deria vêr pela inducção de phrenologia que, 
examinando-se com e ui dado o cm·so maldicto. 
se verificava alli um estupendo e monstruoso 
desenvolvimento do instincto de destruição. 

0 Sa. THOMAZ CAVALCANTI-Apoiado. 

0 SR. BARBOSA LtMA.-Sr. P!•esidente, o 
expediente está. terminado. Si V. Ex. me per
mitte e si a Ca.mara quer da.r mais uma prova 
da sua benignidade, em um caso que incon
testavelmente é, como o que·· mais o fôr, 
personalif'lsimo, eu continuarei as minhas 
considerações, como ia fazendo hontem, a 
titulo de uma. explicação pessoal, o que só 
não tlz para não prejudicar o andamento 
rapido da medida. da salvação publica., que 
é o projecto de vaccinação obrigatoria. 
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N'este caso, sento-me, pedindo a V. Elt. 
que, opportunamente, me dê a palavra p~ra 
uma explicação pessoal. 

Bernardo de Campos, Costa Junim•, Amaral 
Casar, Ferreira Braga, Leite de Souza., Pau 
lino Carlos, Francisco Malta, Alfredo Var
rella. e Diogo Fortuna. 

ORDEM DODlA 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero para. as votações da.s ma terias en_cer
ra.das,. darei a. :palavra ao nobr& Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, para. uma explicação 
pessoal depois dellas terminadas .. 

Peço aos nobres Deputados que occupem 
as suas cadeiras, 

Vae-se votar. 
.. E' lido, julgado· ohjecio de deliberação e 

enviado á Commíss&o de 01•çarnento. o se
guinte 

PR.OJECTO 

Cornpal'ecem mais os Srs. F..néas Mar
tins, Passos Miranda., Arthur Lemos, Carlos 
de Novaes, Rogerlo d!l Miranda.,' Indio do 
Bra.zil, José Euaebio, Urbano Sa,ntos, . Cuoba. 
Machado, Joio Ga.yoso, Bezerril Fontenelle, 
Virgmo Brigido, Thomaz Cavalcanti, Fran
cisco S~, Frederico Borges, João Lopes; Ser· 
gio Sa.boya., Eloy de Souza, Alberto Mara
nhã!>, Tl.'indad.e, Pereira. de Lyra., Joaê Mal'
eellwo, Malaquias Goncalves, Esmeraldino 
Bandeira, Moreira Alves, Cornelio da. Fon
seca, Est&oio Coimbra., Pedro Pernambuco, 
ElJ?idio l'"igueireào, Raymundo de Miranda., 
Euzebio da Andrade, OliYeíra Valladão, Leo
vigildo Filgueiras, Tosta, Bu!cão Vianna, 
Augusto de. Freitas, Rodrigues Salclanlia, 
llemardo Horta., Moreira Gomes, José Mon-
ja.rdim, Ga.ldino Loreto, Nell!oD de Vascon- N. 252 _ 1004 
cellos, Bulhões Marcial, Oscar Godoy, Sá. 
Freire, Erico Coelho, Beliza.rio de Sou7.a, An· · Orof(Z I(Jgares de c·f•·•wgiá() dmUsla no Corpo 
ihQro Botelho, .. Lamounior Godofredo, Calo d6 Bombeiros do Districto Federal e no In· 
geras, Carvalho Britto, Nogueira, Josê Lobo, ternato do Gymnasio Nacional, cada wm 
:Bernardo Antonio, Elizau Guilherme, Soares com os venc\m.er~tos de 50$ por rlie.:: 
do~ Santos, Rivo.da.via. Corrêa. e Vi.ctorino 
Monteiro. Considerando qU<l o Corpo de Bombeiro$ 

Deixam de compal'ecer, com causa pal'tiei· de Distrícto Federa.! accusa. a falta. dQ um 
pa.da, os Srs. Paula Guimarães, Wanderley eirurgião-dentista, o mais que de igual falta 
de Mendonça.,Sá. PeiJ:oto, Raymundo Nery, se rasante o Internato do Gymna.sio Na.cio· 
Antonio Basto~, Guedolhn. Mourã.o, Pereira nal, composto de a.lumnos a.dmitt idos, na. 
ReJs, Walt'Ioedo .Leal, Paula e Silva, Artbur gra.nde malorla, por sua pobreza, o os 
Orlando, AngBlo Neto,Jovlnlano de c~rvalho, qua.o~, nii.o só por ei!Sa. ciroumstaneiil. como 
Felisbello FJ•eire, Nelva., Vergno de Abreu, pela condição de internos, não podem sup· 
Pinto Dantas, Tolentlno d08 s~ntos, Eduardo prlr, a. expenso.s proprias e fóra. do estabe· 
Ramos, Marcoli.Qo Moura, Irineu ~tachado, leeimento, essa. falta : 
Silva. Castro, Beza.ma.t, Cmveuo C<tva.lcanti, 0 Congresso Na.cional decreta. : 
Jolo Luiz, Carlos Peil:oto Filho, Penido 
Filho. Francisco Bama1>d ioo,Bueno de Paiva, Art. 1. o E' Cl'eado o Ioga~ de cit•Ul'gião· 
Jolio Luiz Alves, Leonel Filho, Antonio Zuca- dentista. no C01·po de Bombeiros do Diatriet.o 
ria,s, Henrtquo Sa.lle~, Cal' los Ottorü, Manoel Federal, eom os vencimentos de cülcQonta 
Fulg'encio, Rodo/pho P~iião, Padua. Rezende, mil réis por rnez;. 
Jesuino Cardoso, Domingues Je Castro, Fran- Art. 2.o E' c.reado igual logar e com os 
cisco Romeiro, Valois de Castro, Rebou~;as mesmos veneimentos no Internato do Gy· 
de carvAlho, Arnolpllo Azevedo, Fernando mnasio NcYJiona.l. 
Prestes, Eloy Chavea, Alvaro de Canalha, Art . 3.• Revogam-se as disposiçõea em 
Azevedo Marques, Rodolpho de Miranda, t 
Aquino Ribeiro, Cacdído de Abreu, Carlos con rario. 
Cava.Icanti, Carva.JhO Cba.ves,Luiz Gualhe.r~o . Sala. da..s sessões, 25 da outubro de !904.-
Angelo Pínlíeiro, James Darcy, Campos Cal'· Fe~isbeUo Freit·e .- Lui; .Domin!Jues. 
tier e Yespa.siano de Albuquerque. 

E sem ca.usa. os Srs. Aurelio Amorim, -f..> Sr • .:Ó.l"'icio Filho (pela cwdem) 
A'bdon Milanei, T~~~:elra de sa., João Vieira., requer veriftoacão da. votação. 
Prisco Parai2o, Heredia. de Sá, Auguato de Procedendo-se á. vel'iflcaçã:o, reconhece·se 
Yasconcellos, Laurindo PWa., Julio Santos, ter sido o projecio julgado objecto de delí· 
Paulino de Souza, ·viria.\o Mascarenhas, Bar. beração por 102 votos contra. 6, tota.l 108. 
n~rdo Mon~iro, Ribeiro Junquffira, Ast.ol. 
p'ho Dut.r~~o, Carneiro de Rezonde, Bernardo O .Sr. Pre eldent.e- Pepo a.os ·no
de Faria., Camillo Soar Sii Filho, Sa.bino Bar· bres Deputa.doa que se conse~vem no r e<linto; 
roso, Ca.millo Pra.tes, Galeão ca.rva.lhal, vae-se proseguir nas vota.ções. 
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-----------~----------------------------~----------------------
E' annunciada a Continuação da votação do toda a Republica a vaccinação contra, a va. 

substitutivo ao projecto n. 77 A, de 1904; riola. (3a discussão). 
prorogando até 31 de dezembro de ·· 1908 o E' . posto a votos o seguinte substitu-
pra.zo para a realização de exa.mes ·. parciaes tivo ·do Sr. Rodriguos Do. ria : 
do curso prepa.ratorio, exigido para. a. matri- . · . . . .· . .· 
cuia. nas escolas de ensino superior ; . com O Congresso NaCional decreta. : 
parecer contrariada Commissão de Instruc~ «Art. z,o. A vaecinaçao e a reva.ccina.Qão 
·Ção e SaudePublica (2a discussão). contra a va.riola :são obrigatorias : aquella, 

dentro do primeiro anno de vida; esta, dez 
O 'Sr. Presiden:te -Ao votar-se, annos depois. os paes e·os tutores são re

na sessão passada, o art. 2° · do substitutivo sponsa.veis pela. execução desta medida pro
do • Sr. Affonso Costa, verificou-se que não :phylactica, incorrendo, por sua infracção, 
havia. mais numero no recinto. em multa. de 100$ a 500$, salvo o casode 

Vou de novo submetter a votos o seguinte molestíá. provada que determine o seu adia-
art. 2° : . mento ou a; impossibilida.de justificada de se 

«Art. 2.o O prazo para o exercicio dessa obter boa, vaccina, e inoculada por pessoa 
faculdade, de que tra•a o artigo anteeenden- competente. 

te, é de quatro annos.» · Art. 2. 0 Ser·ão tambem compulsoriamente 
Em seguida é posto a votos o referido vaecinadas todas as pessoas de mais de um 

·art. 2o. anno de idade, que não tenham soffrido este 
E' igualmente approvado o seguinte art.3o processo prophylactico com efficacia, . salvo si 

:do substitutivo: :provarem refractariedade á. vaccina. em mais 
« Art. .3. o . As eommissões examinadoras de uma vaccinação. 

serão nomeadas, na Capital Fedm•al, pelo di· A1•t. ::J.o Som exhibir prova de vaccina~ão 
rector do Externato do Gymnasio . Nacional, e de revaccinação quando permittir a idade: 
escolhidos os lentes dos dous estabelecimen· ·· a) ninguem poderá. se matricular nas es
tos, sendo, nainsufficiencia destes, convi- colas e estabelecimentos do ensino publicos 

dados professores de notoria identidade. ou particulares, de qualquer gráo ou natu-
Pal•agrapho unico. Nas outras capita.e-s reza. que sejam; 

as commissões serão organizadas pelas Con, b ) ninguem pode1•á exercer emprego PU· 
gregações dos institutos dos Estados, equi- blíco qualquer ; 
parados ao Gymnasio Nacional, com os lentes c ) ningucm poderá. sor admittido como 
àos mesmos êstabelecimentos ou professores opera.rio ou trl\ba.lha.dor nas industrtas. obras 
de notaria. competencia, na excusa ou fu.Ita. ou repat•tições do Govorno. 
daquelles. Art. 4. o A infro.ccã.o da.s dlsposloões do 

E' a.nnuncütda. a votação do seguinte a.rtigo anterior impol'tará na nullidade da 
art. 4°: matricula, demissão do empregado, dlspensa 

« Art. 4. 0 Nio poderá. fazer pr\l•te dtl~aas do opet•a.J•io on trn.ba.lhadot• o responsnbili
commissões quem dirigir collogio pM•ticula.l', dn.de do chefe da. ropu.rtiçõ.o ou direotor das 
mesmo equiparado.» obt•as, (lUO pouerd. sot• susponso por pra.zo de 

O Sr. Presidente - Attencão! 
Quando se l'esta.belecel' o silencio, continuaroi 
nas votações. (Pausa.) 

Em seguida é posto a votos e app'rovado o 
referido art. 4°. 

E' iguolmente posto a votos e n.pprovado o 
seguinte art. 5°: 

« Revogam-se a.s disposições em con
trario.» 

E' considerado prejudicado o p1~ojecto pri· 
mitivo sob n. 77, de 1904, bem como a emen
da que ao mesmo o:tfereceu o Sr. Gastão da 
Cunha. 

O Sr. Presidente- O substitutivo 
vae ser enviado a Commissão respectiva para 
·ser convenientemente redigido parJ. a 3a dis
cussão. 

E' annunciada. a votação do projecto n.l21 A, 
de 1904, do Senado, que torna obrigatoria em 

15 dias a. dons mozos. 
Nos collogio~ o escolas pa.1•ticulares a. l'e

sponsabilidado ca.bet•á ao dh•octo~ ou pro
fessol', que serú. multado do 20:)$000 até 
l :000$000. » 

Art. 5, o As dctel'lnina.cões do art. 3° serão 
tam.bem exigidas em relação aos operarias 
e trabalha.d.ores de industrias e empreza.s 
particulares, e aos tripulantes de navios e 
vapores, competindo a responsabilidade aos 
directores ou gerentes das induastrias ou 
emprezas e aos commandantes das embar
cações, que serão multados como no artigo 
anterior. 

Art. 6.o Ninguem poderá assentar praça. 
em qualquer das classes armadas da Repu
blica, corpo de 7Jomboiro~, guardas civis, 
municipaes ou nocturnos sem a prova da 
vaccinação e revaccinaçã.o, fl.ca.ndo rcspon· 
saveis pelo cumprimento da presente lei oe 
respectivos commandantes. 
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Art. 7.• As vaccinações e reYaccina.ç(il's l'lll'io. ou trabalhador· em etUpl•eza.s Oll io· 
praticad~s por medicas pa.eticulares ou da d!llltrias do ~o ver no ou JlM'ticulares • 
.:ontla.n,·a. do paciente s~rão provadas por São successivam6nte postas a votos e l'•o
attestado vis:1do nesta. C.:lpih.t p31:l. Dil'ecto- jeita.d&s as scguia~es omendas do Sl'. Ro
ria Geral de Saude Publica ou seus prepostos drigues Doria.: 
e nos Esta•los pelas respe~tivas repal'tições «Onde convier~ 
de bygiene ou sem! delegado~ locaes. · Art. As vaoeinações e revacciaaç-õos 

Art. s.• O Govo.l'no fornecerá lymplm · d d' ' · 
· anti-varioliro, gra.tnitamente, on'l"iando aos. pratwa as por me JCOs pardcu!are3 ml d,2: 

d ' t d t t confiança do pacien te serão pt'ovadas po:? 
governos os Es a os, meosa, men e, . uma. a.ttest'l.da visa(l.o ncs~ capita.L pela. Dira
certa quMtidade Pl'oporciona.l á populaçãu ctoria Geral de Sa.ude Publica ou seus pre· 
de cadu. um delles, 1ndepcndento de maiores postos, e nos EstfUios pelas l'ilS""otiras re· 
porçõ~s em caso do necessidade. Serão gra- t ~ d l · .--
tuitas as va.~cinaçoo~ e reva.c·Jinações off!.. pa.r içocs e 1yg1e:Je ou se•ls delegados lo· 
ciaes, pqr- cujos cortiftca~o3 não se cobrará ca;;t~t. o GoYcrno fornecerá Jympha. ttntL
~ello ou emolumento. variolica., gratuitamente, enviando aos go-
. Ar·t. !J. • Rcvogam-:-o as dispo.9ições em varnos !.los &iados, measalmente, uma cert11. 

contrario' quantidade pl'Oporciona.l á. população de call. :J. 
E' a!lnunciadr~, a vota.çiio 1h seguinte um delles, independente de maiores porçõe:; 

emenda. dos Sr3. João Vieira e outro: em caso d~ necessidade. 
· « Substitua-se o art. !• pelo seguinte : A Serão gratuitas as vaccioaçõos e revac· 

vaccioaçã.o ou.revnccinação contra a varíola cinações offleiaes, por cujos certificados não 
são obrigatorias até a. idade do 25 annos, se cobra.rá..sello ou emolumento.» 
oude a. União tiver- a sou cargo o serviço de E' annunciada a vota.çã.o da seguinte 
hygiene.:. . . . emenda do Sr. Si!. Freire e outros : · 

Pus ta a, votos,é rejeit:..Ja A l:'efl•dda emenda « Onde convior: 
dos Srs. João Vieira. e outro. 

O S1•. Brieio Filbo (te/(( o;·de"' ) 
reque).' vei·iftoa.ção da votaç-ão. 

P1•ocedendo-se ll. verll\cli.Çãa, reconhece-se 
terem votado n. fu. vor IS Sra, Deputados e 
contra 90 ; total líJ8. 

São. successi varnento poata~ a votos e re· 
jeitadas as emen•la.s do Sr. Rodrigues Doria.: 

Ao art. 2• , lettra a. Em vez de -sexto 
m&z de idMle - digo.·se : decimo S!lgundo 
tuez. 

Ao a.rt. 2". lettrll a. Accrescenta·se : e 
qull.ndD houver impossibllidade justiftcadll. de 
obter boa. vaecin~ e pess01~ com11etente qUG 
a. inoc.ule. 

Ao ar·t. 2•, lettra. b. Em 7ez de- seta -
diga-se : dez:, e supprima.m-se aa palaVl'a.s: 
e será r epetida p"r septemios, 

Ao art. 2°. leti.ra c, Accresccnte-se: ou si 
pro1'arem ref,·actQ.riodada á va.cciu·a. ou mais 
Lle uma. vacainação, ou tiverem soft'rHo va· 
~·iola. 

Ao a.r t. 2•, I e 'tl·a ri . Ac~reseente-so ::1 pa.
Iana Republica: co:rpo de bo:nbe!ros, guar
•:hs cíY1s, muuicipaos e nocturoos, policia 
.d.os Estadot. 

Ao art. 2•, leLtl'a(. Supprima-~e: da. me~ 
dida., etc,, a. tê o ftm (1904) e accrescente-se: 
de multll.S de 100$ até l :000$, demissão do 
empregado, su~peusão dos chet'ea e directores 
de repa.rtições por 15 dias a. dous mezes, pro
hibiçio de ma. tricula. em estabeleeimen tos de 
ensino, publicas ou particulares, de exercer 
omprcgo publico ou particular, de ser ope. 

Paragrapho unico. Constitue p1•ova. ile 
cumprimento do art. to a exbiblção de attB~· 
tad o medico com o. firma reconhecida. por 
t!l.b~lüão.» 

O ll!h•. 86. Fl"ell"e (pel{• ordem) r~
quer que a votaç!o···destt. emenda sejl\ no
minal. 

Consultada n. Ca.mn.rn., não ê concedida o. 
votaçlo nominal pedida.. 

Em seguida é posta n. Yotoe e rcjcit11da :1. 
l'eferida emenda. do Sr. Sá. Fl'eire. 

O Sr, Br-iclo FIÍho (pela ord!!m) 
rer!Uill' Yer!floaçã.o da. vo~çll.o, 

Procedendo-se 11. vo1•iflcação, l'eoonbece·s~ 
teoom votado conLra 78 Sl'S. Depuhdo.q " 
faYor32; total ILO. 

Posta a votos, é rejeitada a. seguillte 
emenda. .do Sr. Erico CeeLho : 

« Ao al't. 2 . • Paragra.pho u. Mcrescentar: 
As :pessoas de menor idade, ernqu::.nto sob 

a. gu~t,rda do patrio poder, não serão vaccl
nadas nem reva.cctna.das contra a vontade do 
pae ou mãe da familia, por cuja. recusa. ficam 
isentas de culpa e pena . 

o Sr. Preaidente -Vou 11ubmetter 
a. votos o projecto n. 121, de 1904, .do Se· 
nado. 

O Sr. D1•icio Filho {pela ord~m}
Agora que V. Ex. vae dizer-os senhores que 
approva.m o }lroieoto nas oondiqões em que 
se acha. queiram levantar·se-t vou apre-
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sentar a V. Ex. e ú C<.~.sa. ·um requerimento, 
naturalmente para ser rejeitado. 

Peça a V. Ex. que consulte a Casa. si con
cede votação nominal. 

Vozes- Não póde. 
0 SR. BRICIO FILHO- Pelo que OUÇO nada 

mcüs se pôde aqui. Posso requerer, o pedido 
é re;;imontal. A Camara, por sua vez, póde 
rejeitar. 

Posto a votos, é rcjeitttdo por 70 contra 
41 votos o requerimento do Sr. Bricio Fiiho 
pedindo votação nominal. 

Em segui~a é approvado em 3a discussão o 
seguinte _ 

PROJECTO 

N. 121-de 904 

(Do Senado) 

O Congresso Nacionall'esolve: 
Art. I.ó A vaccinação e revaccioo.ção con· 

tra a varíola são obrígatorias em toda n 
Republica. 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a l'e
gulamental a. sob as seguintes bases: 

a) a vaccinação será. praticadn: ate- o sexto 
mez de idade, excepto nos casos provados 
ue molestia, em que pode:·á ser feita mais 
tarde ; 

b) a revaccinação terá logar sete annJs 
após a vaccinação e será repetida por se
tennios; 

c) as pessoas que tiverem mais de seis 
mezos de idade serão vaccinadas, excepto si 
provarem de modo cabal tet::em soffrido essa 
operacão, com proveito, dentro dos ultimas 
seis annos; 

d) todos os offi.cines e soldados das classes 
armadas da Republicl\ deverão ser vacci· 
nados o revaccinados, de acoordo com a pl'e
sente lei, ficando os commandantes ro.Spon
saveis pelo cump1•imento desta ; 

e) o Governo lançará mão, afim de que 
sejam fielmente cumpridas as disposições 
desta lei, da medida estabelecida na primeira 
parte da lettra f do§ 3° do art. 1 o do decreto 
n. 1.151, de 5de janeiro de 1904; 

f) todos os serviços que se relacionem 
com a presente lei serão postos ~m pratica 
no Districto Federal e fiscalizados pelo 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 
por intermedio da Directoria Geral de Saude 
Publica. 

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

Posto a. votos, é approvado em 2a discussio 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. :2li- 1904 

O Congro3so Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder E!ecutivo atr.· · 

torízado a abrir ao Ministerio da Justiça . e~ 
Nogocios Interiores o credito extra.ordinario 
de 34:164$193 pa1•a pagamento devido ao 
alferes da. brigada policial Ernesto Pinto 
Machado, em vit·tude de sentença; revogadas
as disposiçõJs em contrario. 

Posto a votes, ê approva']o em 2a díscus55:.} 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 2lô- 19ü4 

O Congre.sso Nacional resol \'O: 

Artjgo unico. Fica o Poder Executivo au4 
torizado a abrir ao Ministsrio da Fazenda 
o credito ext1·aordínario de 554$351 par11 
occorret' ao pagamento devido ao juiz .fadera.l 
no Eshdo do Espiríto Santo Dr. Raul dl3 
Souzn. Martins, em virtude de sentença., 
sendo 350$311 do principal e 195$0!0 de 
cuslias ; revogadas as àisposições em con· 
traria. 

O 8J•. Bricio Filho (pela a,·dsm} 
requet• e obtem dispensa de interstício para , 
o prejecto que acaba de ser votado figura.:: 
na ordem do dia de amanhã.. 

O Sr. Ge1•mano Hass1oche1" · 
(pela o;-àem) requer verificação dl\ votaçl\(> 
do r(lquerimento do Sr. Bricio Filho. 

Procedendo-se á verifl.cação reconhece-se · 
que votaram a f:tvor 74 Srs. Deputados e 
contra 23. 

o Sr. Presidente- Não ha nu·· 
mero. 

Vae se proceder á chamada. 
Procedendo-se á chamada verifica-se te ... ··

rem se ausentado os Srs. Arthur Lemos, 
Cornelio da Fonseca, Raymundo de Mirauda, 
Arroxellas Gal vão, Bulcão Vianna e Anthero 
Botelho. 

O Sr. Presidente·- Responde-· 
raro á chamada 109 Srs. Deputados. 

Vae·se prosegair nas votações. 
O s ... Pre•ldente-0 projecto vae Comparecem ainda ossrs. Castro Rebello, 

ser enviado á sa.ncoã.o presidencial, om- Pells Gaspa.L', Ada.lberto Ferraz, Candldo Ro· 
ciando-•e ao Senado d'o occorrido. drigues e BenedlotG de Souza. 

Vol. Vl L78 
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PROJECTO 

N. 233- 1004 

O congresso Nacional resolve : 

Art.igo uníco . Fi~:<'lo o Presidente da Repu· 
blica. autorizado a abrir ao Ministerio das 
RelaQIJes Exteriores o credito· extra.ordina.rio 
do 500:000$, papel, pa.ra oooorrer ás despezas 

· com a execução do aeoordo provlsorio, oon· 
cluido em 12 de julho do corrente a.nno, entl'6 
os Governos do Brazil e do Perú; revoo~rada.s 
as disposições. em contrario. 

Posto a. votos, é approvado em 2a discussão 
·o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 218- 1004 

ci Congresso Naeiona.l resolve : 

rel' 'ao pagamento dos vencimentos quo com- . 
petem a.1Ia.noel Canuto do Nascimento, con
tinuo addído da; Secretaria. do ~Unis&erio dti. 
Guerra. ; revogadas aa disposições em con
trario. 

Posto a votos, é approvndo em 3" discussão 
e enviado á Commissíio de · Reda.cçli.o o se· 
guinte 

PROJE:Cl'O 

N. 100 -1904 

O Congresso. Na.eiona.l resolve : 
Artigo uníco. E' o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Minister io da lndustrla, 
YJar.ão e Obras PnbUcas o credito extra.or
dina.rio de 1.:761$280 para. pagamento da. 
g1·~tificação devida. ao ex-secretario do Ja.r· 
dim Botanico bacharel Joaquim Ca.mpos 
Porto, com o director ioterino do mesmo .la.r
dim: de 21 de março a 21 de agosto de 18D7 ; 
revogadas as disposições em contrario . 

Posto a. .votos, 6 approvado em 3a di3cussão 
·e enviado a Commissão de Red:tcção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 192-1904 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Eleoutivo 

a. utorizado a. abrir o credito extraordina.rio 
da I :397$066, pelo Ministerio da. Marinha, 
para. pagamento ao op!;rario se1·ra.lheiro 
la.rupista Ernesto Luciano Martins da. diiJe
r enca. de vencimentos que deixou de rec~ber 
em virtude do decreto n, 3.23~. de 17 de 
marco de 1899; revogada.s as disposições em 
contrario. 

Posto a votos, é approva.do em a; nov-J. 
dlscussão nnica e enViado A Commis.slio de 
Reda~ão o seguinte 

Pll.OJBCTO 

N. l64 D- 1904 

O Congresso Nacional rasolve: 
Artigo- unico. Fica o Presidente da. Repu· 

blica autorizado a. abri>:> ao Minístm•io da 
!ndustria, Viacão a Obras Publicas o credito 
de 20:440$ para Jlaga.mento d~s dlaria.s 
que competem aos engenheiros e auxiliares 
da Rio de Ja11eiro Oity Imzwovomen!s, Li
mited. 

At·tigo uníco. Fica. o Poder Execu1ivo au.: 
torizalfo a abrir ao :Ministerlo da Guerra o 
credito extraordinario de 1:600$ para. occol·· 

Paragrapho unico. O Presid.ente da Repu· 
bliea fara. organizar a. tabella das diarie.s 
como julgar mais conveniente ás necessida
des do publico serviço e de modo a. não e:xce· 
der a. importancia da. despeza. !elta coro a. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14:15- Página 12 de 31 

SESSÃO EM 26 DE OUTUBRO DE 1904 619 

fis~alização á somma da contribuição paga 
pela companhia a que se refere esta lei, 
de a.ccordo com o disposto no n. XXXVI ·do 
. art. 17 da. lei n. L 145, de 31 de dezembro 
de 1903. 

Art. 2,() Revogam-se as 'disposições em 
contrario. 

Posto a. votos, é approvado em a nova 
discussão unica e enviado · a Commissão de 
Redacç?ío o seguinte 

PROJECT,O 

N. 164 E_;l904 
O Congresso Nacional resolve: 

corpo de_ saude do _-_exercito são equiparadas 
ás que por lei vigoram no corpo de s:tude da 
arn•ada nos cargos de c:~.tegorÍÃ1 correspon
dente • 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' annuncia.da a votaç~ão do . projecto 
n. 215, de 1904, determinando que o~tabel
liães de nota.s do Districto Federal passem a 
ser _denominados « no brios pubHcos _ », e 
dando entras providencias ; , com parecer e 
substitutivo da ·maioria da. Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça e voto em 
separ•ado c substitutivo do Sr. Germano 
Hassloeh·n· pa discussão). Art. L.o Fica o Presidente da Republica 

autorizado a abrir ao Ministerio da Jn
dustria, Viação e Obras Publicas o credito 
estraordinarío de 28:170$para pagamento O Sr. Ge1•rnano Has~loeher 
d s dial'ias que competem aos engenheiros (pela ordem)-Sr. P1•esidente, peço a V. Ex.. 

fi caes das estradas de ferro arrendadas pela que consulte à Casa sobre si concede prefe
União. rencia. para a votação do substitutivo que 

Paragrapho uni co. O Presidente da Repu- oft'ereci a este projecto. 
blica fa.rá organizar a tabella das diaria.s Parece que o assumpto não é bastante co
comojulgar mais conveniente ás necessiüa- nhecido na Camara, e creio mesmo que a 
des do publico serviço e de .modo a não exce-, propritt commissão de Justiça _ recuará de
der a importancia da despeza feita com a.nte do projecto que crea, ao lado do tabel
a :fiscalização _ â somma das contribuições lião, 0 substituto, que fnncciono cumula.ti
pa~as pelos arrendatarios das .estradas fis-~ vamen te com elle, verdadeira superfectação, 
ca.Iizadas. que trarà os mais serios embaraços ao ser-

Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em viço dof:! cartorios. 
con\raro. : d 

.posto "' votos, é approvado em <:>a. d'scus-i UM Sa. DEPUTADo~ Nã~ se póde eaídir 
... -

1 
: sob:·e emenda em 1e. d1scussao. são o seguinte artigo unicc do 
; 0 SR. GEmiANO HASSLOOIIER- Perdão, 

PROJECTO não propuz emenda, mas sim substitutivo 
N. 235-1904 EJUe, creio, póde ser perfeitamente admit· 

O.Congresso Nacional resolve: tido em P discussão. (Não apoiado,) 
Artigo unico. Fica. o Poder Executivo auto- Chamo, em todo caso, a attenção da Ca· 

rizado a abrir ao 'Ministerio da Industria, mal'a para este projecto, que é inviavei, 
Viação e Obras Publicas o credito extraor~ mesmo em 1 n. discussão, porquQ.nto é pre
dina.rio de 7:263$874 pa1'a realiz<>.r o paga- ciso que a Ca.mara toda. note que elle crea, 
mento de~i~o a. Arthur Bello, funccionario pa1•a os tabelliães, substitutos nomeados pelo 
da. Repa.rttcao Gera.l dos Telegra.pbos, do que Ministro, funcciona.ndo cumulativamente 
lhe e (fevido de vencimentos dos exercicios com os mesmos tabelliães, de modo que den
de 1898 e 1899, fazendo as necessarias opera- tro do cartorio vão existir dous individuas 
ções de cl'edito e revogadas as disposições: distinctos exercendo cumulativamente ;as 
em contrario. · respectiv~s funcções, podendo se dar entre 

um e outro attritos serissimos, sem que o 
O ~ ... Urbano San-tos (pela or-. serventuario possa exercer sua autoridade 

dem) requer e obtem dispensa d~ intersticio sobre o substituto. 
para que o projecto que acaba de ser votado• Nestas condições_, 0 proJ'ccto não ·póde, por 
entre .na. pro:xima. ordem do dia.. 

Posto a votos, ê a.pprovado em la dis· . 
cussão o seguinte 

PROJECTO 

N. 174 .A- 1904 
O Congresso Nacional resolve: · 
Art. 1. o As idades limites para a reforma. 

voluntaria ou compulsoria dos otnciaes do 

fórma alguma, ser a.cceito. 

O 8r. Preeident.e-0 substitutivo 
do nobr·e Deputado só poderá. ser tomado em 
consideração na. 2a. discussão. 

Posto a votos o referido p1•ojecto n. 215, de 
1904, reconhece-se terem votado a favor 74 e 
contra 28-total, 102. 
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o Sr. Presidente~Não ba nu- pOUCOÍJinezes depois, ~iesse se' confessar q~It,) 
aquollo. scicncio., aquillo quo foi om um dia.: 

mero. · no Outro não e~a; o que prova _que nonoa f~1 
· Ya.é se p·rooedel' á .ch. :tmad:''· · . · .-. 1 c a. em um dta . . . Prnftedendo· .M . & • chamada.,· . ''orilico.·S& scl~ncia, porque o que " se on 1 · · 

~ ~ ~ - é sempre, e aqui · tenho abordado um dos 
t erem se ausentado os Sr~; Fra.nciSC<J Sá.,Joao outros a.spec\os da. doutrina do Sr. Deputado 
Lopes. Affonso Costa.. Cot>nelio da Fonseca., pol' Pcrna.mbn~o. · 
Pedrl Pernambuc!' Epaminondas Grac.índo, s. Ex. reoorJo 11 aqui, a títnlo _do e~empto 

. Ra.ymuudo de :Miranda., Tosto.;_ Leovl~tUo que elucídaaso a sua. a.rgumenta.~.ao, . quo J!Or 
Filgueiras, Fel!Jt Oaspn.r, Rodr1gues Ltm3., mnHo tempo se ac1•editou não SOL' o al'BE;nreo 
Corl'êa. Dutra., Nelson do Valicoucellos,Bulh~es pa~te integrante, componente d~ orga_rnsll_!o 
Mareial,An&éro Botelho, Sosé Lobo, Joaquim humano; de fórmo. que, em uma. t!JVOSttgaça;o 
Tei:teira. Bra.ndio e Lindolpho Scna. criminal, a doscobert11. do aPSemco nas vt

· O Sr. · P1•esiden"te-Responderam 
á. chamada 101 Srs. Deputados. . 
~ao ha. numero • 
. F'i.ca adiada a votação. 
Continda. com a p~~olc.vra o Sr. B:trbosa. 

Úmllo para. uma. explicação pessoal. 

O Sr. Barbosa Lima { conlínu
a~dol ( • J-Sciencia. ofticia.l, dizia eu, é a.quel· 
Jo. que é privilegiada. e imp()('ta ~elo Estado, 
pelo poder· ma.tet>la.l, com exclusao de_outr?. 
qualquer que sustente doutrinM nã.o nccei
ta.s pelo offlcia.lismo domina..nte. 

Asaim, sciencia. officia.l. f;i o que aca.b<!u 
de se votar, prestando-se a uma theona 
que não podia vencer pe~r seu proprio pres· 
\i,.io, a. uma doutrina scientiftc1. que con· 
fe.~l- deasa. fórma. que não podia :~er a.ccei· 
ia pela. tota.Ud&de da populo.cão, o braço 
fo1•te rio poder seculat· para. que este v lesse 
da r aos postulados ~~le .íificos o apolo da 
ca.d.eb e da multa. 

Assim, tà.zía-ae a acienci& offlcial !Ul orado 
reinante na époc~ do Ga.IIHeu, conduzindo-o, 
pol' a.moa.QllS, e. retra.ata.r-se, e pl'(lpor
"lona.ndo-ltw o ensejo, tão conheoido na lt.is· 
t01•ia, de fornnalal' o seu eterno E pu,. 
s! muO»e ; sciencla oftloial á a que 'Per~egula. 
Bartholomau de Gu~mão, por enteodcr que 
suas oasa.dlas de alguma sorte contrariavam 
os principias tidos por soientiftcos e rel~an
tes na. época., mais ou men~ coosorcta.da. 
com a religião ; sclencia. ofticial, acabo de 
citar o exemplo oara.ctllris\ioo, é essa que 
proscreve a homce~patbia, declarando que 
ella. nã.o está de accordo com a doatrJOa 
academica reina11te e coagindo os que se
guem essa doutrina a aceeitar, queira.m ou 
nã.o queira.m. como si scieutiftcos fossem, do
gmas, prlncipios, conceitos, postulados con· 
tro.rios á doutrina de Ha.hnemann. 

cel'<\S do indivíduo que se dí~sasse ter mor
rido envenena.·lo, podia sernr d:> elemento 
·de prova, e que, eo.tretanto, aquella. l!l'a. ·a 
sciencia. daquella. época ; e que pouco tempo 
depois um chimíco notavel vedficou quo ·a 
prova. daquella époaa não podia sor• tida 
como -boa vis:o como no organismo bumano 
ha a.rseoi~ to. Esse conceito de sciencia. nos 
levaria. a. a.lopta.r a. chímica. do tempo de 
Lavoisier c dize L' que llra a s~iencL~ de S toll 
pl."econlza.ndo a doutrina do phl~ gis tio o ; . que 
era sclencia., quando essa doutrma. s~. gmava 
pelas tl.boa.s dAs atfinlda.des · eloottva.s _d'e 
Geo!!'roy e que era. a. soienoia., quando ~voi· 
sier introduzindo a balança nos llominros da 
chimica, fandou a verdadeira. sciennia •. 

Ora, a. verdade ê que uma. oongerto de 
faotoa que Uln3o a,ccumula.çã.o de obliOl'• 
v~çõe~ nii.o !lonsül!JO scienoía. S6 ~ póde 
di~Wr que h::t. S019UCla quando, dOCOllJUOO~Q 
do:wu obsarva9õe!, da. serie de !~tos, a.sstm 
longll.mente accumula.dos, se do•luz ou se· 
lnduz a lei corNapondente áquelle gru~ 
de ph~nomenos, por fOr1ua. tal que a. sot•Ie· 
ou oonjuncto de loís que regem um gr~po d~ 
phenomt~no3 ê que consti~uo a sciencu~, let 
positiva, lel como tolaçlo oon•tanto entre 
01 diversos elementos do utu phonomeno 
qaalqucr. 

Asalm, tem-le eclencla quo.nJo o genlo de 
Kenpler, estudando a foi•mitla.vel massa. de 
observa~.ões a.s~ronomica.s aecumula.das p:ll' 
Tycho·Brahe e seus predecessores, chega a 
e:rtrabir, a. \ira r dessa m ::r.ssa. inf~rme de 
elementos n.s chamadas leis. conhec1das com 
o norna do' proprio Kepplar , leis que. rege~ 
a astrvnomia. no que ella tem de maiS admL· 
ravel , . .. · 

Assim, é sciencia officia.l, por exemplo, 
aq ueUa. que se pl'twa.leeeu do apoio do ao. 
verno para., nos hospita.es da. Jut'Ujuba., fa.zer 
a el11rpo.Qão de glanglios de bobontcos :~,UI in· 
tern&do1, ainda. que, pouco tempo dopois, 

Até então havia observaçl5es, poJ.ia haveJ.' 
uma inftnida.de de observaç<Xls fci ta,s com 
maior ou m enor pacienEia , coD?- maior _ou 
ruonor al'gucia., ma.s nao bav1a s2lenc1a. 
Só ha. sciencia quando esses fa.ctoa sao eon:
catenados por uma. lei o o ea.ractcristioo 
dessa lei sc•antUica. é este : e que etla. per-· 
mittc -prever. (Apliiados.) . . 

Por 1sso é que o typo eterno da. scleO!Jl:l. é 
a astronomia., porque, mercê das sua~lets, se· 

. p6de dizer que em tal dia. de t~l anuo , , 



621 

SBSSÃO EM 2B [)E Bb j!JJAJ DE i JS.i .... 
planeta· tal· est1rá em .tal posição, que Mas, s.·Ex. sabe que, mesmo officialmente, 
haverá. ou não eclypse, que começará.. a eu não :podia ter ficado namathematica.. 
1ánta.s horas, a hntos minutos e a tantos Observei-lhe na occasião que ainda. assim 
segundos. Isto é scíencía.. não se pode dizer, conhecendo-se a mathe-

Sciencia du. maior-ia-foi .uma. das observa- matica, que ahi só se conhece o methodo 
f.'DBS feitas pelo illustre Deputado ! deductivo. Não. 

Não conheço a sciencia da. maioria. A ma.thematica é riquissima em casos em 
A · scieocia. é o resultado de uma meia qua o metllodo inductivo br·ilha como não 

duzia de cerebros, de maior capacidade in- importa em que out1•a sciencia e tem em 
tl'inseca.,de maiorpoder inductlvoe doducti"vo esboço elemento3 para todos os methodos, 
do que o do conjuncto dos seus contempora- por tal forma que Augusto Comte p1•opoz que 
1'<tn,}os; são só c.:;scs qua conseguem vêr clat•o se restabelecesse a nomenclatura antiga, pas
naquillo em que os outros só viram confusão, sando a. chamar a mathematica-a. logica 
que não se perdem no la.byrintho de ele- positiva, voltando-se tL qu:1lra em cpw pro· 
mentos que a naturezü. fornece de qualquer visões um pouco confusas conduziram varlos 
lado pa·:·a que nos voltemos, e é. seu genio geometras a chamar a mathematica-a lo
que lhes ministra o fio de Ariadne, a lei que gica especiosa ou logica numerosa, conforme 
rege todos aquellcs phen.omenos, e que lhes so tratava de a.lgebra ou de arithznctica. 
permitte prever. Primeiro, portanto: na ma.tllematlca não 

Pôd.o have1• erudição, pôde haver uma ha só o methodo <leductivo; o inductivo é 
armação mais ou menos interessante dos riqyissimo nas suas conclusões. Segundo: na. 
factos, póde-so organizar quantas estatísticas mathema.tica, como na astronomia-que já é 
fõr possível: a scienciu. prop1•jamente só um pouco mais que ::t mathematica, já é umn. 
.existe no momento em quo se teemdescoberto outra sciencla quo o illustro DcputC~.do havia 
as leis que regem aq_ uelle grupo de ph9no- estudado - en~ontram se os caracteristicos 
menos. rigorosos da sciencia. 

Essa lei, repito, não é a maioria que a des- Assim, tinha eu dito que a lei que nos per· 
cobre ; em geral, a maioria prende-se muito mitte fazer• a quadr•adura da. e.sphera ou a 
mai~ a upiniões que, em regra, não são as curvatura da pyramide ou a rectiftcação da 
sustentadas por aquello pequeno grupo que circumferencia é a mesma hoje c1ue era. no 
se destaca.. tempo em que foi descol>erta, não variou ; é 

Foi assim com Galileu. tão certa. hoje como naquelle tempo. 
Quem é que estava com a maioria quando Na a~tronomia., a. mesma causa. 

Galileu trouxe o elemento capital pa~·a Jn- Tel'ia eu acaso ficado na astronomia, para 
verter as condições em quase encontrava. o se poder attribuír-me esse vicio de logic:L 
espil'ito bnmano, levando-o a. pa.ssa.r do erro nas conclusões a que chegava., nas conclusões 
geo··centrico para a verdade helio-centrica 1 que eu preferia dent"('e aquellasque os varlo.:l 
Galileu estava sósinho; do ladc;, opposto, es- theoristas, a rospeito do Estado, ministram 
tava a IDI.IolOl'ia.. como lei~ 

A scioncia, pois, estava. com a minoria e Não, s1•• Presidente. v. Ex. l:!i.\be que, 
minoria. ínsignitlcan te • como s. Ex., eu tarubem tenho ostudaúo a 

E' por isso que eu perguntava, nos apar- ]?hysica., tambem conheço o methodo expcl'i
tes com quo me permitti inter1·ompel' ,o mentu.l no do11·iniO om que olla eXI)lende 
discurso do nobre Deputado, si era scicncia com ma.iul' fulgor. 
paru. que nós pudessemos fixar as nossas dl- Sabem quo tenho estudado a. cbimica. Nãa 
vergencias. S. Ex. procurava ver qua.l t\ tenho, é verda.do, ao menos oíficiulmantc, 
.J.'azã.o que no:s distanciava e por que é qne entrado pelo domínio da biologia, com a Pl'O· 
chega vamos a conclusões tão diversas. E' c1ue fundeza e segurança com que o illustt•e depu
para S. Ex. sciencia. é cousa diversa da.- tado entrou. 
quillo que é para o obscuro orador; aliás, o Mas em todos os outros domínios do saber 
illustre DepuLado accentuou que eu só podia humano, tenho eu pt•etendido chegar a con
chega.r ás conclusões a quo cheguei na theo- clusões minhas ou tenho ido buscai• aquillo 
ria do Estado por ser um espirito educado que o espírito insuspeito ao proprio mal me 
exclusivamente na mathema.&ica, inclinado suàruiaistra.va.. -
para as deducções, - obseevações em que Pois Spenct:~r, no seu conhecido lino-0 
S. Ex. não tinha absolutamente a minima individuo cont1·a o Estado-pôde se1• acoimado 
razão. de um cerebt•o que vivesse cJnfinado nos es-

E' c,Jrto que meu espil'ito não terá passeado treitos limites traçados exclusivamente pelo 
pelo g1•aude numero de departamentos em methodo dedut:tivo ~ Não é cllo o formida.vel 
que tem an•.lado o esph•ito do Ulust1•e Depu· autor da Philosophia Synthetica '? As suas con
tado. . · 1 clusões não podem ser perfeitamente acceitas r 
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Já não fa.Uo em Augusto Com te, cujo genío toma.ti2ou na. Idade média. para illumiua.r ,;. 
a.ristotelico·snbill deroe os elementO!! da. ·· m11.· afervorar os coraçõe3 dos ca.va.llelros ; e ni'.) 
the!Datica até as maiore3 culmin3.cclas da aoreuitava que .dabi pudesse derivar qual· 
mora.!, quer theol'icfl, quer pratica; já. não quer ridículo., porqtio si elle reflect~se sobre 
f<tllono nomodogi'.lnda.phi!osopbo, que passa ena, ooncepcão poetilla, como !iuiita que a 
como suspeito de umas qu!\ntas theorias quo scienci..J. v1sa.ssa attingir, elli!e ridiculo have
pa.rece que coniluzem o illustre Deputa.do.e ria. de reea.hlr igualmente sobre este suave 
muitos outros a nã.o admlttir mais na.da. das milüstei·io qno nã.o tem outro apoio sinã.o o 
conclusões do positiviSlllo: mas . o proprio a.ppello para. o milagre. 
Spencer 9·A theoriado estado, a. que eu tinha. 
chegado, a thooria. do Estado, tendendo a re· ·O Sa. · GoNQA.Lo SoUT~No catholioismo 
duzir cada. vez mais sila. esphera de iriíehen· tra.ta.-se de Virgem Maria. e de Deus ; no po· 
ção, nlio .era minha.: portanto; não soa po· sltivism()deque sotra.ta ~ 
deria. attribuir num defeito oriundo da. mt- O S&. BARBOSA. LU:tA-Tra·ta.-se de uma 
nl1a educação. concepção poetíea, de Uill!J. utopia., para. o 

J4 h& algum tempo eu ospel'aya ser cOndu· mais extremo futnro. 
zido á. situ a.çãD em que me ~mmntro, porque A unica diiierença. é que S. Ez. appeUa. 
desde fevereiro ou ma.rço, quando se discutiu para a. \heologla, e os outros para. a. possi.lli
o .Tratado do Acre, quo o tllustre ·Deputa.do lidada de u m aperfeiçoamento scientidco-
começou a me tomar ~ sna. conta.. utopia.. 

Assim que, mais ou menos na. éDOCa. em Si uma é l'idícula., a. outra. porque niio· 
que SO. }lUb]ica.Ya O celebre decreto do credito O é f 
ci:,raOl'dinario de 500 contos de réis, eu ·era 0 SR. GoNçALo Souro-A outra. não é 
apontado como i:tm polit ico impossil!iliLado utonia.. 
de toma.r parte na discussão daq uelle tratado, " 
:por ser positivista. OSR. BARBOSA.LUfA-sónãoê p3l'a. a.quelles 

·E' curioso: nínguem aqui indaga ai o Depn· que teem o seu coração educado no sentimen
tado Fulll.uo ou Beltrano póde tomal' p:trte t.O de piedade christã ou então·11au cer.ebro 
nea~a. oa.naqaella di&cuasão, por S9l' catho- eleva.do na. educa.çiio de um verd:J.delro reli· 
líco, por ser protestante, por ser espiritista, peito de tolera.ncl.a. para. com a crençu. 
por sal' psychologlsta, por ser telepa.thlata., alheia . (Muflo bem, apoiado.) 
por não ser t~ousa algum:1.. Ninguom iudo.gr. l&stou cn.nç:ldo de le1• na.s _l)aginllll do um11. 
disto. Mas é positivista.·1 Não pódo tomar littoratioe Côf'.t. t.s prGtonções que 1dea.U2:a.· 
parte em disctm~io alguma, tem um: cerio ra.m a couoopç&o do um S. Jo.sd ou dll. divl· 
teitio de cerebro , é um soetario, é tão os· na. Judia. 
ireito que, a.b!IO!utamente, os argumentos V. EJt:. terá lldooom a mesma indiguaqio, 
que pretender adduzir virão jl). SDmln•oodos ou maior, polo menoa, com o mesmo des· 
por uma suspeição qua ·os excluit•á do qual· gosto com quo eu tenho lido, apreci ~Ql}e,j 
quar legJtblJ.idade da lntor,•on~iio no detiate. duata. ordem, 

o sa. Go:-iÇA.Lo Sotrro _ p01•1uitte um SoJa. como fdt•, o problema uhl oat4. Oc· 
aparte 1 A mim ma p:a.roce que é por3:uo oa cutla.oerebros o ooraçt\os demtúor va.lor, e ai 

levou Loon Tolstol a. eaorever o seu admira· 
posiUvJsiaB toem ecl'to.s i<láas preeonoe ldas, vel opusoulo La gue11ion dtc •íuclf, de ou· 
de que se níi.o afastam. A raziio ê esta.. ~l'O llldo ou~roa publlclsbs, cuja. lllutira.ção 

O Sa. BARBOSA LIMA-E quem nito n'a..'! ou me ~~obstouho de olru~sitlca.r; preconlZ&· 
tom l va,m os processos dos ~~olgozea da A bclardo, 

Eu ia. pedir, daqui a pouco, ~occorro no ss theorias de um celebre medioo italiano 
meu illustre collog!l. Peço ao meu digno CJ._Ue abla.nda.afil.zer ()seu oftlcio, oudivor' 
collega. que me pc:rmlUn aproveitnr o apar· tutm·se a. cultJvar a veia. llumorisiica. e em 
i;e com que me honrou o digno Deputado- regra obscena. dos eontoil de Maupassa.nt . 
pelo Cear&, p~ra. toca.t• em um outro ponto da s.w a.s sol uçõoll do homem pratico, a.lém d:e 
dou~rinaçã.o do íllustra Deputado por Pe·t- otltl'OS pontos- que ta.es apontados pelos pbi
nambueo. ·!osophos, p-alos p·oeias, pelos homens de scien-

Lembreí-me, na. oecasião em que S. E:t. cia , pelos diversos fundadores d.estas reli
bordava. conceitos hilariantes 11 respeito de giões; pelos. Htteratos·, e cada. um com a. fa.~ 
uma conoepcã.o política., ontl•cvista como culdade de escolher suas inclinações, segnn
rell!da.de em um extremo futuro, ideada. com dcr seus appetitos-, segundo sua. eduea.çã.o ci-
11l!s elevadíssimos de mora!ldade pela egTB- vica, a sua predilocção, a. sua. escola. 
g\o phtloaopho, lembrei-me que ess!l conce- Eu eit1)8ra.va esta situação creada. pelo 
pção tinha, no mala remoto passado; o setr illw;tro Deputado, porque h~ muito s. b. 
a•po\o \bao\ogieo n~ aua,ve concepção mys. vinha doutrinando nos jol'naes deaia. ea.pita.l, 
~ler. do divina Judia., que S5.o Berna.rJ.o sys. por ve:teJ com vcrdOl.deiro azedume contra. o 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14:15- Página 16 de 31 

SESSÃO EM 2-6 DB OUTUBRO DE 1904 

exercito, e. eu ·. me honro. de pertoncer ao . ex
ercito. 

Entre outras, lembro-me de uma pagina. 
escripta. na A Noticia, em que se procurava. 
cobrir de ridículo e cha.roal' o oáíoso para 
os militares, que fizeram parta da Consti
tuinte, dos quaes se dizia que, tendo contri· 
buido para a abolição das condecorações, e 
das or•dcns nobiliarchicas e dos titülos de 
conselho ~ não se pejavam,entretanto, do pro; 
curar obter dos poderes publicos a decre· 
tação de condecorações, . ou succedaueos de 
condecorações. 

Sei que na Republica do illusLre Deputado 
a fita que se deve trazer· na lapella. para que· 
se possa ser apontado no boulevard, con
stituo um dos testemunhos irrefragaveis de 
que se está. na verdadeira Republiea. 

Eu estou tão atrazado que não posw 
adoptar essa theoria; mas, como um dos 
militares que tiveram a honra de toma.r 
parte nos trabalhos da. Constituinte, posso 
dizer, afa.sta.ndo essa increpa.ção, que abso
lutamente não só não trabalhei para a 
decretação de taes medalhas, sinão que a.s 
combati quando aqui fora.m decretadas, pelo 
Congresso, sendo Presidente da. Republica o 
Sr. Campos Salles; e declarei que estava 
ameaçado de ver decretada para mim ~ssa. 
medalha, mas que eu não a iria bus~ar, 
como não fui. 

Não quer isso diz3r que nós recusassemos 
a decretação de honras para cidadãos mi li
taras on civis que praticassem actos de he· 
roíamo; c ahi estão as medalhas pat•a os 
individnos que salvam seu semelhante de 
uma ca,ta.strophe, de um incendio,de um 
na.ufragio, etc. · 

Seja, porém, como for, ou ol>servava., ao 
lel' essas incr~paçõ~s constante!!, periJistentes, 
voltando·se sempre contra o exeL•cito nu.cio· 
nal, procurando despertar a má vontado con
tra est:1 classe, aponta.da como de parasitas, 
ou notava que, apezu.r de tudo, o illustre 
Deputa .. do era. co1•onel o co1•onel que militou 
nesta Capital durante o estado de sitio deter
minado pela revolução de 6 de setembro, 
qua.ndo a guarda nacional aquartelou. 

De modo que sempre ha a.Jguma cousa dessa. 
atrazada e perigosa milícia. que S. Elt. 
acceita. 

Acreditei que o nobre Dept1tado zela tanto 
a Constítuíção .. Federal · que nào se . forrasse 
ao trabalho de conduzir a.. Commissã.o de 
Constituição e Justiça. a d1ú· · seu parecer 
sobre este não pequeno numero de qnestões 
de que, na opinião do nolJre Deputado, a con· 
stituição do Rio Grande do · Sul se afastou 
por completo da Constituição Federa.l. 

Daqui digo a S. Ex. que é esse odeba.te 
em que devemos nos empenhai·, uma vez 
que S. Ex. pretende realizar a Republica a. 
seu modo e eu na.turalmento .segundo a minha 
concepção atra.zada. 

Concito-o a trazer o u.ssumpto a debate, a. 
n..nalyza.r as instituiçõus do Rio Grande do 
Sul; não terei a mínima duvida nem o menor 
receio de as defendet• com a. ma.ior con
vicção. 

Eu, SL'. Presidente, sol' prendido com 
outra increpação trazida dos folhetins a que 
alludo para o discurso (\ que respondo e que 
não me attinge só a mim como attinge a 
todos que votaram contra o. projecto, de que 
nós assim procedemos porque queremos faze1• 
figura, queremos explorar o veio forte da 
popularidade; e S. Ex. advertiu. nessa. oc
casião que até po1•que o projecto era t ão im
popular, é que lhe dava vontade de o de
fender. 

Para um democl'ata. é para mim interes
sante. Seja, porém, como for, n.. verdade é 
que tinha visto o nobre Deputado no caso a 
que alludo, ao começa!' o discurso, cedendo 
á mesma preoccupaçã.o de fazer figura e col
locand.o·se ao lado das correntes populares 
contra os protocollos italianos; a.liá.s não sei 
até onde se poderiam levar estas a.llusões. 

Via mais a tendencía. persistente que se 
accentua.va cada vez ~a. mais, dia por dia, nos· 
folhetins com que S·. Ex. abrilhanta uma. das 
folhas desta.; Capital e em : outros artigos de· 
Yidos â sua penna, a má vontade, .a indispo
sição contra a organização política do Estado 
que eu me honro de representar nesta Casa. 

Da modo que o dis.sidio accentua-va.-se 
cada vez mais; nunca me pareceu, entre
tanto; que pndesse assumir as P.roporções que 
assumiu no discurso a. que respondo. 

Está contra o r1•ojecto, porque qu~r fazer 
figura, quer fieM' com populat>idade. So1•á 
mais rendoso isso ? Será ma.is interesseiro o 
individuo que assim procedo; ganha mesmo 
mais, uma vez que Pl'ocura. filial' sua atti· 
tnde a semelhante motivo~ Poi:~ não é muito 
molhor, e constantemente não estou aqui a. 
fazer justiça a quem quer que .seja, não ac· 
ceitando a filiação que o nobre Deputa.do dá, 
mas em those, não será. melhor estar do lado 
de quem. tem os cofres da.s graças, não será 
melhor estar bem com quem distribue em
pregos e propinas ~ 

Que ê que o t~ovo póde dar~ Póde dar ca· 
deira do Deputado r Isto não na mais nin
guem que acredite, por mais que se façam 
reformas eleitoraes as mais interessantes e 
curiosas. A minha heterodoxia., em mataria 
democratica vae ao ponto de dize.c, com a.· 
maior singeleza: não ha quem acredite que 
o povo dá.cadeira de Deputado. 

Cadeira de Dep.utado, sabemos que ten
dencia vae tendo para. ser dada, ca.da vez 
mais, por agrup:1mentos em que é p~eferivel, . 
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. m::LS rnuUo ·IIlót)ferivel; uta.1• D.O la.do do Go· 
-ve1•no do que dessa. philn.ueias~ papul&ridade. 
· .·Então, o Deputado quo n.dopta. a. attitude 
qull eu adoptei, tem algum motivo que não 
sejo1 DlLlito estimavel o digno, para. a~~im 
proceder l Está om ·causa. pes~oalmente, vae 
pedir ~lguinu. eousa, ou oetá. defendendo 

.;J.qníllo QUt> lhe parece dcvot• defender, <le 
· terceiro, e, sobl•etudo, de pequono3, porque 
·nã.o dizel-o ~ Pois nós não sabomos, já. a.otes 
de set• lel o projecto quo foi hojo ultimado, 
que es~á em caminho do snncção, não sabo· 
mos, po1· f;\ctos irrecusa.veis,qnal a. pr·ofilnda 
distiuecã.o .que se faz entre o morador de u m 
cortiço, habitante de uma estalagem, por um 
lado, e um individuo collocado em ponto 
·.mais alto da esca.!a. · social i 

Setiho~es, ha. um oor<>uol do exercito em 
cuja. · casa compareceu ha. poucos dias .um 
delegado de hygiene, ptoeteniieodo vaceinar 
um recemnascido, filho de!se offl.cial. Foi
lhe dito pela digna conso1 té desse llonrad_o 
patricia que oa.9uella. ca.Sil. e naquolla. fam1· 
lia, todas as crumcas costumavam ser vacCL· 
nadas,:ml!-S qne aquella. recemna.sci~a. parecia 
tão fra.oZlna, t-ão fraca, que d~:na ~n 
senhora guardar para oooaaiã.o mais oppor
tuna. a lntorvençilo propbylatlca.. 

Insistiu o delegado de hygieo.e, que nã.? 
podia aa.hir da.lli sem prooedeJ.• <t vaccinação, 
que era. o sou olilcio, q11e tinha o dever de 
cumprir • . 

Foi cbama.do o uono da. casa., que repetiu 
ao o.f!lcia.l de sa.ude qoo ab~lu~men1e nlí.o 
podia oomantir, não pul'q uo foose contrario 
li vu.ooio11.Qã.o contl'llt 11 vu.rlola., a.o contrario, 
a doptava-a, mll.l! pelalf razõell que sua senhora 
tio h<\ exposto. 

Pois bam, o delegado ele hygiene tornou·se 
lmpet•Unente, entendeu dlter que não sabia 
dalli sem va.ceinar a. crlaPÇa., e foi convidado 
a. procUl-ar a. ~r ta d& l'UU·, o .9.ue não. ta.r· 
J au a. fa?.or. VJndo, poucos dias depms , ás 
m-os des3e ollleíal umaJnLimacã.o para, sob 
asa.penas da. lei, delxu.r va.eeina.r a. criança. 
em questão, dlrigiu·SO ao Sr. di recto•· de 
saude, expoz o caso e para. logo tudo cessou, 
como por encanto. . 

Aliâs, do plnto de vieta. l~ga.l, o offlcial de 
saude estava cumprindo a obrigação que lhe 
era imposta pelo regtilu.rnento em vigor. 

Quer diz.er que alei va,e ser cumprida por 
modos d.iver8os: com os quo teem algum~ 
cousa a allegar, de um modo; com outros, 
que não teem nem onde Yiva1', onde m.oral', 
de outro modo. 

E t"oi essa oonsideração, o conhecimento 
dessa. situação que me fez tomar o partido 
que eu tomei, ap<J~r de vel'illC<Jr por esses, 
muit..s outros c-'\ISOS interessantes que, pro
Yavelment.&, a. mim, pessoalmente, a. lel não 
attioglrl,.. · 

A scienciu. da ma1or1a i,>ódo e do\·c su1• 
imposta-foi umt~ das theses quo ou yi "ue· 
tentadas pelo illustre Daputa.du; o Govorno, 
na. preoccupaclio d(> garantü• a. BllUde pu. 
bllca, não se limita á. as~isten()!a,, a. fMUl· 
tar, sobro tudo, ás clo.sse ; desr~vorecídas, um 
ce11:o numero de recursos prophylo.tlcos e 
thera.peu~icos, não; o Governo esH no seu 
direito, e é do seu dever. intervir p:u•a im
pôt•, sob penas de eadêa e mUlta, todos e&ses 
prqces.~os. 

Eu não sei, Sr. Presiden+;e, porque ftca ci 
Governo no p••ojecto que VJtamo; boj-) ..• 
f> vis a NSte bubonica. não é menvs ala.r
man~e do que a varíola; dá mesmo logar 
a. providencias até mais a.per~das, no uo
minio da vida. internacional, do que a. va
ríola : é nm:l. d:LS tros molostias epifi)!n!CU 
cablogada.> na. pa.r te desse regulamento rtue 
sa refere ã.~ relações internaaion~s, 

O Governo, ·portanto, deveria. coflocado 
nesse ponto d.e vista, intervir com a. mosma 
solicituil.('o c com a. m~sma ene1•gl!l com (1110 
intervem nos casos de va.t•iola. 

No proprio Rt>gula.mento de Saude, noe 
arts. Z7 e 31 e, anteriormente, nos arts. 28 
ilem 8•, se diz que «os delegados de Slude e 
os inspectores sanita.rios deverão appllca.r as 
va.ccina.s anti-variolica. e anti-postos" du
rante os plan>l!es e nos domiotl!~ fazendo 
o rJgistro nos livros competentos. . 

Repete o art . 27 que se deve a.pplicat' :~, 
vaooina. oontra outr-as molestia.s epfdemica.s 
e insiste o ar~. 3! em que deve ·ha.ver um 
registro de va.ccinação contra. a peste e 
outras molestías. 

lle 1nodo que a. vaccina contra. ~ peste esta 
collocada. nas mesmas conil.lções em quo a 
vaceína con tl•a a ··va.riola. 

Qua.ndo eu li aqui, uma vez, um artigo do 
regulamento em vigor, para. mo1trar a situa
ção em que s~ enoont1•a.va· um individuo iso
lado como pestoso, objeetou-se-me que não 
era verdade, que ou est~va., pelo menos,equí
vocado, quando dizia que a. int,erveação dos 
roedic~s da. hygíene nesses casoY era com
pulsorla, 

Pois, é Yerdade. Aqui e>t<t, em l• loga.r, a 
distincçã.o entre a. ínjecção do soro e a. soro
vaccinaç.ão: •Quando fõr notiftoado um caao 
de peste .• o medico ·sanltario tomará vestBS 
apropriadas e fará. a. ioje~.ão do soro no 
doenw .• , (o que é uma. cousa.) e immunizará 
as pessoas da família que nisto consentirem 
(o <l''e é outra coUfa.)». 

A immunizaçã.o das pessoi'IS da família t: 
quo dependo do conseothnento dellas ; ma"> 
a injeccão de soro no doenw •~r4. sempre 
feita. 

Porque, pois, nã.o se ter4 deoroiado a. 
vaccinação compulsoria. contra. & peate ~ 
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. ·Quero tirar desdelogotodas as consec1uencias dificadas completamente-é claro'-em vista. 
do illustre Deputodo. da argumentação. qual foi a aqui intelligen-

Legitimo será-fique sabendo a população temente produzida '}Jelo Sr. relato1' do or
-que o Governo decrete ·. a obrigatoriedade çamento da Receita, o meu querido amigo o 
para. toda essa intervenção, sob pena de Sr. Urbano Santos. 
multa e de cadeia. · Era possível, portanto, perfoitamente pos-

Discuti, Sr. PJ.'esidente,-a Camara terá a sivel que o illustre Deputado, vindo ao 
gentileza de reco1•da.r---. longamente o p1•o- debate, conseguisse modificar a.s minhas 
jeeto e concomitantemente o projecto e o opiniões. E tanto mrüs quanto ve1•ifiquei, do 
l'egulamento d.e saude publica; ouvi em discurso a que respondo, que S. Ex. tove o 
um dos meus discursos constantes apa1•tes cuidado J.o procurar a filiação de todas as 
do illustre Deputado. minhas idêas, desde as épocas em que eu 

De uma feita, no terceiro discurso, fallan· começava a ler alguns desses livros pouco 
do·se at6 aqui no conceito metaphysico da, accessiveis ao meu rude espírito, até á idade 
liberdade, appellei entre outros para o hymno mais avancada em que, por muito ler ou 
da Republica que o Governo Provisorio muito viver talvez, consegui estar um 
adoptou, por decreto n. 171, de 20 de janeiro pouco mais Asclarecido. S. Ex. tinha-se dado 
de 1890, poesia do cidadão - consinta o. ao trabalho de fazer essa filiação; podia ser 
illustre Deputado que o diga como está na que, no correr da discussão sobre o projecto, 
lei - cidadão José Joaquim de Campos da com esse processo me induzisse a voltar ao
Costa Medeiros e Albuquerque. bre mim mesmo o n. verificar que eu estaria 

Eu sei que esse epitheto está muito dosa- coherente, qne eu estaria bem, que eu pro-
creditado e suspeito de positivismo. cederia mais acertadamente, votando pelo 

O poeta dizia. (Lê.) projecto de vaccinaçuo obrigatoria em logar 
Acliante, quasi descambando um pouco por de votar contt•a e de lhe dar combate. 

aquelle lemma ridículo-do amor por prin· Ninguem trouxe aqui para a Camara, na.
cipio-diz: «E' de amor a nossa força o turalmente por generosidade para com o 
poder.» obscuro orador, ou por não lhe ter occor
. Não sabendo eu si este amor é o mesmo sen- rido, talvez, a allegação feita. a.hi em uns 
timento contido naquella formula suspeita, jorna.es, a respeito de acto praticado por 
infec~ionada, ou si ê o amor a que se refe1•e mim, quando no governo de Pernambuco. 
Spinosa na conhecida phrase: amor ci"'i titi Touxe-a eu, tendo-a lido no Jornal do Com· 
Zatio. mercio, e discutia aqui cm.a o meu digno 

Seja, po1•ém, como for eu ahi. eP,cQntrava amigo e querido collega , Sr. Teixeira. 
um conceito de liberdade e recoFdava á Ca- Brandão. 
mara para que ella, si entende~e, o prefe- Nada mais natural que, não estando oU
risse ás minhas divagações e declam~ções so- lustre DeputadQ por Pernambuco convencido 
bre uma questão tão delicada. E' o que está da minha argumentação, viesse mostrar que 
aqui em estribilho, repetido sempre e figu- eu continuava incoherente e em erro. 
rado ate como um grande ·absurdo: «Ltber- Pa,ssaram-se longos dias; pareceu-me que 
dade abre as azas sobre nós» •.• fazendo-nos não havia mais debate; as notas, os livros, 
ouvir a. sua grata vóz: «Nas lutas da tem- que me ha. viam servido, os elementos que eu 
pestade.» tinha nccumulado, jâ haviam tomado outro 

Foi esta a occasião em que referi-me ao caminho, pois que começava aqui a discus· 
illustre Deputado, pensando que, diverg.indo são de ot•camentos e de outros atsumptos. 
profundamente por motivos doutrinaríos d:t quando, ao apagar das luzes, o illustre Depu
minha attitude e modo de ver, S. Ex. qm· tado por Pm•nambuco vem tomar a si, tomar 
zesse vir abrilhantar o de,bate, esclarecer-nos a peito a tarefa, que nenhum Deputado quiz 
e-quem sabe ~-modificar a minha opinião. tomar por generosidade, de demonstar a · 

Porque, não tenho o minimo .acanha· minha incohereneia, de evidenciar o quanto 
mento de dizer âCamara-por mais que isto eu era inconsequente. 
pareça uma cousa exquisita e cada vez mais Que é que parecia~ Que se ia provar por 
rara-que tenho tido · occa.sião de, no correr a+b que eu, tendo até certa época da minha. 
do debate, modificar a minha opinião. ás ve- vida caminhado num sentido, a partir de 
.zes, como no caso do homestead, por po~de- uma outra época, passei a caminhar em sen· 
rações feitas, como as que foram adduz1das tido opposto; o que é muito diverso de que, 
aqui pelo meu talentoso coll~ga. o S.r. Ger- aceitando um principio, uma. dou~rinaçào, ~ 
mano Haaslocher. applicando-a na pratica, pudesse eu, mui 

Muitas vezes comeQ8.Ildo .11. ouvir 9 relator legitimamente, como qualquer outro homem 
de um projeeto com opipiã.o lgual á d~ UIQ. pplitico, adoptal~a em. tres ou quatro ea.sos. 
Deputado, mas decidido a me eselareoer ead~ não vendo, nii.o enxerg~nQ.o, não e.sta.ndo 
vez mais, chego a9 iim com gp~niijes JllO· batante familiarisa.do com a dQutrjna p~ 

V.ol. VI 7g 
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enxergar màfs oito, mais .d(·Z C3SoS em qilc 
devia applica.l-a. -

Mas ··iam ê . o desdobramento mental de 
. cada m:ii. Muitas vezes um principio niio noa 
parece .ter tantas consequencias q.uan to · mais 
tarde nos revela, com a medita.(Jão Btlb· 

· sequente do assumpto ; outras vezes; prin
cipies que nos seduZ6lll, e que depois de se
duzidos, ao ·deinl-os verificamos que não 
teein applicação em· outros casos e que não 
tem a sigoit!eação, o a.lcanoo, o valor po
litico ou . !!Cientifico que lhe tinham cm-
prestado.no caso. .· 
.. · Sr. Presidente, V. Ex. sabe que em todo o 
Brazil, conjnnctamente com o. certidão de 
idáde, pat& a .admissão nos estabelecimentos 
de en~ino, exigia-se o &'testado de vaocina. ; 
n!nguem ignora o que era. es~ a.ttesta.do. 

Nim<ia es1.a ex!genoia desperrou clamores, 
.nunca foi acompanhada d.o penalidade com 
cadeía e multa.. 

Era uma formalidade que cada um satis
fazia. pol' intermedio do seu medico de con
tlança, o medico da. familia, e não rn.ro
pol·q ue não dizel-o -' com attestados gra.
<liosos. 

·. O que parece, tratando-se d- demons· 
trar a. minha. inconsequeneia, e que se to
mara o regulamento do hygiene do Estado 
de Pernambuco e se demons1rava que eu 
decretei naquelle Estado a va.ccinação com
pulsoria esteiada em cadeia e multa. 

Isto se ma.niou dizer para a Bahia, que 
era éurioso de ver~e na tribuna. o ardor do 
Sr. Barbosa Lima, batendo-se contra o pro
jacto da vaccinação oJ>rigatoria, quando 
s; Ex. tinha. decretado no seu EStado a vac
cinação obríga.toria., O que parece ~ Que eu 
promulgara o regulamento, que eu dera 
sa.ncção alguma. lei, a.diotando penas e multa.s 
e ca.deia, para quem não se ve.ccin~J.sse con
tra a. varíola. 

Ora, isto é positivamente falso. O rtgnla
ml!nto de hygtene, promulgado na. época em 
que administrei o meu Estado, absoluta· 
mente de!l(a. facultativo para quem quizer 
ir aos postos vaccinicos proceder á inocula· 
ção contra a vario\&. 

Não ha. absolutamente aqui neste r egula
mento decretação da. vaccinação obrigatoria. 
Isso· mesmo ~a vê das mensagens em que eu 
1ea.lmente lamentava. que a. população não 
quizesse se ~accinar, o que era natural quo 
eu me inclinasse para a vaccinação oliri
ga.toria. 

«.Ah 1 A população não se quer yacoinar, 
peço qu6 promulgueis uma lei de vnccinação, 

. para que esta gente, com medo da cadeia. e 
·da multa, sevaccine mesmo,» 
· Parece que já então eu presen~ia. que estas 
lets, a.lém de tyfa.nnicas om sou contexto, são 
sem valor na. pratica. 

Li rio 0 Pais de e'7 de setembro deste anno, 
que, tendo a.ppa.recido a va.riola. em Petro
polis, a lei da. va.cctna obriga tona, que existe 
oaquelle Estado, de na.da serviu, porque, diz-. 
o Sr. Hermogenei) Silva, presidente da Muni
cipalidade daquella. cidade, c sendo obriga
torta a vaccinação, succedeu que em algu
mas locru.idailru o povo se negou ~ ncci-· 
nação.» 

Da modo que a vaccinaçiio obrigatoria veio· 
redundal' em que? Em persuações, processos, 
que não os da. oompul!ã.o, com n.meaç.'\ de
oa.dei&, que nós verificamos que não teem 
a.bsolutamente ossa effl.cacia.. 

Recordado, portn.nto, Sr.PJ•esidente, de que 
a.bsoltdameo te não ê vordade que na. minha. 
administração Uvesse havido vaccinaç.ão 
compulsoria, obrigando á. cadeia e multa., o 
que resta 1 

Reata a situaoão om que nos oocon
tra.vamos nós todos aqui, ha. 3 ou 4 annos, 
quando não se tratava. de decretar a vacciua. 
contra. a va.riola. 

Qual era essa situação em que nos encon
travamos todos,no Congres>o Pedol'a.l, como 
no Estado ? 

Era a antiga e velhissima. eitua.ção que nos 
dospertava a. attenção, porque não ha.v~~ 
absolutamente, reclamações nem pelo <1lle re
elamar;situação em virtude da qual axlgia.m· 
se,para matricula.,a.ttesta.dos que todos sabem 
que eram perfeitamente grae1osos, e que não 
eram es'eiados nem em mul&a.s, nem em ca:.. 
deia, .11em em COUBa alguma. 

Então digamos : nenhum Deputado podia 
dar eomba.te ao projec1o de vaccinação obri
gatoria, porque, por essa tiliação estabeleci
da pel() lllustre Deputado por Pernambuco, 
nenlluro se tinhn. lembraao de propôr a 
revogação das leis, que exigiam o attestado 
de vaccina.Qão para a admissã:o nos estabele
cimentos. 

Estabelecida essa ~liação, estabelecidas OS· 
tas condições, nenhum Deputado, absoluta· 
mente, podie, sem ter moditlcado, sern ter se 
collocado na situação de incoberente, de, ac.
cei\ando u. vaccinação em um caao, no din. 
seguinte passar a vo\al' contra a. va.ccinação 
compuJsoria.,nenhum Deputado poderia Totar 
contra a vacoinação. 

Ninguem,absoluta.mente, confunde inocula.
ção anti-va.riolica, obrigando á cadeia c 
multa., com a.ttestados exigidos para admis
são nes1e ou naquelle estabelecimento, nas 
colldições em que estes attesta.dos existiram 
sempre. 

E aqui, Sr. Presidente, ehego =t segunda 
parte da minha. contestação ; exisUram sem
pre, repito, porque pa.reeeria. que ou tiniu 
1do decretar pu.ra Pernambuco alguma. c ousa 
de novo ; que eu, contrario á vaccina.oão 
obrigator!a., chegara lá e lov~·e. piU'CI minM 
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terra, para a a.dminist1•ação do meu Estado o 
principio da exigencia. de a.ttestados de vaeci
nação para admissão nas escolas. 

O attesta.do de vaccinação para. àdmiesão 
nas escolas existia sempre, muito antes de 
eu. tel' pensado em poder vir a. ser goyer
nad<lr de minha terra. 

Si se tomar o regimento das escolas de 
Pernambuco, ainda do tempo do eminente 
Dr. João Barba.Iho, lá se encontrará a exi~ 
gencia de attestados de vaccina. 

Portanto, insisto neste segundo aspecto da, 
questão: . nada ou innovei. 

Quando foi que eu innoYei ? Foi sómente 
em um caso: foi quando, diYergindo do Con
gresso, entendendo dever reorganizar o en
sino como eu entendia, em Pernambuco, 
fundei o instituto Benjamin Constant, pelo 
decreto de 16 de Janeiro, no qual, absolu
tamente, não se lê, entre as condições de ad
missão, a exigencia de attestados de vac
cina. ·Quer dizer : onde meu modo de vêr 
teve de espontaneamente apparecer, é um 
documento onde não se encontra, por fórma 
alguma, a exigencia. do attestado de va.cci
nação como condição para matricula. nos es
ta~lecimentos. 

ReapparMeu o attestado de vaccinação 
nos regulamentos estabelecidos para. o Gy
nasio de Pernambuco, como para toda parte, 

· quando equiparados ao Gymnasio Nacional, 
época e situação em que absolutamente o 
Instituto Benjamin Constant não poderia 
permanecer como estava. 

Assim, vejamos o que sã.o condições de 
admissão e condições de equiparação : 

«E' licito nos Estados federados fundarem 
estabelecimentos de ensino ..• » 

Quaes as condições de admissão á matri
cula? 

« Os estudantes deverão provar : 1 o • ••• ; 
2°, ter sido va.ccinado com bons resultados.:. 

Isso é do decreto n. 1.159, de 3· de de
zembro de 1892. 

Vejamos agora o codigo dos institutos de 
ensino : 

« Art. 119, Pa1•a a matricula e admissão 
em todas as cadeiras do lo anno, o estudante 
deverá.•provar: lo ••• ; 2°, ter sido vaccinado 
com bons resultados. » 

Vê-se como a. União determinava um typo 
para todos esses estabelecimentos em suas 
exigencias relativas a questões de bygiene e 
condições de admissão. 

Ninguem, portanto, dirá de boa fé 'i ue a 
situação em que me encontro, dando com
bate ao projecto de vaccinação obrigatoria, 
que póde levar todo mundo á cadeia ou 
obrigai-o á multa, é a mesma situação em 

quo me encontrava, em face dos documento3 
que estou lendo. 

E' possível, é bem provavel quo eu seja, 
conduzido nov~mento uma e mais yezes à 
tribuna. 

Não mo arreceio, Sr. Presidente, do de
bt\te, Qm qualqu01• situação em que elle es
teja collocado pelo íllustre Deputado que. 
infelizmente, só quiz tomar parte nelle e nas 
deploraveis condições em que nos quiz coL~ 
locar a ambos. 

Direi, ao terminar, que torno a encõntrar 
nesse episodio da minha vida política, nessa 
triste surprt:lza,que mo proporcionou a activi
dade parlamentar, alguma cousa. de parecido 
com o que li, ha muito tempo, som nunca 
pensar ver r~alizado, na biogra:phia de Mi
guel Katekoff. 

Miguel Katekoff era redactor aa Gazeta de 
.M.oscow, foi, durante grande parte da sua. 
mocidade, um dos mais ardorosos adeptos das 
mais extremadas düutrina.s contra a auto
cracia slava, contemporaneo e correligiona
rio de Herti::~en, redactor do jornal extremado 
Kateltol, que redigia refugiado em Londres. 
correligionario do publicista tido como 
aquelle que vulgarizou a denominação de 
nibilista, com o ardoroso liberal Chermifeski, 
que escrevia o seu famoso romance de pro
paganda Que (o.i1·e ? da fortaleza de Petor
pamloski; amigo desse grande espírito co
nheçido na litteratura universal Dostoy
ewsky; emfim, alistado entre os mais 
decididos combatentes contra o regimen da. 
autoridade à outranco em todos os dominios 
da a.ctividade individual ou conectiva. Esse 
publicista·>era reputa.do na Europa inteira. 
como uma das mais babeis pennas que illus
travam as revistas, os pe1•iodicos, os jornaes, 
occupando-se .de assumptos poli ticos e so
ciaes. Evoluiu, e depois de se ter pronun· 
ciado do modo mais fogoso qur. era possivel 
cont1•a os governos autocratas, foi pouco a 
pouco quebrando as arestas, seixo rolado no 
grande littoral pelas ondas, pelos vae-.vens 
das vicissitudes politicas, foi pouco n. pouco 
perdendo o seu feitio primitivo e acabou, 
redactor da Gazeta de Moscow, ultl'a reaccio
n.ario, prestando mão forte a todas as provi
dencias, as mais energias, com quo a auto
cracia russa procurava esmagar o movi
mento liberal na grande patria moscowita.; 
por tal fórma, que chegou a divergir pro
fundamente, por achar blandicioso e fraco, 
do ministro conhecido no mundo inteiro 
cómo um typo de reaccionario e de homem de 
ferro na repressão de quaesquer pretenções 
liberaes, ao ponto de haver che~a.do a ser .a 
penna que lastimava a moderaçao de Lor1s 
Melikoff. · 

Eu não me arrependi a.té hoje, espero nitó 
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me arrepender de ter me parecido, em va
rias pb~ses da. minha vida., através das 
asperezas .do meu temperamento, com e3SGS 
typos, muitos dos quaes foram pagar as soas 
auda.das iniellectuaes e os seus sonhos e 
devaneios po!Hicos na.s for,alezas de Petro· 
pawlosk.i e-por que não dizor ?-transpor· 
tando..nos á situação bratileira., em Fernando 
de Noronha.; o que eu espero nunca ser é o 
braço que maneja. a. penna de Miguel 
Ka tekoff. (Mt<ito ben•.) 

O Sr. Mede ires e Albuquer
que {pela ordem) - Sr. PJ.'e!idente, não 
responderei immediata.mdnte ao illustre 
Deputado pelo Rio Gr<4nde, unicamente por
que a hora está a.dea.ntada.; mas peço a 
V. Ex. que ma inscreva amanhã na primeira 
parto da. ordem do dia para. uma. explicação 
pessoal que eu estou devendo ao il!ustro 
Deputa.do. . 

Espero que ella serâ tão completa quanto 
S. Ex. possa. desejar. 

.Foi p resente a Mesa, que o mandou imprimir, pa.ra. eutra.r na ordem dos trabalhos. o 
seguinte 

PROJEC'JO 

N. 253-1004 

Fi:ca a de~pe~a do Mínisterio das Relações Exreriwes para o c:.:ercicio ele 1905 

A Commissão de Orçamento tem a. honra. do 3-presentar !\ deliberação da. Ca.ma.ra o 
projecto do orçamento da. dEll!peza. do Ministario das Relações Exteriores para o vindouro 
exercício, 

A proposta do Governo ava.lia taes despezas em 1.038·:500$, ouro, e 632:000$, papel. 
Mantem o projecto o calculo da proposta, quanto as despeZt\s em ouro, e reduz o di~ 

-pendio em pl'lp&l a 332:000$000. 
Terminado como se ach a o ~erviço a. cargo de commissões da limites,que, desde alguns 

a. nnos, detuminaram a inclusão de nma rubl'ica orçamentaria. especial, supprimiu a Com
m iseão ea~:a. verba-o que red11Z de quasi metade o total das despezas em moetla. nacional. 

E' essa. a unica. d.ivergencia existente entre o pro~to da. Commissão e a proposta. oftl 
oial . 

Na rubriea. 2•, verba. ma.teria.l, ba na proposta. como t~o projecto um in11igniftca.nte au
gmento de 80$ que se refere á. coos!gna.çã.o 2• das tabellaa Gllplica.tiva.s - augment.o que ao 
dá sobre o orçamento em vigor. 

Nas despozm~ em Oljro b& na. rubriea 6•-Extra.ordinaria.~ no exterior-e par<t attender á. 
duplicata de vencimentos por sut.Utuic;ões dOd funccionarios diplomaticos e consulares, um 
augmonto de 15:000$ sobre o orçamento vigen'to. 

A rubrica. - Leg~ e Consulados - tlcou no projecto b l como se contém na. pro-

po9ta~ntinuam a figurar, como na lei orçamentaria. em vig<>l', os augmentos de vencimentos 
com que, por iniciativa do Senado no anuo findo, fora.m fa.vorecidod os coasules de Trieste, 
An1.uerpill. e Ba.rcellona., bem como os consulados de Montreal G Assumpção, l'&Sbbelecidos 
naquella. occasião. 

o consulado em Triested noe:~:et'<llcio de 1902, aprasentou uma receita de 3:749$040 e 
uma despeza de 6:313$693, onde resulta um de(!cit do 2:554$653. Si em 1903, cujo movi· 
mento 1lnanceiro não estll. 3-inda apura1o,a renda desse coasula.l!o não a.llresentar aogmento 
é claro que o d.ef.cH será. m:J,ior, graça.s a.o augmentode despeza deterauna.tlo pela elevação 
de vencimentos &.e i ma. referido. ' 

O mllllmo se pOde dizel' do consul~o de Ba.roelona, cujo d~fioit foi de 4:1138$033, tendo 
aido .a r eceita total de 8:546$558 em 1902. 

Do oonsulado de Montreal ainda. não se conhece a. ronda, sendo de presamk-se um 
de{lci1 releva.nte. 

·Continuam unidas sob a. direcçã.o de um enca.rrega.do de n egocios as lega.ções d.o 
Equador e .da Columbia. O Sr. Ministro da.s Relaêões Exteriores .mostl•a., em seu rela.torio, a 
conveniencla da. sepa.ra~o. presidindo a ca.da. laga.c;ão um mtoi~tro rooidente. 

Neese sontido ha projeeto .em andamento .na. Ca.ma.ra, não competindo á. .Colll,llliBsli.o ,de 
Orçamento alterar nesta parte a. proposta. ol!l.cia.L. 

Absten·se tambem a. commissão de eleva. r os veucunen toa de alguns m!ntstros - p~ 
não lhe ca.be\' egsa. fa.culda.de, muito ~bora. n1to duvide d~ neceuid~de da. medida. que 6 
bem.Jusii11.ca.da. pelo Sr. Ministro no seu relatorio a lllr·· 6.6. · · 
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Os mesmos motivos que no anno findo impediram a Commissão melhorar os vencimentos 
e augmentar o pessoal da. Secretaria de Estado-prevalecem para manter no orçamento do 
futuro exerciéio-a. organiza.ção existente embora. deficiente. 

E' o seguinte o projecto que a Commissão submette ao estudo e decisão da. 
Camara: 

Projecto 

Art. l. o O Presidente da Republica é autorizado a despender pe-1.o Ministerio dM 
Relações Exteriores as somm:~os de 1.038:500$ em ouro e 33~:000$ em papel, com os serviço~ 
designados nas seguintes verbas : 

l. a Secretaria de Estado : 
Pessoal •..••....••............•.•.....•....•......•... 
Material. ..•..•......••...•....•......•.•............. 
2.• Empregados em disponibilidade ..•.• ~, .••....•....•. 
3.a. Extraordinaria.3 no interior ........................ . 

4. a Legações e Consulados : 
Allemanha: 

Pessoal e material da legação ................... .' ..... . 
Consul geral e chanceller em Hamburgo ........• . .••..• 
Vice·consul em Bremen ... , •••.•......•.•.••.••......•• 

Argentina: 
Pessoal e material da legação ••.•••.•.••..••.. • •.•.•.•• 
Consul geral em Buenos Ayras .......•............• . ... 
Vice-consul em Ros:1rio •••••....•....•..•...........••. 
Vice-consul em Posadas ...•...•.•...........•..•.•..••. 

Austria·Hungria : 
Pessoal e materia.l da legação ........•••.......•..•.... 
Consul em Trieste .........•........................... 

Belgica. e Holbnda : 
Pessoal e material da lega.ção •....•.••••..•....•....... 
Consul em Antuerpiu. ...... . ........•.....•.•...•••....• 

Bolívia: 
Pessoal e mt~.bt•Ltl d;1. lega.ção ••. , •..•••.•••..• ~ ••..•.•. 

Canadá: 
Consul em Montreal ••..•...•...•.••. •· ..••••....•... , ..•. 

Chile: 
Pessoal e material da Iogação •.••••.•••••.•..•.••••.••. 
Consul em Va.lp11rai~o ..••...••.•••••.•.•••••••..•••.•.. 

Equado1• e Columbia : 
Pessoal e material da legação .•..••••..••....•••.•••..• 

Estados Unidos da. America : 
Pessoal e material da legação ...... , ................. .. 
Consul e chanceller em Nova· York ••..•.••.••.•.•.••••. 

França : 
Pessoal e material da legação .••.•.•••••••.•.•••••••• " 
Consul geral no Havre •••••••.•••••••••••.••••••...•• , 
Consules em Pariz, Marselha e Bordêos ••..••.•• • .•..•• 

Gran·Bretanha : 
Pessoal e ma teria.l da legaç-.ão ...................... .. 
Consul geral e chanceller em Ltverpool. •.••.•••••••••• 

Ouro Papel 

·········- 162:200,000 

·········· 54:800 000 

·······-·· 70:000$000 ...... , ... 45:000$000 

35:500$000 
14:000$000 
4:000$000 

35:500$000 
10:000$000 
4:000$000 
4:000$000 

27: 500.!000 
10:000$000 

23:500i000 
10:000 000 

24:500$000 

4:000$000 

30: 500;])000 
7:000$000 

16:500$000 

37:500$000 
16:000$000 

44:000$ 000 
10:0001000 
21:000 000 

43:EOO~OOO 
14:000 000 

j 
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Consules ern Londres, Cardi.ft' e SouthMnr. 
pton .. . ........................ . 

. Hespa.nha,: 
Pessoltl e roa.teria.l de\ lega~o .. ...... .. 
COilsul em Barcelona ... .... ............ . 
Vice-consul em Vigo . . .......... .. ..... . 

Ita.Iia : 
Pessoal e material da legação ......... . 
Consul geral e chancel\el' em Genova. •• 
Coll.9ul em Na.poles ............... . ...... . 
: . Ja.pio: 
Pessoal. e material d.\ legação ... .... .. . 

Pa.raguay: 
Peasoa.l e ma.b rial da le.gação .......... . 
. Consul em Ass:1ropção ................. . . 

Peru : 
Pessoal e mabrial di1 legação .......... . 

· Consul g!ll'al em Iquitos ................ . 
Portugal: 

Peasoa.l e material da legação ......... .. 
Consul geral e clJanoollel' em Lisboa •.•••• 
Conml nll Porto .... .. , ................. . 

Russla: 
Pessoal e l\li1torial da, legação ••......•••. 

Sa.nh SI!: 
Possoal o rua.terial da loga~io •••....•••• 

Sulila: 
Peuoa.l c material da legaçã.o ••.. ...•• .• 
Con.wul em Oono'bra ............... ...... . 

Urugua.y: 
Pe.oal e ma.terútl da la$.aoito ......... .. 
Comaul ger&l or.n )footovidéo .•.•••. .• .• . 
CotlliUl em Sa.lt.o ... . . ........ ... .. ..... . . 

Vena~ucla t 

011r.o 

21 : 001)$000 

23:500$000 
10:000$000 

4 :000$000 

35:500$000 
14:000$000 
7:000$000 

16:500$000 

24:50~00 
7:0õõ$óõõ 

24:500$()00 
7:000$000 

36:000$000 
14 :000$000 
~:000$000 

27:500$000 

23:500$000 

23 :500$000 
7 :000$000 

35:5000 
10:000 
7: 

.Peuonl e material da. LegflÇão.... ... .. .. 16:500$000 
'6.• Ajuda:~ de cus \o •• •• .. , ••••••••.• •• . •••••••••. •• •••• 
· 6,• Extraordinarias no exterior . ......... ..... ... .... . . 

Papel 

848:= 130:000 . 
60:000 

Camara dos Deputados, 26 de Out11bro de 1904. - Gassia1to d.o Nascimento, PJ'e• 
,eiden·te. - Da'tlirJ Oampislct, rel!!.tor. - Paula Ramos,- F'l'ano•sco V~iga. - Urbano dos 
. Santos.- Col't~alio da Fol'lseca. - Francisco Sei. 

:PROPOSTA DO GOVERNO 

Art . 3.• O Presidente da Republlca. é autorizado a despender p3la Repartição do 
· Ministel-io das Relaçõe.s Exterloree, oom os serviços designados nas seguintes verbas, em 
ouro, 1.038:500$, e papel, 632·000$000: 

l. Secretaria de Esta.do ..... .. ............ ........... . 
·2. Empregados em disponibilidade . •••..•• . • . •••.•.. • •. 
·s. Extr-a.ordina.ria.s no interior .•• •.• •• .•••••.•• · . •• •••• 
4.. Commi.ssões de li autos ...... ... ............. .. . -.. . 
5, Lega.Qões e eonsula.dos .... .... .... .. .......... .. . .. 
6. Ajudas de custQ, . . .... ...... ... .. ....... . ....... . . 
7. ExtraOrdinarias no es.terior, .. , , • , •.. , ... -. ••.• , , . , .. 

Ouro 

············ 848:500$000 
130:000$000 
60:0~'000 

Papel 

217:000$000 
70:000$000 
45: 000$\)00 

300:00()$000 
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SESSÃO. EM 26 PE OUTU~R.O DE 1904 

E' a.nnunciada a. 2a discussão do projecto Ao art. n. 16-accrescente-se: 
n. 245, de 1904, fixando a despeza do·· Mi· d 
n isterio da Marinha. para o exerci cio de 1905. e de 75:000~ para remoção d!\ pbarolete o 

IOO'tl!o de Joa.o Dias para a ponta do Sumi~ 
Veem á. Mesa e são lidas as seguintes douro e ínstallaQão do pharol na. ilha. da Paz, 

Santa Ca.tharina. 
EMENDAS Sala das sessões, 26 de outubro de 1904.--

Abdon Baptista. - Paula Ramos, -, Etyseo 
Guilherme. 

Onde convier: 

A.o p1·ojecto n. 245, de 1904 

(Orçamento da Marinha) 

A' tabella. u__,...accrescente-se: 
contin(ta. em vigor a consignação ds Os capatazes das Ca.pita.ui:.\.s dos Portos 

150:000$ para pagamento das pensões aoe perceberão, em vigencia desta. lei, dez por 
· · d d cento do valor das multas cobradas por 

operarws mvali os osextinctos Arsenaes de inobservancia dos dispositivos regula.men
Marinha da Bahia e Pernambuco, I'eduzida. tares. 
-a 60:000$000. 

Sala das sessões, 26 de outubro de1904~
Celso de Souza.-Affonso Costa.-/. Nei"'a.
JJomin.gos Guimarães.-T. de Sa. 

A' verba la, Secretaria de Estado-redija
·se da seguinte forma: 

I. Secretaria de Estado, sendo: 
Pessoal......... 165:387$500 
Material........ 43:279$500 208:667$000 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1904.
Celso de Souza, 

Onde couber: 
Fica autorizado o Governo a restabelecer 

o Arsenal de Marinha de Pcrn:.1.m buco, esco
lhendo para isso o ponto mais conveniente 
na cidade do Recife. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1904.
Celso de Sou.zo.-Medeiros e Alb~tguergue.
A/fonso Oosta.-Teiwt~ira de Sd, 

Accrescento·se onde convier: 
Art. Fica o Pre1ldento da. Republica a.u-

'iOl'izado a abrir o credito nocessal'io para 
vGritlcar, :(>Or experlenciasadequa.das,o valor 
do explOSlV() o1ferecido ao Governo pelo 
Dr. Alvaro Alberto da. Silva. · 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1904.
Medeiros e Albuquerque. 

Onde convier: 
Destaque-se da verba obras a quantia de 

cincoenta contos de réis, para o fim especial 
da reconstrucção do predio em quo funcciona 
í1 Capitania do Porto da cidade de Porto 
Alegre. 

S•tla das sessões, 26 de outubro de 1904:.
Ju"'enaZ JlliUer.-Ba.rbosa Lima.-Soa.res dos 
Santos.-Rivada."ia Corrêa. -Marçal Escobar. 
-Domingos Mascarenhas. - Homem de Car
valho.- Victorino :bfonteiro.-German.o Has
sZocher. - !ames Da1•cy . - Vespasiano de 
. Albuquerque. 

Sala das sessões, 26 de outubro de W04.
Juvenal :MiUer. -- Soa1·vs dos Santos. - Ves~ 
pasiano de AlbLtguerque.- Barbosa Limo .• -· 
Victm·ino . .Montei1·o. - Marçat Escobar.
Diogo Fo1·tuna. -Domingos llfasccwenhas.
Homem de Cm·valho. - Ge1·mano Hasslochdr. 
·-Rivada-uia Cor1·8a.- James Darcy. 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a despende1• até 

a quantia de 50:000$ para. n. aoquisiçã.o de 
uma lancha a vapor pa1•a. o serviço da Capt· 
tania do Po1•to de Porto Alegre. 

Sala. das ses~ões, 26 de outubro de 1904.
Juvenal JIWer.-8oa1·es dos :Santos.-M. de 
Escobar.- Barbosa Lima. - Viqtorino Mon· 
teiro.-Domingos Mascarenhas. - Hr.mem de 
Carvalho.- Rivadavia Cor1·fJa.-J. Dcwcy.
Vespasiano ele Albuguorque.-G. Hassloche1·. 
Diogo FoJ•hma. 

A' rubrica 16"- accrosc<'nte-sa: 
Fiei\ o Governo a.utot•izo.do a. despender a 

quantia. de 50:000$ pa.t•a. a montagem dos 
pharóes-Simão Grande, Machadinhas e Gai
vota-no Estado do Pará. 

Sala. das sessões, 26 de ouiubro de 1904.
Carlos de No"'aes.- Hosannah de OUveira,
Arthur Lemos,- Passos Mi~·an.cla FiZho,-
Rogerio de ~1Iiranda. 

Accrescente-se onde convier : 
Mantenha-se a disposição da lettra d, do 

art. 8° da lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 
1904. 

Sala das sessões, 26 de outubro do 1904.
Brtc-:o Filho. 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado, na vi

gencia. da presente lei, a contractar o ser
viço da pratica.gem da bar1~a do Rio Grande 
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do.Slll, . mediant~ concurrencia publica.! com 
proponellt(l bra:oi!eiro ot.t ampraz~ niloCronal, 
com 0~ (a.vores e oni.ts coufel'ldos em iden: 
tlca.'l condições (art . . 8•, lottra. k, da ler 
n, 1.145, de 31 de dezembro de 1003). 
·. Sa.la da.s sessões, 26 de (mtubro de 1904.
. Victorino Monteiro.-Diogo Fo;hma.- Jtt.,e
·nallNlcr .-Homem de Caroalh~.- Soares 
dos Santos.- Domingos Masca•·enhas. - M. 
de Escobal'.- Ri,ada,i<~ c~r,·Ba.- Bat·bosa 
'Lima . 

Accrescenc.se onde con v ia r: 
: Art. Fica o Governo autorizado a modi· 
:ficar os arts. 5° e 28 do decreto n. 3.8i3, de 
l 5 de det ombt•o de 1900, J e modo que o~ pa.· 
t rlles mores tenham \od.os os dü•eiios, rega.
:uas e vantagens que competem aos commis~ 
·Sa.rlos, a quem estão equiparados pela. lei 
·11. 695, de 3 de novembro de 1906 (soldo, re
. forma, etc.) e bem as3ím servirem ind.i~
. tincta.ment2 nos arõenaos do ll8 clMse e eapr
. tan!as de portos os plltrõe~-móres de 2• e 
· 3" classe. 

Sa.b ~a.s sessões, 28 de O\rt ubt•o do 1904. 
.R, Saldanha.-Filg•Aei'l'as. 

Para as obras lll'gent.es de que cal'eee a. 
doe<~. da c~pita.nia do ptnto do Estado da 
Bahia. nos tm'l'enos do extiucto al'Seaal de 
marinha, 100:000$000. 

S. R.-Sa.la. da.~ sessões, 26 do outubro de 
1004.-Ignacio 1'osta.-Bulcdo Vianna. - G, 
Pires;- Domingos GuíiM.I'éltJs,- Rodrigues 
Lima. -Ve1·gM de Ab1·etc. - Eugenio Tom·i· 
nho. - Pa1·anltos Moatvn~g,·o·.- Á.I.I!Jr.<Sio do 
F1'ei!as ,-Prisco .-F'i&guciras , - Satvro ·mas. 
-Felía: Gaspar,- Eduardo Ramos.- Oasl,•o 
Rebello.-Rodrigues Sall{a,ll!a,-NeiiJa, 

Onde convier: 
Accrcscente-se-20:000:(; pa.ra. a.ugmeuto dú · 

material necessa.rlo ao >'Wl'Viço de soccori:-'o 
naval a cargo da Capitania do Porto de 
Paranaguil.. 

Sala. das 1!6ssões, 23 de outubro da 1904. 
A~ncar ~imard'es. 

Accrescente·se onde convier : 
Augmente-se nas rubrie.ls r e3pec&i vas a 

q!la.ntia necessaria á. elevação da. lot:~oçi1o d3. 
Escola de Aprendize3 da Parahyba, de 100 
para 200 . 

Sala das sessO'es, 26 de outubro de 1904.-· 
Izid·ro Leile . · 

o Sa-. Pres tdent.e -A Mesa. sub~ 
metterá a, apola.mento M emendas que aca· 
ba.m de ser lidas, ftca.ndo·llle, porém, sal v o o 
direito de exa.mioa.t-a.s detidamente, aD.m de 
verificar si poderã.o ser Oll niio ser a.cceitas , 
em face dll R.eglmento • 

·Em seguida são apoiadas e posta.1 conjun
cta.mente em dlsou~sã.o com o projecto <ls re· 
feridas emendas . 

O Sa•. P.-e•ldente- Tem a pala.· 
vr:~. o Sr. Rodrigues Dol'ia.. 

o Sa-. Rod1·laues D oria-Sr. 
Pt'lllldente , pedi a. palavra pa.ra. apresentar 
ao orçamento que V. Ex. a.ca.ba de pôt• em 
dJacussio tllvorsag emendas qu& toem por 
tlm pôr· em exooucão a lei n. 1. 186, de 15 rle 
junho destG u.nno, quo rosta.b)looe em seu 
o.rt. i • a. escol:~. de aprendizes ma.t•inbe!ros, 
em Sergipe, autorizando o Governo a a.br•lr 
o nooessarlo credito pa.ra funda.r aquella. 
escola. . 

Sr , Preaidente, eu fa.rei um ·ligeiro. hlsto-
. • · ,00·· rico do que tem sido es1a escol:~., que Já. fun· ~o ar&. I · -~ _n. l B d~ste artJgo r \J&·se ccionou com o melhor desenvolvimento n~

a.a8lm : Repa.r trça.o da. Cart:J. Marltima-Au- quelle E>tn.do e que agor~ acaba. de ser 
gmenta.do o.le 00:000$ para. acquls!ç1Io e mo!l· res\1\belecid.o. 'mostrando & necessidade im· 
ta.gem de U!p pllarol ~e 4• ordem na prata P"escindivel ' de r eorganiza.r eS:IB eiltabclc-

. Perna.mbuqumho, no R to Grande do Sul. cimento de ensino. 
· Sala da.s sessões, 26 da outubro de 1904.- Em 1868, por decreto de 5 de abril, foi 
·Rivadavia Con·Ba.-Victorin~ Mont~wo.-lt'· o~ca.d:J. em Set'gipe uma escola 2-e apren· 
,Bna~ Miller. -Soares dos S«ntos. - Germano dizes ma.rinllelros com a. lotaçao de 000 • 
Ha.slocher.-Dom~ngo8Ma.scarenM.s,-HorJ!em aprendizes. Esta escola fl!ncoionou até 1883, 
de Car.,alho .-D.ogo Fortuna.- Vcspas•ano sem ter, de fa.oto, a lota.oao completa.. 
de Albuquerque.-James Darcy. Mas nessa. OÕoasíão 0 pra.sidente da. pro-

víncia, f&zendo uma circular a.os juizes de 
orphãoa dos diversos muoioipios de Ser· 
gipe, vedlu que dessem a.1 providencias n~
OOS3&1'1U, de modo qae os menores que na.o 
iinham quem delles cuída.s'e foeem re· 
me~tidos para. a Cll.pí~l a11.tn de entrarem na. 
esoola. 

· A' rubrica 24 (Obras) -diga-se : sendo 
10:000$ destinados .1.s repar&Qõõos o conoert os 
do ediftcio em que tuncciona a Ct.plta.nia. do 
Porto de Pa.ran~uá.. 

lbla. das sessões, 26 de outubro de 1904.
·AIMcar Guimarll$s. 
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SESSÃO EM 26 DE OUTUBRO DE 19Ur 

Nessa occas1ao, em 1883, a lotação ficou 
completa, isto é, a Escola de Aprendizes 
Marinheiros de Sergipe chegou a ter 200 
ap"fendims, e por varias vezes turmas di
versas de aprendizes da.quella escola vieram 
para esta Capital se incorpora1• á. Armada 
Nacional. 

Deu-se dous annos depois um fa.cto que 
não é pouco frequente na nossa adminis
tração - a suppressão de serviços uteis, 
mesmo quando estão em pleno florescimento, 
e sem que multas vezes · haja ra.zão de sup· 
primir. Por deqreto de 14 de fevereiro de 
1885, foi supprimida a Escola de Aprendizes 
Marinheiros de Sergipe, quando esta. v a com 
sua. lotação completa e em pleno desenvol
vimento, como observou o actual presidente 
de Sergipe,Dr. Josino Menezes, em sua men
sagem dirigida ultimamente á. assemhléa le
gislativa. 

Em 1892, foi novamente creada a escola, 
com a mesma lotação de 200 marinheiros; 
foi nomeado o respectivo passoal, havendo 
até o Governo comprado um predio no qual 
devia ella funcciona.r. 

O capitão do porto que lá estava, entt'e
.tanto, considerando insutnciente a verba 
para o restabelecimento da escola e para 
adaptação do predio, demorou em fazel-o, 
aftm de conseguir a.ugmento; o restabeleci
mento não se fez e de novo desappareceu a 
Escola de Ap1•endizes Marinheiros de Ser
gipe. 

Agora o decreto n. 1.168, deste anuo;· em 
seu artigo l0 ,manda. restabelecer a escola. E, 
para mostt'ar a rnecessidade desse restabele
cimento, devo dizer á Camara que o anno 
passado, quando o Sr. Ministro da. Marinha 
poz em execução o sorteio naval, foi Sergi
pe o tet•ceiro Estado lotado p:tra. o forneci
mento do matriculados, si bem que o menor 
de todos em extensão, mas o nono em popu
lação. 

A Capital Federal estava em primeiro 
logar, em segundo a Bahia e em terceiro 
Sergipe. 

E' o menor do todos os Estados da União, é 
o nono em população, mas é o terceiro em 
fornecer matriculados para a. Armada. Na
cional .. 

No relatot'io do honrado Sr. Ministro da 
Marinha, não se encontt•a a relacão dos ma. 
tricula.dos nas capitanias de todos os mais 
Estados, não se encontra a de Sergjpe; tenho 
porém,dados autL.enticos daquella capitania, 
pelos quaes se vê que o movimento em 1903 
foi este: 

Matriculas novas. • • • • • • • • • • • • • . • • • • 33{) 
» reformadas. • • • • • • • • • • • • • • • • • 175 

sorteadas .••••.•••••••.•••••••••• , • • 238 
Vol. Vl 

Embarca1·am par<t esh Capital. . . . . • 45 
Volun ta rios •.••.........•...••..•.• · · 29-

0ra, o numero dos sorteados que vieram 
para a Capital, para se incorpora1•cm á Ar
mada Nacional, foi p1ra todos os Estados do 
Brazil, no total, 170, como consta do mesmo 
relatorio, como se vê na pagina 50. 

Pois bem ; Sergipe entrou com 45 matrí
cul<J.dos para a Armada . 

Ora, dividindo-se 170 por 45, o quociente é 
3 e uma fracção; portanto, vê-se que o Estado 
de Sergipe ainda concorreu paJ.'a a Arma.da 
Nacional com os matriculados que de lá 
vieram em numero de 45, isto é, com um 
terço do total de todas as capitanias. Si foi 
o ter.Jeiro na ordom dos matriculados que 
foram sorteados, foi ain<la o terceiro na 
o.rdom dos remettldos para esta. capital. 

No relatorio do honrado Sr. Ministro da. 
Marmha, á pagina 50, tratando do sorteio 
naval, lê-se o seguinte : 

«Taes foram, porém, as ditfl.culdades decor
rentes já da concessão de habeas·corpv.s em 
massa, já da beneYolencia ou favoritismo 
politico das juntas medicas, já, fim.lmente, 
da frouxidão da. captura dos insubmissos, 
que o numero de sorteados alistados até 
hoje (20 de abril) foi aponas de 170, ou de 
0,57 °/0 .» 

Fignra.ndo Sergipe em terceiro logar na 
remessa dos sorteados, não se deve applical' 
áquelle Estado as p:~la.vras de S. Ex. e si, al
guma. cousa a.lli houve que se possa. ta.xa.r de 
benevolencia., não houve a.Ui favoritismo 
politico, nem frouxidão na captura dos in· 
submissos, estantlo as autoridades estaduaes 
inteiramente dispostas a cump1•ir a pru· 
mossa feita de auxilia.L' o Gwm·no no PL'O· 
vimento do pessoal p:1ra a Arma1la. Na
cional. 

O honrado Sr. Ministro da Marinha acre
dita, como se vô á pagina 50 do seu rala· 
torio, que as escolas de aprendizes mari
nheiros possam «se converter em forte ma
nancial para o supprimento das compan~ias 
de especialidades do corpo de marinho1ros 
na.cionaes>> e são do illustre contra-o.lmirct.nte 
Proença, chefe do Estado-Maior general da 
Armada as seguintes palavras, exaradas em 
sou relatorio ao honrado Sr. Ministro da 
Marinha: 4:Não ha. duvida que a instituição 
das escolas de aprendizes marinheiros é uma 
das maiores glorias e das mais ballas paginas 
da historia p::~.tria. brazileira. Foi dessas 
pequenas colmeias que se pôde abastecer, 
a.inâa. que mal, as fileiras do corpo de ma· 
rinheiros nacionaes, que, sob esse e outro 
nome, tão brilhantemente concorreu para os 
triumphos nos combates em que noJ empe
nba.mos, e para o exito em mil e va.ria.dos 
trabalhos, que delle .se teem exigido. 

80 
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' Até hoje foi aquella a uniea f<>nte impor· 
·tan~e e capaz.» · .aJ• , 

. Por isso, e pelo que tenho dito sobr&.-a-·llls· 
toria da Escola de A;P,reudizes de Se1•gtpe, 
fica eviden"te a .rieceB.Sldade da · mesma esoola, 
hoje com a lotação de ioo aprendizes, quando 

.em tempos passados póde completar o nu
mero de 200. 

E' e meu Esta.do um daquelies que apre
. sentam condições as mais vantajosas para. a. 
frequeoeia. de uma. escola. dessa natureza, e 
para. a boa .instrucção dos aprendizes, ficando 

. a. Capital á. margem de utn e~tua.rio de graD· 
de profundidade, se prestando a iodos os 
exercícios que exige a carreira. ma.ritima. 

Pelo numero das minhas emendati pa1-a 
fundação e cust.E!io da. escola. de Sergipe. póde 

,parecer á. honrada. Commi.ssão de Orçamento, 
tã.o zeioSll. em não · a.ugmeota.r os gastos 

!publicos, •• 
O SR. Brucro FrLno-Conforme. 

Pelo calculo fornecido :pela Sctweta.rfa do 
:Marinha, o qual C!ltá traduzilo nas minhas 
emendas, é de !14:878$800 o custeio da Escola 
de Ser~pe. Deduzindo-se desta. quantia a. de 
3e:I0li')800 para fardam~nto do aono, e 
54:577$ para munições d& bocca, fica ria 
rcalida.dc a. despcza. com o custeio reduzida 
a. 28:200$000. 
· Não ê uma. despez.~ que espante; que 

perturbe o Ol'Çamento, tanto mais que a 
l!ilcola. de Sergipe certamente virá a dar um 
bom contiogante á. a.rmnda. • 

O honrado Sr. Ministro da. Marinha, con· 
sider:~ondo as escolall de apl'Ondizes mari· 
nheiros como uma fente de beneficios, tanto 
para a União ~mo para os Estado>, c dando 
t~balbo e instrucção a ,ra.nde numero de 
menores som occupa.ção que por elles pnl
lulam J> , pensa que deveria. ser de interesse 
c.stadua.J. fomentar a frequencia. das escolas, 
e •pansa que deve ser obrigatoria ~ condição 

o SR . RonRIGUEll DoRu..-•. ,que ba um de uma.frequencia nãoil!t'erior a 33 •fo .par~ 
· grande augmcnto do despezas. Trv.nqull!ze- a pcrmanencia d()cadae~cola•. 

· se, porém, a honrada Commis'liio, cujo digno Acceito a idéa e acredito que a &reola. 
·prcsidonteme honra com suaattcnção. de Sergipe fornecerll. esse conting-ente ou 

o sa. CAssrAI'W DO N.ASCIHEl•iTO _ Com passarlt, porque ha o maior interesse por 
parte do governo do meu Estndo em t ra.· 

muito prazt'll'. balbar para que a escola tenha. o maior nu. 
O Sa. RoDRIGUES DoRIA-V. Ex. G que rue moro de alumnos possível , sendo que a111 ê 

thonra, ouvindo-me. enorme a quantidade de crianças que pro-
Mas não se assuste o illustre leade1·, e póde curam a. instrucção e occupa.çlí.o onde estas 

a.ssegut•ar 11 honrada Commi.ssão de · Orça- se lhos a.pa.esentem. 
meoio que a despeza é pura.mento nominal, E, sr. P residente, e,;sa empnho do go. 
como vou demonstrar, além de que não se verno de Sergipe, não é falla.z, é ve1•dadetro, 
deve csta.ear deante de guloS que são pro- porque elle tem se interessado com a União 
duetivos. em todos os serviços que interessam, não 

Como se vê do relatorio do honrado Sr. só ao Estado, como -.o paiz. Em Sergi,pe, 
Minis\ro da Marinha, a. pags, 58, teem as mesmo no Ministerio da. Marinha., funcciona. 
110 escol3.S e:tis~ntes uma. lota.Qão de I · 500 um& est~ão xneteorologica., que !ol fundada 
. aprendizes, sendo 300 pa.ra. a do Rio de Ja· com recursos estaduáe~~. Era.. alli ca.pi\ã.o do 
neiro, as da Bahia, Pernambuco e Ceará. .200 porto 0 digno capitão-tenente Axnínthaa Jos~ 
para cada. uma, e 100 para, Ala.gôa.s, Pa.ra.by- .Jorge, que desejava !nadar a estação pelas 
ba, Santa. Catharina, Marauhã.o, Matto aros- condiçõe3 vantajosas do Estado para essas 
so e Rio Gr&nde do Sul, respectivamente. obsGrva.ções. Não havendo sobras na verba 
. Ora, o orçamento consigna verba. para. o da. capitania, 0 Estado promptificou-se em 

··custeio dessas escolas, de acoordo com as fa~er a despe7.a., sendo governador o meu 
suas lotações, isto é, dá. fal'damento, alimen· illustre amigo Senn.dor Olympio de Campos: 
•to, luz, etc. , pu.ra 1.500 aprendizes; mas 
:~~em milha nessas escola-a. O Estado, portanto, n&o d&ixa.rá de con-

Pelo rele:torio do illustre Sr. chefe do Es· tribuit• para. que a e.;cola t enha. grande 
tado Maior General da. Armll.da, em l ·do dcsenv_ol~imento, e estou certo. de ql:la u. 

,janeiro deste anno existiam na Esaola do Rio CommiSsa.o não negar~ o seu ap010 ás mrnhas 
de Jaueiro 155 aprendlzes, na da s3 hia. 117, emendas pela. neceSsidade_ que existe da 
na. de Alogô:~.s 75, na de Pernambuco 155, instt~lla.çã.o d~se estabjlle~Imeuto, tau t iva· 
·:lla da. Parabyba. 67, na. do Cea.rá 162, na do mente_ determ1nado por le1 votada em junho 
Maranhão 39, na de Santa Catharina 29, na deste anno. 

·do Rio Gt·ande do 8111 48, na de Matto Grosso Por conseguinte, entregando a v. Ex. AS 
:20. Tota.l 867,Menos lie mil. emeoda.s, quG são em grande numero, alm· 

Porta.nto, o cus' ~lo da. Escola. de Sergipe plesmente pelas exigell.Cias da.s diversaa ru· 
,será. feito dentro dessa. verba, sendo o DoU · bricas, mas não pela q1la.ntia que ~dom, e 

IOI)meni<J puramente nominal. que é despeza puramente nominal,podendo-Re 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201 5 14:15- Página 28 de 31 

SESSÃO EM 28 DE OUTUBRO DE 190 4 

fazer dentro das sobras que existem no orça
mento votado, vou deixar a tribuna con
nante na acceitaçã.o e app1·ovação dellas. 

Era. o .. que tinha. a. dizer justificando-as, ·f 
penso que não voltarei mais á. tribuna sobrt 
este assumpto, porque estou certo de que r 
. parecer da Commissão será favoravel. 

Tenho concluído. 

Veem á Mesa, tão lid, ~s, apoiadas e entram 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 245, de 1904 

(Orçamento da Marinha) 

TABELLA N. 9 

Corpo de Marinheiros Nacionaes 

Escola de 2a categoria de aprendizes mari
. nheiros de Sergipe, testahelecida pelo 
art. 1° da lei n. L :186, de 15 de junho 
(le 1904. 

Pessoal: 

Aluguel do predio pa1·a quartel 
da escola e installação da 
:mesma ••••••..• ,............ 30:000$000 
Sala. das sessões, 26 de outubro de 1904.-

Rod?·igues Daria.- FelisbeUo H·ei1·e.- Oli• 
"'eira VaUaâúo • 

TABELLA N-• 14 

Pon:a na-oal 

Escola de Aprendizes Marinheiros de 
Sergipe 

Pessoal: 
3 cozinheh•os, g1•atiflca.ção de 840$ 

para um e de 600$ para dous, 
por anno .................... 2:040$000 

2 dispanseiros, um a 720$ e um a 
540$000. • • • • . • • • • • • • • . . . • • • • 1 :260$000 

2 criados, gratificação, um a 540$ 
e um a 4~0$000.. . .. .. .. .. .. • 960$000 

4:260$000 

Gratificações Sala das sessões, 26 de outubro de 1904. 
1 Commandan te ........... . 
1 Immediato ••.•.••.... . •... 
1 Commissario ............. . 
1 Fiel (sendo de 1a. classe 

1 : 560$, e de 2" 1 : 200$) 
1 Professor do ensino ele-

mentar .••.....•..•...• 
1 Escrevente de 2,. classe ••• 
1 Cirurgião 2.) tenent(}, pelo 

§ 15 - Hospitaes .•••••• 
1 Enfermeiro de 2a. classe, 

gt•at. a l :200$, na ta
bella 15 - Huspitaes •••. 

1 Mestre, 2° sa··gento .•...• ,. 
1 2° sargento .....••.....•.• 
2 Cabos a 180$ por anno •.•.. 
2 Marinheiros nacionaes de 

Ia classe a 120$, idem ... 
·HlO Aprendizes, soldo a 3$ por 

mez •••••••.•••••••.•• ,. 
3 Cozinheiros .. ! Pela tabella 
.2 Despenseiros -Força. Na-
2 Criados. . • . . val ....••.•. 

Somma .••....••••. 

Material: 
Impressão e encadernação •••.•• 
Expediente e objectos para aula 

de primeiras lettras .••.••••• 
Aluguel de e asa. •••.••••.••••.• 
Fardamento para aprendizes 

ma.J•iaheiros •• , ••••• , , , •••••• 

2:600$000 - Rodrigues Doria. - FeUsbello Frei1·e.-
2 ~ 076$000 Oliveira Valladão. 
1:500$000 

1:560$000 

1:400$000 
l :200$000 

TABELLA. N. 15 

Hospitaes 

Escola de Aprendizes Marinheiros ele 
Sergipe 

Pessoal-Enfermaria da. Escola: 

300$000 1 cirurgião de 5" classe, 2° te· 
240$000 nente, gratificação ........... 1:752$000 
360$000 1 enfermeiro de 2a classe, grati-

ficação ...................... 1:200$000 
240$080 

3:600$000 
Material: 

Utensilios ••••••••••..•.•...•.••• 
----- Colchões, camas, travesseiros, etc. 
15:076$000 Lavagem de roupa. •.•••.•••.•.•. 

Luzes . .••..•.•••••••.•.•••. , •••• 

2:952$000 

101000 200 000 
30 000 
40J 00 

l :000$000 
250$000 i Total. .............. 3:952$000 
350$000 

1:800$000 Sala das sessões, 26 de outubro de 1904. 
- Rodrigues Doria.- FeZisbeUo Freire.-

32: 101$600 Oliveira VaUadtto. 
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TABELAL 1S. 21 

Muniç~es de boccu. 

. Escofa do apundizes mari nh oiro s de 
Sergipe 

107 rações para aprendize.s e pessoal da 
t alfa a 1$400 em 365 dia.s, 54:67i$"000. · 

Sala das sessões, 26 de out ubro de 1004. 
Rml;rigue3 Doria.- FeUsbello Frei•· e .- Oli
'IJe:ra Valf.adélo . 

'l' ADELLA. N • 22 

Munições n(lvaes 

E scola de aprendizes marinheiros de 
Sergipe 

Material : 
P ara. a.cquisição de ma.teriaes de sobresa

lentes, 500$000. 

Sala. das sessões, 25 de outub;·o de 1904 .
:ao:lrigues Doria.- FelisbeUo Ft-ei•·e.- Oei· 
, eira Valladão. 

TABELLA N. 23 

llfateriat de const•·ucção natlal 

Escola de Aprendizes Ma r inheiros de 
Sergi pe 

Para. aoquisição de artigos de con s tr ucção, 
etc., 200$1)00. 

Sala das sessões, 26 d~ outubr o de 1904 . 
- Rodi'igues Doria. - Felisflc!~o Freire. -
Oli1:eira Valladao . 

TABELLA N. 25 

OombustiVó: 

E scola de Apl'endhes Mar inhelros de 
Sergipe 

Para a escol~. aprendizes e pl'acas, 
1:562$200 . 

Sala das ~essões, 26 ds outubro de !9 04. 
- Rod•·igues Doria.-Felisbello FJ·eire.-OU· 
tJeira VaUadãa. 

TJ,JlELLA N. 27 

lWentuaes 

Escola de Aprendizes 1\br inheiro a de 
Sergipe 

Pessoal: 
Enterr011 e outras despeza.s não previstas, 

100$000. 

Material: 
Tratamento. de offi.c iaes e pra.ça.s fóra. da. 

enfermaria., . 50$000 . 
Sa la. das sessões, 25 de outubro de 1904. 

.-Rodrigues Do1·ia.-FeUsbeUo Freire.-Oli
t~eira Vallada'o. 

O Sr. Bt·icio Filho- Sl'. Prcsi· 
den te. não se assuste V. Ei., nem se atemo
rize i Ca.mara , porque o meu discuri!o vae 
set> ra.pido, em poucas pa.la.vra.s. tã.o :pOucas 
quantos são os deputados que neste momento 
se dão a.o tra.ba.Jbo de estar no r ecinto pa.ra 
ouvir os oradores que se arrojli.m em asso 
mar á tri- buna. 

V. Ex. , Sr. P1·esidente, de].Y.IiS de submetter 
a apoiamento as emendas apresentadas pelo 
illustl"e representante de Sel"gi:pe, declarou 
que eucerraria. a discussão do projecto si 
ningucm mais pedisse a p!l.lavra. 

Estava, pois, vendo que o deb a.t.esobreeste · 
assump\o ia ser encerrado, quando pedi a 
palavra. 

Não quero en trar na. inda.gaçã:o dos moti
vos que fazem com que um projecto de ordem 
des.te , de tanta importancia, outr'ora tão de· 
batido, esteja hojo assim entregue ao aban· 
dono, de tal modo que, apenas o illustre re
presentante dB Scrgip9 e agora. o humilde 
representante de Pernambuco veem dizer 
algum a cousa. sobl'e o assumpto. 

O motivo que me t t'a.z i\ i ribuna. é simples. 
Ao ser discutido nosta. Casa. o proJOOto 

apresentado ~ noasa consideração pelo Sr . 
Depu~ado La.urindo Pitta., da.ndo provinden
oias sobre a. reorga.niza.ção da nossa. esqua
dra (fazendo eu votos para. que não venha a 
ser uma. es1uad.ra do Ba.l\ico), apresentei 
duas emendas relativamenw á. dotação de 
uma. verba. para a conclusão dos est.ud.os e 
dos exp(}rieocias a.oorca de submarinos de 
invenção naciona.l. 

Estas duas emendas tiveram parecer con· 
t.r ario, allegando a. Comruissão de Orça
mento, no alto ponto de vista de pondera
ção em que sempre se colloca., que as minhas
emendas eram desnacessarias, visto como no 
Or çamento da Marinha havia uma. disposi-· 
ção sobre a ma teria. 

Elfoctivamen te, Sr. Presidente, e>sa. dls· · 
poalçll.o B:<iaLe. Si, porém, ella. não for re
nov&Ja, de ,janeiro em dea.nte não ha.verá. 
mnl~ autorlzaçio legal para que es8es estudos 
pt•outsrl!.m,pa.ra quo o p:J.reoer seja eoQilecldo 
o a. Nu~ilo alllba 111 dentre os tyiJOs de sub
IDtu•Jnoa do lnvonoliQ nacional, M o.Jgum 
om comUIJiio d(J 181' ~~oooelto ou •o precltamoa 
trr.tt.r 411- &Oillll•lo&o elo• typoa oatraowulro•. 

A' vlat& dlllo, Sr. PrQIIideato, NBOlv! apre
sentar um" omenlla, •lmplllllllBn&e co~ld& 
nestes iermoe : M&ntonhll·A & dlspollolo ~ 
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lettra d do at•t. 8 do decreto n. 1.1451 de Ninguem pedindo a pa_lavra, é encerrada, a 
31 de dezembro de 1903. discussão e adiada a votação. · -

O SR.. CASSIANO no NASCIMENTO'- A lei E' annunciada a discussão unica do pro .... 
que orça a despeza pa.ra o pl'esente exer- jecto n. 243; de 1904, autorizando o Poder 
cicio. Executivo a conceder um anno de licença, 

o SR. BRICIO FILHo-Justamente. Não fiz com o respectivo ordenado1 a José Thomaz 
accrescimos, 81•. Presidente, nem propuz di- de Aguiar Gusmão, 3~~ escripturario da De
minuição : mantive a disposição tal qual es- lega.cia Fiscal do Thesouro Federal no Estado 
tava. do Pará, em prorogação á que lhe foi con-

Parece-me que a minha emenda eatá de cedida. para tratar de sua saude, onde lhe 
antemão approvada ; para suppor isso não convier· 
tenho mais do que fundar as minhas espe- Ninguem pedin..lo a palavra, é encerrada. 
ranças na razão que levou a Commissão a a discussão e adiada a votação. 
não acceitar a. medida quando apresentada E' annunciada. a discussão unica. do pro-
ao projecto do Sr. Laurindo Pitta. jecto n. 244, de 1904, autorizando o Pocler 

Creio, Sr. Presidente, não pracisar dizer . Executivo a conceder ao medico do Hospital 
mais sobre o assumpto. Sento-me, dando aos de s. Sebastião Dr. José Lopes da. Silva 
meus collegas a grande satisfação de ter sido Junior um anno de licença, com 0 respectivo 
breve e, á Camara em geral, o prazer de 
ver encerrada a discu:;são do orçamento da ordenado, em prorogação da que lhe foi con-
Marinha. (Muito bem; muito b. ern.) cedida pelo decreto n. 1.084, de 26 de ou-

tubro do anno passado. 
Ninguem mais pedindo a· palavra, é encer- · d d d 

ra.da em 2a. di&cussão o artigo lo e successi- Ninguem pe in o a palavra, é encerra a 
vamente os demais artigos do projecto n.245, a discussão .e adiada a votação. 
de 1904, :fixando a despeza do Ministerio da E' annunciada a discussão unica da emenda 
:Marinha para o e:Jtercicio de 1905, ficando do Senado ao projecto da Camara dos Depu
adiada a. votação até que a respectiva com- tados n. 63 A, deste anno, que autoriza o 
missão dê parecer sobre as emendas offere- Presidente da Republica a abrir ao Minis
cidas. terio da Industria, Viação e Obras Publicas 

O S:r. Presidente- A Mesa. pro
ferira amanhã sua decisão sobre as emendas 
apresentadas, entre as quaes existem algu
mas quo lhe parecem infringir a disposição 
do Regimento. 

E' sem debate encerrado em 2a. discussão o 
artigo unico do projecto n. 236, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a á brir ao Minis
terio da. Justiça. e Negocios Interiores o cre
dito especial de 500:000$ para occorrer ás 
despezas com a realização do Congresso Sci
entifico Latino-Ameriaano, em 6 de agosto de 
1905; concede porte gratuito para a corre
spondencia postal e telegra phica do mesmo 
Congresso, e dando outras providencias ; fi
cando adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica. do pare
cer n. 41, de 1904, concedendo licença. por 
-tres mezes, para tratamento de aaude, ao De
putado Raymundo Nery. 

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

E' annunciada a discussão unica. do parecer 
n. 121, do 1903, indeferindo o requerimento 
em que o Dr. João Pedro de Aquino pede 
dispensa. do resto do tempo que falta ao seu 
extornato para. completar os dous a.nnos de 
1lscalizaçiõ prévia exigida pelo artigo 366 do 
Codigo do EDBiDO, 

o c1•edito extraordindrio de 12:801$870, em 
execução de sent.en<;a passada em julgado em 
favor dos engenheiros Lucas Proença a An
tonio da Costa. Junior. 

N in guem pedindo a palavra, é encerrada. 
a discussão e adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2a. discussão o 
artigo unico do projeeto n. 188 A, de 1904, 
relevando ao ex-Deputado Antonio de Amo
rim Garcia a prescripção para recebimento 
dos subsídios correspondentes ao tempo de· 
corrido de 18 dezembro de 1891 a 20 de ja· 
neiro de 1892, aos quaes te;m dit•eito como 
membro do Congl'esso Nacional naquella 
época, com pareceres das Commissões de Fa
zenda e Industria e de Orçamento e emendas 
desta ultima, ficando adiada o votação. 

O Sr. Presldent..e- Esgotadas as 
materi:1s da ordem do dia, designo para 
amanhã a. seguinte ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n. 215, 
de 1904, determinando quo os tabelliães de 
notas do Districto Federal passem a ser de
nominados « notarios publicas » e dando 
outras providencias; com parecere substitu
tivo da maioria da Commissão de Constitui
ção, Legislação e JustiÇa e voto em separado 
e substitutivo do Sr. Germano Ha.sslocher 
( 1• discussão); 
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.. Vota.ção do projecto n. 236, de 1904, auto· 
rha.ndo o Poder Exeeuti v o a. abril ao Minis
terio. da Justi~a. e Negooios Interiores o cre· 
di to especial de 500:000$ p_ara . occorrer ás 
despezas com a.· reali~a.çao do Congresso 
Scientifico Latino-Americano em 6 de a.gosto 
de Hl05; concede porto gratuito para. a cor~ 
respondencia. postal e telegraphica do mesmo 
~X>ngreliso, e dando outras providencias ; 
(2" discussão); · 

Votação do projecto n. 243, de 1904, auto· 
1•izando o Po:ler E1ecutívo a conceder um 
anuo de licença, colU o respectivo ordenado, 
::1 José Thomaz de Aguiar Gusmão, 3> escrip· 
tnral'io da. Delegacia Fiscal do Theseuro Fe· 
dera! no Estado do Pal·á, em prorogação á 
que lhe foi cóncedldQ. para. tratar de sua 
saude, onde lhe conviee (discilllsão unic&): 
. Vota.çã.o do projecto n. 244, de 1904, 
autori~ando o Poder Executivo u. conceder 
ao medico do Hosyi tal de S. Sebastião 
Dr . . José Lopes da Silva Junim· um aono 
de lic~nça, com o respectivo ordenado, em 
'()rorogação da. que Ihe foi conoodida pelo 
decreto .n. 1.084, de 26 de outubro do anno 
passado (discussão nnlca); 

Votaçã.o do. emenda. do Senado ao projecto 
da. cama r a dos Deputados n. 63 A, deste 
anno, que auto1•íza. o Presidente da Repu. 
blica. a. abrir ao Ministerio da lndustria, 
Yía.çã.o e O bra.s Publiaas o credito extraor· 
dinario de 12:801~.870, em execução de sen· 
tença. passa.úa. em julgado em favor dos 
engenheiros Lucas Proença. e Antonio da 
cesta. Junior (díscu.ssiio ,uni c a); 
Vot~o do projecto n. 188 A, de 1904, re· 

levando ao ex-Deputado Antonio de Amorim 
Garcia. a pre~oripção p;ua recebimento dos 
9ubsidio11 correspondentes ao tempo decor· 
rido de 18 de dezembro de 18\H a 20 de ja.
neh•o de 1892, aos qua.es tem direito como 
membro do Congresso Nacional naquella. 
época, com p<tl'eceres dae Co!lliDissõas de 
Fazenda e lndustría. e de Orçamento e 
emendas desta. ultima. (2a discussão); 

Votação do parecer n. 41, de 1904, conce· 
dendo licença. por trea mezes, para. trata· 
meaio de llfiUde, ~o Depatndo Raymundo 
Nery (disl!uss~ uulca.} ; 

Votn.çlto do parecer n. 121, de !903, indo
!erindo o requerimento !'In que o Dr. Jollo 

Pedro de Aquíno pedo dispensa. do resto do 
tempo que falta ao seu externato para. com· 
pl~t~r os dous annos . de Hsca.liza.cão prévia 
e:'n~tda pelo a.t•t- 3f;6 do Codigo do Ensino 
(discussão unica.) ; 

Disc~ssã.o . unica. das emendas do Senado,. 
C?nstantes do parecer da GornroisSão Espe
cml, sob n. 24,8, de l90i, e sobre o projecto 
n. !07 C, de 1903, refo1•ma ndo v. lei e1eitorái 
para eloiçõos fed(lraes ; · 

3• discussão do projocto n. 216, de 1904, 
autorizando o Pode1' Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Fazenda o . credito extra.ordi
nafio de 554$35l pam pa.ga.manto ao · juiz 
federal do Espil·íto Santo Dr. Ra.ul de Sou~a. 
M:u•tins, em virtude de ientença. ; 

3• discussã,o do projecto n. 235, de 1904; 
autorizando o Poder Executivo a abrir a.o 
Miniilterio da lndustri11, Viação e Obras Pu
blicas o credito extra.ordinario de 7:263$874 
para re.alimr o pagamento devido a Arthur 
Bello, funcciona.1•io da l,tepa.rtição Geral dos 
Telegraphos, relativo a. vencimentos dos 
exercicios de 1898 e 1899 ; 

Discussão unica do :projecto n. 250, deHl04, 
autor izando o Poder Executivo a conceder 
sois mezes de licença, com o respectivo ar· 
denado, ao inspector de fll.zenda. do Thesouro 
Federal bacharel Luiz Vossio Brigido, em 
prorogaçã.o 1quella. em cujo gozo se acb.a, 
para. tratamentc;J de sua saude onde lhe 
convier: 

2• discussão do projecéo n. 131 A, de 1904, 
concedendo a pensão m ensa l de 500$ tt vinva 
do ex-Senador do Imperío Dr. GD.spar da Sil· 
veira. Martins ; com parecer o emenda dilo 
Commiasão de Peni!Ões e Contas. 

Levanta-se a ses.são áll 4 I/ 2 horas da 
ta:rde. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que si estivesse pras:ente hoje á. 
sessã:o, no momento em que se votou o pro· 
jeoto n. 121, deste anno, que torna o briga.· 
torla. em toda. o. Republlca. • a va.ccina.çã:o 
contr11 a variola, teria votado contra o 
meBJDD prDjecto o 

Sah das sessões, 26 de ou~ubro de 1904.
Josd Euzebío, 
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P1·esidencia dos Srs. Julio de:MeUo, fo ·wce-Presidente), Pe.,.ei1·a Lima (.2° Vice-P,·esi
dente), Julio de 11-!ello (1.0 Vice-Presidente), Alenca1· (Juimar6es (1.0 Secretm·io) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada a que 
respondem os Srs. Julio de Mello, Pereira 
Lima, Alencar Guimarães, Thoma.z Accioly, 
.Joaquim Pires, Bricio Filho, Sá ·· Peixoto, 
Enéas Martins, Arthur Lemos, Luiz Do
mingues, Dias Vieira, · FredericoBorges, Edu· 
ardo Studart, Gonçalo Souto; ·Fonseca. e 
Silva, Pereira Reis, Izidro Leite, Teixeira de 
Sá, Affonso Costa, Celso . de Souza; Medeiros 
e Albuquerque,.Pereira de Lyra, Malaquias 
Gonçalves, . Pedro Pernambuco~ Elpidio Fi
gueiredo, Epaminondas Gracindo, Euzebio de 
Andrade, Raymundo de Miranda, Arro
xéllas Galvão, Felisbello Freire, Oliveira 
Valladã.o, Neiva, Felix Gaspar, Eugenio Tou
rinho, Garcia Pires, Vergne de Abreu, Alves· 
Barbosa, Para.nhos Montenegro, Bernardo 
Horta, Mello Mattos, Galvão Baptista, Hetl
rique Borges, Mauricio de Abreu, Carlos 
Teixell'a, Brandão, Francisco Veiga, Es
tevam Lobo,José Bonifacio, Gastão da Cunha, 
Da.vid Cumpista, Antero Botelho, Carvalho 
:!ritto, Nogueil'a, Olyntho Ribeil'o,Lindolpllo 
Caetano, Olegario Maciel, Ferreira Braga, 
ff(}rmenegildo de Moraes, Bernardo Antonio, 
Costa Netto, Marçal Escobar, Barbosa Lima, 
Cassiano do Nascimento, Vespasiano de Albu· 
querque, Diogo Fortuna o Homem de Car
valho. 

Abre·:se a sessão. 
E' lida e sem debate a.pprovada a acta da 

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guima1•iies 
(1° St?cretario) procede a leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cio do Sr. 1° Secretario do Senado, de 
25 do corrente, transmittindo um dos auto-

graphos da resolução do Congresso Nacional,. 
sanccionada, concedendo ao Dr. Affonso Lo
pes Machado,. ma.jor medico .de 3a classe . d(} 
exercito, um anno de licenç-a.. - · Inteirada. 
(Archive,se o autographo.). 

Requerimentos: 
De A .. Avenier & Comp. e Corrê:~ Chaves 

& Pinto, pedindo pagamento a que se julgam 
com direito pela · restituição de impostos de' 
importação sobre sa.l de procedencia . estran• 
geira que lhes foram indevidamente eobra
dos.-A' Commíssão de Orçamento. 

De José Doroingues Meira, assistente ef
fectivo do Observatorío do Rio de ·Janeiro, 
pedindo um anno ·de licença. -A' Commissão
de. Petições e Poderes. 

E' lida e vae a imprimir, para. entrar na 
ordem dos traba.lhos, a seguinte 

REDA.CÇÃO 

N. 233 A- 1004 
Redacçlí.o final do projecto n. 233, . deste 

anno, que autorüa o Presidente da Repu
bl?".:: rt. a ab1·ir ao Ministe1·io das Relações 
Ji':.•:iuiores o credito erotrao1·dinario de 
500:000$, papeZ, para OCC01'1'e1· as despezas 
com a execução do o.ccordo p1·ovisorio enh·e 
os Go"'ernos do B1·o.::iZ e do Jlerú 
O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica. autorizado a abrir ao Ministerio das 
Relações Exteriores o credito extraordinario 
de 500:000$, papel, para occorrer ás despezas 
em execução do accordo p1•ovisorio, cong 
cluido em 12 de julho do corrente anno, entre 
os Governos do Brazil e do Perú; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 26 de outubro de 
1904.-Medeiros e Albuquerque.- Domingos 
Guimarães. 

São lidos e vão a. imprimir, para entra.r na ordem dos trabalhos, os seguintes projectos 

N. 204 B--- 1904 
Redacçlio para 3a. discussrlo do pr-ojecto n. 204, dest~ armo, qutJ fixa a despe.:a do .Mtni~·terio 

da Justiça e Negocios Interiores para a exe1·cicio de 1905 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. o Presidente da Republica é autorizado a despender pelas repartições do 

Ministerio da. Justiça e Negocias Interiores, com os serviços designados nas seguintes
verbas, a quantia de 24.216:441$665, papel, e 12:114$245, ouro, a. saber : 

OUl\0 

1. Subsilío do Presidente da Re_publica ................. . 
2. » do Vice-Presidente da Republioa ........ , •••• 

PAPEL 
120:000$000 
36:000$000 
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. 3. Despeza.s com o · Palacio d~ P1~esidente da. Republica.: . 
4. Gabinete do Presidente da. R e publica ....••.. . ; . ; .•.•• 
5, Subsidio dus Senadores ...... ........ ........... :;.;. 
6. Secretaria. .d·o Senado .••. ' ... : •.•.• , ....... ~, .......... . 

Ouro. 

. ...... . :. # .. ~ ~ • • ,; ' 

7. Subsidio doS:: Depu1ados ..... ~ · ••. , . • • . • • . • • . • . .. • .. • • • • . .. ...... . . , .. 
s. Secretaria. da.Cama.ra. dos Depu.tados-:Augmentada. de 

13:000$, nó «<\ía.terial,., sendo destinada a. impo:r
tancia de 15:000$ para cObjectos de expediente» e 
a. de 20:000$ pa:ra. <tCompra de livros, a.ssigna.tara. 
de jorna.es. revistas, encadernações, etc., para bi-
bliotheca.» .......... • .......... . , .... , ........ ·; ... .. 

9. Ajudas de custo aas membros do CongresBÓ .Nacional - · 
Augmentada. de. 32:COO$ .................... ; .... . 

I O. ·Secretaria do Esta.do. , • • .. ; ................ ; •• , •.• , ... 
11. ·Gabinete do Consultor Ge1·a.t da Republica.~ ........ , .. 
12·. Justiça. .Federal. •.•••• •• .-., ......... , ... . ......... .. . 
13. " do D.istrieto Fottera.l. ...... . ............... .. 
\4 . Ajuria. de custo a magistradog ... .... .- , ............. .. 
15. Policia do · Distrieto Federa-l -'-'- Diminuida de 2:880$ 

pa1•a ser r eduzido o numero de . inspectores da Escola. 
·: Oorreecíona1 Qu.wze de. Novembro, de oito a seis,.... 

Augmen"ta.da no .material da Repartição d:t Policia 
da quantia de 2:190$, destinada â diaria. de 6:1; para. 
alimentação dos dous offieiae~ da Inspeetoria ila. Po-
licia do Porto, quando em serviÇcO da barra .. ..... , 

l ô . casa da eorrecção.-No «Material» a.ugmenta.da a ru
brie~~ de 6:5?0$, im)lortancía destinada. a. diariilll, 
seo.do: á. razão de 2$500 ao director, de 2$. ao 
ajudante, a.o medico, ~o C!crivã.o e ao almourife, 
e de l$500 aos trGs a.manuenses, ao pro1'esso1• e ao 
pharmaceutico; e deduzida. a. importancia. de 414$647, 
corr espondente a. comcdoria de um empregado que 
passa a pal•oober d!arla . ....... .... ... . .... ...... . 

17. Guarua Nacional. ......................... .. ... ..... . 
18. Junt:~. Commereial-Augmenta.da de 2:000$ a. sub·cou· 

signaçii.o deetinada. á a.cquisiçã.o e concet•tos de movais 
19, Archivo Publico ........ ..... ....... , ... .. ......... . 
20. Assist.encia a ..Uianados- Augmenta.da. da qua,ntia. de 

24:560$. sendo : no pessoal de nomea.ç"áo do 
director, 3:000$ p~ra. um electricista., 1:800$ 
para um ma.chinista., 1:200$ para. um foguista., 
itestina.do ao serviço da. usina. e1ectrica; 4:800$ 
pa.ra quatro enfermeiros, 7:200$ para dez guardas , 
destinados ao serviço sa.ni\a.rio, pa. vilhões e serviço 
de k!ynotharapia. ; 000$ para. um mestre e 600$ 
para. um l\iuda.nte das officina.s de vassouras e esteiras; 
no cMa.teria.J,. ·8:SIOO$ para combuatlve1 o 3:000$ 
p&ra. instrumentos e utensilio3 ..•..•. . •.. . • .• , •. . • 

21 . Dlrectoria. Geral de Saude Publica. Elevada.: de 
9:350$ a. 15: 000$ a. coDSignação ·« Impressões, 
publicaQÕes O despezas eventua.es:., DO <~'l.faterlal» aa 
Repa.rtiçã.o Central, inclusive a. cantribuiçlto annua.I 
de 240$ para. o Bureau Iaternacional de Tuberculose; 
de 1:241$ a 4:280$ para. ser a.ugmeutado de um a 
d()us o numero de fogul8t.'l.s da bãroa. de deeinfeooão 
do por\o com~ 11.\.aria. de 6$; de 6:570$ a. U:60()$ ~ 
oiw mM'inheiros da. meama barca com a. dla:rla do &$; 
da g:720$ a. 10:800$ pa.ra 1a:r a.ugmenia.do de nove a 
dez a numel'O de servent.es no Hospiial Pauta Ct.n• 
d\do; de 68:300$ a. 200:000$ no « Materla.l, jlara o 

......... .-... 

· P~pel 

. 101 :'140$000 
. . . 33:600$000 

567:000=() 
338:93· llS 

1.908: 

480: 868$118 

122:000$000 
364:353$118 

19:60 000 
879 :704 us 
341: g 
12: 000 

3.824:690$063 

240:663$337 
29:000$000 

41:846$118 
87:2'76$118 

994:140$998 
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sel'viço de prophylaxia. de mólestias infectuos~. 
Eliminada a importanein. de 4:800$ correspondente 
a. dous desinfectadores . da Estação da Visita. do 
Porto; idem a importa.ncia. de . 1:800$, relativa a 
um servente no Hospital Paula Gandido « Redu
zida . de ·t70:000$ . a .150:000$ . a · consignação .··. « Ma
terial ·geral », . da. · sub-consignação « Para acqui
·sição, concertos, combustível, etc.», na Capital FG-o 
deral e no · Estado do Rio de Janeiro. Reduzida 
de · 80:000$ a. 40:000$ a consignação «Moveis, 
objectos de expediente, concertos, insta.lla.Qã.o, des
pezas eventuaes das delegacias de saude». • Reduzida 
de 503:010$ a 410:0ll$, na «Repartição Centrd.l » 
.a consignação« Material, construcções, ~veniuaes~, 
para .o serviço geral. Na rubrica- Material- dos 
Estados comprehendídos ·. nos districtos sanítarios em 
que . ha. ·. consignação destinada a. - Combustível e 
lubriftea.ntes-substituido este enunciado por-custeio 
.e conservação dos transportes marítimos. Na. ru
brica-Material-no Estado de Pernambuco, incluída 
a importa.neia de 40:000$ para a. compra de uma. 
lancha para o serviço de saude do porto. Na. rubrica 
-Pessoal sem nomeação-no Estado de Alagôa.s, in
cluida. a importancia de 4:800$, sendo : 1:800$ para. 
um mestre de lancha. a 150$ mensaes; I :800$ para. 
um macbinista a 150$ mensaes, e I :200$ para um 
foguista. a 100$ 1nensaes. Na rubrica- Material
no mesmo Estado, incluída a. quantia de 25:000$ para. 
compra de uma. lancha, custeio e conservação do 
trans~orte maritimo ••..• , •••••.• , ••••••.••.••••••• 

22· Faculdade de Direito de S. Paulo .................... . 
23. Faculdade de Direito do Recite ...................... .. 
~4. Faculdade de Medicina do Rio de Janeh•o - Augmen-

tada. da quantia. de 63:000$, sendo : 3:000$, no-Pes
soal do ensino para pagamento de gratl:6caclo eape. 
cial ao substituto da 1" secQão pela. l'egencia. de uma. 
c&Jleira., 20:000$ p:~ora. melhorar a. insta.lla.çã.o de a.uli\B 
e labora.torios e a.cquisiç[o de p1•oductos chimicos, 
instrumentos e apparelhos para labol'&toriose clinicas, 
40:00~ para auxilio ás despezas da Maternidade da 
Capital Federal .•••.•••••.••••••••.•• , .. , •.•• , . , ••..• 

25. Faculdade de Medicina. da Bahia..Augmentada de 25:000$ 
- para gratificação á. Santa Casa da Misericordia por 

franquear os seus hospita.es ás clinicas da Faculdade 
26. Escola. Polytechnica .•.•....•.•• ; .••••.•••••.••••••••• 
27. Escola. de Minas. Mantida. a. verba. vigente ....••. o o ••• o 

28. Gymnasio Nacional •.•••••..•••••••••••.••••..•...•••• 
29. Escola. Nacional de Bellas Artes .. . ................... . 
30. Instituto Nacional d~ Musica ••• o •••••••••••••••••••••• 

31. Instituto Benja.min Constant ........................ .. 
32. Instituto NMional de Surdos Mudos .............. , ••.•. 
33. Bibliotheca Nacional - Augmentada da quantia de 

5:200$, sendo : _ no - Pessoal sem nomeação - na 
sub·consignacão para serventes de 12:000$ a 13:200$; 
no - Material - de 15:000$ a 16:000$, para. acqul
siçã.o de livros, ma.nuscriptos, mappas, esta.mpa.e, 
moedas, medalhas e sellos; na sub-consigna.c;ã.o- Con
SI!Irva.ção de li!ros, periodicos, manuscriptos, etc,, 
custeio tias ofilcmas - de 32:000$ a 35:000$000 ••••••• 

Vol. VI 

OURO 

. .. · ......... . 

~ · · ... ' ...... . 

641 

PAPEL 

5. 589; 600$000 
291 :440$000 
304:780$000 

688: 832$206 

207:01~118 
Si 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 16+ Página4 de 26 

ANNAES DA CMiíARA .. 

34, Museu Naociona1- Augmentada de 4:400$, sendo.: 
2:400$ para mais <lous tra~allladores e 2:000$ para. ar-
ma.rios., ............................................ . 

35. ServeiltMl'ios do CuHo qatholico .. , .... · •• , ........... . 
·· 36, Soccorros Publicas- Augmentada de 12:000$ para o 

auxilio de 1 :000$ mensal 1l Allsistencüi. publica. e aes 
pob~es, dirlgida. pela irmã. Paula, na Capital Federal 

37. Obras.- ArigmentadD. de 749:000$, sendo : 
400:000$ para as o bras do edificio para. a Bíblia· 

theca Naciona.I ; 
. 200:000$ para. continuação das obr<J.S do edificio da 

Fa.culdade de Direito do Recife ; · 
70:000$ para. conclus{W das obl'tlo!! da. Faculdade do 

Medicina. da Babia. ; . . · · 
49:000$ para. conclusão dll.ll obras da·Faculdade de 

Medicina. do Rio de Janeiro .; · . 
30:000$ para. auxiliar á. conclusão das obras ila 

Ma.ternidade do Estado da Bahia.., •. , •••••.••.. ,,,., •. ,. 
38. Corpo de Bombeiros ...... , , .. , .. , ........ ; •••••••• ~· • 
39. Magistrados em disponibilidade .. ; .................... . 
40. Eleições Federae.s .................................... . 
41. Empregad.os de repa.rtiçõe~ extincta.s .................. . 
42. Prereituras, justiça e outras deapeza.s no territorio do 

Acre ..... . ............... , ........................ . 
43, Eventuaes ... , ......................... , ............. . 

Art. Fica. o Pode!.' Executivo autol.'izado : 

Ouro Papel 

152:073$118 
181:060$000 

112 : 000$00C 

1.190:467$228 
781:310$550 
372:000$000 
20:000$000 

1:800$000 

957:800$000 
100:000$000 

1 - a dispenderaté a. quantia de 15:000$ para complemento da execução do art . l ' d.:l. 
lel n. 726, de 8 de dezembro de 1900, abrindo para. isso o> necessarios creditos; 

11 - a mandar construir um ediflcio destinado ao Congresso Nacional, segundo o pk\no 
e no local quo forem proviamoate combinados com as Mesas da. Ca.mara e do SenM!.o. 

Paragrapho unico. No exercicio desta lei, o Govet•no fica autorizado a dispender 
para esse ftm a.t~ a somma. de 500:000$, a.brindo para isso os creditas nece~sa.rlos . 

Sala. das Commissões, 25 de outubro da 1904,-Cassiano rio Nascime11ta, presid!!!nte. 
Comslio da Forrseaa, relator.- Paula Ramos, - Laurindo Pita, - Urbano Santos . 

N, 249A-1904 

(Do Senado) 

Ooncerle ao Dr . Luoio de Moflllonça, Mmi•tro 
do .Se~premo · .Tt<ibunal Federa~, Hcen9a por 
seis mezes com todos os ~encimentot, para 
trotat' de tua saude onde Jhs con11isr 

Foi presente á Commissão de Petições e 
Poderes o proje!lto do Sena.!o, n , 2411, deste 
!l.ll.llo, conaedendo licença por i sis mezes com 
todo:> os vencimentos a.o Dr. Lualo de Men· 
donça, Minhtl'D do Supremo Tribunal Pe· 
der&!, para. tratar de sua. aaude onde lhe 
convier. 

pela Camara. dos Deputados o alludid.o pro· 
jecto, 

Sa,b das Commissões, 25 de outubro de 
1904.- Jose Ewr~bio, prasidente.-Eu:-ebio 
d e Andrade,-Sd Freire. -LindoZpko Cae
tano. 

N. 249-1904 

(Do Senado) 

Ooncede seis ~~te~s d~ Zícenjla com todos os 
"en.:imento1, ao Dr. Lucio de Mendonça, 
Hi~tillro do Supremo Tribunal Federal 

A Commiasão, a.ttendendo ils mem1as ra~ Artigo u.nieo. E' eoooedida. a.o DL'. Luaio 
.zQe.s, comprovadas PCil' atteetafo med1ca.,_ à& MendoJIÇ&, Mtna.tro .do Supremo Tribunal 
que determiaa.ra.m a resolução ad~a.da. FNel'a.l, JJ.oeoaa por 11611 mesee, com todos os 
-pio &ml!.do, é 4e pa.reaer que lllija. aooelto· TIJI.eí~~~eat.ol, pa.ra tratar ele lu& IJaude, onde 
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Ih~ con.vier, revogad·a·. s .. ·· as d.isp·o· sições . em,. poss&. · · cort•esponde1• .. · coxnp.le. tamente ·. a . tão 
contrario. · . . • nobres desejos em nome das ancias da. Pa.-

Senado Federal, 22 de outubro de 1904;-1 tria. 
Affonso Augusto Moreira Penna, ·. pr~sidente. ~ Ousaatnrmar,porém,q ua nessa tristacontin· 
.,.,..Alberto José Gonçalves, 1° secretario jnta- gencia, como ao voto inexperto doEstado 
rint?·~- -,Jaaquim Fer1·eira Chaves, 2" secre- não consta que o Senado da Republica tenh::~. 
tar10 .J.~urino. dll ser, constitucionalmente, uma assembléa 

O Sr. Enéas Mart;ins dizc1ue a 
circumstancia de haver h ontem o illustre 
Deputado riograndense, · o Sr. Barbosa Lima, 
occupado a hora do expediente, .impediu o 
orador, de hontem mesmo . fazer consignar as 
palavras que hoje, e neste momento, se des-
obriga. do dever de peoferir. · · 

Lê-se na acta dos trabalhos da sessão ·do 
Senado, de ante ·hontem, a seguinte passa
gem no admiravel necrologio traçado pelo 
eminente Sr. Senadol' Barata Ribeiro, a pro
posi to do Sr. barão do Lada!'io: 

« O vacuo, deixado pelo barão do Ladario 
na representação nacional~e notem V. Ex. 
e o Senado que não digo representação do 
Estado do Amazonas, é destes que difficil· 
mente se poderão preencher. 

Não estou proferindo uma phrase de rhe
torica; estou, Sr. Presidente, dirigindo uma 
convicção da minha conscieacía, pois a,ere
dito tão grande a perda q He so1freu aquelle 
Estado que, julgo-o .no dever de meditar 
profundi.l.mente sobre suas responsabilidades 
perante a Nação para poder dignamente 
occupar a vaga que está. por preencher. 

O Sr. A. MereJo-Muito bem. 
O Sr. Barata Ribeiro - E' necessal'io 

que o Estado do Ama2jonas oomprehenda 
que a. cadeira que doixou vaga o Senador 
barão do Lada.rio só poderá. ser occupada 
por alguem que tenha. a mesma notoriedade 
delle .•• 

sómente de notoriedades, não desamparará 
a preoooupação de justiça· da Camara alta 
a.quelle que, porventura, ignaro, mas legi~ 
timamente eleito, o suffragio do . Estado li~ 
vremente sagrar. 

Os . seus 32 a.nnos de idade, éra em que a. 
vida não é ainda só desconfortos e o patrio
tismo dos illustres membros do Senado levam 
o orador a, confiante, esperal-o,com inteira 
isenção de animo, em nome do Amazonas e 
da Republica.. (Muito bem.) 

O Sr. Henrique Borges-Sr. 
Presidente, sou portador de uma represen
tação em que os cólleatores federaes ' recla· 
mam contra a. extraol'dinaría reducção que 
soffreram em suas po1•centagens, em virtude 
de decreto recente do Poder Legislativo. 

Quando, o anno passu.do, se djscutiu o pro· 
jecto, convertido aqui em lei, meu illustrado 
oollega, cujo nome peço licença para citai•, o 
Sr. C1•uvello e eu pro tostamos contra a in
justica. que sofriam esses collectm•es, e sou 
coherente com as idéas que então sustentei, 
vindo hoje submetter á. consideração da Casa 
um pro jacto modificando essa situação . 

Para. que se possa avaliar da injustiça re· 
lati va, que sotfreram esses funccionarios, basta 
dizer que uma collectoria que arrecada., di
gamos, 50:000$ annuaes, tem o seu funccio· 
nario um ordenado mensal de P-37$ e uma 
fiança que deve ser de 4:200$, ao passo yue 
o funccionario que arrecada 12 vezes essa 

O Sr. A. A.ze,·edo-Muito bem.» . quantia tem uma. fiança, é verdade que 12 
Partindo de tão alto e em momento de ta,l vezes maior, mas a, porcentagem não passa. 

solemnidade esses conceitos, tutelares avisos de um conto o pouco. 
ao Estado que tem a, honra de representar, e 
sabe em que se podem resolver Cllidados e Organizei um quadro das porcentagens dos 
preoccupações de dar brilho á sua humilde colle~tores, segundo a taballa vigBnte e se
rep1·esenta,ção, mesmo sem expressa dele- gundo a do projecto que ora submetto á apre· 
gacão do Estado e dos responsa.veil pela sua ciação ~a CamaPa, para. se verificar a pa· 
-nolitica., a.liá.s crê que fortalecido pela soli· 9uena ddferença. que existe pelo novo pro· 
áaríedade dos seus dignos companheiros de J ecto · 
bancada, ousa. acudir á tribuna. para agra- Trata-se de exactore~ que não gosa.m das 
decer a penhorante generosidade com que se regalias de fuoccíonarios publicos, como 
procura. levantar cada. vez mais a, sua rep1•e- montepio e aposentadoria, e por isso mais se 
sentação. me afigura justo o projecto, que passo ás 

EsLá certo de que o Amazonas saberá. cum· mãos de v. Ex., para que opportunamenw 
prir nobremente o seu dever. o submetta á. consideração da Casa, e junta-

Receia s6mente que, Esta.do novo, sem a mente a. represantação á mesma endereçada, 
pujante e capacíssima orientação de ou· por meu intermedio, que requeiro que 
lros, na 1nopia. de predicados do seu pessoal seja publicada no Diario do Congresso. Tenho 
e na impresta.bllidade da.a suas torças, nio concluído. 



Quadro demonstrativo a. que se ref8riu o Sr. Deputado Henrique 4Borges, da arrecadaçiQ, porcentagem e vencimentos dos colle· 
· ctores, de acc&rdo com o decreto D. 1.· 193~ de 2 de julho de 1904 · 

Anecadando 
·» 

'· » 
» 
» 
» 
~ 

~ 

» 
:. 

Arrecadando ,. 
» ,. 
» ,. ,. 
» 
» 
» 

COLI:.ECTORES 

! 
~ 
i 
~ 
&! 

VENCDHENTO MENSAL 

20:000$ por a.nno tem ••••••.•••.•••••••• 00 °/o 3/5 d& porcentagem •. ~ •••••••••••••.. 
35:000$ » mais sobre os · 15:000$ 21i 0 /o ,. ,. ••.••.•••••.•••... 
50:000$ » » 15:000$ ~ 0 / 0 » Ji> ••••••• •. • • • • • • ••• 
65:000$ » » 15:000$ 15 °/0 » »- ••••••• • •• • • • • • ••• 

. 80:000$ » « 15:51 10 °/o » » • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • 
100:000$ » -:. estes 20: 5°/o ~ ,. •.••..••.•..•••..•. 
200:000$ )) » » 100: 2 •/o » »- •••• • ••••••• ,, ••••• 
400:000$ » » » 200: 1 °/0 J> » •• •, •••.•• • ••••• , •• 
600:000$ » » » 200:000$ 0,5 °/0 » » ••. , .. • .•.• • . ., ... . 
800:000$ » » » 200:000$ 0,2 °/0 J> » ............ , ..... . 

300$000 
487$500 
637$500 
7. 50$QOO 
825$000 
8711000 
975 ·ooo 

1:07 000 
1:125$000 
1:145$000 

Alteraçãod~porceil~em e dos vencimentos; de_accjrdo com o projecto ora apresentado 

COLLECTORES 

20:000$ por a.nno tem ••.•..•....•.•.•..• 
35:000$ » ma.is sobre os 15;000$ 
50:000$ ,. (( . 15:000$ 
65:000f )) » 15:~ 
80:000$ » » 15:~ 

100:000$ » » estes 20:000$ 
200: 000$ » » » I 00: ()()()$ 
400:000$ » » » 200:000$ 
600:000$ :. » , 200:000$ 
800:000$ , , , 200:000$ 

~ 
lli1 
o 
~ z 
lli1 

~ 
VENCIMENTO · 1\IENSAL 

30 °/o 3/5 da. porcentagem .•••••.. • ..•.• • .• •• 
~o/o » :. •• • . • • • • • •• • •• • • • •• 
00 o/o " » • • • • • • • • • • • ••• • • • • • 
15 o/e » -" •• • •••••• •••·•··· ~ ·· 
lO 0/o » » ••.••••.•.•• , ... • • • 
7o/o » » ••••••••·•• .. •••••• 
5o/o » » • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 
3 o/o » . » • .. ·• •• • • • • • •• • • • • 
2 o/o » " ••• ·• •• ••• • • • •• • • • • 
1 o/o » " • • •• • • • • • • • • • • • • • • 

300$000 
487$500 
637$500 
750$000 
825$000 
895$000 

1:145$000 
1:445$000 

1. :_ 645···$ ooo_ 1:745$000 

FIANÇA 

1:700$000 
3:000$000 
4:200$000/ 
5:500$000 
6:700$000 
8:400$000 

16:700$000 
33: 40()$..()()() 000 
50:000$000 
66:700$000 

AUGMENTO 
PELO PROJECTO 

~ll$000 
200$000 
370$000 
520$000 
600$000 

.~ 
l&loo .... 

> 
- ~ 
til 

~ 

':( 

~ 
~ 
õl 
a. 
o 
"' 
~ 

i 
-5 
iD 

~ 

_,.. 

~ 

~ 
~· 

(J) 

a. 
CD 

"' (J) 
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SESSÃO EM 27 DE ourbbRó DA 1964 

;.Fica sQbre a niesa,até ulterior deliberação, replicas::e, ainda o seu adversario teriao 
o seguinte · .·· · -direito da treplica. 

Apezar de ter pedido a. palavra. pa1•a uma 
PROJECTO explicação pessoal, ha. no discurso do nobre 

o Congresso Nacional resolve: · Deputado uma parte impessoal, acba. que 
esta é a menos importante, e, por isso, 

Artigo . unico. Pelo serviço da arrecadação apenas sobre ella deslizará ligeiramente. __ · . 
das rendas . federaes perceb<Jrão os collecto· E' eviúente que,si s. Ex.quizesse discutir os 
res e escrivães, em cada exercício, a seguinte conceitos que 0 orador emittiu sobre sciencia 
porcentagem; derogado nesta. parte o art. 1 .... 0· 0.mc1·al dever1·a te· '""P ·ove1·tadopara 0 f·•z"'r 
(lo decreto D. ·.1 •. 1.9.3., de 2 de J'Ulho. de 1904: 111 

' l w I u .., o momento mais opportuno da discussão do 
30 °/o si a cobrançafor até 20.000$000. projecto da. vaccinaçãoobriga.toria, e não o -

· 35?8oo~ooo~o q~e exceder de 20:000$ até dep~~s~e:~~~~i~~~~~~~l~oncebe por scien-
20 o~0 dQ q_ue_ exceder ·de 35 :0_00$ até cia. da maioria: ··não a. confundiu nem a 

50:000 000. ~ podia confundir com a verdade absoluta.. O 
que sustentou . e sustenta é que não e posaivel 

15 °(0 . do que exceder de 50:000$ até abstrahir, naorga.nizaç1o de . uma sociedade, 
65:000$000- da applicação de uma. sciencia, e que esta. 

10 °/o do que exceder de 65:000 até sciencia., nas democracias, -- não póde deixar 
80:000$000. de ser -a da -ma.ioria scientifica.. ·Que ella ·é 

7 '/o do que exceder . de 80:000$ até fallivel, sabe,nem o negou o orador; que-
100:000$000. ella, porém, -representa o patrimonio do 

5 · 0/
0 do que exceder de 100:000$ até saber, em que o povo confia, tambern não se 

200:000$000. póde negar. O que é, ao contrario, a verdade 
3 o I o do que exceder de 200: 000$ até entrevista. pelo genio e por elle affirmada, 

400:000$000. como é essa. vêrdade combatida. pelas crenQ&s 
2 °/o do que exceder de 400:000$ até arraigadas no seio tto povo e pela. sciencia. 

600:000$000. officia.l, o orador tambem sabe, e a. respeito 
1 °/o do que exceder do 600:000$000. cita o exem\)lO de Colombo. Mas o que lia de 
Sala das sessões, 27 de outubro de 1904• bello na. sczoncia. é quo as suas conquistas· 

-Henriq«e Borges .-Ignacio Tosta.-Carlos acabam sempre por destruir os erros e por 
Teiroeira Brandeto.-José Lobo.-Cru-ueUo Ca- se introduzirem na. intelligencia das massa.s . . 
valcanti. Quanto á verdade a.bsoluta,jd. os philosopb.os 

cansaram, procurando-a som acha. l-a. 
O St.•, Medeiros e A.lbuquer· 

que-O Sr. Presidente e a Oama.t•a são 
testemunhas de que o orador ouviu hontem 
silenoiosamente todo o diséurso do Sr. Bar· 
bosa Lima; não o interrompeu por fórma 
alguma, como, aliás, proceclel'a. a.ntel'lor· 
mente. Não obstante, o nobre Deputado al· 
legou que o orador lhe dera. frequentes 
apartes em um dos seus discursos. P~r fre· 
quentes, porém, devem ser entendidos tres 
unicos apartes que lhe deu no correr de sete 
longos discursos, sendo que a um fôra provo
cado, como explica. 

Em summa., todos podem affirma.r que o 
orador tem ouvido s. Ex. com a mais per
feita calma. 
~ O nobre Deputado disse ainda que os seus 
discursos são sempre publicados na. integra; 
é exa.cto, mas nem sempre foi assim, diz e 
prova o orador. 
: Ainda. a.tllrmou S. Ex. que o orador fa.llá.ra 
~o apagar das luzes. Não comprehende a 
censura.. Foi o primeiro a. tomar parte no 
debate; restava a qualquer Del)uta.do que lhe 
quizesse responder o djreito dE" fazer dons 
«l.iscursos, e, portanto, ainda quando o orador 

Keppler, evocado pelo nobre Deputado, a.o 
lado de grandes verdades scientUlc:ts, deixou 
e1•ros. (O Sr. .Barbosa Lima. clá tm& ~parte • 
Trocam-se outros apm•ttJs entre o oraJor,S.Er:c. 
e outros,) 

Apontando os erroJ do Keppler a. que se 
referiu, o orador sustfJnta a necessidade d~ 
uma. sciencia. offlcia.l, mesmo porqu3 ella não 
probibe as indaga.ções scientitlcas. : · 

O nobre Deputado lembrou ainda, evocou 
os casos de Gall, Cu vier e Galileu. • • O ora
dor, estudando esses casos, conclue, como 
precedentemente, que a fol'ça da sciencia 
ainda ahi se a.ffll'rnou, vencendo, passados 
oa tempos, a opposiçã.o dos povos, ilas a.ca .. 
de mias, dos papas e imperadores. 

O nobre Deputado irritou-se com p orador 
porque viu em palavras delle a intenção· de 
lhe a.ttrfbuír o unico recurso do methodo 
deducti vo ; mas nem o orador o affirrnou, 
nem, si o tive3se atll.rmado, haveria inten- · 
ção iasultuosa em suas palavras. Entendeu 
S. Ex. que o orador queria. dizer que o 
nobre Deputado só sa.b9 ma.thema.tica.. Não 
quiz dizer ta.l: todos sabem que S. Ex. dis
põe de conhecimentos muito gera.es. 
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o que quíz dizer foi que -·ba. espíritos ana..:· fôra. publicado mais ou menos ao tempo em 
lystas e syntheticos, e que S. Ex. chegava. que .• se .dava um ·credito ex.traordinario de 
por syntbeses ás suas conclusões, sendo que 500:000$ ao Ministerio do Exterior. 
isto era. devido talvez á influencia de seus A ninguem escapa o que- isso quer dizar, 
primeiros estudos, os quaes, como se sabe:, que o ·orador entrou no beneficio desses 
orientam a intelligencia., relativamente, 500:000$. Não é, porêm, ditncil saber quem 
para certas predilecções de .· processos e . me- realmente . se beneficiou com esses 500:000$. 
thodos. Inductivo ou deductivo, os _methodos Quanto ao orador, as suas relações com o 
são igualmente applicados · nas · verificações Sr. Rio Branco não teem caracter parti
da sciencia, e um não honra. mais que o outro. cular: S. Ex. a.té hoje nada. deu ao orador, o 

Mas allegou que eram de Speneer as suas orador até hoje nada pediu aS. Ex. A insi
conclusões: entretanto, Spencer chegou a nua.ção é, portanto, absolutamente falsa.! 
essa.s conclusões, relativas á concepção do Data desse facto a irritação do nobre 
Estado, por processo diverso do que em- Deputa.do contra. o orador; S. Ex., achando 
prega o nobre Deputado, e todos sabem que, pouco aquella insinuação, se poz hontem por 
a respeito, o seu poderoso espirito viveu traz dos galões de seus camaradas de armas, 
sempre em constante ,vacilla.ção, sendo que e ao passo que citava Tolstoi para fulmina-r 
as conclusões Iogicas de sua sociologia levam o orador a proposito da Virgem Maria, as
antes a. se admíttir que · o Estado •. conservará tra.nhava. que eile tivesse · outra affinídade 
a unidade atra.vêz do tempo, do que a per~ intelleetua.l com esse escriptor, como, por 
derá, annullando-se. exemplo, a proposito dos exerci tos ! 

Estendendo-se nesta demonstração, o ora- O orador explica o que pensa, o que sempre 
do1• conclue que não surprehende que o nobre pen~ou com Tolstoi,Comte,Spencer, o proprio 
Deputado tenha concluído com Spencer, em~ Benja.min Constant e outros, sobre o papel 
pregando um metbodo diverso, porquanto os da guena na civilização dos povos; afiirma. 
dous metbodos podem ser empregados simul· o que tem dito do exercito brazileiro sob um 
&aneamente para descoberta da mesma ver- ponto de vista gel'al, sem offender essa classe, 
dade. . e,quanto ás questões das medalhas de merito 

No discurso de hontem, o nobre Deputado militar, é exacto que, a proposito do parecer 
se deu como provocado pelo orador; entre· da. Commissão competen~e neste a.ssumpto, 
-tanto, lhe é facil demonstrar que s. Ex. ap- disse quo os mílital'es que tinham sido, na 
plicou um pretexto. Dusde que entrou de Constituinte, os mais exaltados das idéas de
novo para a. Cama.ra, o orador ê que tem sido mocra.ticas, uão duvidaram em acceitar essas 
insistentemente provocado 'Pelo nobre De- condecorações, !Das ajuntou que aa achava. 
puta.do. Assim em um de sous discursos so· ju~:~ta.~. 
bre vaccinação obrigatoria, trouxe como Estas idéas, porl!m, são antigas, e não po
exemplo da tyrannia sa.nitaria um facto pas- diam dar logal' á irritação do nobre Depu
sa.do em estabelecimento dirigido pelo ora· t.ado. 
dor ; assim, a. pretexto do caso da. barca Su· Refel'indo-se ainda a esses factos, S. Ex • 
.zana, incitou o orador à tribuna, procurando disse que o orador m·a inooherent.e, porque 
atiral·o contra o Sr. Wenceslau Braz. criticava o exercito e er\1. tenente·coronel da 

Só hontem, porém, disse afinal o espinho guarda nacional. 
que o tinha magoado- o artigo que o orador Isso é incohel'encia. ? O orador condemna os 

· escl'evera sobre a o:pposição que S. Ex. fazia exercitas permanentes e acha que elles 
ao Sr. Rio BI'anco. Neste escripto, entre- devem ser substituidos pelas milicias, e já 
tanto, não ha oft'ensas ao nobre Deputado, e, disse mesmo, não ha. muitos annos, que o 
ao contl•ar10, o ol'ador alli lhe faz elogiosas exercito ideal das 1•epublicas é o da Suissa. 
1•eferencias. Não obstante, o nobre Deputado Viu a Ca..ma.l'a que S.Ex. chegou, a.Uudindo 
tez uma. longa contestação a esse artigo, e o aos pronunciamentos do orador, a. palavras_ 
orador, tomand,o-a. em toda a consideração, verdadeiramente brutaes, que ouviu sero 
lhe escreveu uma carta de desculpas, fazen- pestanejai', calmo e disposto para a resposta 
do assim, com o seu velho amigo, o que não de agora, como o orador mostra, lendo um 
se lembra. de ter feito com outro, em sem trecho do seu discurso, unica citação, accl•e-
19 annos do jornalismo; e fez mais, no dia. scenta., que fará. 
~mmedia.to inseriu no jornal, como promet· S. Ex. foi mais longe: ha uma. phrase 
tera nessa carta, uma rectiftcação, decla- aJlusiva a conversas que entretiveram , 
rando que nenhuma intenção tivera de ma- em que dizia que nesse genero seria mais 
goar o nobre Deputado. pratico,. e s. Ex. por isso cha.ma o orador de 

Referindo-se a esse artigo, o noere Depu- -homem pl'a.tico. Explioa.rá. este ponto. 
tado h ontem fez uma insinua~ão injuriosa... Disse effectivamente isto. Quando entrou 
(os Srs. Esta cio Coimbra e Barbosa Lima dao 'pela primeira. vez nesta. Camara, eram taes 
apartes,) Esta insinuação era que tal artigo 'as suas phantasia.s que si achasse um mf'io de 
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pintar de verde ·o planeta. Marte, que é en· 
carna.do, não deixaria de fazel-o. 

Eleito pela segunda. vez, solidario com a 
sua bancada em plena opposição, na.da podia. 

.;es~~t~·ndo agol!a, dizia ao ·nobre Deputado 
que esti1va. disposto a só pugnar pelo que lhe 
parecesse viavel, deixando a sua. opposição 
!!ara a imprensa, tribuna ond:e póde fallar 
livremente. · .· ·· 

Foi nesse sentido e explicado assim que 
esperava ser um lmmem pratico. 

No emtan.to, as allegacões imaginarias de 
S. Ex., sobre o desdobramento de sua perso· 
na.lidade, o põem um pouco á vontade na 
resposta. · 

Quando .. S. Ex. se ampara por traz da 
bancanda rio-grandense, djzendo . que até a 
Constituição do Rio Grande do Sul. o orador 
tem atacado, esquece-se de que tudo quanto 
hoje tem dito já. disse em 1894, quando 
eleito por S. Ex. Os artigos de hoje resumem 
as doutrinas que publicou então. 

Afflrma v a. . então, como . afflrma hoje, e 
acredita queaffirmará sempre, que ·· não lhe 
parece que na Constituição daquelle Estado, 
seja qual for o gráo de prosperidade que 
gos~m os seus habitantes, os princípios can
stitucionaes da União est~jam respeitados. 

Aliás, o que em 1894 afilrmava o orador 
afll.rmou em 1901, o illustre Sr. João Bar· 
ba.lho, commentando o art I 63 da Consti
tuiQão. 

E', pois, uma questão pu1•a.mente posta no 
terreno das idéas. 

Embora não tenha S. Ex. desdobramento 
de personalidade, é bom lombra.r no correr 
deste anno a sua pouca siuceridade quando 
se queixava de haver recebido advertencias 
do gove1•no do Rio Grande sobre o systema 
de requerer constantes infol'mações, systeroa 
que não estava de accordo com o re~ilnen, 
e que S .Ex. qualificava isto de um aosurdo 
parque a lei de responsabiltdade : a.dmitte 
_justamente como crime do Presidente da 
Republica o facto de elle não prestar as 
informaçõea pedidas. 

S. Ex. não estava. de accordo co a dire· 
coão do seu partido na occasião, e accen
tuava que o seu modo de pensa.1' i&. se che· 
gando ao que chamava. «parlamental'ismo do 
orador». 

Ora., si dissidencias deste genero já tem 
surgido entre o Sr. Barbosa Lima e os go
vernantes de sua terra, é pouco verosimil 
que S. Ez~ aqui se levantasse como paladino 
jrritado coro o.s seus conceitos sobre a. Con-

Repete: assevera. sob · a · sua. palavra. de 
honra que não queria acabar o seu discurso 
naquelJe ponto. 

Uma vez, porém, que S. Ex. estt conti
nuamente a. alludjr a esse contraste, releve 
a Ca.ma.ra. que falle um pouco de . suas !ela
ções com S • . Ex •, todas de ordem pubhca, e 
que · as lemb1•e para. ver como . ambos se a.p
proximavam na vida publica. 

Recorda que, quando S. Ex. era governa~ 
dor de Pernambuco, o orador reJ.igia o Fi· 
garo,onde foi o seu defensor constante contra. 
aformidavel opposição que lhe era movida. 

Pôde mesmoaccrescentar que, á iniciatvia, 
sua, no · Figaro, é que evitou a intervenção 
ostensiva. do almirante Custodio José de MelJo 
nos negocias de Pernambuco. Um dia, no 
Ita.maraty, lhe foi exigido ·. o seu nome :pelo 
Sr . . João Felippe, para ser incluído na chapa, 
em Pernambuco. 

O seu nome era. então immenso: compu
nha•se de seis nomes, nada menos: . o orador 
fez uma evolução ás avessas, reduzindo-o ao 
que tem hoje. 

Eleito-foi um defensor acerrimo da ·poli.;. 
tica. . de Pernambuco. Nesse intervallo, foi 
assassinado José Maria. S. Ex .. viu-se in
digna e injustamente accusado. · Foi ainda o 
orador, só, n~sta tribuna como na. imprensa, 
quem o defendeu. 

Posteriormente, quando teve de es· 
crever o manifesto do p:wtido, fez a de· 
fesa de S. Ex. 

Não está. allegando is'() pa.ra apresen
tar*se como um grande homem, mas sim· 
plesmente para mostrar que foi inteit'&· 
mente dedicado ú. politica. do Sr. B~rbosa 
Lima. 

Passaram-se os tempos I Não foi reeleito 
e, confessa, não h a. via motl v o algum para 
sel-o. 

A opposi~io acer1•ima que tez ao Governo 
do sr. Prudente de Moraes lhe valeu a ex· 
communhão maio1• por parte da. sua bancada, 
e precisamente nessa occasião escreveu uma. 
carta ao nobre Deputado, mostl'ando a situa
ção qual era e pedindo a sua .opinião sobre o 
ac to. Longe de approval-o, S. Ex. chegou 
mesmo a lhe :passar um telegramma ca· 
loroso. 

No emtanto, é uma. das pt'ovas de falta de 
coragem de S. Ex. : o orador foi excluído da. 
chapa por causa dessa opposil;ão ao Dr. Pru· 
dente de Moraes, e s. Ex. não disse que havia 
concordado com o orador neste acto. 

. stituição sul rio-grandense. 
Mas a. nota. principal do seu discurso foi 

accentuar o contraste entre o principio e o 
. :fim da oração pelo orador proferida. · 

Aparteado pelo Sr. Barbosa Lima, o ora
dor I'esponde que o proprio Sr. conselheiro 
Rosa e Silva, para quem S. Ex. appella., lhe 
declarou que o nobre Deputado nunca. se ma~ 
.nifestara solidario com o orador neste ponto; 
nunca confessara. que tivesse applaudldo o 
seu procedimento. Não acha, em verdade, 
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que. tivesse direito a ser reeleito. O Sr. Rosa. 
e- Silva dava outra orientação com a qual 
não era do accordo. · 
· Ficaram amigos, ·mas sem solidariedade 
de especie alguma. 

0 SR. PRESIDENTE- Previno ao nobre 
Deputado que a hora do expediente está ter .. 
minada. 

0 S:r.t, MEDEIROS E ALBUQUERQUE pede de 
novo a palavra para uma explicação pes
soal.· 

O Sr. Presidente-Sim, senhor, 
depois de annunciar a ordem do dia. (Po.usa.) 

Antes de passar á ordem ·do dia, vou 
submetter a .votos o requerimento do S1·. 
Deputado Henrique Borges, que apresentou 
nma. repres@ntação dos collectores federaes 
do Esta.do do Rio de Janeiro e pediu que fosse 
ella publicada no Diario do Congresso. 

Os senhores que approvam o 1;equerimento 
queiram Stl levantar. (Pausa.) 

Foi app::-ovado. 

DOOUl\fENTO A QUE SE REFERIU O SP. .. HENRIQUE 
BORGES 

Illmos. Exmos. Srs. Representantes da 
Na.oão-Os abo.ixo a.ssigaados, collectores fe
deraes do Estado do Rio de Janeiro, veem 
l'Sipeitosamente representar perante VV .E Ex. 
contra a. falta. de equida.de e de justiça com 
que o decreto n. 1.193, de 2 do julho do cor
rente aono, fixou as porcentagens das col
leotoriu. 

0!3 facto, Exmos. Sl's., o menclona.do de
creto não foi equitativo para com os respe
ctivos oollootoros, visto como nem attendeu 
ao valor das fianças destes entre si compa
radas com as poraentagens que lhes tor~m 
consignadas, nem d. enorm~ responsabilidade 
e pe.rigo pessoal que decorre para' os colle · 
ctores d3ts gl'andes collectorias pelo facto da 
guarda, conducção e entrega de avultadas 
sommas em dias certos e determinados. 

E' assim que, ao passo, que a pequena col
lectoria. que arrecada 20 contos de réis por 
anno obriga o. respectivo collector á. uma 
fiança do 1 :000$ ~ a uma entrada mensal de 
cerca de 1:600$ o dá-lhe a renda mensal de 
300$, a collectoria média que arrecada 
200:000$ obriga o colleotor á. uma fiança de 
20:000$, entra Las do cerca de 16:000$, e dá
lhe a renda mensal de 974$; a grande colle· 
ctoria que arrecada 400:000$ obriga o colle
ctor á uma. fto.nça de mais de 30: 000$ com 
entrada. média mensal de 33:000$ e dá-lhe a 

:renda mensal apenas de 1:074$000! 
; Com as collectoria.s que a·rrecadam mais 
'1de 400:000$ a. falta de equida.de é ainda 
':maior, pois verifica-se que o collector que 

arrecada 700:000$ com entradas médias da-
60:000$ tem só I: 136$ de vencimento mensa..l 
pela tabella de porcenhgens do t•eferido de
creto n. 1.193. 

E' preciso fazer notar a VV. EEx,que tendo 
de pagar impostos sobre vencimentos e fazen
do todas as despezas da collectoria a que são. 
obrigados os collectores, aquelles proventos· 
mais reduzidos ficam ainda. 

Pedem a·VV. EEx.•benevola .. attenção par.1. 
a seguinte demonstração : 

Arrecadação das Collectorias 

700:000$000 ...•.••.•.....•. 
400:000$000 .............. . 
200:000$000 .. - ........... . 
l 00: 000$000 ••.•••••••••••• 
50:000$000 •..•••.••••.... 

Venc\mentos. 

1:1!36$000 
l :074$000 

974$000 
874.~000 
637~000 

Ahi se vê que, quando o collec~or federat 
que arrecada apenas 50:000$ por anno t }ffi 
o vencimento mensal de 637\$ com uma. fian
ca de <::erca de 2:500$, aquelle que arrecada. 
700:000$ com uma fiança.de cerca de 35:000$. 
tem simplesmente· o vencimento mensal de 
1:136$, que nem ao menos é o dobro do ven
cimento do primeiro quando a sua arreca
dação é 14 vezes maior ! 

Pa1•eoe á vista do exposto ser bastao te 
justo que se augmente a porcentagem doa 
collectores das gr3,ndos collectorias ; e é isiio 
o que pedem a VV. EEx. 

Ta.mbem o citado decreto não guarda. a 
necessa.ria equidado entre collectol' e escri· 
vão, mandanao que a porcentagem dos seus 
vencimentos seja. dividida om cinco partes, 
dando tres ao primeiro o duas ao segundo. 
o collector tem respopsa bilidade ·dolirada. e 
dobrada. é a sua fiança; e· si· o esarivão não 
fosse o natural substituto do collector em 
caso de morte ou de abandono da collectorin., 
não seria precisa :ftança alguma porquanto 
tem elle sómente a seu cargo fazer a escri
pta da collectoria e não guardar os dinheiros 
e ontregal-os. Assim pedem tambem que 
seja. modificada a divisão da porcentagem, 
por exemplo, em tres partes, sendo dua.s para 
o collector e uma para o escrivão. 

Agua1•dam justiça. 

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1904.-0 
collector -de Vassouras, Dr. José Roddques. 
llfacltado da Cru~ .-0 colleotor de Petropolis, 
A. Miranda Jordlto. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre&idente-Não havendo
numero legal para se I>l'Oceder âs votações 
das matarias encerradas, passa.-se á ma teria. 
em dlscussão. 
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SESSÃO E:M 27 DE OUTUBRO DE 1904 

Antes de · annunciar a · discussão do pri
meiro p1•ojecto, dou a palavra, para uma 
explicação pessoal, ao Sr. Medeiros e Albu
querque. 

O Sr . . Medeiros e A-, buquer
que (pam tnna explicação pess!Jal) - Diz 
que, quando quiz voltará actividade politica 
pediu ao Sr. Rosa e Silva a sua inclus1o n~ 
ch1.pa. 

O Sr. Barbo~a. Lima achou perfeitamente 
justa essa inclusão e . disS3 · me3mo ·que não 
e~tava longe de uma approximação da poli
ttcc~. de Pernambuco, · a sua readhesão ao par
tido, o que ·contava. fazer por intermedio do 
Dr. José Mal'cellino,com quem tinha cordeaes 
relações. 

Deante das contestaÇões rlo Sr~ Deputado 
Bat'bosa Lima, pondera o .orador que a ques
tão não póde ser verificada, como tambem o 
ê a questão do rompimento da bancada,como 
foi a do Banco da Republica em que S. Ex. 
se viu em uma situaçã) embaraços:~, ..• 

Permitta. S. Ex. que lhe lembro que ainda 
foi o orador quem lhe suggeriu na . dolorosa 
contingencia. em que então se ·· encontt>ou 
o unico alvitre no moment:) razoa vel-o de 
um requerimento á Ca.mara. 

No caso Varela o em todas ns manifesta
cães individuaes de sua. autoridade, o ora
dor sempre ee referia a S. Ex. com elogios 
que merece a suo. altP. intelllgoncia, mas a 
falh de solidez de sua amisado, de seus sen· 
timentos a.1fectlvos é rJconhecid:t. Ultima· 
ment~ então olla. se tem feito caracteristica.. 
Ao passo que M saas glorills de orador vão 
crescendo, a sua vaidade igualmente Yae 
augmentando em p1•oporoões tamanhas qu-3 
S. Ex. se julga um gigante tão supe1•io1' que 
pôde dizer n.s ma.iol'OS injurias sem reoonhe· 
cer nos injuriados o direito de se julgarem 
insultados. 

Depois que S. Ex. fez seu a.cto de renuncia 
e a Camara inteira pronunciou-se em s·entido 
contrario, S. Ex. devia ao menos crear para 
esses deputados individualmente, que lhe de
ram um posto aqui, um h.nto inconstitucional
mente, porque entende que a renuncia é um 
acto completo e o facto de não acceital-á. a 
Camara equivale a reeleger o Deputado que 
a apresenta, uma divida de gratidão que não 
devia fadlmente romper. 

S.Ex. não podia qualift.car de vaga e impcs
Mal a declaração de despreso, votada á Ca
mara em um dia, quando em outro, em um 
discurso que corre improsso, proferido em 
ca.sa do Senador Lauro Sodré, dlzil-que sa· 
hira. da. putrefacção legislativa. 

Aqui mesmo, no correr da. discussão, fallou 
em impudor, em iocondicionalismo vaccum, 
exp1•essões dirigidas a esta mesma Camara 

Vol. VI 

que a S. Ex. dera a llla.is solemne prova de-- · 
consideração •.. · 

Positivamente, o orador ·· •· nunca esteve 
para com a Camara. nas . relações em que· 
S. Ex. está. · .. ··.. · 

Mas S. Ex. é facil em esquecer os motivos. 
de estima. por qualquer pessoa. •. · As hesitações
do . seu respeito são constantes. Mesmo com (}· 
Ma.rechal Floriano, houve momento de des
fallecimento, em que S. Ex. esteve do lado 
opposto e voltou â linha porque . mão amiga. 
o forçou a bom caminho.~ . 

·. Lembram-se todos . da sua divergencia mi 
bancada, a que o orador já se referiu, 
quando os demais membros desligaram-se da 
sua responsabilidade. Depois, quando eleito, 
al1udiu á acção paterna que Julio de Ca.sti-
lhos tivera s. obre ·o seu espírito, trazêndo-o:· 
de novo á . bancada. ·A sua denuncia feita em
um.· dia, desfeita em outro, a sna famosa de
nuncia promettida. em um . dia, esquecida no 
dia immediato. 

Cita estes factos para mostrar a versati
lidade de ·· opiniões e de sentiment.os de· 
S. Ex. 

Ao ot•ador parecia que a amisade do Sr. 
Barboza Lima, devia ser um pouco mais fiel, 
tendo dado a S. Ex., atra.vez de todos os' 
tempos, tantas provas de estima e devota
mento. 

Vae concluir. 
Não comprehende a sitrração do Sr. Bar

boza Lima, dizendo desta. tribuna que nãO'· 
acredita em mandatos populares. 

O orado!' não comprehende que com digni
!lado um homem occupo um Jogar destes, 
que pm•ceba todos os proventos e honras que
ello dá, e depois venha arrogantemente dizer: 
Não sou I'epresentante do povo. 

Todos quantos compõem esta Ca.mara, os 
put1·efactos, na phrase de S. Ex., teem o di
reito de se orgulhar, de fazer contra.ste com 
esn declara.çlio do Sr. Deputado pelo Rio 
Grande do Sul. 

Póde ser que esteja. em erro, mas o ora· 
dor tem a consciencia. de que está represen
tando o mandato popular. 

No dia. em que se convencer do contrario, 
abandonará este recinto. 

E agora diga. a Camara qual dos dous é o 
mais incerto, o mais vacillante, si o oradort· 
si o Sr. Barboza. Lima. Muito bem.. 

Comparecem mais os S1•s. -Hosanna.h de· 
Oliveil'a, Passos Miranda., Rogerio do
Miranda, Indio do Brazil, José Euzebio, U1•· 
bano Santos, Cunha Machado, R!.Lymundo 
Arthut•, Anisio de Abreu, Virglllo Hrlgido, 
Francisco sa, Thomaz Cavalcanti, Sergio 
Sa.b03'a, Eloy de Souza., Alberto Ma.ra.nbl.o, 
Trindade, Abdon Milanez, José Marcelllno, 
Esmeraldino Bandeira, Moreira Alves, Cor· 

8.2 
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nelio da Fonseca, Estacio Coimbra, Ro- • O Sr. President.e- Não ha nu· 
drigues Doria, Domingos Guimarães, Castro mero para as votações. 
-Rebello, Tosta., Bulcão Vianna, Prisco Pa- · 0 SR. BARBOSA LrM_· A_· _.;. Nest_e c_a.so, paço 
raizo, Satyro Dias, Eduardo Ramos, Ro-
drigues Sald_anha, Moreira Gomes, Galdino a palavra para umâ. explicação pessoal. 
Loreto, Sá Freire, Americo de Albuquerque, O SR. PRESIDENTE-Tem a· palavra para 
Belisario de Souza, Adalberto Ferraz, La- uma explicação pessoal o nobre Deputado. 
mounier · Godofredo, Calogeras, Wencesl4o 
Braz, Moreira da Silva, José Lobo, Candido · O Sr. Barbosa. Lim.A (pata uma 
Rodrigues, Joaquim Teixeira Brandão, Be- explicação pessoal(*) -Sr. Presidente, re
nedicto de Souza, Lindolpbo -Serra, Paula · torquíndo a uma inopinada aggressão, fui 
Ramos, .Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, conduzido ao debate que, ._ com grande das
Soares dos Santos, Germano Hasslocher, Ri- gosto, prolongo, não que o tivesse a.bsoluta
vadavia. Corrêa, Victorino Monteiro e James mente provocado; invertidas as situações; 
Darcy. como solerte procurou fazer o illustre Depu-

Deixam de corupa.reoer com causa pa1•ti- tado pm· Pernambuco. 
cipada os Srs. Paula Guimarães, Wanderley Quem não tivesse acompanhadoos deplo:.. 
de Mendonça, Raymundo Nery, . Carlos da ra.veis episodios de que, espero, seja este 
.Novaea, Antonio Bastos, Guedelha Mourão, pronunciamento, na parte que me toca, um 
Paula e Silva., Walfredo Leal, . Arthur Or- remate, acreditará que eu em um desses 
lando, Angelo Neto, Joviniano de Carvalho, impulsos de uma versatilidade incoercível e 
Leovegildo Filgueirns; .Augusto de Freitas, caracteristi.ca do meu temperamento, . das
Pinto Dantas, Rodrigues Lima, Tolentino coberta pelo nobre Deputado no seu labora
dos Santos, Marcolino Moura., Corrêa Dutra, tor.io de psychologia. expel'imental, houvesse 
Irineu Machado, Nelson de Vasconcellos, corrido um véo sinistro sobre a. velha. ami
Fidelis Alves, João Baptista, Bezamat, Silva sade para me despenhar, · obsecado, con
Castro, Julio Santos, Cruvello Cavalcanti, tra a individualidade, o nome e o conceito de 
João Luiz, Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, alguem a quem, por algum tempo, eu ti
Francisco Bernardino, Bueno de Paiya, João vesse dado, muito de coração, o nome de 
Luiz Alves, Leonel Filho, Antonio Zacarias, amigo. 
Henrique Salles, Carlos Ottoni, Manoel Ful- Não ! 
gencio, Rodolpho Paixão, Padua. Rezende, Não; no correr dessa tempestuosa discussão 
Jesuino Cardoso, Domingues de Castro, Fran- sobre 0 proiecto de vaccinação obrigatoria, 
cisco. Romeiro, . Valois de Castro, Rebouças " 
de carvalho, Fernando Prestes, Arnolpho desde a primeira vez que me pronunciei so-
Azevedo, Eloy Cbav~s, Alvaro de carvalho, bre o assumpto, com o mesmo ardor com 
Azevedo Marques, Rodolpho Miranda, Aquino que meu t~mperamento me leva a pl'onun
Ribeiro, candido de Abreu, Carlos Cavai- ciar-me sobre qualquer outro assumpto em 
canti, Carvalho Chaves, Luiz Gualberto, An- que inte1•venha, desde o primeiro momento, 
gelo Pinheiro e campos cartier. entre os collegas que me offereciam obje-

E sem causa os Srs. Aurelio Amol'im, ações, esteve, por vezes insistente, o illustre 
Christino Cruz, João Gayoso, Bezerl'il Fonte- Denutado, que todo se esea.ma. porque S'e lhe 
nelli, João Lopes, João Vieira, José MonJ'ar- quê1• dar um aparte contestando affi1•mação 
d · d errada. 

1m, Here ia de Sá, Bulhões Marcial., Oscar Recordo-me-e 0 Diario do Congtesso ahi 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Erico Coe-
lho, Laurindo Pitta, Pa.ulino de Souza, Vi- está para o demonstrar á ultima evidencia-
l' ia to Mascarenhas, Bernardo Monteiro, Ri- de que, quando, ao iniciar a discussão, diri-
b · J · A t 1 h D t c · gindo-me ao illustre l'elator daquelle pro-

elro unquelra, s 0 P 0 u ra, arneiro J'ecto, eu apreciava a questão da unicidade da 
de Rezende, Bernardes de Faria, Camillo 
S F'lb s b' B c ·11 p t variola e da vaccina, o Deputado que ao lado 

oares 1 o, a mo arraso, aml o ra es, do Sr. Dr. Teixeira Brandão mais me inter
Galeão Carvalbal, Bernardo de Campos, 
Costa Junior, Amaral cesar, Leite de Souza, rompia com apartes impugnando o meu 
Paulino Carlos, Francisco Malta, Juvenal modo. de pensar, esse era, naquelle momento, 
Miller, Domingos Mascarenhas e Alfredo Va· com grande praze1• meu, o Sr. Deputado por 

1 Perna.mbnco. 
re a,, Sabia eu da. sua. opinião nest.e assumpto, 

O Sr. Barbo•a Lima-Peço a. pa· 
lavra. par& uma esplica.çi.o pessoal. (Pausa.) 
Si V. Ex. acha que prejudico a ordem do 
dia, reservar-mo-hei ontão par& fall&r de
pois da votação, si é que ha. numero para 

. se votar. 

como eu sabia e sei da sua opinião sobre 
muitas causas, •• E, acreditando que elle vi· 
ria a. debate para nos esclarecer, para nos 
conduzir-quem sabe 1-para me con':en.cer, 

(') Este disc:urto r!iiO foi revisto llelo orador .. 
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SESSÃO EM 27 DH OUTUBRO DE I9Ui' 

-elle, que tanta stiggestão ·. me havia trazido 
em occassiões mais. extremadas do que essa, 
como ha pouco se gabou, não perJ.i ensejo de 
o concitar, deo induzir a vir tomar parte 
na discussão. 

~ia e me parecia a.lheiado completamente do 
debate-o Sr. Meieiros. 

Mas, vem S. Ex., á uWma hora, discutir 
o assumpto~ 

De uma' das vezes, recordo~ me bem que, 
muito se havendo falla1o e ainda mais se 

·havendo divergido sobre o conaeito da liber
dade, eu trouxe para ess_a tribuna a lettra 
do Hymno da Republica, de que o illustre 
Deputadb é autor; e, commenta.udo;o em v a
rios dos versos que o compõem, em que se 
repete o v oca bulo liberdade, procura v a influir 

Não; a. minha pesjoa. 
A discussão do assumpto foi feita aqui, 

tomando-se os vados artigos em que se de· 
compunha o . projecto, parn. o • encarar sob o 
ponto de vista das conveniencias pr ophyla• 
ticas, sob o ponto de vista das exigenoias da 
saude . publica, sob o ponto de ·vista. das 
funcções do Estado. · 

.·para que S. Ex.. viesse a deba.te. 
Não tardou muito qtn · verificasse que 

S. Ex. evitava systematicamente esse de
bate, .não queria. empenhar-se nelle. · Es· 
ta.va, disse-o hontem . ou antes de hontem, 
de inteiro acco1•do com a doutrinação oxpen
dida nesta Casa, em contr·ario á minha oppu
gnação, pelas illustres Deputados do ·.Rio de 
Janeiro e de Minas Geraes ; era, pois, um 
caso inteiramente liquidado : esperava-se 
apenas o trabalho material da votação; era 
certo que, do.quelles que, de um lado ou de 
outro, mais se tinham extremn.do na dis
cussão, nenbum a ella voHaria. 

Todo o mundo viu a cópia de elementos 
trazidos ao debate, quer pela alta. compe
tencia do illustre relator, quer pela obstina
ção de alguns, que, como eu, teimava em 
dar combate ao projecto, querpelo .saber 
demonstrado por todos os oradores que se 
occuparam do a.ssumpto. Para não esclarecer 
nenhum destes aspectos da questão, enten
deu vir á tribuna o S1•. Deputado por Per
nambuco. 

O assumpto, sentia.-so que est<J.va como 
que esgotado ; as posições estava.m definidas 
e anciava-se por mna. votação final. 

Nada absolutamente fazia crer qae o illus
tre Deputado viesse discutir o projecto. 
Vinha discutil· o ~ Não. . 

o projecto teve uma e segunda discussão, 
primeiro turno e s ~gundo turno; em nenhum 
delles o nobre Deputado pediu a palavra. 

No debate que aqui se abriu, quer na se
gunda, quer na terceira discussão, nã;) 
tomou parte o illustre Deputado. 

Emendas apresentadas na terceira dis
cussão reconduz:ra.m o projecto á Commissã.o 
de Orçamento e á Commissão de Instrucção 
e Saude Publica. 

Sobre estas emendas abriu-se, nos termos 
do nosso Regimento, um debate- já não era 
o debate sobre o projecto ; pareceria. que o 
illustre signatario das poucas emendas, 
emendas que reappareceram, como jâ disse, 
ao apagar das luzes, o Sr. Rodrigues Dori::t, 
viria tomar parte no debate e que lhe re
sponderia naturalmente o relator do parecer 
da Commissão, depois do que o honr.-\do 
Deputado por Pernambuco, o Sr. Malaquias 
Gonçalves, viria dizer algumas palavras sobre 
a sua emenda. 

Deu-se entretanto, a palavra a quem não 
t1nha tomado parte na discussão, a quem se 
havia abstido della por completo, apezar de 

,conhecido o seu modo de pensar, de haver 
formulado em aparte claro, a que ha pouco 
me referi, quem absolutamente não se mo-

Ao apagar das luzes, port:mto, como ·· jã 
disse e repito, quando apenas se esperava 
que o projecto fosse a. uma votação final, 
surge o Dr. Deputado por ·Pernambuco e 
vem demonstrar á Camara, vem patentear 
aos Srs. Deputados que um dos rnajs ardo
rosos oppugnadores da medida era o seu 
amigo, o seu querido amigo, o Deputado por 
Pernambuco l 

Fez-lhe a. psychologia ; nã.o esmerilhou, 
como costuma fazer, qualquel:' assurnpto que 
entende dever de bater, não esmerilhou o 
projectr,, não se referiu ás emendas, não im
pugnou nem disse que acceita.va o parecer da 
Commissão de Orçamento ou o parecer da. 
Commissão de Instrucção Publica, não cuidou 
do que estava. em discussão, que eram esses _ 
pareceres: cuidou, psychologo apaixonado, da 
personalidade que então lhe parecia. mais 
curiosa., mais interessante, stõet de labora-
torio,-que e1'a o seu querido amigo, () seu 
prezado amigo, o Deputado pelo Rio Grande 
do Sul. Collocou-o em fóco e tratou de pbo
tographal-o: o offereceu á Oama1•a, o.lfereceu 
ao pa.iz, com mãos de mestre, e carregando 
na.s tintas, empresta.ndo-lbe o colorido que 
torna afamada. a sua palheta, o retrato de 
um politica versatil, de um Deputado iucohe
rente, de um homem publico que não discute 
nas assembléas em que se tratam as co usas do 
Estado movido dos mesmos pendores atfecti· 
v-os, conduzido pela mesma intellígeneia. 
normal que movem e conduzem a generali
dad~ dos parlamentares ! 

Não l era um typo sui generis, que era. 
preciso desftbrar, pa.ra desilludir o publico. 
sobre cujo espirito podia :projectar uma. in
fluencia sinistra, inconveni~nte á razão de 
Estado. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201514:16- Página 14 de 26 

ANNAES DA CAMARA 

Era mister que tomasse · o escalpello e .

1

. menor peso ás ponderações .. · e criticas que 
dissecasse tlSte amigo, . este querido amigo, e esse .Depuhdo vao fazer~ . Não! Eu, psy
revelasse aos seus c.oncidadãos, . evidenciasse c.hologo, doutrinador .... d·. e. : po .. vos, que . 0.· iJ 
para todos quantos pensam que na mesa de conduzo com a. · maior ·segurança. · para. a 
dissecção não se põe propriamente o corpo de Chanaan do principio . d:t autoridade, previno· 
um amigo, e demonstrasse que para os labo- e advirto desde logo aos . meus leitores e ao 
ratorios de phy~iologia .o que se leva para publico em geral, para. que não . liguemim;
experiencias de .an~ma vilis não é propria- portancia a essa apreciação! O Deputado que 
mente o amigo, e demonstrasse que esse tal a. . vae fazer não tem . autoridade; é um 
tinba. est:tdo em uma relação de continui- fanatico incapazde sobrepujar a. pequenez 
dado com · o profundo psychologo, que se de intuitos que o . morem .· e impotento para 
valera dessa visinhança, não para. cultivar a se elevar ás cogitações de se.melhante nato
amizade e a estima, mas para. observa1• o reza · ! 
engenho, para o estudar mais de perto, por- Não era ·absolutamente uma disserta· 
que na intimidade as confidencias servem ção sobre o tratado do Acre, nã? era uma 
como documentos . para · quem quer se ceie- apreciação politica sobre um conjuncto de
brisar como psychologo politico. . . situações, não era. uma. these que se sus-

E assim chegou ao .discurso que já nin· tentas.:e : era uma. apreciação feita pelo 
guom · esperava .· para mostrar ao BrazU S1•. Medeiros e Albuquerque do seu p1•ezado 
inteiro, .de . fórma a. pcder ser bem visto o amigo para collocal-o em · uma situação an· 
painel para. que se voltavam os seus a.ppeti· tipathica; primeira demonstração que pro-
1es de glorias rendosas e lucrativas e dar ao jectou . · alguma. -luz pa1•a deante . de mim 
paiz, em uma hora como a actual, um ensi- mesmo, para que eu começasse a sentir 
namento proficuo, qual era o que resultaria. que, ao omvez de . ser o amigo prezado e 
desse mesmo painel, onde o publico veria, á. querido, eu passava a ser ·arrastado para, a. 
simples inspecção, que era perigo.;o entre mesa de dissecação, era. um sujet de labo· 
gar-se a tal ou qual fascinação que pudesso ratorio. 
exercer essa individualidade tão perigosa, Escrevi, Sr. Presidente, no dia seguinte, 
quando mettendo-se a explorar o veio forte no mc.smo jornal, uma apreciação desse es
da popularidade. tranho artigo e o 81•. ·Deputado dirigiu· me 

E S. Ex:., então, o disseccou ; desceu ao ce- uma carta em que declarava que não via 
rebro, esforcou-se por demonstrar que era por que me devia. eu mostrar maguado com 
um encephalo anoma.lo, capaz de figurar no semelhante apreciação. 
atlas appenso a qualquer trabalho de crimi- Dessa vez a suggestão não poude ser acolhi
nologia, porque no seu recesso se viam uns da por meu espil•Ho ; pareceu-me que havia 
quantos tics e cacoetes que faziam fatal· muito com que me maguar, e neste sentido 
mente com que esse querido amigo fosso lhe respondi que relesse o artigo e verift
uma r.reatura perigosa á ordem publica. casse que elle valia pol' uma excepcã.o de 

Era um cerebro estreito, aeanhado,sectario suspeição. En era um suspeito, tinha lei· 
fanatisa.do, de quem se dizia nominalmente turas de po~iti vismo ; o Sr. ba.1•ão do Rio 
já. em fevereiro do anno passado, de quem Branco havia acabado com o titulo de cida
publicava com sua assignatura o illustrado dão e a formula- saude e fraternidade-e, 
Deputado, uma apreciação na qual não fazia concluía o amign,sem mais esforço, que po~ 
uma dissertação e affirmativas sobre genera· tudo isto eu não estava na altura, nem 
!idades, mas punha em fóco o seu amigo, e, intellectual, o que sempre reconheci, nem. 
desde logo, prestando ao barão do Rio Branco menos moral, de discutir o assumpto: 
o serviço de apagar as tintas com que, por- Não ha realmente manifestação mais amo
ventura, houvesse de fazer a sua impugna- rosa, de publico, de uma amizade sincera. e· 
ção ao Deputado do Rio Grande do Sul. cordial. .. Como preito de estima, este vale 

:W um secta.rio, vae combater o tratado do pelos que mais vale1•em .•• 
Acre ; não o vae combater como patriota, Dahi por dea.r..te, Sr. Presidente, ora num 
porque lhe pareça, que o tratado não consulta artigo de jornal, ora a proposito deste ou 
as conveniencias nacionaes e as exigencias. daquelle incidente parlamentar, eu comecei 
constitucionaes; não o vae combater porque a verificar que de facto o Sr. Medeiros e 
tosse capaz de o estudar deaapaixonado ; não Albuquerque não era o que eu suppunha
vae movel'·lbe opposição devidamente a.Ucer.. um amigo! 
çada. com aquelle conhecimento, com aquella. A taoa it•a.nsbordou na sessão em que o 
competencla que só os cerebros enthustastas Sr. Deputado serodiamente veiu dar a sua 
como o do nobre D:lputa.do de Pernambuco opinião, não sobre o projecto de vaccinação 
pOdem adquirir. obrigatoria, mas sobre um dos pugnadores 

Intellectua.lmente estreito, a.trectivamente maia tenazes do mesmo projecto, aobre o sou 
aectario, fauta.sista, por que razão dar o amigo Barbosa Lima. 
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ApeZJ.l' de fracamente a.ppa.relhado parai •. Então, podia. eu me reconduzir nunca. mais 
esses combates, porque padeço do espírito á contemplação fria, calma e desapaixonada 
de deducçã.o, segundo a fina observação do do assumpto no seu alcance doutl'inario, na 
illustre psychologo, pude, entretanto, en· sua extensão legislativa, no valor das suas 
xergal' que o que se. estava fazendo~ era medidas coercitivas 1 Nã.o ! Eu não via. mais 
um serviço otncial, uma empreitada, uma o projecto, eu vi o ex-amigo,· ora de lanceta 
incumbencía. em que se demolia uma. repu- em punho para. mais se identificar com a. 
tação para que ella não podesse projecta1• medida que defendia, desftbrando o sujet ana
a sua tal ou qual influencia em relação ao tomico que era o Deputado pelo. Rio Grande 
assumpto que se debatia; e que o incumbido do Sul, ora. de ma.rtello a demolir . aquillo 
desse t1•aba.lho de desentulho, varrendo da que pa;.'ecía. uma. individualidade e perten
Camara essa personalidade anoma.la., o vas- cer aos destinos da Ropublica, qual S. Ex. a 
soureiro, era o querido amigo. que sacudia concebe e á. qual esperonã.o pertencer jamais 
para fóra. deste recinto. desfibrado, com- systema.tica.mente ! 
pletamente, posto a nú nas monstruosi- Eu ·recomponho, portanto, a situação. A 
dades intrínsecas que. o deformam ao seu... situação é esta: eu não esqueci, não des
o que~ âquelle conterraneo que S •. Ex. menti e não desminto nenhum dessas do
começou no seu discurso dizendo, com tal cumen~os comprobatorios de uma velha. 
ou ·qual exagero, que tinha sido paranym- amizade espontanea, qua.l foi a.quella que 
IJho, protector, amigo, iniciador (não sei o me conduzio naturalmente a vir buscar o 
termo) emftm, alguem que praticara, em nome do pernambucano que aqui· no Rio 
l'elação a S. Ex., uns quantos actos que de~ def~ndia a politica republicana de Pernam
terminava.m por parte do Deputado por buco e suggerír a.o nosso Estado natal que 
Pernambuco, uma eterna gratidão e um o enviasse ao pa1•lamento nacional. Não t 
reconhecimento, já agora, visível e sugges- A . situação reposta nos seus ve1·dadeiros 
tivo. termos é esta: eu fui o aggredido, no que 

Ouvindo essa. extranha oração pessoal, eu póde haver de mais melindroso e de .mais 
não podia. voltar a mim mesmo da. surpreza. caro. 
em que, de momento a momento, cabia com Não fui, como a S. Ex. aprouve desenhar 
a.s pa.lavras do illustre Deputado. daquella. tribuna, o politico versa.til, o 
Como~ Não é 0 assumplio que se está. dis- amigo menos verdadeiro que se .atirou sob1~ 

cutindo ! E o discutidor é o amigo que se está. ~·.E~. pa.ra, na .sua phrase, l~sulta.l-o ~ 
colloca.ndo em uma situação humilhante, é 9 IDJUrlal,o. O seu diScurso é a.~ter10r ao m~u, 
unico orador que faz aquillo que nenhum dos o seu d1~curso provocou a JUsta e. ferma 
outros oradores fez J represalla. O seu amor á psychologuJ. con-

Nenbum dos defensores do projecto, acaso duz-me nova~ente á trib1~na. para retomar 
magoado com alguma manifestação extre- o seu n~vo dJscur~o, rephca.r-lhe e prestar 
ma.da do meu temperp.meuto ardoroso e a9 p~bhco o serv1ço que está em sub-mf· 
aspero, entendeu vir colloca.r o debn.te nestos mstru.r lhe elementos com que, ao enyez d~ 
te1•mos; 0 a.migo foi que acllou essa nova ficar. com dados somente sobre. uma mdin
face para esclarecer 0 debate, projecta.ndo· dual.ld!lde, ftqu~. com os coemc1entes pa.ra. o 
lhe uma luz de cla.rõea infernaes que des· s~U.JUIZ<? deftnd1vo acerca. desta. outra ln· 
truira.m, uma vez por todas, aquillo que sup- dlVI~uahdade •. 
púnhamos ser uma amizade alice,rçada em Na.o profa.ne1 o thesouro, tnvi_ola':el para. 
rocha de granito. toda alma ~onesta, das conddenctas mt~mas 

~ _ que um amigo faz a outro, na abundanc1a de 
. ~h! Mas, e_!lttto, a;o cla.r~o dessas_labar.eda:s uma estima sincera. 
s1ms~ras eu J?ao podta sop1tar a mmha md1- Sabe v. Ex., 0 honrado Deputado por Per· 
gnaçao1 a. IlllDh~ mag~a, vendo qu~ aquella nambuco que no momento presente se senta 
tar~fa mgrata tmha s1do commettida a um nessa cadeira de presidente, sabe tão bem, 
amigo. quanto quem melhor o saiba, si não sabe 

Mas que tristes tempos! mais do que não importa quem seja, que 
Que quadra amarga esta em que, em vez abalados os laços de uma, a,ntiga amizade, 

de se discutir um assumpto, commette·se a quando a1guem esperou que tosse possivel 
um amigo de todos os temJ>os,ao mais intimo, me esquecesse eu mesmo de mim proprio o·u 
âquelle que tem o escrinio da. ~onvivencia do que me devo, até o ponto de ir a esse 
mais cara, essa. neg1•egada. missão de vir thesouro inviolavel buscar documentog pai>a 
demolir uma reputação politica, de vir de· volta.r, como as flechas do Partho, contra· o 
monstrar incoherencias fundas, de vil• trazer amigo da vespera, esse alguem ouviu desde 
as anomalias monstruosas que a.ttribuiu logo que já mais me poderia. passar, um mi
áquelle que em algum tempo foi o seu c<:tro, nuto que fosse, pela monte, um pensamento 
,o seu querido e estircu.vel amigo. tão indigno ! 
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-Eu, pois, não andei remexendo gavetas, produziria tal atreito. Não ha versatilidade · 
em quo se guardam, amassados, documentos, equivoca, á qual não corresponda. a certeza 
com o intuito preconcebido e .maligno de um do e1feito, par& um caso. E' sempre a mesma. 
dia transformai-os em veneno, a set• propi- E' que ahi não 1hé convinha a hyperbole. 
nado contra o amigo. A hyperbole não con:virá em occasião como 

Não n'o fiz, não n'o fa1•ia, não n'o sei esta, em que se encontra, qna.ndo collocado 
fazer. sobt•e a peanha, subministrada a S. Ex. pelo 

Não tem, pois, o · minimo fundamento, a officialismo. Mas a hype1·bole já lhe serviu 
allegaçã.o, produzida pelo illustre- Deputado, muitas vezes nesta Casa. 
quando se referiu a < um trecho do meu ílis- A hyperbole e a imagem até fol'mttm-lhe a 
curso; dando a cre1• que eu treuxera, mesmo mania que não prima até pela delicadeza. de 
para minha defeza, como arma de combate conceitos e alteza de concepção. 
contras; Ex., uma conversa íntima, uma Quando a bancada de Pernambuco se re-- . 
conftdencia privada., que houveramos tido uniu em uma das sessões de 1894 ou 1895, . 
dias ou · mezes antes. para tomar conhecimento de um fogoso pro~ 

Expliquei-lhe, dBsde logo em aparte. nunciamento do Sr. Medeiros e Albuquerque 
Grande porção da Ca.mara provavelmente sobre o presidente de então, o Sr. Dr. Pru
sa.be ·que eu,me reportando ao homem pratico dente de Moraes, foi escolhido pa1•a. significar 
estava. a.cceitando a suggestão que me descia ao illustre Deputado que S. Ex. não podia es~ 
de lembra.nças da leitura · de um livro de perar a. approvaçã.o da bancada e que ao con~ 
contos publicado pelo illustre Sr. Deputado trario esta repudiava a sua conducta, foi in· 
por Pernambuco, e que corre mundo com a dicado para lhe significar esse julgamento, o 
denominação- Um homempratico. Sr. Deputado Cornelio da Fonseca. 

Não havia, pois, a mínima referencia Amigo ainda entlto, amigo, não inverta .. 
minha., o minimo appe1lo a esse thesouro mos os termos da questão, não no queria 
invíolavel em que as almas ingenuas e sín- fazer S. Ex., para deferir-me, a mim, o 
gelas costumam ve1•ter as suas conftdencia.s, papel de um ingrato, muito de condemnar; 
que ahi se crystu.llizam, constituindo um es· amigo de S. Ex. ainda, nessa. conjunctura, 
crinio do maior valor, mas que absoluta· sabendo do que se passava, não em todas as 
mente só p1•ofa.na.do po1• mãos brutaes pode· linhas, sabendo apenas que divergia da poli
ria ser trazido aos olhos do publico, em urna tíca. do Sr. Dr. Prudente de Moraes, por en
hora de recriminações e de reconvenções, tender que este por demais desconhecia. as 
(Muita bem.) obrigações em que se encontrava. para. com 

E' a minha. linguagem, em grande parte foi o seu antecessor, o glorioso Floriano Peixoto, 
ella., foi o estylo proprio a um temperamento logo lhe telegraphef, trazendo-lhe o testa
que tem sido sempro o mesmo em todas as munho da minha nft'octuosa solida.rieda.de, 
munifestações da. sua vida publica., tampe- achando-me ou ~inda no Governo de Per
ramento conhecido como aspero, a1•dente, nambuco. 
mas sempre sincero, sempre o mesmo. Nessa. occasião, o que é que S. Ex. tinha 

Eram estas as manifestações, algumas das dito 1 O que~ quo tanto escanda.lizn.ra a. ban .. 
phra.ses, inspiradas neste meti modo de ser cada 1 Qun.l él'i.\ a imagem, quttl éra. o ostylo, 
sempre o mesmo, o escabello sobre o qual se de que especie de Ol'ato1•ia se tinha valido o 
trepou com os tam·ancos offi.ciaes o orador de illustre deputu.do por Pernambuco, de qu.e 
ultima. hora, não empunhando o facho que me não pudesse va.le1• eu hoje~! 
symboliza a. verdade, esclarecendo o assum~ Seria tal que eu lhe devesse ir pedir in· 
pto, em todos os seus aspectos, mas de mar·- spiraçã.o, como quem medjta um catechismo, 
tello em punho para diminuir a l'eputação de. um livro typico, modelo de eloquencia~ 
um homem publico. Não; o illustre Deputado tinha-se referida· 

Foi uma phra.se destas, uma · que outra, ao Presidente da Republica, o SP. Dr. Pru
esta que aquella imagem, esta que aquella dente de Moeaes, dizendo que, entre outras 
hyperbole, neste a.ssumpto, como em varias couS<Ls,S. Ex. sacrilegamentc tentava deruir 
outros, remate de discurso,remate esperado, a obra portentosa de Floriano Peixoto,fazen
explorado pelo Hlustre Deputado, quando um do como um cão que ergue a perna., e ••• ' 
dia mesubministra.va.,com mã.o sorrateira, na. ejacula sobre o tumulo do glorioso ma·. 
tribuna. um bilhete para que eu houvesse de rechal ! ... 
ta.zar um fogo de vista. que sot•visse tts aspi· De outra vez diz, com a sua. assignatura 
rações de S. Ex. quo um Ministro mandou se defenler de 

Então, não era sophisma.vel a. p1•evialo umas quantas incropa.oões, fazendo uma.s 
deste temperamento pa.ra. queappellava. o 11· allega.oões, a respeito da.s quaes S. Ex. nã.o 
lustre suggeationa.dor, pela certeza. que conta. que fosae um equivoco, que fosse prova. 
tinha de que aquelle espirito era. só daquelle de sen.ohar o Ministro ma.l ia formado; não, 
feitio, era o mesmo. Ataçada aq_uella tecla, é mentira e mentirissima. 
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De outra feita diz que a Camara dos De· 
putados vota a prorogaçã:o dos exames par· 
cellado~:t, porque~ Por· amor ao interesse 
publico~ 

Por entender que assim é que se1•ve âs oxi· 
gencias da instrucção no momento presente ~ 

Po1• altos motivos, dignos? Não; vota, 
em grande parte, porque os· Srs. Deputados 
teem filhos, teeni pn.rantcs, a quem querem 
favorecer. 

A A Noticia de 19 de outubro explicou com 
uma exegese muito sua,, a questão que sus· 
citou a proposito de um final de discurso 
meu, tirou uma porção de inducções porque 
tenho o cereQro infestado de deduccionismo 
(S. Ex. é cerebro privilegiado no muito que 
sabe servir-se de indncções}, tirou uma 
:porção de índucções de um :final de discurso 
meu, para concluir dl3 modo que me colloca. 
em situação a mais antipathica. possível 
para com a Camara. 

Em relação a S. Ex., a exegese é outra. 
Quando a Camara, o G~Jverno, o leader do 
:pa.rtiLlo a que S. Ex. obedecia., abandonam a. 
cousa escarpada, que~ a honra, quem aban
dona essa cousa, quom deixa. de ter a honra, 
quem desert::\ a honra. fica ma.is hom•ado do 
que quando era inquilino m01•ador dessa 
cousa. 

As cxcgesos, as hormenouticas 1•ealmente 
estão revelando um~ grande fidelidade do 
nobre Doputu<lo aos processos qua applica. 
nos julg;.tmontos dos :seus amigos quando so 
lembt•a um pouoo tarde do N3 demolir, um 
pouco brde ou em.occt\sião opportuna. pu.ra 
os apetites Jil. su.clo.dos, 

Defendou-so ••• shn, doftJndou-sc ; uofeni.leu 
o mal'•:chal Floriano, defonile ·o St'. Passos, 
P1•efeito, oopiosamoo te ; nã.o sei se o uofon· 
dorá. daqui a 10 unnos, mas defende-o ngol'a.; 
não sei se defdnderú. o marechal Flol'lano, 
pois já acha exquislto quo so p1•etenda erguer 
em uma praça desta Capital uma. e:;ta.tua 
ao glorioso soldado, já acha extranho o jd. 
se refere ao intrepido marinheiro que foi o 
almirante Gonçalves, escandalizando-se da 
idéa; que reputa cerebrina, de se incorporar 
ao monumento do immortal Flo1•ia.no o busto 
do denodado almirante republicano. 

Não sei se escrevia. desse almirante assim, 
na época em que redigia O 'l'empo. Hoja 
sei que escreve dessa. fórma ; hoje o ma
rechal Floriano pôd:e valm· bem emqua.d1•ado 
a pagina burilaaa. com o estylo historio
grapho da mais alta. estôfa que póde ser S.EJt. 
O que não póde te1~, o que não deve ter, o 
que seria uma indiscreção, era. uma estatua 
em uma das praças desta Capital, e o que 
seria um despauteri.o, um escandalo, era 
colloca.r ao lado ·do inolvidavel chefe de 
Estado o medalh.ão em que avultasse a. 

effigie do modesto almirante Jeronymo Gon· · 
çalves ! 

E' coherencia, segurança. de conceito, é 
não é morphismo; não é polymorphismo, e 
ctwteza de typo que se chri::~talizou deftniti· 
vamente ao meio. 

Assim, dofenêleu-me naquella 6poca. Hoje 
defende outros ; a. mim, trata de me demoli1•. 
Amanhã demolirá outros, demolido já estou 
eu, haverá ma.is a quem se defonda. ·As cor
rentes do officialismo desta, fôrma é que 
agitam o mare magmtm político em que 
vivemos. 

Eu versatil, outros imperterritos no em· 
prego da penna, defendendo na occasião 
opportuna, .. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- E' O homem 
pratico. 

0 Sn.. BARBOSA LIMA- • , • defendendo 
quando convem, defendendo como convém, 
úefendendo na. redacção d'O Tempo, naquella 
quadra cuja historia fora bom de llesejar quo 
se escrevesse com todos os documentos, nota
damente com aquelles que andaram em um 
archivo celebre; de que pótle dar noticia o 
illustre Depuia.do, o · archivo do Marechal 
Flot•iano Peixoto, archivo que tem deixado 
vir tt luz om ocoasião propicia, ao desabro
chamento de uns certos appetites, a uns 
quantos documentos sós o desacompanhados, 
11ma carto,, por exemplo, ou um tolegramma 
qno se possa commentar para pasto da male
dicencía, quo so compra.z com espectulos 
como aquolle em que tenho o desgosto de 
ostar collabot•ando ; uma carta on tele· 
grnmma de um ministro, que nessa occasião 
não era. para se defender, que o Marechal 
escrevera á marg•:m: c Dê-se mais, pague-se, 
mas que ladrão ! ». 

Que preço teriam todas essaiil cartas, que 
preço tel'imn todos os outros documentos, •• 

0 SR. TUOMAZ CAVALCANTI- Apoiado. 
O SR.. BARBOSA LIMA. •• , ninguem sabe ; 

mysteri1J insondavel que os raios NN ou YY, · 
ou quaesquel' outros raios desses muitos que 
o nobre Deputado conhece, no seu talento 
polymathico, um dia passando atravez dos 
corpos opacos e pelas individualidades e in· 
teresses conseguirão evidenciar, pondo a. 
claro, á luz do sol. 

Nessa epocn. a guarda nacional aqun.rte
Iava, a guarda nacional tinha sido mobili
sada. Exercitos permanentes constituem. 
ainda uma teimosa incrustação na civilisa<;ão 
moderna de velhas instituições, com as qua.es 
já deveriam ter ido. Roosevelt, que vae · 
reunir um congresso da pa.z, o presidente 
dessa famosa União Americana, que nã.o 
tinha. exercito permanente e que tem hoje 
um de 100.000 homens; que ha. bem pouco · 
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tempo tinha. esquadra . de occasião, como a noite par~ o dia nomeado col'oilel da guarda 
-que surgiu na guerra sepn.rJ.tista, mas que naciona.lt 
tem hoje uma das mais formida.veis es- Primeiro não se fica assim en1 pé rapado 
quadras do mundo; o sonhador das· margens que possa ser conduzido ao xadrez,á enxovia. 
do Ne"'a• entregue aos seus devaneios de que tenha de so1frer a acção do codigo penal 
autocrata, pensou no Congresso de Ha.ya., como qualquer cidadão ainda que ínnocente, 
_pouco tempo depois do qual se desmembrava ainda que estima.bilissimo chet'c de familia, 
a Colombia. para ·. ess:\ repuhlica do Panamá, muito superior moralmente a essas humi
Vene7.uel.a recebia uma lição de pacifismo; lhações. Não ! 
Aguinaldo era · convenientemente ensinado Tem-se desde logo esse privilegio, mas tetn· 
_por uma. prisão compnlsorin., e outros pa.izes, se outro mais do que este: póde-se ser coro-
que se · emba.lam .· em illusões, aguardam a nel da guarda. nacional e o pezo dos galões 
chegada. dos credores parJ. os egypciar! não impedil•á a penna. marcenaria .e alugada. 

Isso de exercitas permanentes constituem de escrever,nem só osa.rtigos mais extrema
um aggregado de pa1•a.sitas ! Os doutores em damente laudatorios do dominador de um dia 
para.sitologia. teem desses processos,teem des· do pleno estado de. sitio, mais ·ainda-os ar
ses jugamentos; veem do alto da sua sabe· tigos mais deprimentes do adversario contra 
.doria. previdente · que é preciso, que é re· o dominador de hoje,para onde foi arrastado 
publicano, que é conveniente acabar ! pela." a.cção 4os tempos, porque os tempos 

En ; um dia desses, pensei ter lido no mudaram as posições. 
Diari.o Officia~ um decreto licenciando o . ex- Assim, se ~ coronel, offlcial superior da. 
~rei to. Andeiem duvida., realmente a situa~ guarda nacional, plumitivo, ardoroso e inde
ção não me parece muito distanciada disto fesso a se desentranhar em apologia. ao pode-
nestes termos : 1•oso do dia, ao senhor do thesouro, aquelle 

c Fica dissolvido o exercito nacional» • que tem a chave magica do erario e que 
Qne formoso dia para os intuitos pacifistas manda pagar a quem ftca em casa, fazendo 

do illustre correlig1onario de Tolstoi, quasi essas campanhas rudes, por traz das trinchei-_ 
positivista! ras perigosas dos Larousses (riso), se manda 

Mas, que curioso phenomeno de observa.- pagar soldo de coronel, etapa. de corone1, 
ção em que se demonstra a. capacidade ge- gratificação para crea.dos e a te1•ça parte do 
nia.l de um scientista que tem piedade do soldo de campanha que só recebe quem está 
meu deduccionismo inveterado ! e.trectivamente em outros comba.tes. 

NãQ ba. precisão dos coem.cientes de cor- Miguel Ka.tekoft' foi esse coronel, o defen-
l•ecção, de tempo, sobre o que está dito em sor dessa época que escrevia no tempo, rece
substancioso tratado de sociologia a respeito bia. na contadoria da guen•o., soldo, etapa, 
de uma da instituição. Não! gratitlcaç·ã.o de campanha, gt•a.tiftcação para 

E' preciso que nos transportemos para creados, todos os vencimentos, d~sse,s co
época em que foi formulada a proposição : _•oneis do exercito que ahi estão o para 
em qualquer época, já, neste momento; :po- com os quaes o assimilado da.quella. epoca 
demos abrir mão delle. tem tantas manifestações de sympatbia sui 
•••••••••••••••••.••• , , •••• ,. • • • • • • • • • • • • • • generis, de sympathia. invertida, diversas 

Mas, retornemos á guarda. nacional aquar- daquellas que tinha em semelhante ocoasião. 
telada durante a. revolta. Então, o bellicoso coronel, fazia. Cl'el' aos 

Não se trata do compatricio quo senta. povos que o lia.m embevecidos na sua extra
praça, que sobe os varios gráos da hierar· ordinaria. sabedoria, que todos que esta.va.m 
chia militar, que exerce todas as funcções na rovolta. eram pelo menos pil•atas. 
proprias a cada um desses gráos, que pa- Em relação a esses, que para bordo dos 
dece a.s agruras de sua profissão, transporta- navios insurgi dos se transportaram, suppon
do do extremo Matto Gros·so para o longin- do prestar um serviço á Republíca. ; a esses 
que Ama.z::ma.!!!, servindo nesta. e naqueUa outros que visavam um ideal diverso do que 
guarnioão, de dia e dE:: noute montando guar- visava o mai·echa.l, em relação a esses, Mi
da, emftm; cumprindo o penoso dever desse guel Kateko:ff não usava da. lingua.gem exa
modesto servidor da Patria- o soldado. cerbadí:\ e descomedída do Deputado Barbosa 

Não se tra.ta de alguem que de simples sol~ Lima. Não: aeha.va-os alguma cousa diversa 
dado tivesse passa.do a. a.nspaça.da, a. cabo, do que os achJ. hoje, dizia do reda.ctor do 
enfim de offlcia.l subalterno a. officia.l supe- manifesto da.quella época, de um dos paladi
rior; trata-se do burguez que já. nasceu com nos politicos daquella insul•reic&o, dizia. do 
uma. superioridade classica, capaz de exercer Sr. Seabra cousas um bocadinho dHforentes 
qualquer funeção, e concomita.ntementecom e adoptava. methodos um poucoebito diver.;os 
estu.,, em uma hora. em . que o officia.lismo I daquellea que adopta hoje. 
deseJa tambem-a de official supe1•ior da. Os tempos mudam, os homens, oomo eu7 
,guarda nacional. E' mais commodo; ê-se da revelam a sua versatilidada; mas a esta tua. 
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de Menom, fe]ta de pa.pel·moeda J'cca.Jca.tlo, 
I:)St~ ·fica com a.s suas mesmas Unhas typica.s, 
(t ·disposição dos seus adora.dot•es quaesquer; 
e o tburibulo flca na. mesma. mão,quem muda 
tS o ídolo; o altar sabe-se onde é: é na rua do 
S&er3.menta ou na. Conta.dol'Ía. da. Guerra! 

E' a. entidades desta ordem que se a:pplica 

Como não faze1-o, Bi dent1·e ellos lla. quem, 
com a sua assignatura, se lembrou de per
guntar quo fim levou o dinheiro do jornal 
«O Terupo))? Já. um official d.o exercito for• 
mulou, Bm artigM assignados, quo todo o 
nmndo leu, uma ínterpellação ne.ste sen
tido . 

o conceito, de que mB não arrependo : des
}I I'ezi"veis l 

0 S:a. PRESIDEN'l'E-Attcnção! V. Ex:. se 
l'efere a. algurn dos f!eus collegas ? 

O S:a. BArwosA LI:.uA-Refiro-me a :rvnguel 
r<.n.teltoff. 

Ah t A mythologitl. -prollorciona. líções c 
ensinamentos inesquecíveis e fecundos! Dá 
a, historia de Jupiter em chuva. de ouro, 9 dá. 
a bistoria de Tanta.lo ; dá. muita. historia. 
lucrativa. e rendosa, em que o retintim do 
dollar e da sterlina. constitue o. musl~u. mlliS 
grata l 

Que bom é ber-s~ ca.tnedra.tico de mytho
Iogia e se proporcionar ao legisl~dor ensejo de 
modificar as tlbellas de -v-encimentos e fazer 
m:aas equipatações que, regula.mcn~du.s, po· 
poderão da.r Iagaf a novos chuviscos de 
0'\11'0! 

Tem-se a chuva. de logtu•es vita.licios, só 
em um certo ponto do .B1·azil, loga.ros que 
a.ão são vitalioios em p<U.'te a.lguma dE-sses 
Estados,cuja.s funcções andaram sendo obs~r
yada.s pelo illustr~ Deputado, para des~as 
o·bservacões deduzi:~\ a.s :funcções do Estado~ 
JJ.esses Estados director de instruação -pu
blica não ~ vitalicto ! 

Tem-se, depois dessa. chuva. torrenda.l, ~o
:pio.sa, uns chuviscos, que, á~ vezes, qu~xn 
nos verte é a. mão de um positivista., · de 
ilU~m se procura. an.dar. affastado, em regl'~::t, 
quando já não é mais nada. ou já. morr~u, 
roas de quom, convem que .se esteja perto, 
que faz reformas de instrucção, inventa 
novos logare~ ~ nomeia pal'a elle mesmo 
cruem não é positivisia. . 

Assim é que se tem a. escola - sob cuja 
direcçã.o se infl.ue, pol'que Se} é director 
tla Instrucção Publica., escola. que se devia 
chamar Benjamin Constant, por deliberação 
do poder cor.apetonte, te.stemunbo de rnc.o
nhecimento e gratidão, dessa. gratidão, desse 
reconhecimento de que a debate actual está. 
.o. os dando tllo bellas notichs. 

E' n:J.tm•al que este adminículo seja pro· 
po?cJvnado por mim rnosmo em defesa. da, 
minha. personalidado o pa.ra que s~ pos'i1a. 
julgar outt'OI:l, desd.o quo, efiicial do oxel'cíto, 
est .... u procurando sympiltl.J.ia. na. minha 
classe. Un:.; se e111b1l<1ll1 nesta phantasia do 
mundo aff'ectivo-a.:ppet~cem sympathias. A 
ou.tras, d.â.-lh~ lJU.l'a «>ppetecel' synergi~s mais 
rendosas, contiguid:.tdcs nada consequeutes, 
passando a acJ1ar muito hom l:wje, a.quillo 
que bontem era muito ruim. 

Nã.o ha mais como tomar em consUeração 
div-agações u. re~pei.to da. sciencía. Kepler, não 
sei mais de que outl'os adubos com que se an
dou temperando um discurso -visi:vehu.entepes· 
soal para fazer um pouco corn que parecesse 
uma oração sobre o assumpto, quando no 
fundo não era mai~ lu que a. autopsia. de um 
querido amigo, convenienternente posto em 
fa.ce pa.ra que o publico o julgasse. 

Outros elementos ainda poderão vir ao de
bate; eu não dal-o-hei pol' encerrado, si, por
ventura., houver mais algumas -revelações 
interessantes, e,então, nessa occasião na{) me 
dedignarei de esmiuçal.as e eocara.l-a13 de 
f},'ente. 

Quanto aos outr•os pontos, o meu qu~rido 
amigo, o Sr. Mar(}al Escobar, sü.be -perf\:itl),
llleute que eu não accetii ao ~onvite da. Com
missão para volta.r a esta. Cama.:ra. 

O SR. MA~ÇA.L EscoBAR -Tenho a, pl·ova 
disso. 

O SR. BA-RBOSA LI~IA.- Motivos de outra 
ordem, que não convite, poderiam me trazer 
aqui, porque á hom·ado Commissão, com o 
carinào que eu lhe devia, e com o respeito 
que eu lhe trihuta.va, respondi que agra
decia muito a manifestação ex1.gerada. que 
a Ca.m.aru. me dava, mas que a minh::t deli
beração erct outra. 

Na fachada desta escola de-v-ia~se escrever 
- «Escola. Benjamin Constant»-gloríoso re
·:pubtico q_ue de~a};l\)<lii!eCell a.margura.d.o, n.ã.o 
com a varsatilidaàe, ma.s com uns quantos 
apo.n1guados das suas reformas .r1.mdosas e 
lnimigosda.s suas doutrinações. 

E a escola. de S. Seba.stiã.o, não ê escola. 

A· poJitica ào Rio Grande do Sul. â qual 
devo uma. gratidão bem diversa. daquella. de 
que estou veodo mostra agora, a p:.>litica 
para a. qual me -tinlla voltado mais vezes a 
significai' aos amigos mais intimos que me 
a.lliviassem destas responsabilidades e me 
d.eixas~nn. va\ta.r ao modesto logal' d~ oft\
cial do exer•cito, essa poHtica sabe que nunca 
de1 passo nenbum, em relação a ella, como 
em relação ao Dr. Rosa e Silva, como em 
relação a politico nenhum para pleitear o 
logar de Oep11tado, ioga.t' quG absolutamente 
não póde convir ao meu temperamento, qua 
não condiz com o meu feitio de doutrinario, 

Denja.mín Consta.nt, é Egoola. ~Iunicipa.L 
Depois, co:rno não deixar que a. penna des· 

tille a. o.llm..ão -v~nenosa aos c1da.dãos tu,rdt\dos1 
sa 
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o illusGre Deputado el)ca.lpellou com tanta 
galhardia e tão a proposi to. 

Resta a denuncia.. 
Sr. Presidente, sem querer magoar, a 

quem quer que seja, quando houver juizes, a 
denuncia virá. 

Vir a denuncia para a certeza de não ser 
julgada objecto de deliberaçã9, vir a danun· 
cia, quando apenas 30 p~ssoa.s neste recinto 
votaram contra a vaccina obrigatoria, vir a 
denuncia. para ter quantos V'otos ? 

Si ha alguem que vote pela denuncia (eu 
voto), si ha alguem mais ••• (Pausa.) 

O SR. JosÉ BoNIFACIO- Quando V. Ex. 
prometteu trazer a denuncia, os juizes não 
eram os mesmos 'l -

0 SR. BARBOSA LIMA -Os juizes ainda não 
tinham votado a vaccina.çã.o obrigatoria. 

VOZES - Oh 1 Oh ! 
UM SR.· DEPUTADO - Si nem ao menos se 

conhece a denuncia ..• 
O SR. BA.RBOSA LIMA - Conhecem-se os 

juizes, não se conhece a denuncia ; e eu sei 
bem ••• 

O SR. ESTACIO CõiMBRA- V. Ex. desculpe 
a interrupção. A Camara não conhece a 
denus.cia, mas conhece a V. Ex. Não estamos 
aqui para ouvir insultos. (Apoiados.) 

0 SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. acha que 
é insulto~ 

0 Sa. SATYRO DIAs - Não deixa de ser. 
O Sa. BARBOSA LIMA- Mantenho o que 

disse. Quando houver possibilidade, depois 
do requerimento Mello Mattos e depois da 
votação da vaccina. obrigatoria, quando hou
ver possibilidade, não mais probabilidade, 
de ter andamento a denuncia do omnipotente 
Sr. Rodrigues Alves, valerá a pena traz el-a; 
antes disso, POl'ém, não. (Muito bem ; muito 

por cento do valor das multas cobradas· 
por inobservancia. dos dispesitivos regu· 
mentares. 

Sala âas sessões, 26 de outubro de l904. 
-Ju'!Jenal Miller.-Soares dos Santos.
Vespasiano áe Albtequerque. - Barbosa 
Lima.-Victorino Monteiro.-Marçal Es
cobar.-Diogo Fortuna.-Domingos Mas
carenhas.-Homem de Carvalho. - Gc1·· 
mano HassZoche't' .-Rivada-,ia Ccrrêa,
James Da1·cy. » 

« Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a 

modificar os arts. 5° e 28 do decreto 
n. 3.843, de 5 de dezembro de 1900, de 
modo que os patrões-mores tenham todos 
os direitos, regalias e vantagens que 
competem aos commissarios, a quem 
estão equiparados pela lei n. 695, de 3 
de novembro de 1896 (soldo, reforma, 
etc.) e bem assim servirem indistíncta-· 
mente nos arsenaes de 28 classe e capi
tanias de portos OE. patrões-mores de 2a 
e 3a. classe. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1904. 
-R. Saldanha.-Filgueiras. » 

A primeira emenda acarreta augmento d@ 
vencimentos e a segunda importa na revo
gação de disposição de lei permanente. 

Todas as outras emendas vão â Commissão 
de Orçamento para. dar parecer. 

E' annunciada a discussão unica das 
emendas do Senado constal!tes do parecer da 
Commissão Especial sob n. 248, de 1904, e 
sob1•e o projecto n. 107 C, de 1903, refor
mando a lei eleitoral para. eleições federaes. 

O §r. Presidente - Tem a pa
lavra o Sr. Henrique Borg"-3· 

O Sr. Henrique Borges vem, 
como membro da commissão encarregada do 
estudo da reforma elEJitoral, justificar em 
breves palavras os motivos de sua diver~ bem. O orador e comprimentad o.) 

_ gencia da maioria da Commissão. 
O Sr. Presidente-A Mesa, l::.men Compara o projecto da Camara. e as emen-

tando que se tenha perdido tanto tempo em das do Senado em relação á composição da 
explicações pessoaes, passa á ordem do dia. commissão do alistamento. Julga mais 

simples o projecto da Camara nesta parte e 
Antes de dar a palavra a qualquer orador por demais complicado o mechanismo esta

na discussão das emendas do Senado á belecido pelo Senado. 
reforma eleitoral, communica á Cama.I'a. que A interferencia de contribuintes não con· 
a Mesa, tendo examinado as emendas oft'ere- stituirá uma garantia indestructivel, irá 
cidas ao Orçamento da Marinha, deixa de apenas onerar os chefes políticos locaes. 
a.cceitar as duas seguintes, por cont:rarias a.o A commissão, tal qual a organizou o pro-
§ lo do art. 184 do regulamento: jecto da Camara, offerece maiores garantias, 

«Onde convier: pois os cidadãos designados para compol-a são 
escolhidos em virtude do cargo que exercem 

Os capatazes das Capitanias dos Portos e teem o dever de manter o decol'O e are-
perceberão, em vigencia. desta lei, dez speitabilidade delle. 
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~------------------------~--~----~--~--~------------------------~ 
Condemna-se a lei actual e, entretanto, fi.;. 

guram, pelas emendas do Senado, como 
membros da commíssã.o de alistamento cida· 
dãos eleitos pelos vereadores, com o críterio 
que nós sabemos pre.3idh• a tal escolha. 

torna mais sensivel com o conjunto de . dis
posições elaboradas pela; outra CJ.sa do Con
gresso. 

E' preciso nlio esquecer que o alistamento, 
quer pelo projecto da Camara, quer pelas 
emendas do Senado, prevalecerá para as 
eleições federaes, estado<~.es e municipaes c 
pelo projecto da Camara esses tres elementos, 
:federal, estadoa.l e municipal, são represen
tados na commissão de alistamento. 

Analysa. em seguida a composição da junta 
de recursos, entendendo preferível ainda. 
nesta parte o projecto da Camara, · que a 
compõe do juiz seccional, do presidente do 
tribunal de justiça. do Estado e do pro· 
curador da Republica. · 

Sendo a declaração de capacidade eleitoral 
uma funcção especifica do poder judícia.rio, é 
mais natural qne da junta faça parte um 
magistrado, como é o presidente do Tribuual 
de Justiça, em vez de um membro do minis
teria publico, como é o procurador geral do 
Estado. 

Considera a organização das mesas p~lo 
processo estabelecido nas emendas do Senado 
por demais moroso e complicado, abrindo 
mais facilmente logar á fraude e duplicatas 

Embora para o Estado que representa o 
comparecimento para o acto do alistamento, 
perante a Cornmissão, não aeja uma difflcul· 
dade insuperavel, pensa, entretanto, que a 
lei deve limitar-se a exigir todo rigor na. 
exhibição das provas dos requisitos .lega.es e 
não croar uma difticuldade a mais para 
quem reune as condições da lei para sm· 
eleitor. 

Declara acceitar as emendas do Senado na 
composição das juntas apúradoras. 

Limita-se a ostas considerações, reconhe
cendo a necessidade urgente da reforma. du. 
actuallei eleitoral. (.Mttito bem, muito bem. O 
orador e comprimentado.) 

O Sr. Calogeras -Sr. Presidente, 
si existe assumpto em quo se possa dizer
tot cap~ta, tot sententiae - ê justamente 
este da lei eleitora.!. 

Para explicar o motivo pelo qual assignei 
com restricções o pa.recel' da Commissão 
Especial incumbida de estudar o assumpto, 
para desobrigar-me deste dever, é que venho 
á tribuna occupar a attenção da Ca.mara 
por alguns momentos. 

Removido um dos pontos em que o meu 
pensamento não esta.va. de accordo com o 
substitutivo do Senado, ponto este que, posso 
dizer, a Commissão unanime condemnou, 
isto e, o augmento do numero de l'epresen
tantes na Camara dos Deputados, restam 
outros dous onde a minha. · divergencia se 

Retiro-me aos arts. 17 e 18 do substi· 
tu ti v o do Senado e ao capitulo VI do mesmo 
projecto. 

Os primeiros artigos, que cito de meruoria, 
com receio de cahir em equivoco, se rofe· 
rem á presença do alistando perante a com· 
missão do alistamento afim de, pela sua. 
assignatura lançada no livro proprio, dar 
com isso a prova de saber · ler e escrever, o 
seu alphabetismo. • 

Sou o primeiro a reconhecer que o intuito 
que dictou t1 apresentação desta medida foi 
elimina.t• os phosphoros do alistamento pela. 
nova lei. 

Creio que o engenho humano em materia 
de falsificações é tão arguto que ha de fazer 
com que, a par do dispositivo legal, se des· 
cubram, meios para fraudar essa intenção, 
aliá.s moralizadora. 

0 Srt.ARTHUR LEMOS-Não se assignam fal· 
samente os livros de eleitores impunemente' 

0 SR. CALOGERAS - Acredito, porto.nto. 
que a verdadeira garantia dada para a legiti
midade dos alistamentos está na honestidade, 
na boa fé, na lisura daquelle a quem for
confiada a missão de dar execução ã lei. 

Sendo esta a base real, sendo esta a garan
tia effectiva da honestidade no cumprimento 
da nova lei, estou certo de que igual ga.
rantia seria dada pelo p1•ocesso indicado pela. 
Camara no organizar o projecto que foi re· 
mettido ao Senado. 

Em mãos honestas, ambos os projectos da.
rão os mesmos resultados. Si outros forem os· 
intuitos, igualmente ft'audado será o intuito 
de moralisação dos ali:>tamentos em um caso 
e em outro. 

Accresce, porém, que, no substitutivo do 
Senado, vem uma. limitação â capacidade 
política das cidadãos de que não cogita. a. 
Constituição, limitação de ordem pratica, 
qual seja a distancia em que residam os 
alistandos da séde do município onde 
o alistamento é processado • . D'ahi resulta.1·á 
que a melhor parte do nosso eleitorado 
-e isto digo, não com intuitos reconditos. 
não argumentando com a possibilidade de 
fraude, mas sim no caso de honestidade per
feita na execução da lei-a melhor parte do 
nosso eleitorado, a mais independente e ver
dadeiramente conservadoi'a, isto é, o eleito
rado rtlral terá difficuldades extremas em. 
se fazer representar. 

Nos Estados médios e pequenos, sulcados 
de vias de communica.ção, onde os trans
portes entre os differentes pontos do territo
rio são faceis e continuos, como, conforme 
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· aca.ba de .· dizer o . nob1>e Deputado, . no Rio 
de Janeiro, a diffl.culdade não é insupera.vel. 
{H a 1:m·ios apartes.) 

Alias, não basta que haja as vias de com
municação; é preciso que as communicações 
sejam . extensas. 

No caso citado, a difficuldado não é insu· 
peravel. · 
· · Imagine·se, porém, o c.1so de um Estado 
como o qne represento. 

UM: SR •. DEPUTADO-Como a maioria. 
O SR. C.ALOGERA.s - Sim; mas fallo do 

caso especial em que posso dizer de cadeira. 
O meu districto é o da antiga capital, lo

gar, . ·portanto, povoado, para o qual con
vergia o affiuxo da. população vinda de ou
tros pontos; logar para onde as communica
ções são relativamente faceis ; mesmo ahi, 
municípios ha onde as dífferentes aubdivi
sões ·dos distl'ictos, distam da sêde 40 leguas. 
Como exigir de um alistando, com todos os 
requisitos constitucionaes e legaes, e, por
tanto, em condições de se alista.r, como exigir 
delle que faça uma viagem de 80 leguas 
entre ida e voJ ta, para .se inscrever no 
·:registro de alistamento ~ 

das circumscripções eleit01•aes ~ só não se 
c~egou ao di~tricto de um por ser impos
sivel a. representação . da minoria. Entre 
este systema. e o systema do eserutinio· ·de 
lista, em que, por uma lista só, no Esta.do 
inteiro fosse feita a elei~ão dos represen
tantes da. nação, ha um meio termo. 

Achou o substitutivo do Senado que esse 
meio termo era o districto de cinco. Acre
dito que seria mais liberal o districto de t!'es, 
conciliando a representação da minoria com 
esse contacto mais intimo, mais fecundo, 
com o elemento popular. 

0 S:a. ARTUUR LEMOS- De modo a, dar O 
terço. 

O SR. CALOGER.As- Dando o terço em vez 
do quinto. 

0 Sa. ARTHUR LEMOS-Como a lei actual. 
O SR. C.ALOGERAs-Como na lel vigente. 
Além deste ponto, outros existem em que 

certas divergencias se dão entre meu modo 
de pensar e o substitutivo do Senado. 

Comecei estas minhas observações, decla
rando que não ha. assumpto algum como 
este em que mais se separem e dividam as 
opiniões. 

UM SR. DEPUTADo -Mas esta disposição Por este motivo, estes outros pontos a que 
não é tambem do projecto da Camara ~ alludo, não a1fectandoa. essencia do systema, 

O SR. C.ALOGER.AS- Não ; no projecto da. não me leyaram a motivar o meu voto em 
C amara as petições individuaes deviam ter separado. 
a.s firmas reconhecidas, de modo que o re- Os dous pontos capitaes onde a minha di
conhecimento se podia. fazer no districto de vergencia com a maioria da commissão. foi 
paz, em distancia muito menor, muito mais mais sensível foram esses, motivo pelo qual 
accessiveJ a todos os eleitores residentes nos julguei dever esclarecer a Cama1•a e não dei
nontos mais afastados. xar que ficassem desconhecidas as razões que 
~ Ha ainda. outro ponto que motivou o nã.o me levaram ·a formular um voto com restri· 
poder eu dat• de modo completo minha as- cções ao pareca1• por ella elabora.do. 
si~na.tura. ao pa.t•ecer dQ. maioria da Com- Era o que tinha a dizer. 
mtssã.o:é o que se refere a processo eleitoral. . 

Sem entrar na analyse da ~onstituição das. O Sr. Maut·ieio de ~breu
:mezas, da divis1o do municipio em sec· Sr. Presidente, acJmpanhei attenta.mente 
ções, etc., devo dizer que ha um ponto em o debate sobre a refo1•ma eleitoral, tanto 
que, não direi que seja irreductivel, não neat:l. Casu, como nu, outra Casa do Con
tenho o direito de àizel·o e ao pronuncial'· g1•esso. 
:me assim só fa.llo em meu proprio nome- Entre ta.uta~ medidas pl'econiza.das :p~ra 
:mas, emfi.m, ha. um ponto em que sinto feri· corrigir o falseamento da.:S urnas, não ha, 
dos os meus sentimentos de velho libera- uma só, de cuja etllcacia. esteja. plenamente 
Jismo. convencida. cstu, Cama.ra. 
· Não pos.5o comprehender como, em se que-

:rendo garantir minorias, approximat·, tanto Todos conhecem as causas do mal; mas, 
quanto possível 0 aspecto da C<Lmara ae uma uma lei não póde sinão muito re:3tricta e 

. representaçã? exacta do.pn.iz,, se queira dar lentamente melllOl'ar nossos costumes po-
11. essa minoria um quomente mftH'lOl' áq uelle litico~, e, menos ainda., suscitar ou crear 

· que aétua.lmente possuo, isto é, nã.o compre- partidos. 
tendo como se reduz do terço ao quinto o Entretanto os part.idos constituem uma 
nume:o de Deputados que tem o direito de peça indispensavel ao funccionamento da 
mandar á. Camara.. vida politica das naçõe:; cultas e livres. 

· ·Quem rião l'econhece quo a evolução do na Republica, estes partidos, formados no 
~spirito liberal se fez sempre no sentido . de meio de maguas, coleras si não odios, já não 
dimi'nuir quanto pos!'livel a arca terrltoria.l existem 1 . 
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O eleito, apenas empossado do seu alto 
cargo, os destruiu, subs&ituindo-os pela. po
litica dos governadores, v~neno corrosivo 
transfundido nas veias da Republica. E, mo
narchistas conspil'adores contra. a Republica., 
não teriam inyenta.do processo mais seguro 
para dissol vel-a ! . 

No desenvolvimento dessa política. inter
veiu na. verificação dos poderes, e, supremo 
cleitoi>, a.tirou <\O Congresso Nacional e:;ta 
cruel ironia. : Cada elet'ção . que a RepubUco 
faz e a propa aanda 1li11a da necessidade da 
reforma da let que as ,·egula -,palavras, pa· 
rece·me, te::ttuaes de uma de suu.s men-
sagens. · 

Manda a verdade dizer que foram-lhe 
força.s para governar, sem contraste, a fr.~
queza economicrt e financeira dos Estados o 
os sa.critlcios nacionaes, na. vigencia do {?An
ding, a que o patriotismo se impoz. 

Ser<t a reforma eleitoral a ma.is Ul'gente 
de que tenhamo:'! necessidade~ Não; outras 
ha mais urgentes, que escapam ás compe· 
tencias do legislador, mas não a dos politicos 
patriotas que tenham a verdadeira compre
hensão dos principios e liberdades republi· 
canas ; a moraliz11ção de nossos costumes 
politicos e n formação de grandes partidos 
na.ciona.es regulares pal'tidos, para os quaes 
a União seja uma realidade e não uma ficção 
para os Estados, cmja autonomia. toca. ás 
raias da. sob~rania de nações confederadas; 
partidos, pat·a os quaes a União não SE)ja o 
pode!' unico, sem contraste para Estados 
federados, nullos, como si fos!lem misora. 
abstracção da n~ce~side.de thooriüa da nossa 
Constituição. 

Onde procuraren1os a o.rigem dos partidos 
que precisamos? 

A Constituição de 24 de Feveroil'o resente· 
se do sentimento exaggerado d.e demoora· 
tismo, muito adiantado para o nosso meio. 

O legislador constituinteesqueccu-se de que 
a. nossa nacionalidade estava em via. de for· 
mação, port~Lnto, ainda distante da sua. com· 
pleta crystalização ethnica., si bem que ja. 
accentuados os delineamentos do nosso ca· 
ra.cter viril, indole generosa. e ca.valheíresca. 

Elle se esqueceu de que o nosso ~aiz t1 vas· 
tis~izno, quasi despovoado, quatili mculta, ue 
instrucção muita restriota, sendo enorme o 
coeffi.ciente de analpha.betos, o de oommer
cio e industrias nascentes. Elle se esque· 
ceu de que não tinha.mos nem temos a ín
dole altamente conservadora da. raça. an
glo-saxonia que, povoando o Novo Mundo, 
alli fundou colonias, que já tinham vida lo
cal e administração publica desenvolvidas 
ao tampo da independencia, colonias auto
nomas que se despiram volunta.riamente de 
regalias e direitos em favor da. União, que 
ellas crea.ram para concretizar e defender 

a sua nascente nacionalidade. Finalmente, 
elle esqueceu-se da pratica, da. experiencia 
de povos que penosamente evoluíram, desde 
a sua independoncia até a consolUação di· 
finlti v a do suas instftufçõos políticas. 

Ora. uma Constituicão va•ada. em mol
des tão adiantados não podia gerar sinKo 
prtrtidos de iad.ole conservadora. 

ll• além, seria. descambar para o lado do~ 
que pi'OCuram antas r~ivindicações sociae9 
do que sol ucões politicas. 

A nossa liberrlma Constituição, hella e di· 
gna apotheose de 15 de novembro nã·.) é um 
marco millenario, não é eterna. Ella. mes' 
ma no art. 9Q consagra a su:.t revisão. 

Assim, o revisionismo poderá. ser uma ten , 
t<.\tiva séria para a formação de partidos. 

Muitas pr·eterem o pal'la.menbi•ismo, mais 
apropriado á ra.ça latina. cuja indolo ruidosa . 
turbulenta é inclinada á.s lutas ra.pidas e bri
lhante.s1 .seja na acção ou na. palavra. Demais 
suas praticas estão de ta.l modo em nosso~ 
habitos político~ que 14 annos de presiden ... 
cialismo tem sido impotente3 para. comba ... 
tal-o e elimínai-o. Eu me collocarei ao lado 
Elles, pola con<lurrencia. entre si, pelas sua:s 
lutas e :rivalidades, agitam e tornam mai~ 
intenS"a. a vida. na.ciouaJ; disputam os ta
lontos, as competencia~, os caracter~s viris 
e~ indica.ndo-llles posto!! do l'esponsabilidades, 
fm•mam estadi~tas. Moviment:tm e dirigem 
granues massas eleito1•aes e mesm() popu. 
l<l.ros e llecide\n mui ta.s vezos da. sorte da~ 
instituit:ões poltticas nacionaes; no Governo, 
atnrma.m seus idea.es, realizam seus pro
grammas, deixando na.s leis e na adminis ... 
tração, sigoaca indelevois do sua. PJ.SSlgetn 
pelo pode!". 

Por que não os temos em quatorze a.nnos 
ue l'egimen republicano que tom sido per
turbado por :mais de uma conflagra.çã.o re · 
volucionaria, abalos, que a.fa.stam, que se. 
param violentamente os hoznens e demons
tram a. falta. do unanimidade ou de confor. 
rniuade de opiniões políticas ? 

Só o civismo, servido por CM'acteres viris . 
e as ambiQões impacientes dos que teetn. 
prestigtu poHtioo e popullu• são capazes ie 
solucões extrernas. 

A Republica. conhece uns e outros. 
As oppo.sJçõe.sexistem esparsas nos Esto.dos, 

roas falta-lhes a vida.:- a. liberdade e ver
dade eleitoral-, para. tomarem a fórma ragu. 
lar de partidos. Algumas, que a. logica dos 
factos t~ría. impellfdo para as armas, pre
feriram, patrioticamente, annullar-se ou 
desappa.receram da actlvidade política ; . ou
tras, foram etf~ti'vamente esmagadas pelas 
prepotencias loca.es, cuja iusufH.ciencia ag
gre~siva. ou defensiva. foi, atguma.g vezesf 
.supprjda pelo a1·~. 6° da Consiituiçã.o, que 
armou o Presidente da Repubti.ca de uma. 
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dupla força:- a. inercia e a intervenção tretanto, as competeneias da magistratUl'a. 
aetiYa-, das quaes elle é o unico juiz na ap- federal, que, actualmente, não exercita. • si 
plicaçã,o. não as que lhe foram deyolYidas pela Consti

tuição,. considerando insubsistentes, . como 
contrarias á Constituição, as ampliações ou 
restricções do decreto n. 848, da lei n. 221 ou 
de quaesquer outras do legislador ordinario. 

0 SR. ARTHUR LEMOS -· E outras nem 
cuidaram de alistamento ; só espera1•am a 
revolução. 

0 SR. MAURICIO DE ABREU- Eu cito factos 
0. SR.. ARTHUR. LEMOS - A do Pará é 

assim, não cogitou do alistamento, só espera 
a revolw;ão. . 

0 SR. MAURICIO DE ABREU - Quando ap
plica a primeira-a inel."cia-cruza os bra
ços deante dos factos que se desdobram, como 
signal de profundo respeito â autonomia dos 
Estadas, aos q uaes elle deixa a solução, pa
cifica ou sangrenta, de suas lutas parti· 
darias. 

SLfosse sincera essa interpretação, te
riamos assistido a numerosas inversões poli· 
ticas nos Estados. 

Quando applica a segunda-a intervenção 
activa.-é, naturalmente, porque julga a pri
meira inconveniente ou insufllciente. 

A primeira. é sempre o conei tamento ás 
opposições para perturbarem a Yida legal 
dos Estados; a segunda, póde ser ou a defesa 
e manutençã.o da autoridade legal ou a an
nullação desst~. autoridade em faYor das op
posições. 

Todos veem, todos sentem o perigo da for· 
mula Yaga, indeeisa e quu.si amorpha do 
art .• 6° da Constituição que o Congresso Na· 
cional nunca quiz regulamentar, preferindo 
abandonar a sua interpretação aos caprichos 
ou ás inspirações do patriotismo do Presi-
dente da Republica. • 

Demais, os 'Vencidos de hoje podom se1• os 
Yencedores de amanhã, e ambos, por uma 
especie de taeito assentimento, preferem 
conservar á mão, para manter a Yictoria e 
para represalias, as mesmas armas com que 
se iiagellam. 

Sr. Presidente, depois da reYolução de 
setembro, o partidorepublicano federal scin
diu-se em dous, que em sE~guida se ·appare
lbaram para as· lutas ciYicas, apresentando 
aos suifragios n.acionaes os seus candidatos â 
Presideneia e Vice-Presidencia da Repu· 
bJica. 

Estes partidos, tão penosamente formados, 
contando ('ada um delles, em seu seio, brazi
le iros illustres,cheios de responsabilidades do 
presidencialismo que, para mim.ltem sido até 
agora, incompletamente applicado ou antes, 

incomprehend:ido, em Yirtude da! interpre
tações feitas, justamente atravez dos 'Vicios 
Ja.rlamenta.ristat. A unidade ou dualidade de 
direito. Alguns prégam que se deve manter 
a dua1idade de direito como cara.cteristica. 

da autonomia dos Estados, ampliando·se, en-

Lembro-me, agora, que o Supremo Tribu
nal não toma conhecimento de recursos elei
toraes, porque delles não cura a Constituição, 
e, si o faz, em relação aos crimes de 
moeda falsa, é por motivos do ordem pu
blica. 

A incoherencia desse tribunal ê manifesta, 
pois tão legítimos e dignos de defesa são os 
dirE'itos politicos quanto os de defesa nacional 
contra oc crimes de moeda falsa. 

Colloco-me ao lado dos que desejam a uni
dade do direito, como o laço mais forte que 
prenda os Estados á União, e como o penhor 
mais seguro da. vida e conservação da nossa 
nacionalidade. 

Uns querem a intervenç~o federal sob a 
formula. vaga e indeterminada qual a do 
art. 6°, mas eu a. prefiro regulamentada. 

Todos desejam a perfeita discriminação 
dos bens e rendas da União, eYitando-se, 
cuidadosamente a .competencia de taxação 
cumula.tiYa. do art. 12, fonte perenne de 
desgostos Gl confUctus il•ritantes dos Estados 
com a Uniã.o. 

A respeito do estado de sitio, entendo que 
elle deve se1• regulamentado na ptopria. 
Constituição. 

Não apresento um programma de revisão 
constitucional; cabe aos futuros partidos fa· 
zel-o. Ha out1•os pontos secundarlos que a pra.· 
tica de 14 annos de regimen republicano 
terá. demonstt•a.do a omissão, in&uíficiencia 
ou inconveniencia de nossa. Constituição. 

Si a reYisão não deve ser tentada. sem um 
plano reftectido, obra de habilidade saperior 
o de patriotismo prudente, porque não ta
mos partidos e porque não haja quem tenha 
suftlciente prestigio político para assumir a. 
gra.Ye responsabilidade de inspirar e dirigir 
uma forte corrente opinião revisora, capaz 
de, com segurança, melhorar e não defor
ma•r ou deturpar o bello monumento que nos 
legaram os constituintes de 1891, appelle· 
mos, então, para as formações artifi.ciaes de 
partidos como na Ameriea. do Norte, o.nde os 
actuaes-o democrata e o republicano, de 
ha muito,.se diiferenciam não por principias, 
mas pelas bandeiras do mono e bí-metallis
mo, liTre cambio e preteccionismo e por 
tantas outras cogitações ou problemas eco· 
nomicos, :financeiros e políticos que se im
ponham á vida e acti:viâ:&de na.cionaes. 

Nas republicas, o peder constitucional, 
que faz o revesamento des partjdos politi,.. 
cos no Governo, é a soberania popular, pe .... 
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?ante a qual comparecem os partidos eom 
seus pt-ogrammas, ·fazendo demonstrações de 
sua .puja.nça e disciplina. 

Nos Estados Unidos; os prodomos das elei
ções gera.ea se annunoia.m por uma. agitação 
politica intensa que se propaga por todo o 
paiz. · 

·As commisaões, a.s convenções, os caucu~ 
de cada. pa.rtido publicam os seus manifes
tos ou plataformas, díscutem a. vida. pu ... 
blica. dos candidatos; realizam meetings e 
-conferencias; appellam para o sentimenta· 
lismo popular, para. o interesse de classes, 
em tlm, para. toda.s as manobras eleitora.es 
-conhecidas e até mesmo para a corrupção 
do eleitor· por promessas brilhantes ou 
ameaças, e compra. de votos. 

Mas, no momento da batalha campal, ·os 
eleitores de cada partido penetram livre
mente nos comicios, onde depositam suas 
cedulas que serão, com verdade, apuradas. 

o vencido, ainda pertencente ao partido 
governamental, inclina-se respeitoso ante o 
·vencedor, sem humilh&ção nem espírito de 
hostilidade. 

Esse respeito pela victoria. leal em m·nas 
livres, é um sentímento que o povo ameri
cano cultiva como uma valvulada segurança 
para a vida. dos partidos e para a conser· 
vação da propria nacionalidade. 

Todos sabem que na Republica. Norte Ame
ricana alguns presidentes teem sido eleitos 
com uma pequena maioria sobre seus com
patidores, e que, ha pouco!3 annos no Chile, 
Er•ra.suriz foi eleito, ape!las,com uma maioria 
de cinco ou seis votos. 

Si os pa1•tidos que possa suscital' o revi
sionismo requerem tompo para a sua orga
nização e disoi_plina, forneçamos um doa ele
mentos do :problema, antes que se avolume 
o numero daquelles que já. desesperam de 
achar remedio legal dentro de nossa Consti
tuição, para solver as nossas crises politicas, 

-economicas e financeiras, e antes qu~- a po
litica. dos governado1•es entre na segunda 
pbaso da qual ha prenuncias muito elo· 
quentes. 

Todos os Estados estão equilibrando os 
seus orçamentos , diminuindo des_pezas , 
o1•eando fontes de l'endaa, e, no momento 
em que tiverem reservas, se colligarão, e o 
Presidente da Republica será. eutão o pri
sioneiro dos governadores. 

Eis o reverso da medalha ! 
Lembremo-nos de que nos Estados Unidos 

a guerra. de secessão não foi feita por causa 
dos sentimentos humanitarios pelos escravos, 
mas por motivos ec&nomicos e politicos que 
-creá.ram uma. situação de predomínio no Go· 
verno e nas posições o1Dciaes dos políticos 
,dos Es-tados rfcos como eram os do Sul. 

Nós, Sr. Presidente, que somos os amigos 
pessoaes e políticos dos governadores de 
nossos Estados, com elles empenhemQS os 
nossos esforços, a.flm de .dar-se vida e fórm& 
á.s minorias estadua.Ets, de modo a eonsti• 
tuíla.s em partido regular que voluntaria. 
mente eontra.pomos ao nosso. 

As opposições que possuem imprensa., urnas 
li.-vres e uma. tribuna. pa.rla.mentãr teem uma. 
valvula. para respirar e viver e dispensam 
os processos violentos ou o indifferentísmo 
politico, a. abstenção. 

A solução que proponho é a.da propría. Con
stituição, quando no art. 28 garante a repre
sentação das minorias. E' a solução que o 
general Quintino Bocayuva, illustre patriar
cha de nossa. Republiea., deu quando presi
dente do meu Estado ; e, assim, o i1lustre 
presidente do Sergipo. _ 

E' á. essa. nobre e lea.l comprehensao 
dos deveres constitucionaes que devo a. honra. 
de poder hoje dirigir a palavra. a esta Ca.
ma.ra que, dentro em pouco, enviará. á. ss.n· 
cção a lei da. reforma. eleitoral, em satisfação 
a.os recia.mos da opinião nacional e aos de 
nossos proprios sentimentos, 

Para que esta lei tenha a eftlcacia. futura, 
o:lfereçamos á Republica. este penhor da. 
no:ssa sinceridade. Nós que somos os chefes 
poUticos, ou de nossos Estados, ou de noss~ 
distríctos eleitoraes, ou de nossos munl· 
cipíos, ou de nossos districtos de paz ou de 
nossos campa.narios, sejamos ao mesmo tempo 
os fiseaes ou os executores leaes desta. lei; e 
a.quí, na verífteaçã.o de poderes, juizes inte
gras do allegado e provado pelas urnas livres. 

Sr. Presidente, eu sou o mais moço de 
todas quantos assjgnaram a manifesto repu
blicano de 1870 e o unico que tem a.ctual· 
mente um logar na. representação na.ciona.l. 

A minha. longa. e sincera cohereneia. poll
tiaa me inhiba de unir a minha. voz A de 
tantos republicanos que procla.ma.m: Ntto d 
esl:a « RepubUca que sonhamos ! 

A Republíca. que sonhamos nãG sahíu de 
nossas cabeças para a propaganda., p~1·a. as 
classes armadas, cuja convicQão conquis· 
tamos, para. o 15 de novembro e pa.ra. a Con
stituição de 24 de Fevereiro, como na bellac 
ficção grega, Minerva. irrompeu da cabeça. de 
Jupiter, perfeita e forte ! 

Demos a. vida. e :tórma. á. Repulica; resta
nos servil-a. com dedicação sem intermit ... 
tencrlas nem desfallecímentos, inspirando-nos 
em estreita. solidariedade política, que tudo 
V'!nce, e que, até mesmo nas derL·ota.s, en
contra estímulos para as proximas victorias, 

O progresso obedece a leis proprias ; & saa 
evolução não se faz aos saltos, mas percor• 
rendo, penosamente, cada. um dos cyclos gra.
da.tívamente superiores. Não creio que elle 
se represente por uma. linha direetamente 
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ascencional sem fracturas nem oscíllações, 
mas por uma curva cheia de numerosas 
ondulações, ascendentes e descendentes. 
As descidas significam as crises politicas, 
economicas, financeiras. o indifferentismo 
politico, as conflagrações revolucionarias, 
emfim tantos outros obstaculos que o .pro
gresso encontra ; as subidas, s ascenções:
abundancia de viveres, o conforto. o des
envolvimento da confraternização é solida
riedade humanas, a instmcção, a. educação 
cívica, o desenvolvimento das artes e scien
cias, omfim, a paz e a liberdade. 

A vida de uma nação o o deson volvirnento 
de suas instituições politicas não se podem 
medir pela. nossa impaciencia o é nom obra 
exclusiva de uma. goração; a IH'opria natu
reza complexa de taes cousas repelle essa. 
impaciencia. 

Contrariamente aos nos.;os antecedentes 
historicos e tradicções revolucionarias, todas 
republicanas, fizemos. entretanto, coincidir 
a. nossa. indopendcncia com a monarchia, 
como um govet'no central que podia mais 
facilmente set• fo1•talecido afim de garantir 
a. integridade nacional. 

A monarchia, não tinha tl'ndicções na. 
Ame1•ica, o nhi não podia crear raizes ; ella 
significava, apenas, uma evolução poli
tica p1•udontc, timida. E si durou mais 
tempo rlo que compo1•ta.va. ossa phase evolu
tiva., foi dcvirlo á. syrnpn.thia, respeito o con
sldera~ã.o que os bra.zUeiros consagravam a 
Ped1•o 2a, pessoa.lmente, do que ao regimen 
de que elle era. representa.nto. 

O Imperador, tornàndo·se vellw doente e 
inca.paz âo governo, tornou-se urgente o 15 
de novombro. Toclos sabem que os republi
canos havin.m collocado a propaganda no 
terreno de to1•nar impossível o terceiro 
reinado, e, neste pJnto, tínhamos a sympa
thia o adhesão de grande numero de monar· 
chistas. 

A independonciu. foi om 1822 e o primeil'o 
anno de paz foi em 1848 ! 

Perdemos a Cisplatina. ; flzomos o i de 
Abril; a província do Rio Grande do Sul 
separou-se em 1835 para constituir a he1•oica 
republtca doPirn.tinin quesó em 1845 volveu 
ao seio da Patria Brazileira,convencida, mas 
não vencida, tanto que o Imperio tratou com 
ella como de potencia. pax·a potencia. 

Tivemos a. revolução de 1842 em Minas e 
S. Paulo e depois a de 1848 em Pe1•nambuco, 
que se terminou com o assassinato juridico 
de Nunes Machado, cuja voz mascula e cheia 
de n.ccentos pa.trioticos, tantas vezes fez 
echoar nesto recinto o sou liberalismo. 

Si são precisas comparações, ahi está a 
Historia! 
· ·Sr. Presidente, cha.m:~.rei a a.ttenção dos 
republicanos e dos patriotas para a fatali· 

dade da lei biologica- Não ha maior infoJ'·· 
tunio do que ser pequeno, fraco e pobre. 

Congreguemo-nos . todos, em um terreno 
commum e sympathico, qual o de promover 
a grandeza e prosperidade da Patria Bra,zi. 
leira, que,inteira, recebemos do regimen quo 
combatemos e eliminamos, e que, inteim,, 6 
nosso inilludivel de-rer legar aos vindouroF::, 
mas republicana, forte e amada. 

São estas as considerações que julgue1 
4ever fazer no momento em que se ultima <t 
discussão da reforma eleitoral. Muito bern. 

O Sr. Presidente-Não lla ma.iu 
óradores inscriptos. Si ninguem mais :ped.e a 
palavra •.. 

O Sr. Buleão Vianna-Peç:o a 
palavra. 

0 SR. PRESIDEl'iTE-Fica a. discu.:;sã.o a.dli~d;:t 
pela hora. 

Fica a discussão adiada, pela. hora. 

O Sr. P••esldente- Tendo dn.d.o n. 
hora, designo para amanhã a mesmn. or,.lcm 
do dia do hoje, isto é: 

Continuação da votação do projecto n.2l51 
de 1904, determinando que os tabellião3 do 
notas do Districto Federal passem a ser de.· 
nominados «nota-rios publicos» e dando outrac-; 
providencias, com parecer e s11bs~itutivo da. 
maioria da Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça e voto em separado c sub· 
stitutlvo do Sr. Germano Hasslocher (li} <lin
cussão) ; 

Vota~·ão do projecto n. 230, de 1904, ttuto·
rizando o Poder ~xecutivo a abrir ao Minif.:. 
terio da Justioa e Negocias Interiores o cre 
dito especial do 500:000$ para occoner ttft 
despezas com a realização do Congresa~· 
Scientidco Latino-Americano em 6 de agosto 
de 1905; concede porte gratuito para a cor·
respondencia pastai e telegraphica do mesm'1 
congt'esso e dando outras providencias (2" dis
cussão); 

Votação do projccto n. 243, de 1904, auta .. 
rizando o Poder Executivo a conceder· um 
anno de licença, com o respectivo ordena.do, 
a José Thomaz de Aguiar. Gusmão, 3° escri
pturario da Delegacia Fiscal do Thesouro 
Federal no Estado do Pará. em prot•ogação á; 
que lhe foi concedida para tratar de su1~ 
~aude, onde lho convier {discussão unica.); 

Votação do projecto n. 244, de 1904, auto
rizandó o Poder Executivo a conceder ao me· 
dico do Hospital de S. Sebastião Dt•, José 
Lopes da. Silva Junior um anno de licença,, 
com o respectivo ordenado, em proroga.cão 
da. que lhe fui concedida. pelo decreto 
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n. 1.084, de 26 de outubro do anno passado 
(discussão unica.); 

Votação da emenda do S:mado ao projecto 
da. Camara. dos Deputados n. 63 A, deste 
anno, que autoriza. o Presidente da. Repu
blíca. a a.brir ao Ministerio da. Industria, Via
ção e Obras Publicas o credito extraordinario 
de l2:80l$8i0, em execução de sentença pas
sada em julg-ado em favor dos engenheiros 
Lucas Proença e Antonio da Costa Junior 
(discussão unica); 

Votação do projecto n. 188 A, de 1904, re
levando ao ex-Deputado Antonio de Amorim 
Garcia a prescripção para recebimento dos 
subsidias correspondentes ao tempo decor· 
rido de 18 de dezembro de 1891 a 20 de ja· 
neiro de 189.2, aos quaes tem diNito como 
membro do Congresso Nacional na.quella. 
êpoca, com pareceres das Commjssões de Fa.· 
zenda e Industria e de Orçamento e emendas 
desta ultima(.~"' discussão); 

Votação do parecer n. 41, de 1904, conce· 
dendo licença. por tres mezes, ptra. tl·ata
mento do saude. ao Deputado Rn.ymundcJ 
Nery {discussão uuica.); 

Votação do parecel' n. 121, do 1903, indo
ferindo o requerimento em que o Dr. João 
Pedro de Aqui no pede dispensa do resto do 
tempo que fo.lta no seu externato pa.ra. com· 
plotar os dous annos de tlscaliza~ão prêvin. 
exigida pelo artigo 366 do Codlgo d~ Ensino 
(discussão unica); 

Coutinuaçii.o da discussão unica. das emen· 
das do Senado, constantes do parecer da 
Commissii.o Especial, sob n. 24t-!, de 1904 e 
sobre o projecto· n . 107· C, de 1903, refor· 
mando a. lei eleitoral p;\ra. eleições f~der.~e:;; 

33 discussão do projecto n. 216, de 1904, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Fazenda o ct•edito extraordi
nario de 554$351, para pagamento ao juiz 
federal do Espírito Santo Dr. Raul de Souza 
Martins, em virtude de sentença; 

sa discussão do projecto n. 235, de 1904, 
autorizando o Potler Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Industria., Viação e Obras Pu
blicas o credito oxtraordina.rio de 7:263$874 1 

para. rea.liza.r .o pagamento devido a. Arthur 
Bello, funccionat•io da Repartição G~ral dos· 
Telegra.phos, relativo a vencimentos dos 
exercícios de 1898 e 1899; 

Discu~sã.o uoica do projecto n. 250, de 
1904, autorizando o PodJr Executivo a con
ceder seis mezes de licenç~, com o raspe
cti vo ordenado, ao inspactor de fazenda d0 
Thesouro Federal bacharel Luiz Vossio Brh 
gido, em prorogação âquella. em cujo goso 
se acha, para. tratamento de sua. sa.udo 
onde lho convier; 

2a discussão do projecto n. 131 A, de 1904, 
concedendo a pensão mensal de 500$ á vi uva.. 
do ex-Senador do Imperio Dr. Gaspar da. 
Silveira. Martins; com parecer e emenda. da 
Commissão de PenSÕ(3S e Contas. 

Lova.nt:1-se a. sessão ás 4 ltoras e 30 roi- · 
nu tos da hrde. 

DECI,AR.AÇÃO 

Declaro que, si estivesse presente á. ses· 
são, na. occasião em que se votou o pro
jecto n. 121, deste anno, que torna. obl'iga .. 
toria a. va.ccinaçã:u contt•a. a va.rlola., teria. 
votauo a favor do mesmo projeeto. 

Sala da.s sessões, 27 de outubro de 1904··. 
-Felix Gaspa1·. 

136° SESSÃO E!\I 28 DE OUTUBRO DE ·1904 

PNgidenaÍt'l dos Srs. Julio do Mello (1° Více-P./·esidente), Alencar Gtdma1•c'tes ( {o Sec1'fi'
tario) e Julio de lllello (1° Vice·P1·esidente, 

Ao meio-dia procede-se á. chamaúa, a que Albuquerque, Moreira Alves, Cornelio da.. 
respondem os Srs. Julio de Mello, Pereira. FllnseGa, Elpidio Figueiredo, R.~oymundo do 
Lima. Alencar Gnimarães, Thomaz Accioly, Miranda, Eusebio da And1•ade, Arroxellas 
Joaquim Pires, Bricio Filho, Sá Peixoto, Au- Galvão, Rodrigues Dol'ia, ~'elisbello Freire, 
relio Amorim, Luiz Domioguos, Bezerril Domingos Guimarães, Bulcão Vianna, Eu
Fontenelle, Ed\la.tdo Studa.rt, Gonçalo Souto, genio Tourinho, Garcia Pir&s, Sltyro Dias 
Eloy de Souza, Izidro Leite, Tei~eil•a. de Sá, Alves Ba.l·bosa, Pa.ra.nhos Monteaegro, Ber~ 
Affonso Costa. Celso de Souza., Medeiros e nardo Horta., MBllo Ma.ttos, Erico Coelho ,.. 

Vel. VI 84 
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Fidelis Alves, João Baptista,Galvão Baptista, 
Henrique ·Borges, Mauricio de Abreu, Carlos 
Teixeira Brandão, Francisco Veiga, Estevão 
Lobo, José Bonifa.cio, David Campista, An· 
thero Botelho, Adalberto Ferraz, Calogeras, 
Carvalho Britto, Olyntbo Ribeiro, Lindolpbo 
·Caetano, Olegario ·Ma(}iel, Wencesláo Braz, 
Ferreira Braga, Candido Rodrjgues, Herme
negildo de Moraes, Joaquim Teixeira Brandão, 

·Costa Netto, -Paula Ramos, Juvenal Miller, 
Barbos~ Lima, Germano Hasslocber, James 
Darcy, . Cassiano do Nascimento, Vespasiano 
de Albuquerque, Diogo Fortuna e Homem 
de Carvalho. 

Abre-se· a sessão. 
(O Sr. Julio de Mello, 1° Vice-Presidente, 

dei:x;a a cadeira da presidencia, gue e OC· 

cupada pelo Sr. Alencar Guimarlies, 1° Se· 
cretario.) 

E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. Oalogeras - Sr. Presidente, 
na . redacção . para aa discussão do projecto 
do Orçamento do Interior, no n. 27 do art. 1 o, 
ha um erro de impressão, quo, a. permanecer 
no impresso que vae ser submettido á dis
cussão, equivaleria a não se observar o voto 
expresso da Camara.. 

No decurso da 2• discussão apresentei uma 
emenda, que no pa.rece1• tomou o n. 13 e foi 
acceita pela Camara, conforme consta do 
Diario do Congresso, em que é relatado o que 
se passou na. sessão em que se votaram as 
emendas. 

Consta da. actn. de~sa sessão que a referida 
emenda foi apoiada, em segttida posta a 
votos e approvada. 

0 Sa. FRANCISCO VEIGA-Apoiado. 

O Sa. CALOGERAs-Nesta!i3 condioões, e aca· 
bando de dar o testemunho da. ex:actidão do 
que estou affi1•mando o honl'ado Deputado 
Sr. Francisco Veiga, acho conveniente que 
V. Ex. mande rectiflcat• o impresso que deve 
se1• distribuído á Camara, afim de que se possa. 
fazer a corrigenda a que alludo, no decurso 
da. discussão. 

era. dado interrompel-o para pedir•Ihe as 
explicações que neste momento solicito de 
S. Ex. 

O trecho do discurso d'> nobre Deputado 
a -que me refiro ê o seguinte: 

«Sabe V. Ex., o honrado Deputado por 
Pernambuco, que no momento presente se 
senta nessa cadeira de Presidente, sabe tão 
bem, quanto quem melhor o saiba, si não 
sabe mais do que não importa quem seja, 
que abalados os laços de uma antiga ami.; 
zade, quando alguem esperou que fosse pos
sivel me esquecesse eu ·mesmo de mim 
proprio ou do que me devo, até o ponto de 
ir a esse thesouro inviolavel buscar do
cumentos para voltar, como as tlechas do 
Partho, con-tra o amigo da vespera, esse 
alguem ouviu desde logo que jámais me 
poderia passar, um minuto que fosse, pela. 
mente, um p6nsamento tão indigno!, 

Estas palavras, como vê a Camara, podem 
se1' traduzidas por algum espírito perverso 
de modo desairo:30 para mim •.. 

0 SR. GERMANO HASSLOOHER-Não apoiado. 
0 SR. JULIO DE MELLO- ..• como a 

muita gente parecer que o nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul tem no seu ar· 
chivo documentos .que compromettem a 
minha. bonorabilidade. 

O Sa. BARBOSA LIMA - Absolutamente 
não é este o meu pensamento. 

0 SR. JULIO DE MELLo-Demais, Sr. Pre
sidente, tendo eu sido immediato auxi
liar da a.d.ministração de S. Ex. em Per
nambuco, já como chefe da policia, já como 
secretario da Justiça. 1 • 

0 Sn. TEIXEIRA DE SÃ -Um oxcellente 
auxiliar. 

0 SR. JULIO DE MELLO -.,. ao espírito 
de alguem poderia acudir a idéa rle que, no 
exercício de qualquel' desses cargos, prati· 
quei algum acto menos digno, de que S. Ex. 
tenha em seu archivo a prova. . 

0 SR. BARBOSA LIMA - Não está isso nas 
minhas palavras absolutamente. o Sr. Presidente - A Mesa at

tenderá á reclamação de V. Ex. 0 SR. JULIO DE MKLLO- Sr. Presidente, 
o Sr . .Julio de Mello-Sr. Presi· o nobre representante do Rio Grande do Sul 

dente, no discurso, bontexn proferido nesta tem nesse a.rchivo algumas carta.s minhas, 
como eu tenho no meu outras tantas de 

Casa pelo honrado Deputado pelo Rio S. Ex:. Nestas cartas escriptas as. Ex., logo 
Grande do Sul, cujo nome peço licenca. para que se retirou de Pernambuco, por haver dei· 
declinar, o Sr. Barbosa Lima, ha. uma re-

terencia á minha pessoa, a qua.l,pelos termos xado a administração do Estado, encontram· 
em que está. concebida, póde prestar-se a. se c~n~eitos _meus a res})aito da .sua pessoa e 
interpretações malevolas. . ~dm1mstr~çao, que atnda hoJe mantenho 

Presidia aos nossos trabalhos na occasião : lDalteraveis • 
.. em que fallou o nobre Deputado, e não me · O SR. TEIXEIRA DE SA - E eu tambem. 
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O SR. Juuo DE MELLO -As cartas que 
·S. Ex. me dirigiu guardo-as, como outros 
tantos attestados da lealdade e correcção 
com que procedi ao lado do emerito Depu
, tado pelo Rio Grande do Sul durante a aspera, 
:porem, nobre jornada republicana, a cujo 
termo chegámos a 7 de abril de 1896. 

0 SR. TEIXEIRA DE SÁ - Dou teste
m unho disto. 

0 SR. JULIO DE MELLO - Agual\lo tran
quillo, em minha consciencia de homem de 
bem, a explicação que peço a S. Ex.. 

Tenho conoluido. (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Barbosa LiUla (.') -
Sr. · Presidente, acudo com a m•üor satisfa
ção e verdadeira alegria ao appello que me 
fez o honrado Více-Pr·esidente desta Casa. 

V. Ex. ha de estar recordado de que o 
· trecho do meu discurso, que o illustre 

Sr. Deputado por Pernambuco acaba de reler, 
corresponde precisamente á parte da minha 
o1•acão em que me referia. ao uso que qual
quer individuo pode fazer de docume.ntos 
pertencentes ao archivo de sua vida privada. 

Recordava que, tendo havido, em certa 
~poc<~,, quem me julgasse capaz de me ser
vir de documentos do meu arclüvo para 
explorações menos dignas contra o honrado 
Deputado e meu antigo e emerito auxiliar, 
eu lhe respondera, desde logo, de modo a 
fazer ver o meu pensamento sobre esse ge
nero de relações. 

Não quiz fazer crer que exhstissem nesse 
arcbivo outros documentos que não fossem 
sinão motivo de justa·alegria e verdadeiro 
desvanescimento reciproco pat'a S. Ex. e 
para mim. 

Não houve, e não podia haver, digo-o com 
a maio1• 9-bundancia, a menor insiouacão con· 
tra a honra, lisura e lealdade . com que 
S. Ex. collaborou sempl'e em minha admi
nistração, da qual só tenho motivos de me 
recordar como de um periodo da minha vida 
em que, si alguma cousa fiz pela Republica, 
foi por ter ao meu lado auxiliares da ordem 
e valor de S. Ex., o que confirmo, com a 
maior alegria, neste momento. (.tYuito bem; 
muito bem.) 

O Sr. lHauricio de Abreu
Sr. Presidenta, o discurso que hontem pro
nunciei e hoje veiu publicado no üiario do 
Congresso, com a declaração de não revisto, 
mostra 9ue foi incompletamente apanhado, 
de maneu•a que alguns conceitos que emitti 
1lcam obscuros e outros deformados. 

•(·) Efl\e diHcuno ulo fol revisto pelo orador, 

Comprometto-me a revel-o completamente, 
afim de ser publicado na integra. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

Pa.ssa.se ao expediente. 

O Sr. Brieio Filho (se1·vindo de 
1° Secretario) procede á leitura. do seguiu til 

EXPEDIENTE 

Requerimento de Maria Carolina de Jesus, 
pedínd.o reversão da. pensão que percebia. 
sua finada irmã.- A's Commjssões de Pen
sões e Contas e de Orçamento. 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, 
o seguinte 

PR.OJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o E' creada nas Faculdades de Me

dicina do Rio (le Janeiro e da Bahia uma 
cadeira de clínica das molestias intertropi
caes. 

§ 1. 0 Par.l o ensino pratico desta. ca.deil•a. 
o Governo instituirá enfermarias apropria
das c laboratorio com o material neces
sario. 

§ 2. o A cn.deira de cl1nica das molestias 
intertrupicaes será classificada na sexta 
secção e no sexto anno do curso de sciencias 
medicas e cirurgicas. 

§ 3. o E' o Governo autorizado a abril· os 
creditas necessarios para a instituição e 
funccionamento da referidtL cadeira. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 28 de outubro da 1904.
MeUo Mattos. 

O s~·. 1\'.ledei ros e A.Ibu
quer4Jtle-Sr. Presidente, não só V. Ex. 
e a Camara, como até toda a imprensa dia
ria lastimaram o tempo que se perdeu hon
tem com explicações pessoaes. 

Eu me renderia a essa consideração geral. 
Mas a Camara ha de convir em que não 
posso ficar sob o peso das novas accusações 
feitas pelo Sr. Barbosa Lima., 

Si S. Ex. so tiv~sse limitado a defender-se 
do que eu havia dito, embora o ftzesse com 
a maxima aspereza, seguramente eu não 
voltaria á questão. 

Mas S. Ex. desenrolou uma serie de ac
cusa.ções novas. 

Creio mesmo, 81•. Presidente, que na.s ac
cusações que eu 1lz aqui, em todas as questões 
em que toquei, nio me afastoi dos as;umptos 
que entendiam com a polit.tca. geral, com as 
runcçõcs de Deputado, com as funcções de 
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governador. S. Ex., porém, foi um pouco 
mais longe. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não, senhor; fez-me 
accusações bem graves. 

0 SR. :MEDEIROS E ALBUQUERQUE-Eu não 
digo que V. Ex. fizesse mal, nem me arre
ceio do que v;t até onde queira ir. Chamo a 
attenção para um facto positivo e é que S. Ex. 
não ficou apenas no terreno da •política ge· 
ral. 

Agora mesmo acaba de se dar um episodio 
acerca da.leitm•a de documentos. S. Ex. em 
um trecho do seu discurso, em que f~:z uma 
tirada do oratoria., fallou de escrinio de do
cumentos particulares que não devem ser 
lidos. 

o unico documento que eu li, Sr. Presi
dente, foi um telegramma dil'igido a Medei
ros e Albuc1uerqne, deputado, e assignado IJOr 
Barbosa Lima, gove1·nador". 

Todos sabem que quasi sempre os Deputa
dos, quando recebem esses telegrammas cos· 
tumam a. tê publical-os nos jornaes. 

0 SR. BARBOSA LIMA -Referi-me a con
Torsas particulares, intimas, a confidencias. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Por
CtUe em uma phrase muito injuriosa S. Ex., 
fallando no desdobramento da minha perso
nalidade, dizia: o immoral desdobramento 
de personalidade de quem não diz aqui o 
que diz lá fóra. 

Mas, Sr. Presidente, em todo o correr do 
meu discurso não me afastei do terreno da 
polltica geral. ' 

Na parte propriamente em que procurou 
refutar o que eu tinha dito aqui, S. Ex. con
testou que jamais me tivesse manifestado 
estar em divergencia. cum a sua bancada, 
esperando nessa occasião voltar para a poli· 
tica de Pernambuco. 

E' evidente que eu não tenho provas com 
que possa confirmar isto. Póde até- quem 
sabe-ser um erro da minha memoria. 

O que é positivo, entretanto, é que nesse 
tempo, logo após esse facto, o rompimento 
entre S. Ex. e a sua bancada foi completo. 
Depois, as cousas tomaram outro caminho. 

A possibilidade de mudanças em S. Ex. é 
tão frequente quo não será de espantar mais 
uma ••• Ha pouco menos de um anno, nesta 
Casa, se ouviu a palavra indignada de.s. Ex. 
trovejando contra o Sr. Lauro Sodré por te1• 
proposto a. mésinha de um charlatão político 
ou qualquer causa semelhante, quando le
vantou a campanha da revisão. Hoje o 
Sr. Lauro Sodré ~o salvador da Republica. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Sou revisionista 
hoje1 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE--Não 
sei. 

0 Sn. BARBOSA. LIMA.-Pal'eco. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE.- Sct 
apcnns que, tendo o Sr. Lauro Sodré profe~ 
rido o seu dizcurso, no Senado, em um dia, 
V. Ex. lhe respondeu aqui em nm dos dia/! 
immediatos e que ne:;::sa. occasião ou defendi o 
Sr. Lauro Sodr~. Entl'etanto, hoje, emboro, 
não conste que ello tenha mudado, . vejo- o 
tido por S. Ex. como o salvador da Patria .. · 

S. Ex. não achou exacto que devesse qual
quer gratidão á Camara depois da sua re· 
nuncia. Não foi, segundo disse, pelas solici
tações da Camara que voltou atrás e sim 
por motivo da ordem particulat•, .sobre oB 
quaes tem o direito de se calar. 

Parece·me, não obstante, que isso não O· 
desliga da gratidão para com a Camara, at· 
tendendo a que, fossem quaes fossem os mo
tivos, a renuncia só podia desapparecer pelo. 
acto que a Camara praticou, não tomando 
conhecimento della. 

Por ultimo, a questão da denuncia. S. Ex. 
tambem explicou: não denunciou o Presi·· 
dente da Republica, porque os jnizes são o
que toda gente vê: é esta putrefacçã.o que 
nos cerca. 

Mas ha outra razão melhor: S. Ex. nã.u 
denunciou o Dr. Rodrigues Alves em janho. 
porque em outubro a Garoara votou a vacci .. 
naoão obrigatoria ! 

Vê-se assim que as causas apparecem d.t3-
pois dos effei tos ; é uma doutrina philoso~ 
pbica inteiramente nova e· que no meu Ia.bo·
ratorio do Pedagogium nunca. foi ensinada ..• 

Esta. foi a materia. pi'opriamentc de defesa.,. 
de refutação ao discurso que eu acabava de 
proferir. . 

Foram os unicos pontos em que S. Ex:. 
tocou. A seguir vieram ataques formae:l 
feitos a mim. Desses ataques eu me defl3n· 
darei l'a}Jidaroente. 

A primeira accueaç·ão é que fui om 189:2 
e 1893 uma penna mercenaria. 

Senhores, quem pensar no Tempo e no 
Figa1·o lembrar-se-ha que o jornalismo go
vernista daquella época não é o mesmo da 
agora. 

Quando comecei a. redigir o Figm·o, tomei 
par:tido a favor do Marechal Floriano. Go
vei·no e opposição nesta Casa qaasi so con· 
trabalancavam. Foi o tempo em que appa· 
receu o manifesto dos 13 generaes, em que, 
logo após, rebentou a. revolta. de 6 de se. 
tembro, época agitada, época em que sar-se 
jornalista era uma posição de perigo e d.e 
sacriftcios, que não dava lucros. · 

A prova de que a cousa. não eru, muito de .. 
sejada é que dura.nte muítG tempo o Figaro,· 
jornal de que fui fnndador ~ redaotor, era,') 
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:m~co g,ue d.afGnJia. o Govm•no de então contra J rn.zão sensata., parta de. quem pttl'tir. Ouve
toda. a nnp:rensn. uest,n, Capital. me a mim, si estou presente como faz aos 

E n. proya de que eu não devia ser tão outros empregados. ' 
wercenarw é que depois desses aconteci- Sempr\3 mo externo com a maior fran
.-:aentos S. Ex. me chamou, no telcgramma Quoza; divjrgindo muitas vezes dos seus 
11ue hont.:>m li, intemei·ato ·reprttlicano. actos. 
Achav,a a minha penn~ purissima... D'3vo trazJr ~ puhlico essas dive1•gencias ·? 

S. Ex. fa.llou de mmhas def~s:ts ao go· Comprehende-se que não. 
ver no do Dr. Passos. Eu procederia indignamente si defendesse 

Se~l~ore.s, eu faço parte da n.:i:uínistrJ.çi'lo n~t presença. d'elle um acto e o combatesse 
::11'J.mclpal. cá r'ór<1.; si o defendcsl:!o durante a sua 

Estou ao Ia.do rle um P1•efeiéo que eatraH a.<lmiaistmçã.o, e, qnando elle sahisse, o 
JJara o seu cal'ga disposto a. ma perseguir. viesse combater; mas compt•ehende-se que 

lnstitniu Jogo no pl'incipio um inquerito ou, .n.o mesmo tempo jornalista e homem de 
~J?-inucioso sobre todos os meus actos, inves- administração, não posso ir para a im
-;ilgando documentos e factos. prensa censurar actos que conheço exacta· 

Acabou, afinal, por concortlar com .a orien- mente porque estou envolvido nos ba.sti.do· 
tação que até então eu seguira. res dessa administração. Poder-se-ia. distia-

Fez alterações pessoaes de detalhes, mas guir bem ondo acabava o meu conheci• 
·'lerificou a inanitlade das accusações que me meoto como jornalista e começava como 
.levantavam. burocrata? Creio que não. 

A este homem tributo, como é natural, D'ahi, o facto de não censurar tantos 
1una forte gratidão, pela maneil'a. gentilis- actos mnnicipaos eomo censuro os de outms 
r:lima por que me tem tratado. arlministrações. 

Isto, porém, não me levou nunc.~ a fazer- Aliás não são tantos actos, porque não são 
lbe o sacrificio dos principias que sempre muitos os que eu acho dignos de censura. 
sustentei. Semp1•e me bati pela autonomia n'essa administração que, como regra ge
municipal aqui ; sempre sustentei a mesma ra.l, considero brilhantissima (apoiados), tanto 
thesejunto de S. Ex. na parte rnaterial exterior, accessivel ao 

Posso appellar para. o testemunho de dous; grande publico, como na. parte propria
:lllustres representantes do Di~Stricto Federal~ mente de ll.dministra.ção interna. 
Of& Srs. Mello Mattos e Augusúo do Vas-. A miaàa. situação é ospecial, pela posição 
e()ncellos: que digam si, quando nesta Cas~ ue funccionario; e é especial não pela 
1:1{) votava a lei municipal, que tirava todas subserviencia, mas oxactamento pela con
as ::tttrilmições do Conselho e as passava para fiança. de que gozo, de esta1• na. intimidade 
o Prefeito, lei que o Dr. Passos desejava ca ... da. administração. E' natural, á. vista disso, 
l()l'osamente, digam si muitas vezes, conver- que eu não possa t1•a.zcr a ~ritica d'esta a(hni
sando com o Prefeito. a minha. opposição nistraçã.o para o jornalismo. 
tenaz e ir.fatigavel· não ia ao ponto· de o S. Ex. quiz descobrir contt-adicçõcs ou 
.ll.'J'itar, versatilidades minhas. 

Senhores, acho que ninguem poderá. Qitat• 
Os SM. ):1ELJ.o11A7TOS E Al.iGli~To DEVAS· o nomode um homem que eu tenha appla.u-

coNCELLOS- E' verdade. dido a princlpio, quando no poder, e depois 
O Sn, •. 'MEDEIROS E ALBDQUlmQUE - Dessa 

l fjí apenas defendi a parte z>efez'ente ao em
:prestimo, porque entendia o entende que o 
Distl'icto Fedel'al pôde perfeitamente fazer 
qualquer oper-ação ele creditot baseado no 
~eu impo::;to pred.ialt que dá mal'gem para o 
f:leL'ViQo de mnn, divida muito superior a 
tjuat1·o rmlhões. 

O Dr. Pas~os, (iue ao e:;píl'ito de arguns se 
ilrftgurJ. um Bujeir.o a.tra.bi lial'io e i rasei vel, é, 
a.o conü•a1·io, um dos administra.dorea que 
·1.aai8 gosta. ud ouvh• opiniões alhoias. Não 
tem duvida. ern ao •lí!lXal' convencer pm• quem 
lhe &.llre•Gnte um llum ll'gumento. 

Si muitu vo.zciJ ollo m·J ouve, não ó l}Ue 
me tenha n<~ conta do ~.úu cuusultot•, ó por
t}ue ellc expõ13 J'L'Jquontumontu ILW~ t'unc~!IO· 
.uaríos qu·3 vã.o a.u l<l611 gl.l.bluetll o quo tan· 

. cíonafazer. E ac .~eita r ~: unt!dhLtamorHB uma 

perseguido, ou injuriado na. ad VCl'Slda•le. 
AJludiu S. Ex. ás crjticns (!UB fiz ao pl'o

je~to da esta tua do marechí.\1 Floriano. 
Nunca cvmbati a. idéa dessl osta.tua. 

Votei-n, aqui e votal·a-ia hoje; apenas acho 
que a maneira como a querem executar não 
é a mais propría. 

Trata-se d.e um homem apreciado por 
todas os IJrazileiros peJa,g provas de bravura 
que deu na guerra do Paraguay; querido 
a totl us os republicanos pela sua parte de
cisiva nos successos de 15 de novembro de 
1889 e admirado dentre esses republicanos 
pelo g1•upo dos quo condemnat•am a revolta 
do SQtembro. 

Pois, si pJdemos erguer-lhe uma estatua 
dí! modo a. poler ser apreciado por todos 
os brazileil'os, porque o querem collocar, 
nn.o na. 1ltu~çã.o em q11e todos os b1•azi· 
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leiros o admiram ou, · a.o . menos, • em que o 
prezam todos· os republicanos, mas sómente 
ligado a um facto que só ê agradavel a. 
um grupo de rep.ublicanos? 

Foi isto que eu disse. Ent~ndo que a es
tatuase deve fazer do maneira que não 
suscite opposição da parte de braz1leiro 
algum; deve ser erguida ao homem que 
defendeu a. sua patria e que lhe prestou 
serviços relevantes. 

Devoainda accresc.entar que o Congresso 
jamais votou, creio eu, verba, nem deu au
torização para que se f'rigisse em uma praça. 
publica monumento algum ao almirante 
Gonçalves. Não me parece que a. sua. situação 
Seja a mesma. que a do marechal Floriano. 
Sem duvida, o almirante Gonçalves prestou 
serviços, devia ser· e foi recompensado. 

Podiam até- podiam e deviam- ter pro
cedido mais generosamente, porque se andou 
aqui de disc11ssão em discussão, adiando a 
recompensa que elle mereceu. Mas não me 
perece que elle tenha direito a uma estatua, 
a culto civico em uma praça da. Capital da 
Republica. 

E' isto que tenho sempre· afll.rmado. 
Quanto á estatua. do marechal Floriano, 

sempre · disse que se o devia erigir. E a. 
prova de que não manifestei desrespeito sa
crilogo á memoria delle se acha. nest.e facto: 
no dia seguinte ao artigo que publiq r1.ei a 
proposito do caso, seu sobrinho, seu cunhado, 
ex-Deputado federal po1• Alagoas, amicíssimo 
delle escreveu-me dando-me parabens, pelo 
menos, esse membro da familia. do marechal 
está de accordo commigo. 

Disse mais S. Ex., que eu, como coronel 
da guarda nacional, recebi vencimentos du
rante a. revolta. 

Recebi. 
E' um a.cto de venalidado ? Não c1•eio. 
Si eu me tivesse feito nomear nessa occa

sião, si eu pertencesse á guarda nacional de 
um Estado remoto e nesse momento mo hou-
1'esse feito transferir para aqui ; sim. Mas 
eu pertencia á guard~ nacional desta Ca
pital, desde 1892. Em 1893 rebenta. a re
volta, chama-se toda a guarda., e toda ella 
passa a receber vencimentos. 

Recebi-os, tal qu&:1 como os outros, como 
todos os meus camaradas de posto. 

E' a tê curioso lembrar uma circumstancia.. 
Não creio que me prendessem si eu me re
cusasse a receber esse dinheiro. Mas a or
dem era tão geral, notava-se tanto quem 
não recebia, que houve casos de se prender 
otnaia.es por não querem receber o soldo de 
campanha. 

Assim, exacta.mente de Pernambuco, um 
medico da. armada que não quiz receber 
soldo dobrado como em tempo da campanha, 
:toi trazido preso para. aqui: pareceu que 

havia nessa . recusa. um certo espirito de
a.dhesão aos revoltosos. 

Deixo, porém, isto de lado; o certo e que 
na.da. houve de excepcional para mim ; não 
fui solici ta.r nem se me fez favor algum. 
Si se dissesse que ao tenente-coronel José de 
Medeiros e Albuquerque se havia. dado mais. 
um vintem do que a. qualquer outro, sim; 
mas não ·se deu. 

S. Ex. tratou mais dos logares vitalicios 
que existem na Muoicipa.lid<:tde e com espe· 
cialidade do de director de Instrucção, caso 
que lhe parece unico. 

E' um engano. 
A vitaliciedade foi creada na municipali- · 

daie por uma lei de 1893. Foi vetada pelo 
prefeito de então. 

Mas o Senado a tornou effectiva, rejei
tando o veto. Ficou assim consagrado o 
principio na municipalidade, quando eu não 
era. seu funccionario. 

Vitalicios na municipalidade são o sub·· 
director de obras em exercício, o do patri
monio, o de hygiene, o de policia adminis
trativa e era. o de Fazenda que se aposentou 
esta semana.. A minha. situação nada tem de 
excepéional. Pode ser uma estra.vagancia. o 
principio ; mas o meu caso nada tem da
especial. A penas o que ha. é ser director de 
uma. repartição que é muito combatida, e 
como eu ti v e que recorrer ao Supremo Tri· 
bunal por haver sido demittido, sempre que 
se fdlllt em vitaliciedade, pensa-se logo em 
mim. 

A lei, creando essa garantia. é anterior a 
minha entrada pa.ra a municipalidade e o 
mais responsavel por ella ê o Senado que 
rejeitou o veto que lhe foi opposto. 

S .. Ex. tambem alludiu ao a.rchivo do 
marechal Floriano. 

Em certo. occasião, o Conselho Municipal 
nomeou uma commissão para. que se fosse 
entender com a familia. do marechal afim 
de escolher os documentos que deviam ser. 
publicados, depois de copiados. 

Esta commissão foi presidida pelo ftnado 
ministro do Supremo Tribunal, Sr. Dr. Fer
nando Osorio. Varias vezes nos reunimos e 
sempre trabalhamos collectivamente,juntos. 
Posso garantir a S. Ex. que lá não Sll acha.· 
vn.m documentos contra. mim. 

Póde ser que houvesse contra mim nessa 
época accusações, as mais pavorosas i mas a 
cireumstancia do maracha.l, os ministros e 
eu ta.mbem estarmos aqui reunidos na. Capital 
tornava muito simples a questão, para que 
quem me quizesse accusar se dirigisse ao 
marechal, de v.i v a. voz, desistindo de faz el-o 
por escripto. 

Já não succedia o mesmo sobre S. Ex. 
E aqui, devo mostrar que não estou fazendo 
uma insinuação, porquanto S. Ex. confessou. 
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que durante algum tem.po esteve em oppo~ 
sição ao marechalFioriano. No pl'incipio da. 
revolta, seu espirito pendeu para ella. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Eu SÓ tenho pena 
que não se publique tudo o que está no ar
chivo do marechal Floriano. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-Era. na
tural, e foi o que aconteceu, que os seus ini
migos, explorando este facto, tivessem com· 
municado ao marechal a sua alliança aos 
revoltosos. Faziam isso por meio de escri
ptos, cartas e telegrammas. O mesmo não 
se da-va commigo. Embora, talvez, dur-anto 
esse tempo, estivesse aqui commetten·io 
todos os crimes do Codigo Penal, os quei
xosos, podendo dizer de viva voz, nada es
creviam. 

Ahi está porque não existe no archivo do 
marechal nada. que me diga respeito. Ha., 
porem, contra S. Ex. 

Nos trabalhos de selecção a que nos pre
stamos, foi combinado arredar da publicidade 
os documentos que dissessem respeito a todos 
aquelles que ou sempre ou do meio para o 
fim da revolta houvessem prestado reaes 
serviços ao marechal. 

Resolvida isto pela Commissã.o, o trabalho 
de cópias, foi executado Eob a fiscv.lização do 
Dr. Mello Moraes. 

No anno passado um jornal desta eidade 
tentou executar a publicação, pedindo ao 
Prefeito para fazel-a gratuitamente. 

A Prefeitura, porém, de accordo com as 
inf01•maoões dos procuradores da Municipa
lidade, entendeu, contra o meu pareeer, não 
autorizar a publicação. 

Acharam aquelles advogados que não era 
licito divulgar esses documentos, dos quaes 
alguns tinham caracter internacional e ou· 
t:ros eram dirigidos officialruente ao Presi· 
dente da Rcpublica., como chefe do Estado. 
Pal'ecia-lhes que o Governo tinha até o dever 
ele apprehender as publicações, si fossem 
feitas. · 

Foi sob este fundamento que o Prefeito 
indeferiu o pedido. 

Resta a Escola de S. Sebastião. 
E' um caso interessante este ! 
A Escola de S. Sebastião era uma antiga 

escola, quo h<\ muito existia. com esse nome 
na. pr aQu. Onze de Junho. 

Quando fui para. a P.refoltura., em 1897, fiz 
o pl'imeiro grupo escolttr que se fundou 
nesta Capital, e ao qual tloi o nome de Ben· 
ja.min Consta.nt. 

Fui eu quem so lembrou desse nome. 
Além desse fundei outro, :1 que chamei 

Floriano Peixoto ; mas este ultimo foi des. 
feito pelo Sl'. cesa.rio Alvim. Ficou a. penas o 
prime~ro. 

Este anno, . concertando-se a l'eferida es
cola., pedi ao Prefeito que se tirasse da.lli 
o nome de S. Sebastião e se puzesse o da 
Benjamin Constant. 

O Prefeito, ouvindo o encarregado das 
obras, este lhe fez ver r1ue as lettras eram 
em relevo ; que o titulo - S. Sebastitlo 
contém dez lettras, ao passo que Ben
jamin Constant tem 16 ; e para fazer 
conter as mesmas palavras no circulo do 
relogio em que se achava, seria preciso, 
destruir o relevo da. palavra. escola e fa.zer 
tudo de novo ; e ainda assim se tornaria 
necessa.rio reduzir o nome a lettras tão pe· 
quenas, q11e, naturalmente, não seriam 
facilmente vistas da rua, e portanto per ... 
dariam o e.ff11ito. 

Depois, havendo mesmo no letreiro a data 
1879, ficava um anachronismo o titulo Ben· 
jamin Constant com essa data . 

Deante destas ponderações,resGlveu o pre~ 
feito que se deixasse escripto Escola iliuni
cipal, titulo generico, que não prejulga nada.. 
Onde havia duas pa.lavras de nove lettras 
ficou uma só com oi to. Em todo caso, essa 
escola. conserva o nome de Benjamin Con· 
stant em todos os documentos administra
tivos, e quem lhe deu esse nome fui eu. 

E' interessante vir-se me accusar porque 
esse nome não está. na fachada do edifício ..• 

Resta a ultima accusação, a referente a. 
dinheiro. 

Disse S. Ex. que um official do exercito 
reclama v a. em relação a dinheiros do jornal 
O Tempo. 

Que appareça esse otH.cial, mas que se di
rija a quem de dh•eíto, si ha alguem que 
tenha de responder por isso. 

Retligi o Figaro durante algum tempo, e 
respondia por tudo que nelle se passava. 

Depois asso jol'nal se fundiu com O Tempo 
e :publicou que, a partir da.quella. data, todo 
o activo c passivo do Figm·o ficavD. iucol•po
ra.do a O Tempo. 

Dahi em dea.nte na.da mais tive com a 
parte economica nem tf.n.anc.eira do jomal ; 
era um redactor pago a 600$ por mez. Mais 
nada.. As questões do dinheiro corriam todas 
pol' pa.1•te do Banco Hypothecario, dono da. 
foH"la. 

Pedir-me contas é o mesmo que, si houver 
amanhã. um desfa.lque no Diario 0/fici«l, 
havor quem queira responsabilizar o 81'. Ba.l'· 
bosa Lima, porque é colla.borador desse 
Diario. · 

Collabol•a.dor . forçado, porque todos os dias 
lho dá, ora o seu nome como presente ou 
au8ente nosb Casa., ora tambem os seus dis
cursos. 

E' bom advertir esta circumstancia.: que 
eu deixei a. reda.cção do O Tempo mui to 
a.ntes delle suspender a publica.çio. 
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Acho · .. que accusações propriamente não ha · este Deputado confessava que o· povo em 
outras sinã.o estas. . na.da concorrera :para. olla; que não o 

Ha, porém, um epitheto forte, pronunciado occup:tva pelas funcções; porque dessas umas 
com todo calor, um epitheto que a Mesa. es- .não lhe deixam e outras elle não póde exer
tranhou, dizendo que o Deputado pelo Rio cer; que tambem não é possivol que n~lle 
Grande do Sul não devia. ,empregar si era esteja. por causa de honras, porque o cargo 
eom relação a algum membro da Cam1.ra.. fica em um lodaçal de putrefacçõ@s,- si no
Ma.' S. E:x:. respondeu logo que não, que t:lsse que esse Deputado, de:mte de todas 
era com Miguel Katekoff. essas confissões, só podia. esta1• retido pelos 

Ora, Sr. Presidont'J, eu ando lla alguns proventos pecuniarios, Miguel Katekoff, por 
dias apiedado -por este pobre russo... mais desprezivel que fo3se, si se encontt•asse 

Ao ler atJuellas pal&vPas acudiu-me tam- com esse Deputado, muito mais desprJzivel 
bem ao ~spirito a accusação que S. Ex. me do que elle, e ~ahisse ao seu lado p1ra. a rua, 
foz de ser o leitor dos contos obscenos de parece ~·ia. pelo contrast~ um homem puro e 
~Iaupassant . Esses contos me ensinaram que honrado : teria achado um exc~lleate re
ha . uma profissão até então para mim des- poussoir. 
conhecida. Tenho concluido. (O orador é compí·imen-

As mulheres da. vida airada, quando ficam ta do por -varios S1·s. Deputados.) 
velhas e feias, só sahem á. rua acompa-
nhadas de outras mais velhas e mais feias, O Sr. Elpldto Figueiredo(·) 
para que por contraste pareçam menos de- -Sr. Pre3idente, não posso deixa1• de res
vastadas pelo tempo. Chamam-se a. essa.s ponderao sympathieo orgã.o vespertino, A 
mulheres, cuja fealdade se incumbe de a.tte- Noticia, que discute sempre as questões com 

· nua.r pelo realce a fealdade das damas ga· a maior delicadeza e elevação. 
}antes- repoussoi'Y's. Em sua edição de hontem, este concei-

A esa9 proposito, quando S. Ex. fa.llou do tut\do orgão procura rebater os argumentos 
pobre Miguel Katekoff pensei em um caso por mim adduzidos nesta Camara, com re
que não me parece sem importancia. !ação a um tre~ho da. mensagem do gover-

Porque se occupa um cargo~ A's vozes nador do Pará, lembrando a creação de uma 
sómente para so obter a investidura nelle. taxa sobre as casas commerciaes que vende
Realizada. a. investidura, o individuo J>ede rem cachaça, revertenlo o imposto em be· 
demissão. porque a honra está. feita com o neftcio dos p1•oductores paPaenses. 
simples facto da. nomeação, esc.:>lha ou elei· v. E:x:. o a Camara devem estar lembra-
çã.o. O individuo não 9-uer mais nada.. dos de que esta questão de impostos inter-

Outras vezes deseJa· se um cargo pelas estadua.es foi por muito tempo debatida., não 
funeções. . só na imprensa, como no Cong1•esso, e tOl'-

Outras vezes elle ,é cubiça.do sob1•etudo nou·se por fim, uma aspiração na.ciona.l. 
pel.as hom•as de que cerca 0 nomeado ou Todos conheciam a necessidade de uma. lei 
ele1~o. . . voJando aos Estados o direito de tributa1• a 

Fmalmente, póde-se deseJar .u~ cargo só pt•oducção nacional, e afina.l appa.receu a lei 
por causa dq_s proventos pecumari?S·. de 11 de junho deste anno, abolindo os im· 

Esta que~~a.o de proventos pee~marlos ,Pre- postos inter-estadua.es e só permittindo que 
o~cu1>a mu1to o Sr. Barbosa L1ma.. S. Ex. um Estado tributo mercado1•ias de outro 
na.o comprehende que se fa~a ~ousa ~lguma. quando 0 imposto incidir, com completa 
sem sJr por prov~nto~ p~cumarws. Sl se fez iaualdade, sobre as mercadorias similares 
a reforma de ~ygtene fu1 para. d~r a ganhar d'à. Pl'oducção do Estado. 
a. a.lgu~s med1eos. Para. a va.ccma, mes!na E antes de entrar em execução essa lei já 
accu!aça.o. . o governador do Pará lembrou ao Congresso 

Na'.) p~reae, entre~anto, que, ao menos. Legislativo a creação de uma taxa addlcional 
neste l!-ltnno c~so, o. sr. 9swaldo Cruz ten~a a.o imposto de industt•ias 0 profissões, sob1•e 
pl'ocedtdo com mtelhgenc1a., uma vez que nao as casas comma1•ciaes que alli venda. m aguar
se augtnentaram nem ordenados, nem Ioga- dente l'evertendo essa imposto em. bano
res com a reforma aute-hon~em votada. ficto dos productol'es paraenses. 
loetltui!n.m-se .ape~as novas obrJgacõea.Onde Ol'a,pergunto ás pelisoaa que tlvera.rnlido u. 
o. ql~estao de dmbe1ro 1 Já. uma ve~ S. Ex. mensagom do governa.dordo Parà o prestado 
1'ez 1de~Çicas a.Jlusões aos seus propr1os colle· attençã.o ao dispositivo da lei de i 1 de junho, 
gas des.h Camara. si o alvitre lembrado pelo governador do 
~as 1sto nos está. arre~a.ndo do nosao po~re Pará. não é um al'titlcio para fraudar a. rc

:Mlgue.l Katekoif. E pl'eCLsamente eu ac1'ed1~0 ferida. lei 
que, s1 elle encontrasse um Deputado que nao • 
"OcourJasse o seu ca1•go por causa da investi-
dura., porque esta. devia ser dll.da pelo povo e l') Eale di~cm·so nito foi ro\'illto polo ol'~llol' ... 
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SESSAO EM 2§ DE OUTUBRU Bk 1@6! 

O·.· S . R . . . GALDINo LoRETO-:-Sobre isto não ha] evidente. m. ente pai.'a rompe1· os . laços da fe-
duvida. deração. 

o SR PAssos MIRANDA ..;_ Já se respon- . Não se comprehende, Sr. Pre_sidente, que 
· _ o Estado do Pará . que tem conJunctamente 

deu que nao é, com o Estado do Amazonas, o monopolio da 
O SR. EL'Pmro FIGUEIREDo- Mu já. disse borracha e que IJóde, sobrecarregando de 

e repito, Sr. Presidente, quo a lei de 11 cle onus a sahida desse producto para o ex
junho exige completa igna.ldade no tributo, terior, determinar a proc.ura de pi•oductos 
isto é, exige que o Estado tribute com com- manufacturados de boi'racha. abandone essa 
pleta igualdade,não SÓ o~: productos de outros industl'ia, para fomentar outra que não po
EstadoS co :mo os similares de sua propria derá florescer naquelle Estado. 
proU.ucção. Sr. Presidente, o Estado de Pernambuco 

H:il. no que se pretende fazer no Pará .e:::sa. nunca procUl·ou manter o imposto inter-as
igualdade recommendada pela lei~ Absolu- tadual; só o estabeleceu depois que viu os 
tamente não, porque o productor do Pará seus productos onerados em outros Estados. 
nada tem que pagar; o imposto recahirá Isto já foi aqui demonstrado. 
sobre os productores dos outros Estados. 0 SR. MoREIRA ALvEs-c1•eou-o para de-

Eis abi a desigualdade, ou antes o órti- fender-se. 
:ticio que ha de fraudar a lei. 

E, Sr. Presidente, os effeitos do alvitre. 
lembrado pelo governado1• do Pará serão os 
mesmos que a lei de 11 de junho :procurou 
remover, abolindo os impostos interes
ta.duaes. 

O Pará, pois, terá a gloria de reviver a 
guerra de tarifas entre os Estados. 

E si o exemplo for seguido, os Estados q_ue 
tiverem industria fabril, isto é, fabricas de 

· tecelagem,hão de procurar defender a. mesma. 
. industria., sacrificando a dos outros Estados e 

cada Estado só poderá fabricar para. satis
fazer o consumo local, não lhe sendo, por
tanto, licito entrar na luta da concurrencia. 

Sr. Presidente, ninguem nega aos Estados 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-E' exacto,como 
medida defensiva.. 

Desde que no Congresso Federal se come
çou a tratar da questão dos impostos inter
estadoaes, a representação pornttmbucana 
não teve duvidas em auxiliar com os seus 
votos a passagem do projecto nesse sentido 
apresentado, afim de que fo::~se convertido 
em lei. Não obstante, os impostos do Es
tado de Pernambuco serviram de base ás ar· 
gumentações de muitos daquelles que os con· 
demnavam por inconvenientes. 

Verificou·se, porém, afinal, que o Estado 
de Pernambuco era um dos que menos tribu
tavam os generos de outros Estados. 

Creio, Sr. Presidente, ter dado a resposta 
que julguei conveniente ao sympathico e 
conceituado orgão vospo1•tino uestf.l. cidade, 
A Noticia, (Muito bem). 

o direito de proteger as suas industria.s, mas 
sOmente contra os similares de pPocedencia 
estrangeira, por lhes ser isto permittido 
pela Constituição Federal no art. 9°, § 3°. 
O que não se compreheqda é que os Estados 
se arroguem o direito de, sob o pretexto de o Ma•. Barbosa Lima(·)- Sr. 
defender as suas industria.a, perturbar a Presidente, so tenho motivos para manter 
vida economica do pa.iz. tudo quanto hontem aqui a.tDrmei. 

Si os Estados podem fà.zer isto, desappare- o illustre Deputado por Pernambuco, que 
cerá. o laço que os une entre si, formando a hon tem não me ouviu, perambulou por 
federação. .· d t d · h -

A proposito, Sr. Presidente, faço minhas to os os pon os a mm a reconvencao e, a 
as seguintes palavras do eminente Sr. João meu vêr, deixou de pé as acousacões ca· 

.c c t' pitaes. 
Barbalho, nos seus commentarios "' ons 1- Pouca cousa tenho quo accrescentar deante 
tuiçã.o Federal: d I' s E · 1 t " . «A na~ão brazileira constitue unidos os a rep lca com que · x. JU gou er atas· 

"t tado esta accusaçã.o. 
Estados de que se compõe; elles formam um Direi em relação ao oftlcial que se referiu 
todo, uma communhão nacional e. pois, não nos negocios do Tempo que elle é muito co
se lhes poderia deixar como faculdade sua e nhecido, firmou artigos que todo mundo leu 
livr.e, ~a de-indirecta, mas podet:osa.mente no Jornal elo Oommerc·io : é o major Gomes 
preJud.Ica.ndo·se uns aos o~!ros em mteresses de Castro. 
essenc1ae~-Rolapar ~ un1ao dell~s, tornar E' isso o que se póde ver bem em todos os 
t1:u$ta~!1a a fede~a.ça.o e superva.canea.s ~s volumes do Tempo, S. Ex. deslocou a. questão 
d1spos1çoes constituciona.ea creadas par a do Ternpo para a do Figaro para. jogar com 
mantel-a e perpetuai-a.• datas 

E• o caso, Sr. Presidente, um Estado pre· · 
tendendo prowger a. sua. industria. com pre- ----
.juizo pa.ra as dos outrol Estados, concor~ t·} Es~e uiscm·r-H) 11ii.() M 1'evi11to pelo orador~ 

v~.n ~ 
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ANNAES DA CAMARA ' 

Omittiu no caso do archivo do marechal 
Floriano Peixoto, uma circumstancia espe· 
cial; não disse que no archivo do marechal 
Floriano houvesse documentos contra S. Ex. 
Referiu-se a um c:1.so ~pouco discreto que 
se fez do um pretenso doc~mento contra o 
ministro do Paraguay, a proposito de um 
telegramma em que esse fllnccionario pedia 
recursos ao marechal Floriano, o qual por 
sv.a vez, ~egundo se sabe e é publico, escre· 
vera á margem : « mas que ladrão ! » 

Quem so quizer dar ao trabalho de cotejai' 
um discurso com outro, verá que üS accusa
çõespormanecem de pê. 

Tenho aqui. .• Uma vez que S. Ex. se re
feritl a. confidencias, a documentos intimas, 
eu lhe perguntei si poderia fazer uso de al
guns outros. Respondeu que podia; eu po
deria lêr; mas, qualquer que seja o 1uizo da 
Camara, trata-se, corno eu disse hontem, 
pelo re3peito que d.evo a mim mesmo e ao 
que entendo ser a eterna lealdade para com 
uma amisadó que morreu antes de hontem, 
tr>ata-se de um documento de c:tracter con
fidencial, que e11 só let•ia si S. Ex. dissesse, 
pela imprensa, com sua assignatura, que o 
lesse. 

O Sa. MoREIRA ALvEs-Quem não lê, não 
se refere a.o documento ; quem se refere, 
deve ler. 

0 Sa. BARBOSA LIMA- V. Ex. não é bas
tante para me autorizar. 

O Sa. MoREIRA ALVEs-Não estou dizendo 
que seja, não tenho nada com isso ; o que 
digo ê que eu não ,alludiria a documento que 
não pudesse ler. 

0 Sn. BARBOSA LIMA - E eu não traria 
documentos, não viria aqui fallar em confi
dencias si não fosse para autorizar outros a 
fazel-os, a S<'.rvir-se delles. 

UM SR. DEPUTADO-E O Deputado por 
Pernambuco autorizou V. Ex. a fazel-o pu
blicamente. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Poderíamos ver, 
Sr. Presidente, e aqui fica a affi.rmação, 
para vet·~si é contestada, que póde haver 
Deputado quo só faça jus ao seu. subsidio e 

. so por isso esteja no seu logar,. no seio da. 
representação nacional ; que não collabore, 
que nio legisle, que nilo tt•abalhe por fórma 
alguma. 

O SR. MoREIRA ALvEs-Do S1•. Medeiros 
não se póde dizer isto, porque é até um dos 
Deputados mais operosos. 

0 Sa. BARBOSA LIMA-Estou me refe1•inJ.o 
ao que o illustre Deputado diz. Mas, certa
mente, esse documento não faria repoussoir 
com Miguel Katek.o1f, porque Miguel 

Katekoffteria sido tambem, como deputado, 
quem fosse pedir ao adversario da. vespera, 
sobre quem emittiu conceitos deploraveis, o 
lugar de Deputado em resto de legislatura., 

Nestas condições, o tal contraste só me 
póde trazer á ideia. a" imagem com que, pela. 
minha parte, encerro o incidente. 

Está muito longe, nesse contraste em que 
andassem os dous pela ruas, b1·as detsus, b1·as 
dessous, a titulo de um servir de rerwussoí1· 
para. o outro, está muito longe dâ verdv ... 
deira pudicícia o pudor de marafonas com 
que se an'ebicassem as faces de Miguel Ka.
tekoif. 

Tenho concluído. 

O Sr. Presidente-A mesa, de·· 
clarando terminado a incidente que desde 
ante-hontem vem occupando a attenção da 
Camara, passa á 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presiden-te-Não havendo 
numero pal'a a.s votações, passa-se á ma
teria em discussão. 

E' annunciada a continuação da. discussão 
unica das emendas do Senado, constantes do 
parecer da Commissão Especial, sob n. 2481 
de 1904, e sobre o projecio n. 107 O, de 1903, 
reformando a lei eleitoral para eleiçõe8 
federaes. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o Sr. Bulcã.o Vianna. 

O Sr. Bu.lcão VIanna. não 
deseja demorar a passagem do projeoto 
em discussão, e muito menos contrariar 
esta anciedade que se nota na decreta· 
cão de uma reforma eleitoral ; com ft•ao· 
queza diz que não é. dos que acreditam que 
o rem\:.lio para os nossos ma.les está no.. suh· 
stituição radical da lei actual. 

Mais do que uma reforma da lei, se impõe 
a reforma dos costumes politicos. 

E' pol' isso que não alimenta as esperançaf: 
que muitos repousam em um novo regimen 
eleitoral. 

Si outro projecto, melhor elaborado, não 
viel' o1ferecer solução para e'3sa crise po
litic[\, muito menos favorecerá este ideal o 
projecto com as emendas do Senado. 

A. simples consideracão de que se cogita dal' 
o maior alargamento aos círculos eleitorae,CJ, 
exclue a idéa. de emcacia dos intuitos de re
forma, pois que ella augmenta a preponde
rancia da acção official, ninguem contestará. 

A experiencia de todos os tempos tem de· 
monst1•ado. 

Dous foram os pontos principaes em que 
assentou o benemerito estadista conselheiro 
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SESSÃO EM 28 DE OUTUBRO DE 1904 

Saraiva-os fundamentos de sua reforma
diminuição do eleitorado e limitação dos 
circulos eleitoraes. 

dezembro do anno proximo passado. Diz o 
accorJão n. 75 : (lê). 

Uma reforma. que procura ampliar os dis
trlctos actuaes não legitima as esperanças 
para a verdade das urnas. 

Este e os dons. i3 e 74 são os tres ultimas 
accordãos d ... Sup1·emo Tribunal sobre essa. 
ma.teria., tendo-se assim accentuado a j11ris-
prudencia. · · · 

0 SR. ESTACIO Coll\IBRA dá aparte;), 
0 SR. Bur.cÃo VIANNA-Si a acção do Go

verno precisa ser combatida., si é a sua in
fluencia que deve ser enfraquecida, não se1•â 
ampliando a sua esphera de poder quo se 
attingirá o resultado desejado. 

Mesmo a divergoncia do tl"ibunal havida 
nos anteriores não será motivo para a ca .. 
mara providenciar por outra fórma afim de 
fazer valet• os direitos dos que I'eclamam 
contra as violencias de que são victimas ~ 

Bem sabe q ue a esta linguagem se pro
cura empresr.ar intuitos dilferentcs ; bem 
sente que aos que se manifestam com fran
-queza, ac1•editando mais na acção dos homens 
do que nas reformas das leis, se procu.ra im
putar o d~sejo de vm· perpetuado este estado 
O.e cousas. 

Quando o anno passado se discutiu es~e as• 
sumpto teve occasião de fa.lla.r das decisões do 
Supremo TI•ibunn.l, quo até ontã.o não esta
vam contc>stes. 

Não compreb.ende que se queira attender 
aos justos reclamos da opinião com a 
simples docretação de reformas que não 
obedecem a uma. orientação segura ; será 
mais uma illusão, que se desfará aos pri
meiros embates eleitoraes. 

Si não fossem as ultimas manifestações do 
Supremo Tribunal Federal, declinando de 
competencia para. tomar conhecimento do1:1 
recursos eleitoraes, po1• certo não occuparia 
a tribuna desta C amara, abusando da bene
volencia dos collegas. (Apat·tes.) 

As manifestações do Supremo Tribunal 8âo 
accordes. 

Acredita que haja sinceridade em decretar
se uma roforma eleitoral, que venha satis
fazer as aspirações do pu.iz ; por isso vem 
trazer ao conhecimento desta Cama.ra estas 
duvidas que trabalhaln em seu espirito. 

BastaYa a simples divergencia dos tribu
naes, para esta Camara não expôr á priva
ção de 1•ecurso aquelles que reclamam a. om
cacia dos seus direitos. 

Ninguem contesta que a lei actual dá com
pe'encia á justiça federal para intervir em 
processos eleitoraes, mas este facto não vem 
justificar a nossa reincidencia. 

Si o tribunal se manifesta em julgado3 
constantes, declinando da competencia, a 
Camara não tem direito de insistir nomes
mo teiTODO. 

Traz ao conhecimento da Camara o accor· 
dão do Supremo Tribunal Federal. 

A principio houve variedade da decisões, 
dive1•gencia de julgados deste tribunal, mas 
ultimamente tem-se accentuado a corrente 
da que o tribunal não póde accoitar compe
tencia. que não seja aquella que lhe foi tra
çada pela Constituição. 

Pede permissão á. Camara para ler os 
fundamentos elo um dos accordãos, que é o de 

Esta. corrente se accentuou do anno pas
sado parJ. cá, e o tribunal, pot· grande ma.io· 
ria, firmou a doutrina de que é incompetente 
para tomar conhecimento. 

Os accordãos citados acham-se firmados 
pelos illustres ministros Lucio de Mendonça 
e João Barbalho e outros jurisconsultos dessa 
ordem. 

Além destes vicios de ordem constitucional 
existe outro que consiste em conferir á jus
tiça local attribuiçõos para funccionar no 
processo eleitoral. 

Si não ha inconstitucionalidade melhor 
seria, e mais garantidor, entregar-se inteira
mente á magistratura. 

Alem destas razões de ordem constitucio
nal as emendas do Senado não lhe otre
recem a segurança que desejaria,com relação 
ás duplicatas. 

Deseja. uma explicação da illustre Com
missão acerca do art. 61 do substitutivo do 
Senado, que diz: 

cA s me:Jas serão organizadas: •. » 
Peloart. 9~ vê-se que o juiz de direito é 

um dos membros effectivos da junta, embora 
sómente com o voto de qualidade; parece, 
pois, uma extz•avagancia sujeital·o a uma 
junta sob a presidenoia do um supplente 
federal, autoridade leiga. 

Ainda mais, si pelo art. 9° o juiz de direito 
só tem voto de qualidade, e pelo art. 61, não 
se lhe dão outras funcções, parece uma inuti
lidade. Pede explicações á Commissão. 

0 Sa. ENÊAS MARTINS dá U]ll aparte, 
0 SR. BULC!o VIANNA- A lei actual ad· 

mitte para. a constituição das mesas os 
membros ·do conselho e os immediatos em 

votos em igual numero. · 
Tomando-se, por exemplo, um conselho de 

nove membros, com mais nove immediatos, 
vem a serl8: o, como a lei actual admitteque 
com cinco membros possa ser constituída a 
junta, offerece a possibilidade de se forma;r 
tres juntas, dando logar a tres eleições; pa1•a. 
obviar este inconveniente o orador, o a.nno 
pMsado, ao discutir a reforma, lembrou q na 
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a. junta eleitoral só devia funcciona1• ·com a 
maioria de seus membros eífectivos do con
selho. 

Entretanto, o· projecto actual, creartdo a 
junta.não dete1•mina qual o nnmero pl'eciso 
pat•a o seu funccionamento, o que quee dizer 
que se põde constituir varias juntas, favo
l'ecendo as duplicatas. Respondendo a apartes, 
o. orador .faz sentir que, não sendo clara 
a·· lei, o assumpto presta-se a interpretações 
as mais variadas, conforme os interesses 
em.jogo, 

Outro. ponto da reforma que admitte a 
facilidade de duplicatas é o art. 73, referente 
ao funccionamento das mesas eleitoraes. 

Si as mesJ.s eleitoraes podem ser consti
tuld.as peJa maioria dos membros e.ffectivos, 
ou.supplentes ou indistinctamente, e consti
tuindo maioria tres membros, é forca con
fessal.' que podem funccionar tres mesa.s 
eleitoraes, uma vez que são dez os seus 
membros. 

Bem vê a Cama.ra que as disposições do 
substitutivo do Senado, em vez de impedir 
as duplicatas, as desenvolve. Era por isso 
que a disposição primitiva da lei actual 
determinava que a. mesa só funccionasse com 
a maioria. dos membros e:ffectivos, para evi
tar as duplicatas, disposição essa muito favo
ravel, muito bem inspirada, mas que foi de
pois modificada, em attenção aos interesses 
politicos, dando logar a grandes abusos. 

Proseguindo, diz o orador que não impor a 
o alistamento quando se podem fazer mesas 
unanimes. Ainda o projecto facilita a dupli
cata de juntas apuradoras, desde que não es
tabelece o numero com que deva funccionar 
a respectiva. junta, offerecendo pequena ga· 
ra.ntia os supplentes dos juizes seccionaes, 
que são indicação das infiuencias Iocaes. 

Si a lei facilita a duplicata, mais faz o 
substitutivo do Senado. 

Tem por importante e muito séria a ques
tão de duplicatas; preferível seria não haver 
eleição, porquanto as opposições se revolta
riam procurando faze1• vingar os seus direi
tos, o que consiituiria. uma reacção benefica 
contra as trtJudes eleitoraes, ao passo que, 
encontrando facilidade da lei em organiza
rem mesas, não irão sujeitar-se a taes vexa
mes. 

A lei actua.l favorece o recurso do voto em 
ca.rtorio, ao passo que o substitutivo não offe· 
rece es~:~a solução e manda. que o eleitor vá á 
secção mais proxima, que, em regra, pela 
extensão do nosso territorio, fica a uma 
grande distancia., o que inutiliza a effi.cacia 
da providencia.. 

Poderia estender-se na. analyse do proje
•cto, mas não quer que se lhe attribua o dese
jo de procrastinar a reforma.. Insiste em 
·âizer que não vale a pena. fazer uma lei que 

não produz1. o desejado resuita1o e que es
teja inquinada. de inconstitucionalidade. An· 
tes de concluir critica a composição da com
missão apuradora nas capitaes dos Estados e 
appticando á Bahia, diz c1ue não se compre
hende que, centro de opinião, com uma 
população numel'osissima, seja ess1. junta 
composta de dous membros apenas. 

A um aparte que lembrava a medida da 
juncção â capital de outros municípios para. 
ter mais numerosa a junta, re~ponde quo é 
inconveniente que as capita.es, onde a opinião 
se manifesta mais livremente, em que mais 
difficil se torna a influencia, do Governo, con
stituindo, por isso, um reducto em que as 
opposições encontram ab1•igo, sejam supplan
taJas pela avahnche de votos de municípios 
centraes. 

Essa. lei não garante, pois, a liberdade do 
voto. 

Não acredita que ella venha satisfazer ás 
aspirações do paiz, sendo, como é, em alguns 
pon.tos peio1• do que a actual e muito peiar 
do .que o projecto aqui votado. 

Si . a Gamar·a, deixando de parte a incon
stitucionalidade, adm,ittir a participação do 
juiz federal e do juiz estadual, será pre
farivel votar o projecto mesmo da Camara. ; 
seria menos complicado e as leis menos com
plicadas são de mais facil execução. Deseja. 
ver, entretanto, desmentidas as suas pre
visões. 

Retirando-se da tribuna, leva, porém, a 
mais funLla convicção ue que mais precisamos 
da acção dos homens do que da. reforma das 
leis.(.llfuito bem; muito bem. O orador é com
primentado.) 

Comparecem mais os Srs. Enêas Martins, 
Passos Miranda, Carlos de Novaes, Rogerio 
de Miranda, lndio do- Brazil, José Eusebio, 
Urbano Santos, Christino Cruz, Dias Vie1ra, 
Raymundo Arthur, Anisio de Abreu, João 
Ga.yoso, VirgiLo Brigido, Francisco Sá, Fre
derico Borges, João Lopes, Sergio Sa.boya, 
Pereira Reis, Abdon Milanez, José Mareei~ 
lino, Alberto Maranhão, Pereir·a de Lyra, 
João Vieira, Malaquias Gonçalves, Esmerai· 
dino Bandeira, Estacio Coimbra, Pedro Per
nambuco, Epaminondas Gracindo, Oliveira 
Valladão, Castro Rebello, Tosta, Felix Gas· 
par, Vergne de Abreu, Augusto de Freitas, 
Rorlrigues Saldanha, Moreira Gomes, José 
Monjardim, GalJ.ino Loreto, Irineu Machado, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Ame
rico de Albuquerque, Lamounier Godofredo, 
Nogueira, Moreil'a da Silva., José Lobo, Ber
nardo Antonio,. Benedicto da Souza, Lindol
pho Serra, Abdon Baptista, Eliseu Guilherme, 
Marça.l Escobar, Rivada.via Corrêa, Victorinp 
Monteiro e Domingos Mascarenhas. 
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Deixam· de comparecer com ca.u.;a partici
pada os Srs. Paula Guimarã~Js, Wanderley 
de Mendonça, Raymundo Nery, Hosanna.h de 
Oliveira, Arthur Lemos, Antonio Bastos, 
Guedelha Mourão, Thomaz Ca valc·.m ti, Paula 
e Silva, Walfredo Leal, Trindade, Arthur 
Orlando, Angelo Neto, Joviniano de Car
valho, Neiva, Leovegildo Filgueira, Pinto 
Dantas, Rodrigues ·Lima, Tolentino .dos San
tos,.Eduardo Ramos, Marcolino Moura, Cor
rêa Dutr<k, Nelson de Vasconcellos, Beli
sario de Souza, Silva Castro, Beza.mat, Julio 
Santos, Cruvello CLl.valcanti, João Luiz, 
Gastão, da Cunha, Carlos Pebwto Filho, 
Penido. Filho, Francisco Bernardino, Bueno 
de Paiva, João Luiz AI ves, Leonel Filho, An
tonio Zacarüts, Henrique Salles, Carlos Ot
toni, Manoel Fulgencio, Rodolpho Paixão, 
Padua Rezende, Josuino Cardoso, Domingues 
de Castro, Francisco Romeiro, Valols de 
Castro, Rebouças de Carvalho, Arnolpho 
Azevedo, Fernando Prestes, Eloy Chaves, 
Alvaro ·de Carvalho, Azeveclo Mat·ques, Ro
dolpho Miranda, Aquino Ribeieo, Candido de 
Abreu, Carlos Cavalcanti, Canalho Chaves, 
Luiz Gualberto, Angelo Pinheiro e Campos 
Cartier. 

E sem causa os Srs. Cltnha. Machado, Fon· 
seca e Silva, PJ.'isco Paraizo, Heredia de Sá, 
Bulhões Marci::\l, Sá Freire, Laurindo Pitta, 
Paulino J.e Souza, Viriato Mascarenhas, Bel'· 
nat•lo Monteiro, Ribeiro Junqueira, Astolpho 
Dutra, Ca.l'neiro de Rezende, Berna.rdes de 
Faria, Camillo Soa1•es Filho, Sabino Bar1·oso, 
Camillo Prates, Galeão Carvalhal, Born:u•do 
de Campos, Costa Junior, Amai•al Cesae, 
Leite de Souza, Paulino Carlos, Francisco 
Malta, Soares dos Saptos e Alfredo Va.eela. 

O Sr. Presldent"-"- Continúa a 
discussão unica das emendas do Sonado, con
stantes do parecer da Commissão Especial, 
sob n. 248, de 1904, e sobre o projecto 
n. 107 C, de 1903, reformando a lei eleitoral 
para eleições federaes. 

Tem a palavra o Sr. Abdon Baptista. 

O Sr. A.bdon Bapt,is-ta(·)
Sr. P !'esidente, autorizada a Com missão de 
Reforma Eleitoral, em seu lucido pa1•ecer~ 
entendeu que <<pa.ssol!l o momento das dis
cussões escolasticas e que o opportuno, o 
util, o proftcuo, o correspondente aos justos 
reclamos e á.s fundadas impaciencias da 
opinião, tanto quanto ás imperiosas necessi
dades do momento, é fazer, si não o melhor 
no sentido do querer e do pensar de cada um, 
o possi vel de obter-se de todos ••• etc.» 

· (·) Este discurso nio foi revisto pelo ora.d~. 

Não serei eu quem .incortezmente venha 
cont1•ariar os intuitos da. nobre Com missão; 
ella entende que a questão está. perfeita
mente esclarecida e que basta votar e nada 
mais. 

Votarei, Sr. Presidente, talvez na sessão 
de amanhã; ma'3 contra as emendas do Se
nado. 

Voto contra ellas como votaria ainda uma 
vez contra o projecto, si ainda me fossa 
dado levar o meu voto neste momento até 
tal effeito. 

Voto contra as emcmdas, po1•que acho 
que as modificações, aliás profundn.s e im
portantes, não attendem, de maneira al
guma, os retoques de defeitos a que se pro
poz aquella elovadil corporação legislativa. 

O Sn.. AFFoNso CosTA.- Melhora conside
ravelmente. 

0 SR. ABDON BAPTISTA- A engrenagem 
da qualificação, no sentiJ.o de obstar o alis
ta,merito fabo, ha de produzir effeit_os falsos. 

O SR. AFFJNSO CoSTA- Não apoiado. 
0 SR. ABDON BAPTISTA - Não ha chefe 

poli ti co algum do perspicacia mediana e 
actividade vulgar que não t(mha desde 
amanhã, quando este projecto for lei, a junta 
do qualificação a sou gosto. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA.- V. Ex:. até 
esquece quo as certidões são extrahidas das 
repu.l'tições flscaes, do exercicio de 1902. 

0 SR. AFFONSO C:>STA- Qtte é possível 
fra.uual'. -

0 SR. ANISW DE ABREU- Temendo a per
Spicacia, dos chefes políticos, não se faz 
co usa alguma. 

0 SR. ABDON BAPTISTA- Mas é preciso 
fazer o melhor possi vel e, neste caso, eu acho 
que nós devemos mante1• a disposição da 
C amara, uma vez que se não acceitou a 
idéa pl'opostn. por mim e por outros collegas, 
relativamente ao alistamento. 

0 SR. AFFONSO COSI' A - E' questão de 
doutrina. 

0 SR. ABDON BAPTISTA~ Não contesto; 
mas tenho o direito de apreciar o projecto e 
votar por um ou por outro. 

O SR. AFFJNSo CosTA- Na commissão de 
alistamento está. o juiz de dil'eito. 

Está o juiz de dil'eito, Sr. P.rasidente, como 
um presidente de sessão magna de club lit
terario. 

0 SR. AFFONSO CoSTA- Que tem isto~ 
Leva a sua autorida,de moral. 

0 Sa. ABDON BAPTISTA- Não diz nada., 
não tem voto, p1•eside t~. uma. junta. a.ppa.ra.-
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tosa, despindo-se do seu p1•estígio mais im- ·o Sa, AFFONso CosTA dá um aparte. 
porta.nte, . o prestigio de magistt•ado, de jul-
gador. · 0 Sa. ABDON BAPTISTA-Eu comec3i pelos 

Por consequencia., eu preferia que se qun.tro membros maiores coutl'ibuintes. 
afastasse do juiz o s~critlcio de semelhante O Sa. AFFONSO CoSTA - Não sei como. 
s:s~~ta:!~~~a de ornamentação da junta 0 SR. ESTACIO COIMBRA- Em 1002 ~ 

OS&. ANISIO DE ABREU- E' a. figura do 0 Sa. ABDON BAPTISTA-OS collegas estão 
·d te d T ·b 1 d J . se tomando de zelos contra os possíveis 

pres1 en o ri una . 0 • ury • sophismas da nova lei ; eu eston querendo 
O SR. AaooN BAPTISTA - O presidente do acreditar que o mais viciado sou eu. 

Tribunal do Jury exerce uma funcção muito Sei que o projecto vae ser lei muito bre
mais importante, potque a todo momento vemente, porque está tudo preparado nesse 
está. resolvendo . solJre · incidentes que se dão sentido. 
na sessão do jury, 0 applicando 0 direito no o Sa.. AFFONso CosTA- O paiz carece de .. 
facto. Elle dá cumprimento á. sentença d~ 
accordo 'com n. decisão do Jury ; os casos são uma lei eleitoral. 
di:tferentes. 0 SR. ABDON BAPTISTA -Mas, preciso 

Sr. P1·esidente, ou va.mo3 n.o lançamento de interpellM' a Commissão Especial sobre um 
iinpostos de 1902, ou cheguemo!! ao de 1903, ponto, que conside1•o muito importante. 
ou 1904, o que eu gar11nto é que o chefe poli- O Senado, emendando o projecto, estabeleceu 
tico, conio eu disse, de medi<.t,na pe1•spicacia, disposições taes qne forçavam o augmento 
terá. todos os elementos para considerare orno dos círculos a cinco Deputados pelos menos. 
tributados maiorea do imposto urbano, como O Senado acceitou uma emenda apresentada 
os maiores tributarias do imposto ru1•al, os por Senadores, a cujos Estados não aprovei
seus amigos pa.ra. sarem membros da juata tavam semelhantes disposições, os Senadores 
de qualitloação. pelos Estados de Pernambuco, Mar~tnhão e 

0 SR. AFFOJSS•l CoSTA-Como obter certi- Pará. . 
d- d t· - fi 11 1 lfl. O Senado, que não pó:le augmentar o seu 
oes as rapar lÇoes sca.es, como a s · pr3stigio nULnerico, em virtade de disposi~ 

cal·as 1 çiio constHucional, adoptou essas emendas, 
''O Sa. AnnoN BAPTISTA- Ett emprazo o que elevam o prestigio numerico da. Camara. 
nob1•o Deputado paro. na. l 11· 1eglalatura. que sa Não houve impugna.ção notr.wel. A dispo
der, sl o.qui nos encont1•armos, consl a. que, siç1o, que s0 harmonisa com essas emendas, 
aU4s, nio aspb•o, vermos uooumentos pro· foi adoptada. 
vando essa. f!'aUdQ, si esto projaoto fôr lej • o sa. MoREIRA ALvEs-Não foi adopta.da. ; 

O Sa. ANISio DE AmiEu- V. Ex. preco· na redacção, o Sona.do poz as disposições do 
nisa a vantagem da. lei Saraiva, e o alista.- projecto de accordo umas com as outras. 
manto da lei Saraiva era baseado em do· o sa. AnooN BAPTISTA- A reda.c\i'l dos 
cumentos tira.dos do Thesouro; a lei foi feita. projectos de I oi é resultndo do que S9 con
foi conhecida com muita. antecedencia e nin- tem nesses projectos. · 
guem a falsificou. o Senado elevou. adaptando as emendas, o 

O SR. ABDON BAPT1STA.'-Permi tta o illus· valor numerico da Camara. O projecto 
tre collega que eu confesse um pecca.,lo: sob voltou plra aqui com as emendas do Senado, 
a vigencia da lei Saraiva, fiz lançar nego- e a Commissão Espocial disse não ser mais 

· cia~tes para serem eleitores. occasião de discussões escolasticas, que é 
necessa.rio votar para atteoder a ossa neces· 

O SR. AFFONSO CoSTA.- Como poderemos sidade extrema da liberdade eleitoral, que 
ter certidões de rE\partições fiscaes ~ está moribunda. 

O Sn. ABDON BAPTISTA-Como eu as tive EJla mandou adaptar as emendas, menos 
.naquelle tempo. essa que eleva de 4 a 5 o numero de Depu-

Sr. Presidente, al6m destos quatro tribu- tados de 9 Estados da Republica, sem pro· 
tarios das rendas esta.duaes, ruraes e ur- ferir palavra que justique a rejeição dessa 
banas, a junta. de alistamento compõe-se de emenda. por ella aconselhada. 
,ti'es membros eleitos pela. Municii)alidade; Lamento que tenham subscripto es3e pare· 

.. ,por conseguinte, continua. introduziao na lei cer justamente tres illustres representantes 
· o vicio actua.l, isto é, a. maioria das munici· de E:$tados aos quaes ia aproveitiar essa dis

palidades faz esses t1•es membros, que fre- posição. 
quentemente constituirão a maioria, si os · Esses representantes sã.o: o Sr. Enêa.s 

:outros quatro .ta~ bem não tiverem. origem Martins, Deputado pelo Amazonas, Estado 
na fraude preparada pelo chefe polit1co. que vae fazendo jt1s á posição politica sali-
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onte que vae tendo; o Sr. Anisio de Abreu, 
-l'e_presentante do Piauhy e pae ·do projecto 
pr1mitivo, que foi se desfigurando dia por 
dia, ao ponto de hoje não se llle conhererem 
m~$ os vestigios; · o ~r. Alberto Maranhão, 
Deputado do Rio Grand~ do Norte, Estado quo 
acaba de presidir muito críteriosa.mente. 

Não faço referencia ao Sr. Carlos Caval~ 
cantiporque, por enfermo, S. Ex. não póde 
tomar pa1•te nos trabalhos . desta Camara. 

UM SR.. DEPUTADO - Elle não faz parte 
da Commissão. (lia outros apartes.) 

0 SR. ÁBDON BAPTISTA - Tanto melhor, 
.A Commissão aconselha que sejam votadas 
·todas as emendas, menos esta, não diz pol' 
que, e ouso pedir-lhe que me esclareça, para 
saber como proceder sobre este ponto. 

Será. possivel que a illu.strada Commissã.o 
queira concorret• para que não se enfra
tlueça o predomínio politico dos Estados de 
grande representação? Será possiv-el que a 
Commissão enconti•e alli uma disposição in
constitucional? Ella. não diz nada, ·não 
orienta, e preciso ser orienta.·lo sobre este 
ponto. Si declarar que a dispo.ttição é inconsti · 
tucional, então pedirei aos meus collegas que 
contenham a sua impaciencia e apresenta1•ei 
um requerimento para que o projecto vá ;t 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus· 
tiça.. Si são outr<>s os motivos, a. Commissft:o, 
com a illustração que ~empre tem revelado, 
aão deixaPâ na. eseuridão caso tão pondel'oao, 
~4ue dá. logar a que os Estados de pequena 
r.epresentaçio sojam augmentallos em sua 
importa.ncia nurnerloa.. 

Era esta a minha pergunta, e si algum 
collega da Commissão m0 hom•M' com uma 
J'esposta, p1•incipalmente declarando gue se 
tr~ta. de um obstaculo parant.e á Consti· 
t.uição, apresenta.1•oi o meu requerimento. 
Não tenho a idêa. de protellar a adopçã.o 
1lo projecto, que, sei préviamente, está. 
approvado; mas t1 neceasa.rio que os .AnnaaJ 
registrem os motivos justificativos de um 
parecer, que neste ponto é de grande impor· 
t;ancia. 

UM SR. DEPUTADO-E' preciso que fique 
registrado para o futuro. 

0 SR. ABDON BAPTISTA-Que vá O proje
cto assim ou não vá., Sr. Presidente, a re
sponsabilidade da sua e.reeuci'i.o caberá aos 
que votarem·a favor dalle. O meu voto é 
contrario. 

Da. primeira. vez que tive a honra de 
falla.r sobre o assumpto, dis3e que do que 
nós careciamos era. o desp1•end1mento dos ho
mens ~ue gove1•nam os_ Estados, e~~~: ben~
flcio de toda. & ].lopulaça.o; era. de smcer1-
-dade na execução das leis, e nã.o de novas 
leis, que trarão novas desillusões. 

Felizmente, talvez, :para o meu espirito, 
mantenho-me ne3sa convicção e folgorei no 
dia em q11e'houver àe confessa.r aos meus 
collegas, propugnadores da lei, llUG a. razão 
toda e3ia.va. do lado delles. · 

Tenho concluído. 

o S1 ... Enéas M::u•tins(·)-Sr. Pre
sidente, não era. a mim que competia. de 
ce1•to, mas a outro mais competente (nao 
apoiados) que caberia proferir palavras de de· 
fesa, de sustentação do parecer que a Com
missão especial cnca:·regada de tratar da 
reforma eleitoral emittiu, opinando pela 
acceitação das emendas do Senado, apresen· 
ta.das ao projecto que aqui haviamos votado. 

E' um impedünento to lo temporario e 
todo para lastimar do iUustre presidente da. 
nossa Commissão e rolator desse mesmo pa
recer, que mo destaca, bem a cJntra. gosto 
e só em cumprimento de ordens delle rece~ 
bidas, para. a estacada, na sustentação da.s 
idéas qae vimos deba.tenlo desde muitos an
nos, o que conseguimos ver condensadas 
pela. Cama.ra., no vo~o do anno passado e 
que, inquestionavelmonte, vemos melhora.· 
das, em h.rga. escala, pelo voto patPiotico 
d..> Senado. (Apoiados.) 

Preciso a!firmar dosd.e já q_ue a parte do 
parecer da Commissão, em que se aconselha 
a a.cceitaçio das emenda~ do senado, em 
grande p:u•te pela. urgencia. do tempo não 
tem a. minha. in toh·o. solida.t>iodade. 
. Quero deix'nr p1\tente que ncoeito as 

eme.adas do Senado porque acho quo ellas 
melhoram soosivolmen1.e a. loi qu3 votamos. 

Niio ê uma. questão simpl~smen~e de ur
gencia. de tempo, mai de convicção profunda. 

Estou c:Jl'to que as idêa.s. contidas nas 
emendas do Senu.do sã.o melhores do que 
aquella.s que ou tinha sustentado aqui, em 
grande parte ••• 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Elias restauram 
em gra.nde pa.rta o projecto primitivo, com o 
qual V. Ex. estava. de a.ccordo. 

O SR. ENÊAS MAR'l'INS- De sorte que 
deilejo que fique cla.ro e fóra. de toda a. du· 
vida quo não é um voto de arrocho, nem 
obedece á consideração de urgencia, de falta 
de tempo ; é um voto esclarecido e con· 
s6iente pela excellencía das idéas que es
tamos examinando. . 

Feita esta ligeira observação, passarei a 
occupar-me muito succinta.mente do pa.1•ecer, 
mesmo porq na o assumpto não comporta 
mais explanações, tão brilhante e elevada 
foi a discussão do anno pusado, digna. de 
figurar nos An.naes dos melhores paria· 
mentos do mundo. (Apoio dos. ) 
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O SR. ANrzto DE ABREU--'- O mais seria Esse conselho não contínua como ele· 
estarmos aqui a. nos repetir. mento preponderante para a. formação .·des-

0 SR. ENÊAS MAR.TINS- Como muito sas commissões. 
bemdizoillustre preaidenteda Commissão, O·Sa. HENRIQUE BoRGEs~Não.foi só este 
repetirmo-nos seria fastidioso, para nós em o argumento. Este foi um dos princípaes. 
primeirologar, para a Camara, depois. o SR. ENÊAS MARTIN~--0 que v. Ex. pro-

. Tanto assim que frequentemente é repe- cura é equilibrar a.s forças. Ha. reprasen
tição aquillo. que vejo a.Uegado contra. as tantes do poder municipal; ha representan
emendas enviadas :J?elo Senado. . tes do Estado, que teem delegação do Poder 

A começar pelo 1llustre ~talentoso Depu- Executivo Estadual e ha outras ii\tervenções 
ta.ds. fluminense, .sr~ Henrique Borge~, p~s- do poder federal ~ todos superintenderão, 
sare1 a dar um~ llgeira replica ás alleoaçoes uma vez que 0 assumpto fique unificad9, de 
apresentada.s, simplesmente para. m_ostrar o ·modo que esses alistamentos possam vir a 
ponto de VIsta em que a Comm1ssao ~stá e satisfazer a todas as exigencias de uma boa 
para que a qu_alquer tampo se possa verificar lei eleitoral. 
o ponto de VISta em que se collocou a Ca
mara, ao proferir o seu voto. 

« Condemna:...se a lei actual », diz o Sr. 
Henrique ·. Borges, « e entretanto figuram 
pelas emendas· do Senado, como membros da 
commissão de alistamento, cidadãos eleitos 
pelos vereadores com o criterio que nós 
sabemos presidir a tal escolha.» 

Por certo, a Cama1•a está lembrada de que 
o anno passado uma das questões mais for· 
temente dehatidas neste I'ecinto foi a de se 
entregar o alistamento eleitoral ás magistra· 
turas estadual ou federal, 

Nós allegavamos que, havia confusão eJ!l 
transformar, como se queria, o reconhecl· 
mento da existencia. de um direito pclitico, 
conferido pela Constituição e regulamentado 
pela lei eleitoral ~ magistratura. em causa 
especialmente conferida ás attribuioões do 
Podar Judiciario (e esse era o ponto em que 
estava em desaccol'do com o illustre repre· 
senta.nte fluminense). 

Não é possível fazer do l'econhecbnento da 
existencia. da capacidade politica. do cidadão 
funcção especifica desse mesmo poder. 

A constatação simples ~ material .de .U~ 
facto não é a interpreta~ao de um prlll':lplo 
de lei para applicação ao caso em especre. 

S. Ex. estranha que c_omb~tendo-se a: org_!L· 
nização actual, volte a mtltnr na orgamzaçao 
das mezas o mesmo coil!!elho municipal tão 
malsinado actualmente. (H a apartes.) 

Devo dizer que em principio e em th~se a 
lei de 25 de de janeiro de 1892 é m~gmfi~a, 
sobretudo quando procura fazer superm· 
tender o seu trabalho pelos representantes 
do conselho municipal. 

0 SR. HENRIQUE BoRGES-Penso qae não. 
O Sa. ENÊAS MARTINs-Não pod!Jmos no 

caso a.cceital-a, pela desm<?ralizaçao a. 9.ue 
este regimen chegou, em viSta da P?htlca. 
geral do paiz. Mas o facto de a repelllr~o~, 
não impede de acceitarmos a compartiCI
pação limitada. e sem pl'eponderancia dos 
conselhos na. mesa.. 

0 SR. HENRIQUE BORGES-O mecanismo 
desta commissão é muito mais complicado. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-V. Ex. O que 
prefere~ O complicado quo dê a verdade 
eleitoral ou simples qua dê a fraude ~ 

0 SR. HENRIQUE BORGES-Não, senhor. 0 
complicado é que abre mais valvula para a 
fraude do que o simple;3, que é de facil ma
nejo. 

0 SR. ENI~AS MARTINS-Na resposta aos 
oradores que me procederam, não posso 
attender a todas as idéa.s por elles cxpen· 
didas; é preciso tomal·u.s no conjunto,porque 
mui tas dellas são as mesmas. 

A histot•ta do complicado processo aotual 
é um dos pJntos que se procnra. ferir para 
combater a reforma. 

E' pi•eciso r•epetir : nós procnra.mos, por 
todos os meios, Impedir que pela. facilltaQão 
do trabalho, a. fraudo tenha cntra.da. franca 
no regimen actua.l. · 

Continuo a. dizer que prefiro o eleitorado 
reduzido ao eleitorado espalhado e augmen-
tado, mas falso e inverídico. . 

E uma. vez que não podemos conseguu' 
para o plano a que nos propomos, sem U_!n 
conjunto de medidas que o asseg0:re, na.o 
trepido em affirmar que é prefer1vel um 
eleitorado pequeno e real ao grande e falso. 

0 SR HENRIQUE BORGES- 0 ideal é fa
zer corri. que façam parte do alistan:e.nto 
todos-os cidadãos que reunam os req_utsLtos 
Iegaes ; sinão nós não seremos uma dele
gação da nação, mas de uma parte della. 

0 SR ENÉAS MARTINS-PerdOe-me; sem 
querer ~studar a representaçã~ do Governo 
pelas maiorias esclarecidas, o Ideal ê red~
zir procurando armar de tal fortaleza a. lei, 
de forma que o eleitorado possa. representar· 
a forca do paiz . _ 

Aqui cabe dizer que é a appella.çao do re
gimen 1lna.nceiro p:tra. o regimen estavel e 
seguro: a. moeda má. ordina.ria.mente fa.z.. 
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afugentar a moeda boa. E' o que se dá no 
alistamento :politice : o eleitor mão afu
genta o verdadeiro. 

O artigo falso afugenta das urnas o artigo 
reale verdadeiro. Precisamos applicar pro
cessos que nos garantam a acção reflexa con· 
traria, indo ao ponto de .procurar, como pro
curamos, processos que .podem parecer vio
lentos, mas que procuram ser exclusiva
mente verdadeiros ou o mais proximamente 
possive!s verdadeiros. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU - Para OS males 
graves; os remedios heroicos, 

0 SR. ENÊAS MARTINS -- Por outro lado, 
encaram os illustres representantes do Rio 
de Janeiro e de Minas, que fi.1zem parte da. 
Commissão, o facto de exigirem as emendas 
votaclas pelo Senado a comparencia do alis
tando á presença. da. commissão alistadora. 

Por um principio liberal, que poderia ser 
appUcado a épocas não de transição, como 
aquella em que nos achamos-e sustento que 
o regimen eleitoral que estamos votando deve 
ser, e tem de ser, para. que produza effeitos 
ren.es, verdadeiros e proficuos, o de uma. lei 
lei meramente de transição-a opinião de 
SS. EEx. valeriam muito. 

Parece que ê uma. capitis diminutio do 
direito politico do cidadão o obrigai-o a. 
pleiteia.P pessoalmente esse S{)U . direito. 

0 SR. HENRIQUE BORGES- .N"ã.o é propria
mente isso, porque, mandando elle o reque
rimento, ta.mbem pleiteia dil'oetamente. 

0 SR. ENÉAS MARTINS- Nos sabemos qur. 
nessa. enviatura do roquerimento é quo ha. 
fraudação da lei. 

A SS. E Ex., dos qua.es um é jUI•ista compe
tente, poderia rcspondel' com o conhecido 
brocardo de direito, tão commum, tão come
sinho-aos que dormem não soccorre a lei. 

~hi, nem é aos que do1•mem; é aos que 
abandonam, aos que não querem exercitar 
seu direito. E então applicariamos com maio
ria de razão, como medida preventiva, ore
medio contra aquelles que, pela sua inercia, 
venham abrir a porta á fraude, que em 
nome da verdade eleitoral queremos evitar. 

Pois será. crivei que haja alguem que 
queira ser eleitor, que tenha desejo de parti
cipar da dire(}çã.o politica do paiz, p:üa ex· 
pressão do seu sulfra.gio, e ache ditnculdade 
em procurar estabelecer, com sua identida · 
de pessoal, perante a commissão de alista
mento, o reconhecimento de seus dheitos t 1 
(Apoiados.) 

Si nem a.o menos a. esse trabalho se quer 
dar o individuo, com que direito, com que 
segurança, no e:rito de sua opinião e na valia 
do seu su:trragio, vamos permittir que elle 

Volo Vl 

figure como elemento de ornato, que sobre· 
carrega inutilmente'? · · 

UM SR. DEPUTADO- A disposição provo• 
ca a abstenção. 

0 SR. ENÉAS MARTIN,S- Ao contrario, 
valorizn. o voto de todos os que se inscre
verem. 

0 SR, ANIZIO DE ABREU -'- E a abstenção 
se dá. actuu.lll1ente porque o eleitorado .faJso 
se superpoz ao verdadeiro. 

0 SR. ENÊAS MARTINS- Sim; é a inter
venção da moeda má na circulação, expel
Iindo a moeda boa. 

Todas as medidas tendentes a vu.loriza.r o 
voto individual, parece que devem ser pro
ficu 11 s. Si ha. aJguem que quelra exercer seu 
direito, procure inscrever-se. . 

Para isto não é mais :preciso encn.rar a 
questão das distancias, não ~crive] que haja 
em qualquer município do paiz, por mu.ior 
que seja a sua extensão, quem quer que seja 
quo, ao menos, uma vez na vidél. não procura 
ir ao ccní,ro d;t villa. municipal. 

0 SR, ANIZIO DE ABREU - E' pelo menos 
jnra.do. . 

O SR. EN~AS MA.RTINS- Si ello não vae 
ondo se elabora a politica, municipn.l. está 
isola.la a sua pt\rticipa.çã.o do. direcção do 
município. 

0 SR. MOREIRA. ALVES- Não é um ho· 
mem; é um urso. 

0 Sa.. ENf:AS MARTINS-De sorto que, a. 
a1legaçã.1 mais forte quo haveria sm•ia. esta, 
alé1n de qmJ n6s nas commuicacõea no nosso 
paiz, não osta.mos tão descurados, embora. 
tenhamos o habito do dize1' quo não temos 
vias du communica.c;õos, como já. tivemos o 
de dizer que eram os um paiz essencialmente 
agricola. 

E como está. nos nossos ha.bitos dizer com 
escarneo (a Mesa. pormittirá o termo, por
que fallo de nós mesmo, de mim tambem), 
que o que temos em materia eleitoral é 
sómente a fL'audo, dá-se o mesmo com as 
vias de commuuicações, em que se appella 
para as difficulda.des que impossibilitam o 
aljstamento. 

Si eu pudesse applicar, para estes assum
ptus, o principio da esta.tistica quo vi appli
cado pelo iUustre Deputado, Sr. David Ca.m
písta, quanto á vaccinação obriga.toria, a 
proposito de uma representaçã.o, applicarei 
com vantagem para. nós o mesmo daquelles 
que se recusam por p1•eguiça ou por aban
dono, a ir pessoalmente inscrever-se nos re
gistros de eleitores. 

E' tão pequena, constitue uma parte mi· 
nirna. ta.l, no conj11ncto, que nã.o prejudica a. 
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maioria dos que teem o faculdade de pro· 
, cura!' o alistamento e concorre:· a. elle. 

O SR. AFFoNso CosTA. -Este é o ponto 
mais mora._lizador do projecto. 

0 SR. ENÉAS MARTINS- 0 illUEitre Sr. Bul" 
cão Vianna, Deputado pela Bahia, de quantas 
questões formulou, atacando a efficacia da 
lei que . examinamos, destacou pri~cipal
mente aquella que se referia â. influencia do 
governo, ao procedimento que a lei votada 
pelo Senado estabelecia, creando os grandes 
círculos. 

Allegou então, S. Ex.,que a lei Sa.ra.iva,que 
fez epoaa como um modelo, procurou o cir• 
culo pequeno · contra a influencia dos gover
nos o pa1•a garantir a liberdade eleit:Jral. 

O e:xame dessa mesma lei demonstra que 
a ve1·dade da proposição lhe é contraria. 

Si nos cir;mlos pequenos as influencias 
locaes podem valer mais, nelles com o voto 
actua.l melhor ·se pó de fazer vingar a in· 
tluencia. dos chamados partidos dos governos, 
não direi dos governadores. 

U~ SR. DEPUTADO- Sobre isto, não ha 
duvida. 

O Sa. EN:BAS MARTINS - Essa lei produ
ziu resultados negativos, tanto que olln., em 
circulos pequenos, deu-nos p1•ova de fraude e 
nos trouxe depois, em 1889, uma . Ca.mara 
unanime. 

De sorte qu~ o districto pequeno não offe· 
rece as ga1•antia.s que se procura estabelecer, 
.ao passo que no projecto tio Senado se esta
belece a correcção 'de modo a evitar-se a 
fraude o mais possi vel. 

AJJudiu tambem o nobre Deputado á in· 
constitucionalidade de recursos attribuidos 
ao Supremo Tribunal Federal. 

0 SR. BuLCÃO VIANNA. ._Não esta u perfi" 
lbanclo a opinião ; apenas apresentei o 
f-acto. 

0 SR. ENBAS MARTINS-V. Ex. então COD· 
firma desde logo a inocuidade do argu
mento~ 

O SR. BuLoÃo VIANNA dá um aparte. 

balhos eleitoraes, na sua funcção de jul• 
garlor. 

0 SR. BULClO VIANNA-~a junta re
visora julga.. 

0 SR. EN:BAS MARTINS - Declaro, reco-
nheço a existencia de direitos políticos ; mas 
não ba uma. formula judiciaria que elle seja 
chamado a exercer ; é uma funcção pura-
mente administrativa. • 

E eu tive occasiã.o de dizer, no seio da 
Commissão, que nós procuramos o juiz de 
direito na Comarca. para funccionar . nesse 
trabalho, como uma garantia de moralidade 
pelo seu prestigio, pela sua influencia pessoal, 
c não de juiz. 

Si nós confi.assemos o poder de julgar na 
fórma tcchnica. eu não estaria longe talvez 
de concordar com S. Ex. na inconstituciona
lidade da medida. 

Quanto a manifestações do Supremo Tri
bunal, em primeiro logar não ha julgados 
firmados. 

0 Sa. BULCÃO VIANNA-Tres julgadoS fir
mados. 

O SR. ENÉAS MA.RTINS-Tres julgados não 
constituem accento basico da. jurisprudencia, 
sobretudo quando ha votos diametrahnonte 
oppostos, sobretudo ainda quando a varia
bilidade c instabilidade do juiz, por causas 
que nós não podemos evitar, e que infeliz
mente se dão, mudaria constantemente a 
esse respeito. 

O que nós não podemos é, porque o Tri
bunal actual tem tres votos em um sentido, 
sacrificar todo o procedimento que devemos 
ter, e considerar urgente, pela simples sup· 
posição de que elle é capaz de se dechwar 
incompetente. 

0 SR. BULCÃO VIANNA-Não é simples· 
mente por isso. Basta o Tribunal negar ao 
cidadão esse direito de recorrer, para me
recer consideração do Cong1•esso. 

0 SR. ENÊAS MARTINS-V. Ex. queira in· 
formar-me si não ha julgados do Tribunal 
sobre mataria de maior impo1•tancia. 

0 SR. ENÉAS MARTINS-Nós não empre
.g ámos, nem o Senado empregou, nas emendas 
-que votou, a magistra.tul'a estadual como 
·exercendo f'uocçõeii sua.s ao fazer o alista-

Precisamos de .tlrmat· responsabilidades 
tambem no assumpto. Invadimos a esphera 
de attribuições do Supremo Tribunal, con.;. 
ferind.o·lhe os poderes que lhe conferimos~ 
Não ; Deixámos ao Supremo Tribunal, que, 
examinando o facto, incorra. olle na respon
sabUldade de deixar a medida. sem execuoio. 
O que nlto ê possível ê so.crlftcar po1•1imploa 
suspeita. 

mento. 

O Sa. BuLoÃo VlANN~-0 juiz só pó do t&r 
atblbulcões jlldlclaria.s. (Trocam-ss ouh·oa 
apartes.) 

O Sa. EN:éA.s MARTINS-Parece-me que ha 
·uma. contusão la.menta.vel a esto resp~:dto: 
nem o pNjecto da. Cama.ra., nem as emendas 
do Senado incluem o juiz presidindo a tra· 

0 SR. BULCÃO VIANNA-POl' suspeita, não; 
tres julgados do Tribunal. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - E xis tem 
outros em contrario. 
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0 SR. ENÉAS MARTINS-:-0 nobre Deputado 
lla. Bahia inquiriu t<:tmbem, como uma du
·vida. que lhe pareceu exist1r, quanto ao que 
se deve exigir como numero para o funccio
.oamento das mesas eleit01·aes. 

essas disposições, pelo cuidado de evitai-a.. 
transformaram-so • ·em .· bello cathecismo de 
disposições conducentes a estabelecei-a. 
(A.parte.s) • 

Quanto ao hom•ado Deputado, oSr. · Abdon 
Baptista, S. Ex. quiz ver na inter-venção 
dos maiores contribuintes, na. formacão das 
mesas, uma vantagem pa1·a os chefs po
líticos locaes. 

((Art. 61. As mesas serão organizadas por 
uma junta composta. do 1° supplonte do 
substituto do juiz seccional, como presidente, 
sem voto, do ajudante do procurado1• da 
Republica., tambem sem voto, dos membros 
.a:ffectiv'os da commissão de alistamento o 
rlos seus respectivos supplentes.» 

Presidente sem voto não é o membro etre
ctivo a que se refere este artigo. 

S. Ex • . f<.1.llou tambem em duplicatas. Em 
primeiro logar, frisou:- si, a tê lO horas do 
dia da eleição, não comparecer a maioria dos 
mesa.rios e.ffectivos, não haverá eleição. 

Não comprehcndo, pois, de que modo so 
vae da1· a duplicata. 

A duplicata. e:Stâ combatida e impedida 
ahL 

0 SR. BULCÃ.O VIANNA-Leia O outro ar
tigo, que diz que as mesas sarão constituidas 
:por cinco membros. V. Ex. está isolando. 

0 Sit. ENÉAS MARTINS- 0 art. 45 § 2°, 
diz: . 

«Lavrado o te1•mo do encerramento, se 
fará a apura.ç?io pelo modo seguinte: abel'ta 
a urna pelo presidente, contará esto as cedu· 
las l'ecebidas; e, depois do annunciar o nu
mero dellas, cont'o1·me a especie, ás emma
çarã. de uccordo com os rotulas, recolben· 
do-as immediata.monte ~. urnt\, A' Jlroporção 
11ue o presidente proceder <'t loitnPa de ca.da 
cedula, de J!assa.l·a aos ft::;co.es e mesarios 
para a vcrillca.ção dos. nomes po1• elle Iitlos 
em voz alta..» 

De sorte que a. duplicata ostá impedida.. 
(T1·ocam-se divetsos apa1·tes ent1·e os Srs. BuZ
c.CCo Vianna, Elpidio Figueiredo, Ga~dino Lo
'Y'eto e outros S1·s. Deputados). 

Digo ao nobre Deputado que . o meio de 
e-vitar as duplicatas não é estabelecer prin· 
d:pios de leis que as excluam. 

0 SR . BULCÃO VIANNA- Mas dentro dos 
limites da lei ha possibilido.de <le se orga· 
zarem tres, qua.t1•o ou mais mesas eleitoraes. 
(Trocam-se vm·ios outros apartes). 

0 SR. ENÉAS MARTINS- Pol' outrÓ lado, o 
flUe me parece, e registro com pezar, é que, 
na discussão das emendas do Sanado, nos 
transformamos aqui em confecciona.dores, 
com o ftm de impedir a fraude, de um bello 
ca.thecismo de disposições conducentes a es· 
t~belecel·a. 

Em primeiro lagar, a circumst~ncb. de 
só valerem pa1•a o primeiro, para o pro
ximo alistamento, os títulos, os documentos 
já. reconhecidos em 1902, impede atê certo 
ponto, sinão completam.ente, que se alterem 
esses pagamentos; e em · segundo logar, in
ventaP contribuintes para contar com votos 
na. commissão seccional de alistamento; 
constituil'Ül. isto, pela carestia a.ctual do di· 
nheiro, urna medida. muito séria para. os 
chefes poli ticos. 

Devo dizer a S. Ex. que, si dependesse 
uisso a seriedade do regimen que E:e pro
cura es ta.belecm•, eu não trepid<~ria. em votar 
a. medida, porqne, ao menos, assim, já se 
estava interessando, de alguma maneira, a 
população e!Jl um movimento eleitoral. 

0 Sn. ANIZIO DE ABREU-Em toda a parto 
a eloiçã.o custa. sacrificios do dinheiro. 

O Sn. ENí:A.s :MARTINS-E' um dos erros 
nossos essa preoccupação U.o quo a eleição 
Jeve ser feita. sem dinheiro, quando, em tod() 
o mundo, tomos exemplos justamente d() 
contrario. 

Re ervei jnstamento para o ultimo loga.r 
a pe1•gunta. de S. Ex. a respeito dos Estados 
de pequena. representaçã.o, que consentiram 
ou combinaram na roj~ição da emenda que 
augmentava a sua representação, (Apartes.) 

Desde que a suspeita. de inconstitucionali· 
dada om acto da nos~a. propria competenci11, 
podia. sol' levantada., os que quert~tm real· 
mente uma lei eleitoral que nos fl.zess'3 sahir 
da situação em que estamos, á procura de 
cousa melhor, nã.o tinham o direito de, por 
essa simples razão, persistir em votal-a. 

0 SR. ABD()N BAPTISTA-Então a Commis
sã.o recuou deante de uma suspeita 1 

Em relacão ás duplicatas, ellas não proma
nam da. lai, que não as favorece, porque es
tabelece outras providencias no sentido de 
~mpedll·as ; mas, como disse, infelizmente 

0 SR. ENÉAS MARTINS-Não recuou dean.te 
de uma simples suspeita; sob a influencia de 
opiniões, que ella mesma. tinha, de que a 
medida era·inconstitucional, dentro da nossa. 
propria competencia e, mais, que ella podia 
trazer um augmento notavel de despeza, p:re
feriu transigir, e os Estados pequenos deram 
com is~o uma. pro-va de gran1le superioridade 
do espirito. (Trocam-se uarios apa'Y'tes, ~ue 
i.nte1•rompem o o~·ador.) 

Assim sendo, parece mo que procurei ex
plicar o mais que era. possi vel, além. de 
minhas forças, o fundamento das razões )?OI-
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que a Commissão acceitou as medidas que o 
Senado enviou. · ·. · 

Desejo que :tique accentuado claramente 
que eu as acceitoe. as reputo bem melhores 
do que aquellas que sustentava. e sapientire 
concilium mutare .· est. Demais, a reforma 
vem no ponto em que se acha prestig-iada por 
elementos de valor, . que assumem perante 
a nação a responsabilidade de fazel-a vingar. 

Nós não podemos ·ter ·a preoccupação. de, 
por. p1•incipios escolasticos, compartir .·. a . re· 
sponsabilidade que deve ir a quem cabe. 

Espero e confio em .. absoluto no . reghrien 
eleitoral que vieâ a ser estabelecido petas 
emendas do Senado. 

Confio soberanamente na responsabilidade 
moral que a endossa,edou-me por feliz por ter 

, podido explica.r aos oradores que suscitaram 
algumas duvida.:! nessa especie de folhetim, 
que substitue, a meu ver, com vantagem, os 
largos · e demo1•ados debates . parlamentares. 

Desejo que a Camara faça com que eu não 
termine com o classico-- continúa. (Muito 
bem ; muito bem. O oradm· e comprimentado. 

e Justiça, para dar parecer sobre as emendas 
do Senado, constantes do parecel' da Com~ 
missão Especia.l sob n. 248, de 1904, princi • 
mente sobre a emenda n. 150. 

Sala das sessões, 28 de outubro .de 1904.-· 
Abdon Baptista. 

Ningrtem mais pedindo a palavra; é encer·· 
1•a.da a discussão e adiada. a ·votação. 

E' annunciada a .. 3a. discussão do pro jacto 
n. 216, de 1904, autorizando o Poder Exe
cutivo a a.brir ao Ministerio da Fazenda o 
credito extraordinario de 554$35l,para paga
mento ao juiz federal do Espírito Santo Dr. 
Raulde Souza ·Martins, .em virtude de sen
tença. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão.eadiada a votação. 

E' annuncidda a 3a. discussão do projecto 
n. 235, de 1904, autorizando o Poder Exe
cutivo a ·abrir ·ao Mii;J.isterio da. Industria, 
Viação e Obras Publicas o credito extraordi
nario de 7:263$874, para realizar .. o paga
mento devido . a ArLhur Bello, funccionario 
da Repartição Ge1•al dos Telegraphos, rela-

0 'Sr. A.bdon Baptista - Sr. tivo a vencimentos dos exercícios de 1898 
Presidente, .duas palavras apenas. a 1899. 

O illustre membro da Commissão Especial, Ninguem pedindo a palaVl'a, é encerrada. a 
certamente representando a. autoridade de discussão e adiada a votação. 
toda Coromis.são, fez publicos alguns dos mo- E' annunciada a discussão unica. do pro
tivos :porque aconselhA. a rejeição da emenda jecto n. 250, de 1904, autorizando o Poder 
do Senado que augmenta a representação de Executivo a conceder seis mezes de licença, 
alguns Estados de quu.tro pn,ra cinco Depu- coro o respectivo ordenado, ao inspector de 
tados. fu.zende, do Thesouro Federal bacharel Luiz 

Como tive escrupulos sobre a constitucio· Vo~sio Brigido, em prorogação áquelJa em 
nalidade da proposta, verifiquei que o estado cujo goso se acha, pal'a tratamento de sua 
de seu espírito é de duvida. s. Ex. não saude onde lhe convier. 
atnrma. que seja constitucional, mas quer Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
afastar o obstaculo que se levanta neste discussão e adiada a votação. 
terreno. E' annunciada a 2a. discussão do projectJ 

Ora, tendo a. Camara. um'a. comroissão a n. 131 A, de 1904, concedendo a pensão man
quem incumbe elucidar e dar parecer sobre sal de 500$ á viuva do ex-Senador do Im
este assumpto da constitucionalidade, en- perio De. Gaspar da Silveira Martins; com 
tendo que ella resolverá com muito acerto, parecer e emenda da Commissão de Pensões 
mandando o projecto e as emend ·.~s á Com- e Contas. 
missão de Constituição Legislação e Justiça, 
para. examinal-ose dar parecer. o Sr. Presidente-A Commissão 

.Esclarecida. pelo parecer dessa competen- de Pensões e Contas deu parecer fa.voravei 
tissima Commissão, a Ca.mara poderá então ao projecto, reduzindo, porém, a pensão a. 
votar mais senhora do aesumpto, com me- 300$_000. 
lhor conhecimento de causa. 

Assim, tenho a houra de manciar á Mesa o Sr. O arv alho Britto - Peço 
um requerimento para que o projecto vá á. a. palavra. • 
referida Com missão. ( llfuita bem; muito bem.) o S&. PRESIDENTE - Tem a palavra o 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado e posto con~ .nobre Deputado. 
junctamente em discussão o seguinte O Sr. Oarvalho Britto {")-

REQUERIMENTO 

Requeiro que o. projecto n. 107 C, de 1903, 
vi1. .á Commissio de Constituição, Legislação 

:Sr. Presidente, quando foi apresentado A 
• Cama.ra. o projecto concedendo uma. pensão 

( ) Esta di>: <!m•so não foi 1·evisto pelo orador._ 
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á viuva do glorioso cx~sanadol'. do Imporia, 
o illustre Dr. Gaspar da Silveira Martins, 
concebi a. idéa. de estender a medida a.hi 
consignada ás filhas solteiras e aos filhos 
menores do não menos glorioso e não menos 
illustre generaLDr. Cesario Alvim, conea
dendo-lhes tambem uma pensão ·mensal de 
.300$000. 

Agora, Sr. Presidente, que é a!:nuncia.da 
a discussão do projecto n. 131 A, . julguei 
opportuno traduzir · meu pensamento ·. nesse 
sentido na. emenda que . vou . enviar á Mesa, 
a qual se acha · prestigiada pelas a.ssigna
turas de illust1•e:; companheiros da bancada a 
que tenllo a honra de . pertencer. 

Não sei, Sr. Presidente, ~i será ocaso de 
justifica.r a emenda que apresento a:o pro
jacto em debate, encerrando ella, como 
encerra., uma dessas medidas que se acham 
justificadas pela. sua. simples cnundo.ção. 

Não ignoro·, nem a Camara ta.mbem igno
ra, a .. existencia de urna poderosa . corrente 
contrat•ia á concessão de . pensões, corrente 
esta que já chegou á es:phera governamental, 
tendo o illustre Chefe da Nação ~doptado 
ultimamente a norma de oppor-se· ás pensões 
com a autoridade · do · seu veto · aos projectos 
que as instituem. 

Mas, Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, o Sr. Germano Hasslo· 
cher, sustentando este projecto quando foi 
elle submettido á primeira. discussão, asseve
rou que a bancada de que é S. Ex. um 
dos ornamentos tinha. quasi certeza. de que 
D eminente Chefe da Nação abriria uma 
excepçã.o não vetando este projecto desde 
que elle seja approvado pelo Congresso, o o 
motivo em que S. Ex_ se estoiou é o so· 
guinte: é que o honrado Sr. Presidente da. 
R~pllblica, conhecedor, como é, das gloriosas 
trádições da nossa. patria, sabe avaliar 
quão benetlc:~ e liberal foi a influeacia 
exercida pelo extraordinario espirito Je Sil-
veit•a. Martins. . · 

Pois bem, Sr. Presidente, si, em relação 
ao glorioso ex-senador do Imperio, é justo, e 
-eu reconheço, que se abra. uma excepçã'> á 
norma. salutar adoptada pelo Governo da. 
Republica, não é menos justo. esta excepção 
quando se recorda o nome do eminente bra
zileiro, o S1•. general Cesario Alvim. 

Entendo que não é opportuno agora fazer 
o elogio de Cesario Alvim, po1·que os ser
viços que elle prestou á causa publica, du
rante a. sua longa., accldentada e fecundn. 
vida publica, estão ainda na memoria de 
todos • . Mas de tal modo o empolgou a causa 
publica que o saudoso compa.tricio esqueceu
se dos seus interesses p:.lorticulares e do fu
tuoo de sua. tamilia. (Apoiados.) 

E elle foi o modelo do bom pae de família 
,que votou ao lar uma dedicação sem limites 

(apoiados) ; a :penas legou á suaprale o orgu· 
1 ho de ~eu nome )mmacul~do e o exemplo 
d.as mms puras v1rtudos ctvicas e privadas. 

0 SR~ WENCESLAU BRAz-Apoiado, 
0 SR.. GA.RV ALHO BRlTTO-Sr. Presidente 

em homenagem, pois, á memoria de Cesari~ 
Alvim e em reconhecimento .de sua dedica
ção á causa dcst<t patria que elle tanto .· hon
rou e serviu, eu offereço ao projecto em de
bate a emenda que tenho a honra de .man
dar á . Mesa, espêrando que a. Camara não 
lhe .negará a · sua approvação. (Mu:to bem; 
mmto.bem.) 

V t>m á Mesa, ê lida, apoiada e posta con
nctamenteju em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 131 .4., de 1904 

Art. E' igualmente concedida a pensão 
mensal de 300$, repa.rtidament~. ás filhas 
solteiras e aos filhos menores do ·finado ge
neral Dr. JoséCesario de Faria Alvim. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1904. 
- Carvalho Britto. - Olegario • .. i'lfacie~. -
Estevam Lobo.- Anthero Botelho. 

Ninguem mais pedindo a. palavra., é en
cerrada a discussão e adiada. a votação até 
que a Commissão de Orçamento dê parecer 
sobre a. emenda offerecida.. 

O 8r. Presldenle - Não havendo 
nada mais a. tl·atar, designo para. amanhã a. 
seguinte ordem do dia: 

Continuação da votação do projecto n. 215, 
de 190 , dete1•minando quo os tabelllã.es 
de notas do Distrlcto Federal passem a. 
ser denominados ·«nota.rios publico&• e dando 
outras providencias : com parecer c substi· 
tutlvo da maioria da Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça e voto em sepa
rado e substitutivo do Sr. Germano Hasslo
cher (la discussão); 

Votação das emendaS\ do Senado, eonsta.ntes 
do parecer da Commissão Especial, sob 
n. 248, de 1904, e offerecidas ao projecto 
n. 107 C, de 1903, reformando a lei eleitoral 
para eleições federa.es (discussã.o unica.); 

Votação do projecto n.236, de 1904, auto· 
rizando o Podei' Executiuo a abrir ao 
Mínbterio da Justiça e Negocias Interiores 
o credito especial de 500:000$000 para. 
occorrer ás despezas com a realização. do 
Congresso Scientifico Latino-Americano em 6 
de agosto de H:'05 ; concede porte gratuito 
para a eorrespondencia. posta.l e telegraphica. 
do mesmo Congresso e dando outras provi
dencias (2& discussão); 



686 

- XLEJNxng BA CAMARA 

· Votação do projecto n. 243, .de 1904, auto- pletar os dous annos de fiscalização prévia.. 
riza.ndo o Poder Executivo a conceder um exigida pelo art. 366 do. Codigo do Ensino 
anno de licença, com o respectivo ordenado, (discus:ão unica) ; 
a José Thomaz de Aguiar Gusmão, 3° escri- Votação do projecto n. 216i de 1904, auto·· 
pturario da Delegacia Fiscal ··· do .· Thesouro rizando ·o Podo1• Exocutivo a nbrir a.o Minis
Federal no Estado do Pará, . em pmrogação á terio da Fazenda o credito · extrJ,ordinario de 
que lhe foi concedida. para tratar de sua 554$351, para pagamento ao · juiz feueral do 
saude, onde lhe convier (d\scu~são unica); . E:~pirito Santo Dr . . Raul de Souza Martim:, 

votação do projacto n. 244, do l904, auto- em virtEde de se!ltença (3n ~iscussão); 
rizando .o Poder Executivo a conceder ao me· . Votaçao do pro~eeto ~· 23o, de. 1904, a.u~o· 
dico do . Hospital de s. Sebastião Dr. José 

1 
r1z~ndo o Poder.b:xec.ut.~vo a abr1r ao Ml:OIS~ 

Lopes da Silva JuniOl'· um anno do liccnç.a,) terw d.a Indus.tria, _Yiaça.o c . O?;a.s . ~ubhca: 
com o respectivo ordcna.do; em prorogação ~· cr~di~o e~t!aordHlariO,~e. 7."63$8'1' par~, 
da que lhe . foi concedida. . pelo decreto Ieah~ar o ~'~c~mento qe~ 1do a Arthu~ Bello: 
n. r 084, de 26 de gutubro do , ao no :tmssado ~uncclO?arw d:" Repa.rt.ç!l'o Ge~al do.. Tel~. 
(discussão unica) . ~_rapho.,, relatzvo a ven~unen!o~ dos exerc.r 

_ . • . . . . . cws de 1898 e 1899 (3• discussa:...); 
Votaçao da emenda do SBnado ao proJeCto Votação do projecto n. 250, de 1904, auto-

da Camara dos. Deputado~ n. 63 A, deste rizando o Poder Executivo a conceder seis 
a11;no, que ~utor1z~ .o P!es1dente da. Re~u- mezes de licença, com o respectivo ordenado, 
b!1ca. a abr1r ao . ~~mster10 da. Industr1a, y1a· ao inspector de fazenda do The.souro Federal 
ç~o e Obra~ Publlcas o credi~o extraordma- bacharel Luiz Vossio Brigido, em pro~ogação 
r10 de . 12:80,1$870, em oxecuçao de sentenç!1 áqueUa em cujo goso se acha, pa.ru. trata
passada em Julgado em favpr dvs cngenh~l- monto uo sua saudo onde lhe convier (di;l· 
rv~ Luc~ Pro~nça e Antomo da. Costa .Jumor cussão unica); 
{d1scussao umca); 3a. discussão do projecto n. 199 B, de 1904, 

Votação do projecto n. 188 A, de 1904, que orça a. Receita Geral da. Republica. pa;ro.. 
relevando ao ex-Deputado Antonio de Amo· 1905; 
rim Garcia. a prescripção para recebimento Discussão unica. do projecto n. 249 A, de 
dos subsidias correspondentes ao tempo de- 1904 (do Senadp), concedendo seis mezes de 
corrido de 18 de dezembro de 1891, a 20 de licença., com todos os vencimento3, ao Dr. 
janeiro de 1892, aos quaes t'-'m direito como Lucio de Mendonça, ministro do Supremo 
membro do Congresso Nacional naquella Tribunal Federal ; 
êpoca, com pareceres das Commissões de Fa- Discussão unica do projecto n. 251 de 1904~ 
zenda e Industrla e de Orçamento e emen- autorizando o Poder Executivo a. conceder 
das desta. uUimtt (2a. discussão); mais um anno de licença, com o respectivo 

Votação do pmoece1• n 41 ue 1904 conce- o1•denado, a. João Augusto Antunes de Freita&'t 
dando licenç;a. por tres mezes, para trata. 4o escriptura.rio da 5o. divisão da Estt•a~a de! 
mento de saude, ao Deputado Raymundo Ferro Cent~u.l do ~rnzU, em proroga.çao ~ 
Nery (discussão unica.) · que lhe fo1 conced1da pelo Congresso No.,·· 

vota,çã.o do po.reQer Í21, de 1903, indefc- cíona:l, para tratl,\t' de stut saude onde lhe 
rindo o requerimento em que o Dr. João convier. 
Pedro de Aquioo pede dispensa. do resto do Levanta.-sc :1 sessão ás 3 llot"ll.fi o 35 minutos 
tempo que falta ao seu externato para com- da t:lrde. 

137a SESSÃO EM 29 DE OUTUBHO DE 1904 

(P~·esidencia do S?·, Julio de J.Iello 1.0 Vice-Presiden~e) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada a que Euzebio, U1•hano Santos, Luiz Dominguea~ 
respondem os Srs. Julio de Mello, Perejra Dia.s Vieira, Anizio de Abreu, Bezerril Fon·
Lima, Alencar Guimarães, Thomaz Accioly, tenelle, Thoma.z Cavalcanti, Eduardo Stu
Joa.quim Ph·es, Bricio Filho, Sá Peixoto, dart, Eloy de Souza., Alberto Ma.ra.nhão, 
Enéas -Martins, Hosannah de Oliveira, José Trindade, Izidro Leite, Teixeira. de 86,. Af· 



687 

sEsslo EM . 2§ Bi 88 i dfikb Di ISS& -fonso Costa, Medeil'os e Albuquerque, Mala
quias Gonçalves, Cornelio da. Fonseca, Elpi
.dio Figueiredo,. Epaminondas Gracindo, An· 
gelo Neto, Raymundo de Mil•anda, Euzebio 
de. Andrade, . Arroxellas Galvão, Felisbello 
Ft'eh•e, Domingos Guimarães, Felix: Gaspar, 
Alves Barbosa, Paranhos Montenegro, Corrêa 
Dutra, Mello Mattos, Nelson ·de Vascon
cellos, Erico Coelho, João Baptista, Galvão 
Ba.ptista, Henril')ue Borges, Mauricio de 

,Abreu, .Carlos Teixeira Brandão, José Boni
facio, David Campista, Carvalho Brito, No
gueira, Olyntho Ribeiro, Lindolpho Caetano, 
Olegario Maciel, Wenceslau Braz, José Lobo, 
Candido Rodrigues, Hermenegildo de Moraes, 
Bernardo Antonio, . Costa Netto, Paula Ra· 
mos,Abdon Baptista, Juvenal Miller, Bar
bosa Lima, Cassiano do Nascimento, Vespa
siano de Albuquerque, Diogo Fortuna e 
Ifomem de Carvalho. 

-Abre-se a sess'ã,o. 
E' lida e po,ta em discussão ~ acta. 

O Sr. 1\J:ecleiros e Albnque•-
que-Sr. Presidente, pedi a. palavra unica
mente para docla2•a.r que mantenho de modo 
~ompleto, formal, absoluto a. autorização que 
dei ao Sr. Barbosa Lima para publicar quaes
quer documentos que po~sua. a. meu respeito. 

o Sr. Atlbnao Oos'ta-Sr. Presi
dente, si não se tratasse de um projecto de 
reforma. eleitoral anciosa.mente esperado em 
todo o paiz, que tevo como autor no Senado 
o illustre pernambucano Dr. Rosa e Silva, 
meu distincto amigo e ohofe do grande par· 
"tido republicano, a que tenho a honra de 
pertenc()r em Pernambuco, eu não me jul· 

. garia no de-ver de ·vir rectitlcar um aparte 
meu incluido no discurso do digno Depuiado 
Abdon Bapti1ta, pronunciado bontem aqui 
por occasião da discussão do parecer da Com· 
missão Especial a esse projeeto. 

S. Ex. procurava, a seu modo, demonsti•ar 
o ponto fraco do projecto do Senado, quando 
commette aos maiores contribuintes em cada 
município a funcção de organização das 
mesas qualiticadoras, observando q~e seria 
facil apparecer, figurando como maiOr con
tribuinte, em cada circum~cripção elei~oral! 
individuo que realmente nao o foss.e. ObJ~ctei 
então a. S. Ex:. que na:da. era ma.1s facil do 
fiue obter das repartições fiscaes dos Estados, 
pelo menos na primeira vez em que a lei 
vae ser executada, a prova cabal dessu, falsi
dade. 

No em tanto, 81•. Presidente, este meu pen
samento tão claro não foi bem apanlt:'l.do e 
ftgura n.sslm: 

c O Sr. Affomo CtJata- Que é f.iossivel 
:n•audar.-. 

O aparte, pois, Sr. Presidente, consignou 
justamente. o conti•ario do que pretendia eu 
afllrmar, porque devendo a. lista dos maiores 
contribuiu tas, de • que trata a lei, ser publi
cada pela imprensa, em caJa. município, ou 
escriptos os nomes dellesem logar\9s publi
cos, onde imprensa não houver, a simulação 
me parece impossivel, pelo menos, muito 
difllcil, onde as opposições saibam cumprir O· 
seu dever e exercer o seu direito. 

Depois, Sr. Presidente, figura. ainda este 
aparte,· a mim a ttribuido: 

«Na. Commi8são de alistamento está ojui:l; 
de direito, esta o juiz do direito, Sr. Presi
dente, como um presidente do sessão magna 
de clnb litterario.» 

Eu, Sr. Presidente, absolutamente não 
pronunciei semelhantes palavras; pelo con
ti•ario, applaudia a intervenção do juiz de 
direito, julaando quo esse magist.rado poderá 
levar ao processo eleitoral, pelo monos, n. 
sua respeitabilidade moral. 

Feitas estas ligeiras obsm·vações, Sr. Pre
sidente, para não figurarem como meus apar
tes que realmente não dei do modo por que 
estão produzidos, sento-me convencido <le 
ter escla1•ecido pe1•feitamente o meu .Pensa
mento, hontem externado por occasiao do 
debato da. reforma eleitoral. (l1It-1ito bem.) 

O Sr. A.bdon Baptista (')
Sr. Presidente, o illustre Deputado por Per· 
nambuco tem toda. a razlo. 

Si eu tivesse revisto o pequeno dls~urso 
quo pronunciei por occasilo dtt. discussao da. 
lei eleitoral, teria conigido ossos erros que 
hoje appa.rocem • 

0 SR. AFFONSO CoSTA-Nio a.ttrlbui a 
V. Ex. o engano, mas á. ta.cbygraphla. . 

0 SR. ABDON BAPTISTA-Tom ·razão. A 
attitude de s. Ex. foi exacta.mento po.1•a. 
mostra1• quo a lei oppõe os maiores otista
culos á intenção de fraude. 

0 SR.. AFFONSO COSTA-Apoiado; este foi O 
meu pensamento. 

0 SR. ABDON BAPTISTA-QUanto 4 segunda. 
roferoncia, om quo o nobre Deputado dà. ~ 
presidencia do juiz de direito como gara.atl
ilora da. verdade no alistamento, a segunda. 
parte deste aparte que consta do discurso, é 
uma afilrmativa minha e não de S~ Ex. 

O illustre Deputado por Per~ambuco a~
tribue uma grande imp01•tanc1a á presi
dencia do juiz de direito (apoiado) o que ne
guei, porque o juiz d~ direito alli, segundo 
disse hontem, figura simplesmente como um 
presidente, torno a. dizer, de sessão magna 

(•) Este discurso nio foi revisto pelo orador~ 
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de club Iittera:l.'io; não tem voto, não tem 
deliberação e apenas presencia os bons ou 
máos actos da junta. 

Creio que por esta maneira· tenho concor
rido para que a affirmativa do nobre Deputado 
seja tomada em ·toda a sua. plenitude, como 
uma manifestação de verdade, c1ue não podia 
deixar de ser e evitando, . ali mesmo tempo, 
que S. Ex. aca1•rete com a minha culpa. 

Tenho concluído. (Muito bem; mttito bem.} 

Em seguida é approvada .a acta da sessão 
a~ teceden te. 

Passa-se ao expediente, 

O Sr. AlencarGuiDiarães (1o 
Secretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offlcios : 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 28 do 

corrente, communicando . que o Senado ap
provou e nessa data enviou ·ao . Sr. Presi
dente da Republica. para a formalidade da 
publicação o projecto desta Camara, proro
gando a. sessão legislativa a tê l de dezembro 
vindouro -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu· 
nicando que pelo Sr. Presidente da Republica 
foram sanccionadas as Resoluções do Con· 
gresso Nacional, das quaes envia um de cada 
um dos autographos, uma concedendo um 
anno de licença, com ordenado, ao bacharel 
Antonio Demetrio de Souza, juiz federal do 
Amazonas, e outra abrindo o credito e:xtraor· 
dinario de 29(k968$494, para pagamento das 
quantias devidas a. Barnabé Moreira Lopes e 
Braconnot & Irmãos, pol' serviços feitos . no 
Ho::lpiclo Nacional de Alienados. (Inteirada. 
-Arcbivem-se os autographos.) 

Do Ministerio da Fazenda, de 28 do cor
rente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
.Attendeiido-se á conveniencia de exercer 
o Governo assídua e immediata fiscalização 
sobre a cobrança do imposto de transporte 
por via 'maritima e terrestre, e tendo em 
vista o disposto no ·art. 10 do regulamento 
que baixou com o decreto n. 2. 791, de 11 de 
janeiro de 1898, foi, pelo decreto n. 5.233, 
de 4 dejunho do corrente anno, creado o 
logar d'3 fiscal do imposto de transporte 
nesta Cap1tal e determinadas as respectivas 
a.ttribuições. . 

Tendo sido orçada em tres contos e nove
centos e trinta mil setecentos e noventa. e 
quatro .réis a despeza.1 até o :fim do co~·r.ente 

· e:te.rcicio, com a retribuição ao referido · tis-

cal, cabe-me solicitar-vos a. necessaria au· 
torização para · abrir aõ Ministerio da Fa
zenda um credito da mesma importancia 
afim do occorrer á despeza de que se trata: 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1904.
Francisco de Paula Rodrigues Alv.es.-A'Com
missão de Orçamento. 

São Udas e vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 164 F - 1904 
Redacção final do projecto ti. 164 D, dest.e 

anno (emenda offerecida na aa discussão 
do projecto n. 164, dest.e anno), autori
zando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministerio . da Industria,. Viação e ObJ·as 
Publicas o credito ecotraordinario de 
20:440$ para pagamento das diari&s que 
competem aos engenheiros e aucoiliares da 
«Rio de Janeiro City · Improvements, Li· 
mited» 

(Vide projectos ns. i64 e i64D, de i904) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1,° Fica o Presidente da Republica 

autorizado a abrir ao Ministerio da Indu~;~tria, 
Viação e Obras Publicas o credito de 20:440$, 
para pagamento das diarías que competem 
aos engenheiros e auxiliares da Rio de Ja
neiro City Improvoments, Limited 

Paragraphe \mico. O Presidente da. Repu
blica fará. Ol'ganizar a tabella das diarias 
como julgar mais conveniente ás necessi
dades do publico serviço. A importancia da 
despeza feita com a fiscalização não poderá, 
exceder á contribuição paga pela companhia, 
a que se refere esta lei, de accôrdo com o 
disposto no n. XXXVI do art. 17. da lei 
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903. 

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

Sala das Commissões, 28 de outubro de 
1904.- Domingos Guimaraes.- Medeiros e 
Albuguergue. 

N, 164 G- 1904 
R.edacçao final do projectfJ n. 164 E, d.este 

a1mo (emenda offerecida na aa. discussão do 
prajecto n. 164, deste anno), autorizando 
o Presidente da Republica a abrir· ao 
1vlinísterio da Industria, Viação e Obras 
Publicas o credito eootraord;nario de 
28:170$ pa~·a pagamento das diarias que 
competem aos engenhei1·os fiscaes das estra· 
do.s de {er1·o arrendadas pela União 

(Vide projectos ns. i64 e i64 E, de !904) 

O Congreso Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica o Presidente da Republica. 

autorizado a abrir ao Ministerio da. Indus-
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tria, Viação e Obras ·Publicas o credito 
extraordina.rio de 28:170$ para pagamento 
·das dia rias que. competem •. aos.· engenheiros 
:tlscaes das est1•adas de ferro arrendadas pela 
mnião. 

Paragrapho unico. O Presidente da. Repu· 
blica fará· organizar a tabella. · das dia1•ias 
·CJmo julgar mais conveniente ás necessida
·des do publico serviço. 

A importancia da despeza feit!l. com a fts
·Calização não poderá exceder á somma das 
contribuições pagas pelos.· arrendatarios da3 
·estradas :fiscalizadas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Sala. das Commissões, 28 do · outubro de 
1904.- Domingos · Gttimarães.- Medeiros e 
Albuque-rque 

N. lh\Cl A-1904 

Jledacção final do projecto n. 190, deste anno, 
que autoriza o Presidente da RepubUca a 
abrir ao Ministerio da lndustria, VlaçC!'o 
e Obras Publicas o credito extraordinario 
de 1:761$280, para pagamento da gratifl_ca• 
·ção de'l)ida ao ex-secre~ ario do Jardim 
Botanico bacharel Joaquim Campos Porto, 
camo director interino do mesmo ja1·dim, 
de 21 de março a 21 de agosto da 1897 

O Congresl!lo Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Repu· 

blica. autorizado a abrir ao MiDisterio da 
J:ndustria, Viação e Obras Publicas o credito 
·extraordinario de 1:761$280, para pagamento 
da gratificação d.evida. ao ex-secretario do 
Jardim Botanico bacharel Joaquim Campos 
Porto, como director interino do mesmo 
jardim, de 21 de ma1·ço a 21 de agosto de 
1897, revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 28.:de outubro de 
1904.-Domingos GuimarcTes~-Medeiros e .A.l· 
.bttguergue. 

N. 192 A -1904 

Redacção final do projecto n. 1.92, deste 
.anno, que autori,qa o Presidente da Repu· 
Mica a abrir ao Ministerio da Marinha o 
credito extraordinario de 1:397$066, para 
pagamento ao operaria serralheiro·lampista 
Ernesto Luciano Martins, da ditferença de 
'Vencimentos gue deixou de receber 

O Congresso Nacional resolve: 

;Artigo unico. Fica o J?resident~ . da ~epu· 
bllca. autorizado a abrir ao M1D1Ster10 da. 
Marinha o creditoextra.ordina.rio de 1:397$065. 
para paga.mcnto a.o operario serralheiro· 

Vol. VI 

la.mpist.a. Ernesto. Luciano. Martins, da ditfe
rença de vencimentos, que deixou de receber 
em virtude do decreto n. 3.234, de 17. de 
marco do 1899,. revogadas a~ disposições em 
contra1•io. 

Sala. das Commissões, 28 de outubro de 
1904.- Domi11gos Guim.nn"tes .- JJeclei1·os e 
Albuquerque. 

N. 232 A- 1904. 

Redacçt'ío final do p1·ojecto n.232, deste anno, 
que autoriza o Pí·esidente da Republica a 
abrir ao Ministe-rio da Jla:rinha o c;·edito de 
1.304:133$004, supplementa1· âs rubricas 
1.4&, 15'\ J9a., 25a, 26a e 27a do art. 7o, ãa 
lei n. 1..145, de 31 de dezembro de 1903 

O Congresso Nacional dec1'eta : 

Artigo unico. Fica o P;resident~ ~a R:epu· 
blica. autorizado a abr11• ao Mmrsterw da 
Marinha o cre.Jito de 1.304:134$094, supple
mentar ás rubricas~ l4a1 15a, 19a, 25a, 2()a. e 
27a do art. 7° da lei n. 1.145, de 31 de de
zembro de 1903, sendo 901:148$324 p(l.ra pes
soal e 13:994$050 para. materjal da rubrica 
14& • 46:059$474 para material da rubrica 
15•! 3:825$696 para pessoal da rubrica. 19&; 
95:44:1~;700 para os navios e estabelecimentos 
de marinha da rubrica 25a; 167:139.$144 para. 
pessoal e 26:523$706 para material . da ru
brica 26a; e 40:000$ para m~t~rial d'l ru
brica. 27a. ; revoga.da.s as dispos1c;oes em con
trario. 

Sala das Commissões, 28 de outubro de 
1904. -Domingos Guimariíes.- _Jiedeiros e 
AZbuguerque. 

o Sr. Presidente- Está finda a 
leitura do expediente. 

Tem a. palavra o Sr. Mauricio de Abreu. 

O Sr. Mauricio de Abreu
Sr. Presidente, estive presente á sessão do 
dia 26 mas retirei-me do recinto pouco an
tes d~ terminar l1a sua. ex plicaçã.o pessoal o 
illustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
o Sr. Dr. Barbosa Lima.. . 

Vmdo o Diario tlo Congresso do dia 27, 
encontrei no discurso desse illustre Deputado 
um periodo no qual S. Ex. narrava ~m. f~cto, 
cujas circumstancias pareceu-me cOI.ncidirem 
parcialmente com outro em que est~vera en
volvido um dos meus filhos, como mspecto:r 
de hygiene da 3a. · circumscripção. 

O topico é este : 
4:Senhore3, ha um coronel do exe1~ci to em 

cuja. ea.sa. compa.reee\l ha. poucos di.a.s . um 
delegado de hygiene, pretendendo vacc1nar 

S7 
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um recemnascido, filho desse offi.cial. Foi
lhe dito pela digna· consorte desse honrado 
patrício que, naquella casa e naquella famí
lia, todas a.s crianças costnmava.m ser vacci
nadas, mas que aquella recemnascida pare4 

cia tão franzina, tão fraca, que desejava essa 
senhora guardar para occasião mais oppor
tuda a· intervenção .prophylatica. 

Insistiu o delegado de bygiene que não 
podia sahir dalli sem proceder á vaccinação, 
que erà o seu otflcio, que tinha o dever de 
cumprir. 

Foi chamado o dono da casa., que repetiu 
ao official de saude que absolutamente não 
podia consentir, nã.o porque fosse contrario 
á va.ccinação contra. a varíola,, ao contrario, 
adop&a.va-a, mas pelas razões que·sua senho
ra tinha exposto . 

Pois bem, o. delegado de hygiene tornou-se 
impertinente, entendeu dizer . que não sabia 
da.lli sem vaccinar a creança, e foi convidado 
a procurar a porta da rua, o que não tar
dou a fazer. Vindo, poucos dias depois, ás 
mãos desse o:tficial uma intimação para, sob 
as penas da lei, deixar vaccina.r a creança 
em questão, dirigiu-se ao Sr. director de 
saude, expoz o caso e para logo tudo cessou 
como por• encanto. 

Aliás, do ponto de vista lega.l, o o:tlicial de 
saude estava cumprindo a obrigação que lhe 
era. imposta pelo regulamento em vigor.» 

0. Sa. BARBOSA LIMA-« 0 official de saude 
estava cumprindo o seu deYer », não é assim~ 

0 SR. MAURICIO DE ABREU- Sim, senhor. 
Appellando então para o illustre Deputado, 

S. Ex. teve a bondade de me informal• que 
ouvira a narrativa do caso, não do coronel, 
mas de um amigo commum, que tambem 
jgnora.va. o nome do inspector. 

Mas, Sr. Presidente, o n()me do o:fflcial era 
o me~mo daquelle em cuja. casa estivera meu 
filho no exercício das sua.s funcções; dahi 
conclui a identidade do caso com as varian
tes que procurarei explicar, relatando o fa
cto tal qual se deu. 

0 SR. BARBOSA LIMA- V. Ex. me per
mitte uma observação para evitar que eu 
venha á tribuna~ 

Eu dei a. V. Ex. o nome do . amigo que me 
contou o facto: o major José Bevila.cqua. 

Convém dizer, para nã.o parecer que eu 
andei a!Ja.nhando boatos. 

0 SR. MAURICIO DE ABR.EU - Vou relatar 
o factu tal qual se deu, esperando que a C a
mara ache natural e legitima a attitude de 

: um pae que vem defender 9 seu filho., que é 
· ao mesmo tempo empregado publico ..• 

·0 bR. BARBOSA LIMA - E' que llO caso não 
ta ·o,acccUS&do. 

0 Sr. MAURICIO DE ABREU - •• , que bem 
comprehende e cumpre os seus deveres com 
a urbanidade e. a ·delicadeza que lhe impõe 
a sua educacão e ·de accôrdo com as exi~ 
gencias da deontologia medica. 

0 Sr. BARBOSA LIMA - Sem distincção 
entre os coroneis e os pequenos. Isso só lhe 
faz honra. 

0 Sr. MAURICIO DE ABREU- 0 decreto 
n. 68, de 18 de dezembeo de 1889, que é 
subsidiaria da legblação sanitaria vigente, 
dispõe que as preto rias diariamente enviem 
ás delegacias de saude a cópia dos regi:;tros 
de nascimentos. 

O Dr. Francisco de Abreu, que exercia, 
cumulativamente com as suas funcções, as 
de delegado interino, ao rec·eber a lista, 
dirigiu-se á casa do alludido official. 

Ahi foi recebido pela Exma. filha do 
afflcial, que lhe indicou a sala de visitas, 
onde, dentro em pouco, compareceu o dono 
da casa, a quem ell~ notificou o cumpri
mento da lei que exigia a vaccinação 
das crea.nças até a idade maxirna. de seis 
mezês. 

O o:ffi.cial deelarou que desconhecia essa 
lei, e meu filho, então, apresentou-lhe um 
exemplar, indicandooartigoreferenteaocaso. 

Depois de leitura demorada, declarou o 
official que não se submettia á imposição, 
comquanto acreditasse na. efficacia da va
ccina ; a vaccinação de sua família s6 seria 
praticada por medico de sua confiança. 

Meu filho respondeu que esse era o seu di
reito, e que a intimação que vinha. fazer 
era para, dentro de certo pra.-zo, ou mandar 
o a ttestado de vaccin\).ção praticada :por me
dico de sua confiança, ou levn.r o menino 
afim de ser vaccinado. 

Apezal' desta declara.ção, o official affir
mou que não se submettia ás consequencias 
de seu acto. 

No mesmo dia, o inspector -enviou áquelle 
official um memorandttm, intimando-o a com4 

parecer na debgacia de saude, o que elle· 
fez, mas procurando, em primeiro logar, 
o director, ·e na ausencia deste conversou a 
respeito com o secretario, dirigindo-se em 
seguida á sala do inspector, a quem declarou 
comparecer· alli em cumprimento da in ti· 
n.açào, mas que requeria o prazo de 20 dias 
para vaccina.r seu filho, que era fr-anzino e 
esta v a adoentado. 

Respondeu-lhe o ínspector que este tam
bem era seu direito, e que concedia 20 ou 
mais dias. Insistiu o ~oronel ,por que no fim 
do prazo fosse o proprio inspector va.ccina.r, 
não sôo recemnascido, como outro filho de, 
mais idade. 
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No prazo marcado, o inspector dirigiu-se á 
casa do coronel e no dia 4 de julho passou os 
attesta.dos de vaccina de duas creanças. 

Eis a descripção .singella do facto como se 
deu, donde se deprehende que meufilho·e o 
coronel, durante as relações obrigadas que 
tiveram, não se esqueceram dos deveres de 
cortezia correntes entre cavalheiros. 

. Foi o que me pareceu dever dizer, justifi-
cando a conducta do meu filho. • 

0 SR.. BARBOSA LIMA.__;,.Faz honra ao digno 
deleg:ado· de saude: assim procedam todo~ ! 

0 SR. MAURICIO DE ABREU-Tenho COD· 
cluido. (Muito bem; muito bem.) 

está certo, não a tiveram os seus collegas que 
se occuparam ·do assumpto nas duas dis
cussões, ·nem ·mesmo o .. Sr. Bulcão Via.nna, 
com a sua. tlleorh de subordinação do Poder 
Legislr.ttivo ao crltel'ÍO do Supremo Tribunal. 

A. questão de inconstitucionalidade já foi 
aventada, nã.o só na discussã.o do projecto da 
Camal'a o anuo plssa.do, como tambem, ao 
discutir-se a ultima lei de reforma eleitoral 
que a Republica tem tido. 

A interpretação dada ao espírito e á lettra 
da Constituição, pode-se dizer que foi au
thentica, porque foi dada pelo .Congresso 
Constituinte, que se havia convel'tido em le
gislatura· ordinaria. 

Mantem integro o pensamento, que e~ter-
0 Sr. Erico Coelho ( ·) - Sr. nou hontem, de que todos os pode1·es, todos 

Presidente, inscrevi-me hontem para fallar os grandes orgãos são livres, na esphet>a so
na hora do expediente,afi.m de apresentar,em berana de suas attribuições e. no exercicio 
nome da bancn.dn. fluminense, a que tenho a destas, de interpretar a Constituição. 
henra de pertencer, um projecto de lei que, Interpretar a Constituição é uma condi
para conhecimento da Camara, passo a ler, ção essencial, commum, ordinaria do exer-
antes de enviai-o á mesa: cicio de qualquer dos poderes. 

«Fica assegurada a pensão vitalicia de O Podor Legislativo interpreta-a quando 
1:800$,annua.lmente, a D. Felismiua Leopol- faz a lei. 
dina de Mendonça Jardim, veneranda mãe O Judiciario interpretn.·a quando tem de 
de Silva Jardim, o propagandista da Repu- conhecer de casos especiaes. 
bliea de saudosa memoria.» O Executivo interpreta-a quando tem de 

E' este o projecto de lei cuja justificação conhecer das leis votadas pelo 0Jngresso. 
não farei da tribuna, prompto, po1·ém, a for- Não é, porbnto, uma attribuiçã.o exclusiva 
necer á Commissão da Camara os documentos do Poder Judiciario, porque então o que seria 
tendentes a provar que esta senhora é sexa- a soberana funcção de fazer leis~ 
genaria, vi uva e está em estado tão -preca.rio Os legisladores teem a maxima indepen
que a bancada fluminense, em consideração dencia, a maxima liberdade no exercício 
ã memoria immarcessivel de seu querido das funcções legislativas; assim como tem 
filho, se lembra de. vir pedir ao Congresso o Supremo Tribunal; elle interpreta-a in
Nacional uma pensão mod1ca, como se acaba depandentemente, livremente e soberana, .. 
de ver, que lhe garanta simplesmente a mente, como os legisladores. 
subsistencia nos poucos annos de vida que E' com este criterio que confe1·e ao Su-
ainda lhe restam. premo Tribunn.l, ás autoridades superiores 

Era isso que eu tinha a. dizer. (Muito bem; federaes, ás autoridade, judiciarias e admi-
muíto bem.) · nistrativas dos Estados, a sua collaboraçio 

no alistamento e no processo eleitoral, sinão 
o Sr, Presidente-O projecto fica se cn.hirá no absurtlo de não se encontrar 

sobre a. Mesa. até ulterior deliberação. quem possa executar a lei que tenha sido 
votada. 

o Sr. Anizio de Abreu não O projecto do Senado nesta pa.t'te nada 
vem á tribuna renovar 0 debate sobre are- inuova, mantem a tradição eleitoral, que 
forma eleitoral; sente, porém, necessidade vem desde o inicio da Republica ate hoje. 
de dizer algmnas palavras, relator, como foi, O Sr. Enéas Martins respondeu hontem, é 
do parecer que pede á camara que suffrague bem certo, e por completo, aos poucos ora
as emendas do senado, - dores que fizeram sobre as emendas do Se-

Não occupou hontem a tribuna por visi- nado ligeiras considerações; mas, o orador 
vel incommodo de saude,· mas hoie precisa sente necessidade dCJ precisar dous pontos, 

o~ que reputa capitaes, ambos valendo pelare-
salientar os pontos capitaes no projecto. stauração de idéas contidas no projecto pri-

Será breve e claro, pois o momento não é mitivo, projecto que fôra repudiado, quer 
de discussão. 1 · d Não tem a pretent>ão de trazer ao debate pe a maiorli:l. a Commissão, quer pela Ca-

'>1 mara dos S1•s. Deputados. 
idéa.s nem conceitos novos, como tambem, São essa.s idéas aqueUa.s que dão aos maio-. 

(•) EstG discur~o não foi revisto pelo oratoi-~~ 
res contribuintes do municipio o direito. de 
intervir, quer no alistamento, ·quer ~o pro--
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----~--------------------------a.--------~--------------~----------· ~esso eleitoral. O projeoto primitivo consi
gna essas idéas; a. maioria da CommissM eli
minou-as e o projecto do Senado re3taurou-as. 
· Eshidéa. nã.<J ê e c . tr. avaga.nte nem esta 
lece o regimen da. aristocracia. contra. o r. 
gimén da liberdade, como · parece a muitos 

Ella. ftgura em diver.ns tentativas . de re·· 
forma eleitoral em nosso paiz, a.pprovadas 
por eminentes espíritos; ella figura no pro
jeeto de reforma de 1864, na. lei do terço de 
1875 . e ultimamente na. Republica, · consti
tuindo a b:tse do p1•ojecto de reforma eleito
ral apresentado pelo Sr. Senador Gonçalves 
Chaves. Por esse projecto, toda a orga.nisa.
ção eleitoral repousa.va nos . maiores con
tribuintes; mas esseprojecto peccava. pelo ex~ 
clusivismo. 

o a.nno passado, quando > se discutiu o 
actmi,l projecto de reforma. · eleitoral, duas 
tendencias claramente se manifestaram: · uma. 
:para que se confira a um só poder, a uma só 
autoridade, a um só elemento, seja. local. seja. 
municipal, federal ou judiciario, a oompeten
cia para. interTir no processo eleitoral, desde 
o alistamento até á. apuração; outra, para 
que esse poder se confira a juntas mixtas. 

Esta foi a tendencia vencedora, e é incon
testavelmente a tendencia. que se acha im
plantada na legislação de todos os povos 
cultos que . consultou. Em toda a legislação 
eleitoral desses paizes vê-se que a preoccupa
çã.o do legislador foi de o subtra.hir á .ac<;ão, 
que se póde tornar despotica e absorvente, de 
um 'só poder, de uma. SÓ autoridade. 

Considera uma medida beneftca e salutar 
a. intervenção dos maiores contribaiotes nas 
juntas de alistamento, porque esse elemento 
representa. a fortuna~ o prestigio, a tradi
ção e independencia e a · verdadeira vida 
das localidades. 

Esse elemento é capaz de· o1ferecer resis
tencia a todas as seducções do poder: é a 
barreira da t1•efega ~ mesquinha politica 
aldeã.. (Apartes do Sr. Abdon Baptista.) 

A verdade é que o menor mal do actual 
regimen eleitoral estâ em ter a lei condadó 
exclus]vamente ao poder municipal todo o 
proe9s:;o ~leito1•al, a co!_llecar pelo v,lista.
mento, indo até á apuraçao. 

o que aconteceu-todos os Srs. Deputados 
sabem: o Governo faz as ca.maras munic;. 
pàes, os conselhos; estes elegem as mesas de 
alistamento e os que teem de presidir ao 
p1'oces90 eleit01•al; os primeiros fabricam o 
eleitorado, os segundos, as actas. 
.· Esta é a verdade, e o orador entendd como 
o celebre philosopho Tedesco- que eilas 
devem ser· ditas desta tribuna, a.índa que 
dahi resulta escandalo e comquanto segura
mente não resulte escanda.lo daquellas que 
vem de ennuncia.r. 

Rompendo o convcnciona.Jismo, . ex: põe as 
verdades por todos sentidas e reconhecidas; 
mas não atnrmadas neste . particular. 

Ero.m estes os pontos capitaes ·da · reforma 
que tinha necessidade de tornar bem sa
lientes. 

Valem por uma verdadeira conquista, em 
bem da verdade eleitoral. 

V<\i responder ás palavras com que o hon· 
rado represen.ta.nte pela Bahia, Sr. Bulcão 
Vianna, · hontem iniciou . seu . discurao, . pala~ 
vras .· ·de desconforto e ·· de · desanimo, . pala
Vl'as eivadas de um pessimismo que não 
comprehende nem explica, fazendo côro 
com aquelles que proclamam a inefilcacia da 
1•eforma ·eleitoral. 

Comprehenderia.-as si fossem proferidas por 
aquelles que perambulam pela . :politica. 
como uma simples profissão lucrativa., que 
não conhecem a vida local. · 

A lei que ahi está é auxiliar e cumplice de 
fraude ern todas as suas mais repugnantes 
modalidades. E' uma. l ei condemnada.: não 
espere o · Sr. Deputado pela Bahia · peJa. 
acção tardia da. reforma e da modifica· 
cã.o dos costumes. (Aparte do Sr. Bulctfo 
Vianna.) 

Repete o que disse o anno passado quando 
se discutiu a reforma-As LEIS NÃO PODEM 
TUDO, NÃO CONFIA em absoluto no ,alor in· 
h·inseco da lei, a lei po,. si. pouco ~Cale ; 
de certo, ella vale muito pelos seus executo
res : ella depende em grande parte do escru
pulo e da lealdade delles. 

A lei da reforma. eleitoral aatual, em vez 
de cohibir, estimula; em -vez de eliminar, 
acoroçôa., justifica., legitima, legaliu as du
plicatas e triplicatas de eleições, como já se 
viu aqui. 

Não tem pela le~ eleitoral fetichismo a 
ponto de obscure·cel' a. ic.teligencia e de 
acreditar que ella só, por si, seja capaz de 
t1•11zer a. restaUt·ação da vordade eleitoral 
neste p:tiz. · 

Acredita, porém, que está na dignidade de 
toios os Srs. Doputa·los e honra dos homens 
pablicôs concorrer com o coetflciente de seu 
prestigio individual pa,_.a que easa lei seja o 
ponto de partida pam o rcsurgimento das 
insWuições. 

Parlil.mento, discussões brilhantes sobre 
a~sumptos i111l)Ortantes, preoccupações com 
a "causa publica, nada disto constituiu a ver
dade do systema, tudo isto não paEsará de 
um arremedo phantasmagorico, de uma 
enscenação apparatosa, d não ti v-er a. traz de 
si, a assegural'·lhe a legitimidade e · o presti
gio, o poder da,s urnas, avontado eleitoral 
livremente manifestada por meio de uma lei 
se-vera e efficaz. 

A lei actual não ê o perfeito, absolut), ma,s 
é o melhor relativo. 
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Acredita, e bem assim os demais memb ro 
da. Commissão, que· o voto descoberto é a ga .. 
rantia maxima da verdade eleitoral, é a 
pedra. fundamental sobre· a qual deve re
pousal' o edifl.cio da organização. eleitol'al. 

Agua1•da melhores tempos para obte1• tudo 
qua~to ·aesejá.;contenh-se.agora com obter o 
po~S~lVel, o que o moment•) · permitte · conse
gmr. 

E' o que diz em nome •· da Com missão e no 
seu individualmente, em vista da .rasponsa
bilídade directa que tem na reforma como 
autor que foi do projecto primitivo,. q~e -vai 
ser votado. (O orador ê m.ttito comprinten
tado po1· seus collegas.) 

Comparecem mais os Srs. Aurelio Amo
rim, Passos Miranda, Carlos de Novaes. 
Indio. do Brasil, Cunha Machado,· Christino 
Cruz, Raymundo Artbur, Francisco Sá, Fre
deri~o Bor~es, João Lopes1 Virgílio· Brigido, 
Sergio Sabo1a, Fonseca. e Sllva, Pereira Reis 
Abdon Milanez, Celso de Souza, Pereira d~ 
Ly1•a, João Vieira, Esmeraldino Bandeira 
Moreira Alves, Estacio Coimbra, Podro Per: 
nambuco, Rodrigues Dot•ia., ·.Oliveira Valia~ 
dão, Leovegildo Filgueiras, Tosta, Bulcão 
Vianna, Prisco Paraizo, Eugenio ·Tourinho, 
Satyro Dias, Augusto de Freitas, Rodrigues 
Lima, Eduardo Ramos, Rodrigues Saldanha, 
Be1•nardo Horta, Moreira Gomes, José Mon
jardim, Galdino Loreto, Americo de Albu
querque, Fidelis Alvea, Belisa.rio de Souza, 
Francisco Veiga, Estavam Lobo, Gastã.o da 
Cunha, Anthero Botelho, Ada.lberto Ferraz, 
La.mounie1• Godofredo, Calogeras, Moreira 
da Sil_!a, Ferre!ra Braga, Joaquim Teixeira 
Bra.ndao, Benedwto de Souza, Ltndolpho ser
ra, Carlos Cll.valcanti, Elyzeu Guilhermo, 
Soares dos Santos, MarQal Kscobar, Riva.da· 
via Correia, Victorino Monteiro e James 
Darcy. 

Deixam de comparecer com causa partici· 
pada os Srs. Paula. Guimarães, Wanderley 
de Mendonça, Raymundo Nery, .·AI·thur Le
mos, Rogerio de Miranda, Antonio Bastos, 
Guedelba. Mourão, Gonçalo Souto, Paula e 
Silva, Walfredo Leal, José Ma.rcellino, Ar· 
tlmr Orlando, Jovfniano de Carva.lllo, Nei va, 
/!areia Pires, Vorgne de Abreu, Pintu Dl.n· 
tas, Tolentino dos Santos, Marcolino Moura, 
Irine!I Machado, Silva Castro, Bez:tmat, Julio 
S&ntos, Cruvello Cavalcanti, João Luiz, 
Carlos Peixoto Filho, Penido Filho, Fran
cisco Bernardino, Bueno de Paiva, João Luiz 
Alves, Leonel Filho, Antonio Za.carias, Hen
rique Salles, Carlos Ottoni, Manoel Fulgen
cio, · Roàolpho Paixão, Padua Rezende, Je
s.uino Cardoso, Domingues de Castro, Fran
cisco Romeiro, Va.lois de Castro, Reb:mças 
de Cal'valho, Arnolpho Azevedo, Fernando 
Prestes, Eloy-Ohaves, Leite de Souza, Alvaro 

sd~ Carvalho, Azevedo Marques, Rodolpho 
Miranda, Aquino Ribeiro, Candido de Abreu, 
Carvalho. Chaves,· .. Luiz Gu:tlberto · Anooelo 
Pinheir-o . e Campos Cartier. ·. • .. ·• . ' e 

E sem causa, os Srs. João· Gayoso, · Castro 
Rebello, Here.:lia. de Sá., Bulhões Marcial, Os· 
car Gü.loy, Augusto de Vasconcellos. Sá Frei· 
re, Laurindo Pitt::t, Paulino de Sol.lz,a, Vi
riato Masca.renh:ts, Bernardo Monteiro, Ri
beiro Junqueira, Astolpho Dutra, Carneil•o de 
Rezende, Bernardo de Faria, Camillo Soares 
Filho, Sa.bino Ba.rrozo, Camillo Prates, Ga
leão Carvalhal, Bernardo de Campos, Costa 
Junior, Amaral Cesa1·, Paulino Carlos, Fran
cisco Malta, Germarw Hasslocher e Alfredo 
Varela. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Alista da porta. 
accusa a presença de 112 Sra. Deputados. V~e 
se votar. 

Peço aos nobres Deputados que occupem 
seus logares. 

São lidos, julgados objecto; de deliberação 1 

os seguintes 

PROJECTOS 

N. 255 - 1904 

Fixa a porcentagem 2ue em cada exJ1·cido 
de~em percebeJ" pelo ser-viço da a1'i'ecadaçao 
das rendas (ede,-ae!J os collecto~·es e escri· 
'IUies, dtwogando nesta parte o a1·t. 1.Q da 
deoreto n. 1..193, de 2 dejt~lho de 1904 

O Congresso Nacional reso~ve: 
Artigo unico. Pelo serviço de arreclda.ção 

das rendas federa.es, pe~·ceberão os collectores 
e escrivães, em cada esercicio, a seguinte 
po1•centa.gem, derogado nesta parte o art. l c. 

do decreto n. 1.193, de 2 de julho de 1904: 

30 %, si a cobrança fôr até 20:000$000. 
25 % , do que exceder de 20:000$000 até 

35:000$000. 
2) %. do que excedet• de 35:000$000 até 

50:003$000. 
15 %, do que exceder de 50:000$000 at~ 

65 : 000$00 o. 
10 %, do qua exceder de 65:000$0~ ~té 

80:000$000 • 
7 %, do que exceler de SO:OJ0$000 até 

100:000$000. 
5 %, do que ex:ceder de 100!000$000 até 

200:000$000. 
3 %, do que exceder de 200:000$000 até 

400:000$000. 
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2 o/o, do que exceder de 400:000$000 a.té 
500:000$000. 

I % , do que exceder de 600: 000$000. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1904.--. 
Henrique Borges.- Ignacio Tosta •. -!• ·Carlos 
Teixeira Brandão.- Jose Lobo ~~ C1·uveUo 
Ca"'alcanti. 

N. 256 ..;._ 1904 

Ci·êa nas Faculdades de J1Ied·:cína do Rio de 
Janeiro e da Bahia uma cad.ei1·a de clinica 
das molestias inte1·tropicaes · e dd ouh·as 
pro"'idencias 

O Congresso Nacional1•esolve: 
Art. 1.0 E' creada nas Faculdades de Me. 

dicina. do • Rio de ·· Janeiro ·e da Bahia uma. 
cadeira. de cUnica das molestias inte?'t?·cpicaes. 

§ 1. o Para. o ensino pratico desta cadeira, 
o . Governo instituirá. enfermarias apropria
das . e la boratorio com o material neces
sario; 

§ 2. o A cadeira de clinica das moles tias in
tertrQpicaes será classificada na sexta secção 
e no sexto anno do curso de sciencia.s medi
cas e cirurgicas ; 

§ 3.0 E' o Governo autorizado a abrir os 
creditos necessarios para a instttuição e fun~ 
cionamento da refel'ida cadeira. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sess~es, 28 de outubro de 1904.
Mello ,jltfattos .- A's Commissões de Instrucção 
e Saude Publicà. e de Orçamento. 

N, 257-1904 

N. 258 ~ 1904 

Aut01·íza o Governo a dívidú· para a industria 
da pesca, salga e sécca do peixe, as costas 
do . Brazi.Z em tres districtos e dd outras pro-
tJidetzcias · 

A · industria da . pesca, salga e . sécca .. do 
peixe · está. por explorar em grande escala. 
no mares · que banham o extenso littm•al do 
Brazil, e semelhante .facto é certa. mente de'" 
vido á neces3idade de grandes capitaes para. 
a organização de emprezas destinadas a tal 
fim, capitaes que, de ha muito · retrahidos, 
não se arriscarão a taes emprehendimentos 
sem contarem com algumas garantias, mes
mo indirectas. 

Por ta.l motivo, o Ministerio da Viação tem 
reclamado n.nnualmente do Poder Legislativo 
autorização · para conceder favores que ani
mem a organização de em prezas de ·pesca em 
gra.nde escala.. 

Parece, ·portanto, que o projecto que tenho 
a honra de ~ubmetter á deliberação da.Ca.mara 
yem, sinão resolver o problema, pelo menos 
servir de base pa.ra o estudo do assumpto, de 
modo que, em breve, se possa iniciar no pa.iz 
mais uma industrla incontestavelmente fll· 
turosa, que concorrerá igualmente para o 
desenvolvimento da nossa marinh& mer
cante. 

PROJECTO 

A1•t. 1.° Fica o Governo autorizado: 
a) a dividir, para a ~ndustria da pesca, 

salga. e sêcca do peixe, a.s costas do Bra.zil 
em tres districtos, estendendo-se o primeiro 
do Estado do Pará ao do Rio Grande do Norte, 
com séde em Balem; o segundo, do da Pa.ra

Assegura a pensao 1>italioia de f :800$ an- hyba do Norte ao · Espírito Santo~ com séde 
nualmente a D. PeUsmina Leopoldina de em Cabedello, na foz do rio Parabyba e o 
Mendonça Jardim, veneranda m«e de Sil·M terceiro, do do Rio de Janeiro ao do Rio 
Jardim, o p~·opagandista da Republica, de Grande do Sul, com séde em Cabo Frio, ou 
saudosa memoria . onde for mais conveniente ; 

O Congresso Nacional 1•esolve: 
Artigo unico. Fica assegurada a pensão 

vitaUcia ' de um conto e oitocentos mil réis, 
annualmente, a D. Felismina Leopold.ina de 
Mendonça Jardim, veneranda mãe de Silva 
Jardim, o propagandista da Republica, de 
saudosa. niemoria. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Erio.o Coelho.-João Baptista,-FideUs Alves. 
-Henri2ue Borges.-Gal1>ão .Baptista.- J. 
C. Teia:eira Brandão.- Maewicio do Abreu. 
-Perei'Y'a Lima.-BeUsario de Sou~a.-A's 
Co mmissões de Pensões e Contas e de O r· 
çamento. 

b) a conceder a tres emprezas, que se or· 
ganizarem para explorar essa industria re
spectivamente em cada um dos districtos os 
seguintes favores : 

I, isenção de todos os impostos de impor
tação para o material fixo, rodante e flu
ctuante, que for necessario á construcção a 
estabelecimento das fabricas e depositos e ao
serviço da pesca e transporte do peixe ; bem 
como pa.ra a ma teria. pl'ima necessaria á fa .. 
bricação do vasilhame para deposito e tran~ 
sporte da. mercadoria; 

II, abatimento de 30 °/o, durante os cinco 
primeiros annos, sobre o valor dos fretes do 
peixe, que, por conta das ditas emprezas, for 
transportada por estradas de ferro do Estado 
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e por companhias .de vapores subvencionadas I .. § l. o São creados os lagares de sub-nota
pelo Governo; . . rios, de ·nomeação do Ministro da Justiça. e 

lll, :· isenção, pelo espaço de cinco annos . a Negocíos Interiores, · .. sob proposta. do · raspe-
contar da data da installação de cada uma ctivo serventuario. · · · ··. 
das emprezas, do imposto de consumo de . § 2. 0 Os sub-notarias, como pessoas de 
toda a producção destas; . immediata confiança ·· do notario, exercerão 

IV, preferencia,em igualdade de condições, cumula. "tívamente · o o filei o, . substituindo-os 
para fornecimento ao exercito, armada, pe- em sua ausencia e nos impedimentos tem
nitenciarias e asylos, em substituição do ba- porarios. 
calháo ; . § 3,G Aos sub-notarios, pela respectiva. no-

V, direito de desapropriação por utilidade meação, será. cobrada a quarta parte da lo-
publica., na. fórma da lei, dos terrenos, casas, tação ·do . otH.cio. · · · · 
etc., necessarias á installação do fabricas, Art. 2. o Serão providos effectiv;'!.rnente e 
depositos, officinas, etc.; considerados vitalicios, no caso de mol'te do 

-VI, um premio de 200:000$ a cada uma das proprietario ou . de vaga proveniente da 
tres emprezas, pago em duas prestações de qualquer ontl'a causa, os t;\belliães que es-
100:000$, sendo a primeira um anno depois tiverem actualmente servindo ou os sub-no
da installação completa do serviÇo de cada tarios que de futuro vierem a servir nos .Jf
u ma das em prezas e a segunda, um anno . de- fi cios por mais de cinco annos. 
pois da primeira.. O couCUl'So de que trata o decreto n.9.42~, 

Art. 2, 0 Durante 20 annos, o governo não de 28 de abril de l885,.~ó terá lagar quando 
favorecerá quaesquer outras empreza.s con~ a va_g;t ~e d~r: na oc?as1ao em q.u~ o serven-
a-eneres tuar10 vlta.hclO esteJa em exerciclo, ou quan- _ 
"' • o • • do o seu substituto não conta,r ainda cinco · 

Art. 3. O serviço da pesca será. _fe1to de annos de exercicio. 
accordo com os processos estabeleCidos em 

0 
• • -

regulamento organizado pelo Governo, de- Art. ? · Re-vogam-se as disposiçoes ·em 
vendo ficar estabelecido que,nas bn.hias, por- contrario. 
tos e mares da costa, não poderão as empre· E' annunciada a votação di\s emendas do 
zas, sob pena de caducidade, prejudicar de Senado, constantes do parecer da. Commissão 
qualquer modo os pequenos pescadores. .li:SiJOcia.l, sob n. 248, de 1904, e offerecidas 

Art. 4.o A concessão dos favores acima. in- ao projecto n. 107 C, de 1903, reformando a 
diC'.ados será feita. mediante concurrencia pu- lei eleitoral pat•a eleições federaes ( discus
blica, sondo preferidas, em igualdade de con- são unica ). 
dicões, em prezas que já tenham iniciado essa. 
industria, 

A1•t. 5. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 29 do outuhro do 1904.
Abdon 111ilancz.-il. Candido Rodrigues.-1'11. 
Pet·ei1·a Reis.-Eloy de Sott.~a. - Gast,ro da 
Ounha,-Elyseu Guilherme.-Rodrtgucs Do· 
da.-Olivei1·a Valladlto.- Estacio Coim,b,·a. 
-Erico Coelho.-lzid,·o Leite.- Dias Vieira. 
-Diogo Fo,·tuna.-Passos -~Ii>·anda Filho.-
Felix Gaspar. 

São, successivamente, sem debate, appro· 
vadas as redacções :ftnaes dos projectos 
ns. 30 E e 233 A, de 1904, para serem en
viados a.o Senado. 

Posto a votos, é approvado em 1 a. discussão, 
o seguinte -

PROJ.BlCTO 
N. 215-1904 

(N. 401 - 1902} 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Os tabelliães de notas do Di· 

stricto Federal passam a ser denominados 
notarios pubHcos. 

() &r. Presidente-Por occaslão 
da discussão do parecer sobre as emendas do 
Senado ao projecto da reforma eleitoral, o 
Sr. Deputado Abdon Baptista offercceu o se· 
guinte requerimento: 

«Requeiro que o projecto n. N8 vá á 
Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça., para dar parecer sobro as emendas 
do'Senado, principalmente sobre a de n. 150.• 

Vou submetter a votos o requerimento. 
0 SR. ABDON BAPTISTA-Peço a palavra, 

pela ordem. · 
0 SR. PRESIDENTE-Tem a palavra. pela 

ordem o Sr. Deputado. 

O Sr. Abdon Baptista (peta 
ordem) - 81•. Presidente, entendo que a. 
Ca.mara se mau :tem coherente com todos os 
seus precedentes de observancia das prati
cas regulares, approvando o meu requeri
mento. (Apoiados.) 

Ca.so curioso e notavel: a Commissão Es· 
pecial da Cama. ra, tomando conhecimento 
das emendas do Senado ao projecto de refor
ma, eleitoral, achou-as acceita vais e opina 
que sejam approvadas todas as emendas, com 
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cxcepção de uma, a que eleva a representa- .UM Su .. DEPUTADo-Nem a • lei podia ter o. 
ção dos pequenos Estados a cinco ! intu'ito de pôt• Y. Ex. daqui para fôra. 

0 S&. ELYZEU GUILHERME,...- Justamente a 0 SR. ABDON BAPTI;sTA-Nem 80 nobre: 
que mais interessa a Ca.mara. Deputado, nom a qualquer outro. 

Sr. Presidente, • quero .· com isso dizer · que · 
O Sa.ABDON BkPTISTA-Propondo, porém, não sou da.quelles que entram aqui por favor 

essa unica excepção entre tantas acceitações, e que receiam · ser postos fóra daqui 
a Commissã.o ·nã.o habilitou a Camara com os quando a lei for uma . realidade. Não, . esta 
justos motivos por que opina pela rejeição lei ou outra me é inde:fferente. Apenas tenho 
da emenda. (Apoiados·} accentuado que, si o projecto fôr adoptado, 

Interpellado hontem. por mim,disse um dos será. mais uma. desiUusão para a opinião na-
membros da Commissão, ·o illustre Sr. Enéas cional. . . . . . . 
Martins, que, tomando por um lado em con- Não ê, aliás, a questão. O que pretendo ê 
sideraçã.o a. economia e por outro a ·· .. possi- que fiquem bem claros os motivos. por que 
vel inconstitucion1.lidade da ·disposição, ella. não se acceitaria a emenda augmentando a 
achava prudente deixar de parte a emenda. representacão dos pequenos Estados. 

Repliquei, então, a s. Ex. que . . ·. si apesar Assim, appello para o c1•iterio da. Camara, 
do voto quasi . una.nime do Senado, a Com- pedindo-lhe que approve · o .. requerimento, 
mis~ão acha.va uni pl)nto po~sivel . de incon- afim de que o projecto vá. á · Commissão de 
stitucionalidade, a cama1•a carecia ouvir a Constituição, Legislação e Justiça , pa.ra 
sua muito competente Commi~são de Con- que esta dê o seu parecer . sobre a constitn-
stituição, Legislação e Justiç!.t . . (ApoiarJos). cionalidadc da emendt>. do Senado. (lllt!ito· 

bem; muito bem.) 
Não p1•etendo com isto, Sr. Presidente, 

embaraçar a appl•Jvaçãodo pro,jecto em seu 
ultimo .turno, não tenho semelhante objec
tivo, mesmo porque, como politico militante, 
sou daquelles que nfí.o temem as disposi~ões, 
por mais re.~trictas que sejam, de uma lei 
eleit.oral. (Apoiados.) 

Tenho a consciencia. a dizer-mo que não 
sou . (laquelles a quem ha pouco se fez refe· 
rencia, que perambulam por esta Casa á. 
met•cê do leis de favor nem de prestigio do 
Governos (apoiados); politieo militante ha 20 
annos, não só no meu Estado natal, a Bahia., 
onde comecei a minha carreira. J>Olitica., como 
no de Sttnta. Ca.tb.'1rina, para onde me mudei, 
sempro rua utilizei dos znnls logitJmos ele
mentos (apoiados) com a maior lea.ldade, em 
virtude · tla qual sempre tenho conquistado o 
apoio doa meus amigos. 

O Sr- Enêae Mart.lns ( pelo OJ"· · 

dem)....;....Sr. Presidente quando ·. tive · hontem 
occasiã.o de me referir ao requerimento dO 
honrado Deputado por Santa. Catbarina., ex· 
pendi logo as razões pelas quaes á. Commissão 
não lhe era possivel acceitar a. emenda a que 
S. Ex. allude, razões de ordem constitu
cional, razões de ordem economica, e, em 
relação á. reforma, razões de ordem de: 
tempo. r 

Estudando, como estudou,á medida, a Com
missão Especlal jd. se pronunciou sobre a 
constitucionalidade o. que o nobre Deputado· 
se refere, e a Cama.1•a. está. mais que habiH· 
tada pa.t•a decidir de conformidade oorn a 
sua opinilo. 

PeQo, pois, 6. Cama.ra. que rejeite o t•oque· 
rimonto. (Mui&o bBm;.,J~uito bBm.)··- -·' 

Mesmo sob a l'cgencla desta lei, atraves· 
sando épocas de ditftculdades, de verdadeiros o 8r. Presidente- Os Srs. que· 
rancores politico~. no meio das luctas civis, approva.m o requerimento queiram levao
nunca. recuei, mantive-me sempre com os· tar-se. {Pausa). 
meus chefes, com os meus companheiros, em Foi reJeitado. 
opposição ao governo do Santa Catbarina, Vou submetter a votos as emendas do· 
Estado que passou até a pouco por uma pha.- Senado. . 
se ditilcil na sua ·politica. Essas emendas são suMtitutivas dos dl-

E, si aqui estou, ·não é pelo favor, nem da versos capítulos do projecto, a votação, por· 
·lei; nem dos , dominadores politicos do men tanto, vae ser feita por capitulas. 
Estado; posso dizer com todo orgulho e com o capitulo I do projecto da Cama.ra n~
perfeita tranquillldade de consciencia. que nhuma alteração so1freu por parte do Se· 
aqui estou apoiado na ·vontade livre e ex· nado, -o capitulo U, porém, foi completa· · 
pontanea do eleitorado de Santa Catharina mente sub3tituido. 
(Apoiados da bancada de Santa Catharina). Vou submettel·o a votos. E' .o capitulo· 

Si daqui sahir e voltar para minha attitude que trata do alista.mento. 
de opposicionista, não se1•á esta lei ou outra. 
qualquer que possa vir que ha.ja de me faze:r O Mr. Abdon Baptista (pela or· 

: traquear do cumprimento dos meus deveres. dem)-Parece·me mais regular que a vo·· 
: (Mt~ito bem). . taçã.o se faca por artigos. A Ca.ma.ra pôde· 
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aec~itar, das diversas emendas do Se
nado, umas e rejeitar outras. · Acho que 
esta votação englobada prejudica o modo da 
Camara se manifestar a rospeito das emen· 
das do Senado. 

v. Elt., porem, resolve1·á como entender 
mais regimental. 

O Sr. ·Presidente- As emendas 
substitutivas do Senado foram olferecidas 
por capítulos, conforme já declarou a Mesa. 
A. votação, pois, não poderá ser feita por 
artigos, sob pena de prejudicar o systema 
adopta.do no substitutivo do Senado. 

0 SR. PAULARAMOS-E o 150~ 
O SR. PRESIDENTE-Por essa occasião po

det•-se-ha votar o capitulo respectivo, salvo 
o art. 150. 

O Sr. Abdon. Baptista (pela 
orde1n) - Requeiro que a votação se faça por 
artigos. 

0 Sa. PRESIDENTE-A Mesa, pelas razões 
expostas, não póde acceitar o requel'imento 
do nobre Deputado. S· Ex., si não se con
formar com esta decisão, poderá. appella1• 
para a Camara. 

O S1•. Enéas Mn.rtin.s (pela 
ordem)-Sr. Presidente, as emendas do Se
nado foram apresentadas aos capitulas. Cada. 
capitulo constitue uma emenda, relativa a. 
um artigo. 

A~sim, não podemos votar f;eparadamente 
artigo por artigo. 

E quanto ao art. 150, a Commissão na 
hora opportuna pedil'á. a separação para 
votar por partes cada·ca.pitulo do Senado ..• 

O SR .. TAHES D.\ROY-Exceptuando o 150 1 
0 SR.. ENEAS MARTINS-, •• porquo repre• 

senta uma. emenda que cont!lm ma.teria. 
nova, sobre a qual a cama.ra va~ se pro· 
nunciar. · 

Peço, portanto, que a vota~ão seja por 
capitulos. 

Em seguida são successivamente postos a 
votos o approvados os seguintes capitulas: 

Ao capitulo II- Do a.listaments (arts. 3o a. 
11). Substitua-se pelo seguin ta 

CAPITULOU 

DO ALISTAMENTO 

Art. 8. 0 O alistamento dos eleitores sorâ 
preparado em cada município por uma com
missão especial. 

Art. 4. o Publicada esta lei, providenciará 
o Governo para que as delegacias ftsca.os, nos 

Volo Vl 

Estados, e· a Secretar·ia do Interior, no Dis-
tricto Federal, remettam aos presidentes das
juntas de recursos (a.l"t. 34) .os livros neces· 
sarios ao sm•viço do alistamento, sendo qua-
tro para cada. commissão, os quaes serão im
mediata.mente rubricados pelos mesmos pre
sidentes e por elles .distribuidos ás commis
sões de alistamento, começapdo a distribui·· 
ção pelos municípios mais dishntes. 

§ l. o Esses li vt·os servirão: ·• • um, para as .. 
~ctas das reuniões das commis)ões de alista
mento; outro, para a transcripção do alista
mento logo q1,1e a commissão tqrmine os seus 
tr:\balhos, Q o.'3 dous ultimos para a inscri
pção elos nomes, idades, profissão, estado o:· 
filiação dos alisttndos. 

§ 2. 0 Quando, até cinco dias antes do em 
que deve installa.r-sG, a commissão de alis
hmento não tiver recebido os referidos
livros, requisita.l·os-ha do presidente do. go
verno municipal, que os fornecera por conb. 
da. União. 

§ 3. 0 Nesse caso serão os livros rubricados. 
pelos membros da commissão e ·só servirão 
si, até á. vespera do dia. designado pa.ra. o 
inicio dos trabalhos do alistamento, não 
forem Ncebidos os que o preshlente da juntt~ 
de recursos deve1•ia remetter. 

§ 4. 0 Na hypothese dos paragraphos ante· 
cedentes, a oommissão oommunioará imma· 
dia.tamente á. junta. de recursos a. requisição
feita ao governo municipal. 

Art. 5. o Os collecto1•es ou agentes anca r· 
regados da arrecadação das rendu.s publicas 
extrahirão dos livros do lança.men~os do im· 
postos uma lista dos maiores contt•ibuintes 
do municipio assim cla.ssitlou.dos : 15 do 1m· 
posto predial e 15 dos impostos sobre pro-· 
priedade rural ou do industria.s e profissões 
(a1•t. 9°) ; ou a. l'oqulsital'áo dos oflefas do.s 
repartições competentes, sl os liVl'os jd. ti·· 
verem stdu rooolhldos. 

§ 1.0 Essns listas serão publicada.s pela.. 
imprensa, onde a. houver, oa pot• ellital, 
affixado á porta do ediflcio das collectorias
ou agencias, e ao mesmo tempo remettirlas,. 
por cópia, á autoridade que tiver de presidir 
a com missão de alistamento acomp11nha.das · 
dos necessarios esclarecimentos; obrigado&· 
oa tunccionarios, a.os qua.os incumbe a re· 
massa das mesmas listas, a prestarem todàs 
as informações que posteriormente lhes
forem solicitadas, inclusive a exhibição dos 

, livros de lançamentos. 
Os collectores ou agentes que não curo. 

prirem esta disposição ficarão sujei toa á 
multa de 200$ a 600$, imposta pelo presi
denie daoommissão.dealistamento,· além da 
san~ão penal em que incorrerem. Soft'rerã.o 
as mesmas penas si fornecerem documentos 
ou certidões falsas, ou 1lzerem lançamentos 

88 
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de modo a inverter a ordem ou classe a. que 
devam pertencer os · contribuintes. 

Incorrerá em igna.l multa, além da sanccão 
penal, todo aquelle que falsificar ou po1• qual
quer modo fraudar a lista dos contribuintes~ 
ou os livros de lançamentos e qun.esquer 
documentos ·. concernentes. 

§ 2. 0 Ess.a.s listas deverão conter o nome 
po1• extenso . de cada um .. dos contribuintes, 
com · discriminação da somma. dos impostos 
que elles tiverem pago durante o exercício 
:financeiro definitivamente encerrado. Para 
o primeiro alistamento sel.'virá o exercício 
de 1902. 

§ 3. o Si houver contribuintes de igual 
quantia Qm numero superior ao de que trata 
este artigo, os ·referidos collectol·es ou agen
tes os incluirão nas mencionadas listas. 

§ 4. o Na organização das listas não serão 
contemplados os impostos pagos em nome 
de firmas sociaes. 

Art. 6.0 O contribuinte, cujo nome não fizer 
parte da ·lista orga.nizada pelo collector ou 
agente fiscal, de accordo com esta lei, po
derá requerer ao juiz de direito da comarca 
ser na mesma incluido, juntando para. prova 
do seu direito os respectivos conhecimentos 
de pagamento de impostos, ou certidão 
passada pela repartição competente. 

Paragrapho unico. O juiz de direito deci
dirá em ultima instancia, ouvindo o collector 
ou agente fiscal, que tiver enviado a lista. 

Art. 7.0 Aos collectores ou agentes in
cumbe publicar e remetter as listas de que 
trata o art. 5° dez dias antes do fixado pa.ra 
a reunião da commíssão de alistamento. 

Paragrapbo unico. Si até o quinto dia não 
·O tiverem feito, a. autoridade a. quem com
petir a. presidcncia da commlssão do alista· 
mento requisitará., com urgonoia, dos mesmos 
funccionarios e do governo do Estado a re
messa das mencionadas listas, e no dia da 
reunião da commissão do alistamento, si 
ainda as não tiver recebido, adiará os tra· 
ba.lhos até que lhe sejam presentes as mesmas 
lista.s, promovendo immediatamente a re· 
sponsabilidade criminal dos culpados, e dando 
disto conhecimento ao pre;,idente da junta de 
recursos. 

Art. 8.0 Quatro mezes depois da publica· 
. ção desta lei, o juiz de direito da. comarca, 
ou quem suas vezes fizer, convocará, por 
editãl, reproduzido na. imprensa, onde ·a 
houver, os maiores contribuintes do munici· 
pio, conforme as listas recebidas, os mem· 
bros eifectivos do governo municipal e seus 
immedtatos em votos, em numero igual, a se 
reunirem, no prazo de 1 O dias, ás 11 horas 
da ~anhã, no ediftcio do governo municipal, 
aftm de se proceder á. organização da com· 
,misaão de aliat&mento. 

§ 1. 0 Nosmunicipios, que não forem séde 
de comarca, fará . essJ. convocação e presi
dirá a commissão de alistamento a autori
dade judiciaria estadual •. de mais elevada 
categoria; 

§ 2. 0 Nos municípios onde houver mais de 
um juiz de direito, a convocação . e presi
dencia da commissã.o de alistamento compe
tirão ao juiz que for designado pelo presi
dente do Tribunal de Justiça do Estado. 

§ 3. 0 No Districto Federal · fará a convo
cação e presidirá a referida . commissão o 
presidente do Tribunal Civil e Criminal. 

§ 4. o Nos Estados onde houver membros 
do governo municipal eleitos por todo o rnu
nicipio e outros eleitos por districtos a 
classificação destes e dos immediatos será 
feita ir1distinctamente ent1•e uns e outros, 
tendo~ se em vista. sómente o numero de 
votos que cada um tiver obtido. 

Art. 9. o A commissão oe alistamento 
compor-se-ha do juiz de direito da coma.rca, 
ou do seu substituto legal, como presidente, 
só com voto de qualidade, dos quatro maiores 
contdbuintes domiciliados no município, que 
sejam cidadãos brazileiros e saibam ler e 
escrever, sendo: dons do imposto predial e 
dous dos impostos sob1·e propriedade rural, 
qualquer que seja a sua denominação, e de 
tres cidadãos eleitospelos membros e:trectivos 
do governo municipal e seus immedia.tos om 
votos, em numero igual. 

Nos municlpios em que não houver autori· 
dada judiciaria estadual, convocará. e presi
dirá a commissão de alistamento o ajudante 
do procurador da. Republica. 

Nas Capita.es e onde não houvo1• contri· 
buintcs de impostos sobre p1•opriedada ru· 
ra.l, servirão os dous maiores contribuintes 
do imposto de inrlustria. e profissão ( esta· 
belecfmentos . commercia.es) e outros tantoíl 
do imposto predial urbano. 

§ 1. o Reunidos, no dia, logal' e ho1•a desi
gnados, os cidadãos de que trata este arti~o 
sob a presidencia da autoridade judiciaria. 
competente, os membros do governo muni· 
cipal que comparecerem, e seus immedia.tos 
em votos, elegerão tres membros ejfectivos 
e outros tantos supplentes para a commissão 
de a.tísta.mento, votando cada um ero dous 
nomes. Serão declarados membros effectivos -
os 1°, 3°, e 5°, mais votados, e supplentes OS 
2°, 4°, e 6°. 

§ 2. o Na mesma occasião o presidente 
apresentará as listas remettidas pelos col
lectores ou agentes :ftscaes e procla.mará os 
nomes dos maiores contribuintes que teria 
de servir, quer como membros eifectivos 
da commiisão, quer como supplentes. 

Aos membros e.ttectivos substituirão os 
supplentes e a estes os que se seguirem na. 
ordem da con~ri buição. 
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No caso de igualdade de cundi~ões entre 
os contribuintes(§ ~o do a.rt. 5°), o presidente 
sort~ará dentre os mesmos os que terão de 
servir na mesma com missão. 
· . Art • . 10. Finda .a reunião será lavrada no 
hvro competente. a respectiva acta. escripta 
por um . d_os escnvães do judicial designado 
pe~o presJden te da commissão, e por todos 
ass1gnada. 

Art.ll. Organizada por essa fôrma a 
commissão de alistamento, os nomes dos ci
dad~os .escolhidos pal'a compol~a serão im
meduüamente publicados pela impt•ensa e 
na. falta desta, por edital affixado á porta do 
edificio municipal. 

Art. 12. Cll!co dias depois começa1•ão as 
commissões de alistamento os seus traba· 
lhos. 

A:_ autoridade que tive1• presidido â organi
zaçao dellas mandará tornar pu blicos o dia 
loga.r e hora das reuniões e convidará po; 
otncio os respectivos membros. 
_ Paragrapho _ un~co. ·'\ falta dessa publica

ç2-o, porém, nao Impedirá que as commis
soes se reunam e procedam ao alistamento 
de conformidade com esta lei. -

Art. 13. As commiBsões de alistamento 
reunir-se-h~o ás segundas, terças, quintas 
e sextas-fezras, das lO horas da manhã ás 3 
da tarde, durante 60 dias contados do da 
installação, e só poderão funccionar com a 
presença da maioria. de seus membros. 

Nas capitaes, as commissões funccionarão 
durante 90 dias, ás segundas, quartas, sextas 
e sabbados, das 11 horas da manhã ás 4 da 
tarde. 

Noe ultimos dez dias funccionn.rão diaria.
men~e~ ~uer nas capitaes, quer nos outros 
munl<npiOs, pGdendo, quan<lo fôr preciso, 
prorogar os trabalhos até ás 6 horas da tarde. 

Art. 14. O local designado nesta lei para 
os trabalhos da commissão de alistamento 
só poderá ser mudado por motivo de força 
maior devidamente comprovado, feitas as 
devidas notificações. ; 

Art. 15. O mesmo escrivão, que tiver 
lavrado a acta. de que tra.ta o art. 10, fará o 
lançamento das actas dos trabalhos da com· 
missão, conservando sob sua guarda todos os 
papeis e livros. 

Art. 16. Não só as actas como o alistamento 
serão lançados nos livros especiaes de que 
trata. o § 1 o do a.rt. 4°. 

Art. 18. As provas serão dadas: 
§ 1.0 A deidade. por meio de cartidão 

c<1mpetente, ou por qualc1uer documento que 
prove a maioridade civil. 

§ 2.0
• A de saber 1et· e escrever, escteven

do o alistando, perante a commissão e no 
a~to de apz:esentu.r o seu requerimento, em 
~1vro espeCia!! seu ~ome, estado, :filiação, 
td ,,de, profissao e res1dencia.. 

§ 3. o A de residencia, :por . attesta.do de 
quc,.lqut>r autoridade judiciaria ou policial 
do respectivo município e, no caso de recusa, 
por declara.ção de tres cidadãos commer· 
ciantes ou proprietarios, residentes no mu
nicípio. 

I. Para que se considere o cidadão domi
ciliado no município é nocessario que nelle 
resida, pelo menos, durante os dous mezes 
immediatamente anteriores ao dia da quali
ficaçã o. 

Art. 19. A commissão não poderá, sob 
pretexto algum, recusai' o cidadão a.listavel, 
residente no município, que se apresentar 
corno l'epresentante de qualquer aggremiação 
política, requerendo ser admittido como fiscal 
dos trabalhos. 

Art. 20. As petiçõGs ou <locumeutos não 
poderão ser restituídos aos a.lista.ndos. Ser
lhes-hão, porêm, dadas qua.esquer certidões 
que requererem. 

A1•t. 21. O escrivão que funccionar per
ante a. commissã.o, dará recibo dos do
cumentos que lhe forem entregues, quando 
a parte o exigir. 

Art. 22. A commissão não poderá alistar 
por iniciativa propria, por indicação de au
toridade ou mediante proauração, ainda. 
mesmo que o alistando tenha notoriamente 
<~s qualidades de eleitor. 

Art. 23. Em cada requerimentio de alis
tamento não poderá figurar m'lis de um ci
d:1dão. 

Art. 17. O cidadão que quízor alistar-se 
apresentará, pessoa.lmente, á comroissio, 
requerimento por elle escripto, datado e as
signado, reconllecida a. firma por tabelliã.o 
do Iogar, e do qual conste, além do nome, 
idade, proft1sio, estado e ftllacio do alistan
do, a a1flrmação de sua residencia. no muni· 
cipio por mais de dous mezes, de que sabe 
ler e escrever e de que~ maiol' de 21 a.onos. 

Art. 24. As actas dos trabalhos da com
missão serão lançadas no livro prop:rio, e 
nellas se fará menQão nã.o só da falta do 
comparecimcmto do qua.Jqucr de sens mem
bros e ll.as correspondentes substituições, 
como tambem da inclusã.<i e não inclusão dos 
eleitores, das delibet•acões tomadas sobre 
cada caso, com a dcclaraçã.o dos votos di ver· 
gentes, e dos protestos o reclamações que 
forem apresentados pelos interessados, ou 
pelos tlscaes. 

Art. 25, No ultimo dia. do prazo do alista.· 
monto a. acta concluirá . .Pela declaração do 
encerramento dos trabalhos. 

§ 1. o Em seguida, conferido o alistamento 
com os documentos que llle serviram de base, 
será lançado no livro proprio, assignada peia 
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commis~ão e authenticado pelo escrivãoque . Paragra.pho unico. Qualquer cidadão l'O
tiver servido perante a mesma eommissão, derá requerer certidões dessas listas e a.ctas, 
lavrando-se a acta final, na. qual se meneio- não lhes P·)dendo ser. ".'acusadas sob pretexto 
narão o numero total e os nomes dos cidadãos algum . .. . 
ineluidos e dos não incluidos. Essa acta Art. 28. Os presidentes da.s commissl!es de 
será, ~o mo as pa.l'ciaes, assignada pela com- alistamento farãoextrahir, com antecedencia;, 
mis::ã.o e pelos tiscaes~ cópias autl1enticas do alistamento por sec-

§ 2.o Della. fa.rá a commissão tirar uma çõe~, segundo as divisões feitas, e as remet
eóp!a, que, dentro de oito dias, contadosdo terao de fó~ma 8: soram entregues! ~aves
encerramento dos trabalhos, será publicada pera. do dta destgna.do p~ra a ele1çao, . aEs 
.por ·edital, reproduzido na imprensa, . onde pr~Identes das mesas ele1toraes, <{Ue darao 
for possivel, e no qual convidará os in teres- reCibo da entrega. . . . 
sados a apresentar os>seus recursos á junta Art. ~9..: Qualquer elet~or poderá. reqUisitar 
competente dentro do prazo de 15 dias. do. escrtva_p cóp1a ~o ahstameont~ da r_espe-

' · . . · _ · .. · . . ct1va secçao, e o d1to serventuarw sa;&lsfará 
§ 3. 0 A J,>Ubhcaçao será repetida c:I!-co immediatamente á requisição, podendo co

vezes, . em dtas alternados, quando f( r te1ta brar por esse trabalho emolumentos na razão 
pe_la iJ!lprensa, ou se.guidall!ente até á ter- de metade do que estiver estabelecido no 
mmaç~o do p1:azo, ·SI for stmplesmente por regimento do custas para as certidões em 
amxaçao de ed1tal. geral. 

Art. 26 .• Terminado o alistamento, a mas- .Art. 30. O~ presidentes d_as comm~ssões de 
ma ·commissão que o tiver organizado fará a a.l~stamentosao respons!tvets pelos hvros de 
.divisão do município em secções e, nume- al!st~~ento e actas,_ass1m como pelas ~ub
radas estas, serão logo designados os edit:l.- s~ttmçoes ou alte~açoes dos nomes dos clda
cios em que se terão de proceder as eleições. daos nelles quallftcados . 

§ 1. o A divisão do município em secções 
obedecerá ao numero de eleitores alistados, Ao capitulo III -Dos recursos e revisão 
Bão podendo nenhuma dellas exceder de 250 ( arts. 12 a 16 ) . Substitua-se pe!o 
eleitores, nem conter menos de 150 elei· seguinte. 
tores. 

Em nenhum município have1•á menos de 
dua.s secções eleitoraes, qualquer que seja o 
Bumero de eleitores. 

§ 2. o Os ediftcios em que tiverem de func
cionar as mesas eleitoraes não poderão, sob 
pena de nullidade do processo, ser situados 
fóra do perímetro da sêde do município ou 
de cada uma de suas subdivisões judiciarias 
creadas pelas Constituicões estaduaes. 

§ 3. o Serão designados para o processo 
eleitoral os edifteios publicos e, só na falta 
destes, poderã.o ser escolhidos os ediftcios 
particulares,tl.cando estes equiparados áquel
les para todos os e1feitos de direito. 

§ 4. 0 A designação dos ediflcios, uma vez 
feita, não poderá ser. alterada durante a 
legislatura, salvo o caso de força maior, 
comprovada. por vistoria, devendo então a 
nova designação a.ntoceder de 15 dias, pelo 
menos, ao da eleição. . _ 

Art. 27. A autoridade que houver presi· 
dido ao alistamento remetterá aos tres sup
plentes do substituto do juiz seccional a lista 
doa membros effectlvos e supplentes da com
missão de a.listamento, para a convocação de 
que trata o art. 61 e bem assim cópia da 
o.ot& ou acia.s ret'erente5 4 divisão do muni· 
olpto em teQ9&1 e f. dealgll&91o do1 ediftcios 
em quo te Ml'lo de prooecler u eleições, para 
a orrul1&91o du re~pecttvu mesas. 

CAPITULO lll 

D0S RECURSOS 

Art. 31. Haverá na capital dos Estado! 
uma. junta para conhecer dos recursos. 

Art. 32. Os recursos serão interpostos: 
a) no caso de alistamento indevido, por 

qualquer cidadão do mtanicipio; 
b) no de nãó inclusão n& alistamento, só· 

mente pelo proprio prejudicado. · 
Pat•agrapho unioo. O recurso de alista

mento indevido só poderá referir-se a. um 
cidadão, não ficando prejlldicado pela inter
posição de outro sobre o mesmo individuo. 

Art. 33. Esses recursos não terão e1feite· 
suspensivo e serão apresentados ao presi:· 
dente da commissão recot•rida, ó qual dará 
recibo, e os informará no prazo de 10 dias-, 
contados da data do recebimento delles, de
pois do que os restituirá aos recorrentes, si 
o ex:igirem, ou enviará ao :presidente da 
junta de recursos, pelo correio e sob re
gistro, devendo constar expressamente não 
só do respectivo envoluoro, como do conhe
cimento ao correio, a decla.r~ção de recurso 
eleitoral e, na hypothese da.lettra a) do ar
tigo anterior, por quem interpost0 ou a 
favor de C).Uem. . 

§ 1. o S1 o presidente da comaissã.o · de 
al11tamento recus!lr receber qualquer re· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201 5 14:18- Página 16 de 52 

SESSÃO EM 29 DE OUTUBRO DE 190~ 701 

. . - . . . 

curso, ou não o restituir á parte, que o exigir, 
ou nã.o o encaminhar dentro do respectivo 
prazo, incorrerá.na multa de 500$, além da 
responsabilidade crimin~l, e poderão os in-' 
•teressados .renovar o recurso perante ajunta 
respectiva.. 

§ 2~ 0 Nas mesmas penas incorrerá. o re· 
corrente, no caso de allega.ções falsas. e 
bem assim o agente do correio que fizer des
apparecer os papeis do recurso, ou demorar 
a sua. remessa. 

Art. 34. A junta de recMrsos se comporá 
do juiz . seccional, como . presidente, do seu 
substituto, e dó procurador geral do Estado, 
ou do Districto Federal na Capital da. Repu
blica, onde funccionarão .· o juiz seccional 
mais antigo e se a substituto. · 

I. A junta reunir-se-ha. na Capital dos Es
tados e no . Districto · Federal, no edi fi cio do 
governo municipal, 30 dias depois do prazo 
n:x:ado na la pa1•te do art. 13, em que deverá 
ser encerrado o alistamento, e trabalhará o 
tempo necessario para a decisão de todos os 
recursos. 

li. Ao juiz seccional cumpre fazer todas 
as communicações ou requisições, dar as 
necessarias providencias para a. composição 
e installação da junta, annunciando, com an
tecedencia., o dia. e a hora em que a. mesma. 
junta deverá. celebrar suas reuniões ordina
rias, assim como as extraordinarias que for 
preciso convocar. 

§ 1. o No dia acima designado, reunida a 
junta, o presiden'fie fará. organizar uma rela
ção, por municipios, dos recursos recebidos, 
e dará. começo aos tra.b1.lhos. A ma teria. de 
cada. um dos recursos será exposta pelo pre
.sidente, ou pelo membro da junta que elle 
iesignar, e esta, por maioria de votos e sem 
adiamento po1• mais de 24 . horas, profel'irà 
sua decisão: pena. de rcsporisabilidade c;·ilni
nal contra. o culpado na demora da. decisão 
do 1•ecurso. 

§ 2.o Os recursos que Corem roeebidos de
pois de installada a junta serão igualmente 
relacionados e terão a mesma marcha. 

§ 3, 0 A jun#ia. dará preferencia. aos re· 
cursos dos municípios mais distantes. 

§ 4. o Deéidido o recurso, o presidente fará 
immedia.tamente as necessarias communi
cações aos presidentes das commissões de 
alistamento e publicará pela imprensa as 
decisões da junta, para conhecimento dos 
interessados. 

§ 5. 0 Negado provimento ao recurso, serão 
entreg11es a. parte que o requerer. mediante 
.recibo, os documentos com que o tiver in
·.struido. 

Art. 35. Recebidas pelos presidentes das 
commissões de alistamento as communica
ções de que trata o§ 4° do artigo antece~ 
dente, fa.rã.o elles immedia.ta.mente proceder _ 
ás devidas correcções, em te1•mo especial, no 
livro em que foi)ançado o alistamento, d~ndo 
disto tambem sciencia aos interessados, por 
edital, que será reproduzido na imprensa., 
onde a houver. · 

Paragrapho unico. Feitas a.s correcções, 
extrahir-se-hão tres cópias do alistamento, 
as· qua.es, devidamente authentlcadas, serão 
remettidas: uma á SecrBtaria da . camara, 
outra á Secretaria do Senado e ·a terceira ao 
Juiz Seccional nos Estados, ou ao .· Ministro 
do Interior no Districto Federal. 

Art. 36. Dentro de 30 dias &pós a publicação 
do alistamento, na. fó1•ma do art. 25, § 2°, 
é perrnittido a qualquer cidadão recorrer 
de todo o alistamento . para a junta de 
recursos, po1• inobservancia. dos preceitos 
legae.3 relativos á organização das com
missões respectivas. Esse recurso não terá 
e.l!eito suspensivo e será. interposto per· 
ante o presidente da. commissão de alis· 
tamento, que dará recibo da entrega, men· 
cionando a data do recebimento, e o enca· 
minhará. no prazo de 10 dias, devidamente 
informado, á junta de recursos, pela fórma. 
estabelecida no art. 33 e sob as penas espe· 
ciftcadas no § 1 o do citado artigo, verificados 
os casos ahi previstos. 

Art. 37. Da decisão da junta, annullando 
ou não o alistamento, haverá para o Supremo 
Tribunal Federal recurso voluntario, que 
deverá. ser interposto dent1•o do prazo de 15 
dias, contados da. publicação da mesma sen
tença. 

Art. 38. Se1•virá de secretario da junta do 
recm•sos um dos escrivães do juizo seccional, 
ficando sob sua guarda todos os pn.peis e do
cumentos referentes aos mesmos. 

Ao capitulo IV - Da revisão dO alista
mento (arts. 17 a 23). Substitua-se pelo 
seguint ;) 

CAPITULO IV • 

DA REVISÃO DO ALISTAliiENTO 

Art. 39. O a.Usta.mento procedido de ac
oordo com eata lei ó perann.nonte. 

Art. 40. No dlu. 10 de ju.notro do cada. 
anno, reunir-se-ll!o as oommlaaõot do n.ll•
tamento, observadas aa tormu,lldn.doli prc• 
scriptas no capitulo U desta. lel, aftm dd pro• 
cederem á revisão do a.Ustamonto IÓillOilto 
para os seguintea fins : 

I, eliminar os eleitores que houvo1'em t'lll· 
lecido, mediante certidão da obito da auto-
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ridade competente; os que houverem mu
.dado de residencia para fóra do municipio 
sendo a requerimento do proprio eleitor, ou 
em face de documento que prove • ter elle 
acceitado emprego ou exercer, em outro 
municipio, funcçãa que · determine obrigato
riamente 3. sua residencia ahi, e · os que hou
verem perdido .. a .. capacidade civil, ou a po
lítica., nos termos do art. 7I da Constituição; 

11, alistar os cidadãos que requererem e 
provarem, na fói·ma. · estabelecida por esta 
lei, acharem-se em condiÇões de ser . alis
tados. 
· Art. 41. Na . revisão dos alistamentos, as 

respectivas commissões sel'ão presididas pela 
autoridade de que trata o a.rt. !Jo e compor
se-hão de quatro contribuintes da receita. pu
blica, sendo dous do imposto predial, sor
teadosdentre os quinze maiores contribuintes 
.da classe, e dous dos impostos sobre proprie· 
dade~ ruraes, ou, na falta destes, dos de in
dustrias e profissões (art. 9°, ultima parte), 
igualmente sorteados dentre os quinze maio· 
res contribu;ntes da respectiva classe, c de 
tres cidadãos eleitos, por voto uninominal, 
pelos membros do governo municipal e 
seus immedia.tos em votos, em numero 
igua.I. . . 

§ 1. o As listas de taes contribuiu tes serão 
extrahidas dos livros de lançamento dos re
feridos impostos pagos no ultimo exercício fi
nanceiro definitivamente encerrado, obser· 
vada.s as formalidades prescripta.s para o 
primeiro alistamento. 

§ 2. o Essas commissões funccionarão du-

curso, . para a respectiva junta, cabendo in-· 
tental-o : 

I, no caso de alistamento indevido, a qual-
quer eleitor; 

II, no de não alistamento, ao p1•ejudi- · 
cado; 

UI, no de eliminação, ao eliminado ; 
IV, no de não eliminaçM, a qualquer elei-

tor do municipio. . · 
Paragrapho unico. Este recurso ·só terá 

effeito suspensivo no ca.so do n. 111. 
Art. 45. Os livros necessa.rios aos tra

balhos de revisão do alistamento serão forne
cidos, como os úe alistamento, pela. junta. de 
recursos;com a necessaria antecedencia,ella 
os requisitará ás Delegacias Fisca.es, nos Es
tados. e á Secretaria do Interior no Districto 
Fedet•al, e os remetterá., devidamente rubri· 
cados, aos presidentes das commissões de 
alistamento. 

Art. 46. Terminados os trabalhos, a com
missão fará lançar no livro proprio o alista
mento e, depois de decididos os recursos, fei
tas no mesmo li.vro as devidas alter~Wões,ex
trahir-se-;.bão tres cópias que, conferidas e 
concertadas, serão en via.das ás Secretarias 
da Ca.mara e do Senado e ao juizo seccional, 
nos Estados, ou ao Ministro do Interior, no 
Districto Federal. 

Art. 47. Trinta dias depois de ultimados 
os trabalhos da revisão do alistamento, a 
junta de recursos se reunirá para conhecer 
dos recursos, que deverão ser interpostos 
pela fórma prescripta no capitulo III. 

rante trinta. dias, ás segundas, quintas e sa.b· Ao Capitulo v. dos titulos dos eleitores (art. 
bados, do meio-dia ás ;j horas da tarde. 

Art. 42. Terminada. a. revisão do alista- 21 a 25)· Sttbstitua.-se pelo eguintes 
mento, os eleitores nelle incluidos serão pelo 
presidente da commissão dh tribuidos pelas 
secções do respectivo município, podendo 
nesse caso se1• excedido o numero de 250 elei-

CAPITULO V 

DOS TITULOS DOS ELEITORES 

tores, até que, finda. a legislatura, se pru- Art. 48. Os títulos deverão conter, além 
ceda a nova divisão das secções. do anno do alistamento, a indicação do mu-

Art. 43. Quinze dia.s anuas do fixado para nicipio, o nome, profissão, estado, filiação, 
a installação dos trJ.balhos da revisão, a au· ·idade e o numero de ordem do eleitor no 
tol'idade judiciaria a. quem competir a pre- alistamento ge1•al do município. 
sidencia. das commissões acima designadas Art. 49. Os livros de talões, impressos e 
fará publica.r edital, que será reproduzido carimbados de accordo com o modelo que for 
pela imprensa, onde a houver, annunciando adoptado em regulamento, serão fornecidos
que se va.e procede1• á revisão do alista.- ás Juntas de recursos, com a maxima brevi
mento. · dade e mediante recibo dos presidentes, nos 

Paragrapho unico. Quando a referida au- Estados pelas Delegacias Fiscaes e no Districto 
toriuade até oito dias antes não tiver publi· -Federal pela Secretaria. do Interior. 
ca.do aquelle edital, qualquer dos membro~ § 1.0 Recebidos os livros de talões, os pre· 
da. commissão de alistamento deverá fa.zel-o; sidentes das juntas rubricarão, sem demora.,. 
podendo, entretanto, os cidadãos que se acha.- todos os títulos, podendo usa.r da. rubrica. de 
rem nas condições legaes apresentar-ao per- chancella. Em segu1da os remetterão, inda· 
ante a. aommiaaã.o desde o dia ma1•ca.do para pendentemente de requisiçã.o, aos presidentes. 
o inicio dos trabalhos. das commitiSões de a.listamenil), pelo Correio· 

Art. 44. Da reviil.o do alistamento, feita. e sob registro, incorrendo em responsa.blll
pelu oomm111Õe1 reapectivas, ho.verA re- dade si deixarem de fazel-o em tempo. 
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§ 2 •. 0 A remessa será feita . na ordem da 
distancia dos municípios. 

§ 3. o Os presidentes das commissões de 
alistamento declararão no verso do recibo do' 
Correio o numero de livros e a data em • que 
estes lhes forom entregues. 

Art. 50. Não sendo recebidos em tempo 
pelos presidentes das commissões de alista· 
mento os livros de talões, elles o reclamarão 
pelo teleg1•a.pho, onde o houve1•; ou mediante 
registro postal, á junta de recursos, . e :Da 
mesma occasião e do mesmo modo represen· 
tarão ao Ministro do Interior para. que pro· 
videncie. Si até quinze dias . antes do fixado 
para a eleição a falta não tiver sido sanada, 
o presidente da commissão de alistamento 
poaérá, a partir dessa data, expedir títulos 
provisorios, impressos ou ma.nuscriptos. 

Esses títulos servirão exclusivamente para 
eleição a que se tiver de proceder, e, retidos 
pelas mesas eleitoraes, serão remettidos ao 
poder verificador juntamente com as authen
ticas da eleição. 

Art. 51. No dia seguinte ao do recebimento 
dos livros de talões, o presidente . da. com
missão de alistamento fará publicar eclita.l, 
que será reproduzido na imprensa, onde 
a houver, convidando os eleitores a virem 
receber os seus titulos. 

§ 1. o Durante 30 dias o mesmo presi
dente permanecerá no edificio do governo 
municipal, de meio·dia ás 3 horas da tarde, 
para attender aos eleitores que pessoal
mente vierem solicitar os seus titulos. Os 
títulos lhes serão entregues depois de assi
gnados pelo presidente e pelo proprio elei
tor, passando este recibo em livro especial, 
fornecido nos Estados pelas Delegacias Fiscaes 
e no Districto Federal pela Secretaria do 
Inte1•ior. E' lJermittida. a. entrega do titulo 
mediante procuração, feita e assignada pelo 
eleito!' a quem pertencer, reconhecidas a 
lettra e firma por ta.bellião do logar. 

§ 2. 0 Mesmo depois de decorrido aquelle 
prazo, a entrega. do titulo em caso a.lgum 
poderá ser recusada ou demorada sob pena 
de responsabilidade criminal. 

Art. 52. Sómente por meio de requeri· 
manto escripto, assignaclo e pessoalmente 
ontregue pelo proprio eleitol' ao presidente 
da comrni!são, ser-lhe-1ul e:xpediào segundo 
titulo, no caso de erro ou extravio do pri· 
meiro. Este titulo terá a. declaração de
segunda via. 

Paragra.pho unico. O titulo et•rado será 
archivado. 

Art. 53. O uso de um titulo falso ou 
alheio será punido com a multa. de 500$ a 
l:OOo$. além da sancção penal em que in 
correr o delinquente. 

E' anunciada a votação do seguinte capi
tulo VI: 

Ao capitulo VI-Das eleições (arts. 26 ·a 33),. 
Substitua-se pelo. seguinte 

CAPITULO VI 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 54. A eleição ordina.I'ia pa1•a c.::3 car. 
gos de Deputados e Senadores se fará em toda 
a Republica, no dia 30 do janeiro, finda a an
terior legislatura,, mediante suffragio directo 
dos eleitores alistados na conformidade desta 
lei. 

Art. 55. A eleição de Senador será feita 
por Estado, votando o eleitor em um só nome 
para substituir o Senador cujo mandato hou
ver tei'minado. 

Paragrapho unico. Si houver mais de uma 
vaga. a. preencher n:~. mesma occasião, 
votará o eleitor em cedulu. separada. para 
cada uma della.s. 

Art. 56. A eleição ordinaria para Pre- · 
sidente e Vice-Presidente da Repnblica será 
feita no dia 1 de março do ultimo anno do 
periodo presidencial, pm• sutfragio directo 
da. Nac;ão e maioria absoluta de votos, vo
tando o eleitor em dons nomes, escl'iptos em 
cedulas distinctas, sendo uma para Presi· 
dente e outra para. Vice·Presidente. 

Paragrapho unico. No caso de vaga da 
Presidencia ou Vice-Presidencia.,não havendo 
decorrido dous annos do período presidencial, 
a eleição para preenchimento da. vaga se ef
fectuarâ dentro em tres mezes depois de 
aberta. 

Art. 57. A eleicão será por escrutínio se
creto, mas ê pormittido ao eleitor votar a 
àascoberto. 

Pa.ragrapho unico. O voto descoberto será 
dado apresentando o eleitor duas cedula.s, 
que assignará. perante a mesa eleitoral, uma 
das quaes será depositada na urn~t e a outra 
ficará em seu pode1•, depois de datadas e ru
bL'icadas ambas pelos mesarios. 

Art. 58. Para. a. eleição de Deputados os 
Estados da União serão divididos em dis
trictos eleitoraes de cinco Deputados, equipa
rando-se aos Estados para tal tlm o Districto 
Federal. 

Nessa divisão se a.ttcnderá á populacão 
dos Estados e do DJstrJoto Federal, de modo 
quo cada distrloto tenha., quanto possivel, 
popuhtçllo igual, respeltando·se a oontl
guldado do territorio e integridade dos mu· 
niolpiotJ. 

§ 1,0 Os Estados que derem sete Deputados 
ou menos constituirão um só distrlcto elel· 
tora.l. 

§ 2. o Quando o numero de Deputados nio 
for perfeitamente divisível por cinco, para 
a formação dos di.atrictos, j11nta.r-se-ha. a 
fracção, quando de um, ao Districto da. Ca··"· 
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:pita.l do Estado, e sendo de dorJS, ao pi·i
;meiro e ao segundo dístricto, os quaes . ele
gerão seis Deputados cada um. 

§ 3.° Ca.da. eleitor 'Votará em quatro nomes 
nos Estados . cuja . · representação · constar 
apenas de cinco Deputados, em cinco nomes 
n~s de seis, em seis nos districtos de sete 
Deputados. 

Art. 59. Na. eleição geral -da. Ca.mara, ou 
quando o numero de vagas a preencher no 
districto for ele cinco ou mais Deputado, o 
eleitor poderá. accumular todos os seus votos 
ou parte delles em um só ·candidato, escre· 
vendo o no ma do mesmo · candidato, tantas 
vezes qua.ntos forem os votos que sequizerdar. 

§ l.0 No caso do eleitor escrever em uma 
ced.ula um nome unico; só um voto será con
tado ao nome escripto. 

§ 2. o Si a cedula contiver · ·maior numero 
de votos do que aquelles de que o eleitor 
póde dispor, serão · apurados, sómente na 
ordem da colloca.ção, ·· os. nomes precedente
mente escriptos até se completar o numero 
leg:tl, despretando·se os .e:ltcedentes. 

direito, · porque, pelo systhema. estabelecido 
no projecto, isto é, pelo voto cumulativo, 
ellas teem meios de se fazer representai•, 
aecumula.ndo todos os '\'otos em um só can-
didato. . . . -

Em segundologar, como 'i. idéa predomi
nante no art .150, é o . a.ugmento do numero 
de Deputados, e o artigo em questão é corol· 
lario daquelle • . tendo a . Camara. se . pronun
ciado sobre a . permanencia. do numero . actual 
de representantes, como consequencia na
tural, como emenda de redacção, far-se-ba a 
alteração a que allude o nob1•e Deputado~ 

O . Sr .. I>~"eside:n.-te -Isto é apenas 
questão de redaeção. Si for rejeitado o artigo, 
cuja suppressão pede a Commissão, ·a Casa · do 
Congresso que por ultimo se pronunciar sobre 
o assum pto fará. essa. ai ter ação · de accordo 
com o voto da Camara. 

O Sr. ~'\.bdon Ba}>tista (pela 
m·dem)-- Agradeceria a. V. Ex., Sr. Presi
dente, si me dissesse si as explicações dadas 
pela mesa. são no .sentido de autorizar em 

O Sr. Paula Baw.os (para enca- que, rejeitado o art. 150, que vao ser vo
minhar a 'Votaçao)-V. Ex. disse que as ta.do opj)urtunamente, possa a Commissã.o de 
-emendas do Senado são aos capitulos, e cada Redaccao a.lterar os dispositivos do art. 58, 
emenda. obedecerá. a um systema.. ainda que este agora a.pprovado em globo no 

Eu leio no capitulo 6° o seguinte: capitulo. 
«O eleitor votará. em quatro nomes nos E~· Parece-me que exorbita. das a.ttribuições 

ta.dos cuja. re_presentac;ã.o constar apenas de da Mesa. resolver u.m caso destes ; assim 
.cinco Deputados, em cinco nomes nos de seis, como não póde a Commissão de Redacção 
.em seis nos districtos de sete Deputados.» immisouir·se nesteasaumJ)to,que diz respeito 

·v. Ez. já annunciou que, quando se vo- a ponto essencial da lei eleitoral, qual o do 
tasse o ultimo capitulo, destacaria a part9 eleitor ~er votar em tres ou em quatro 
.l'elativa. ao accrescimo de Deputados nos Es- nomes. (H a .-xpartes.) 
·tados que aatualmente teem a.p~nas quatro Não é indifl'erente, Sr. Presldent~:J, dar ao 
representantes, visto que a Commissã.o eleitor o direi1io de votar em tres ou em 
peiliu a. rejeição desse artigo. qua;~ro nomes ;· e sómente o Poder Legisla-

Sr. PJ esidente, si assim for V. Ex. ver4 tivo póde conferir esse direito, e nunca uma 
que o projecto torna-se inconstitucional. A Commissão d~ Redacção, ou uma interpra
·Constituição estabelece a representação dr.,s tação da. Mesa • 
.minorias. Vejo perfeitamente que vai ser por esta 

Si nos Estados de quatro Deputados, o elei- forma sa.cz•itl.aa.do o art. 150, que a.ugmenta a 
tor vot.a.r em quatro nomes, não haverá re- reprcsentaoão dos pequenos Estados; entre
presentaçã.o de minoria. tanto, Sr. Presidente, em uma lei em que 

De II)a.neil•a. que eu não sel como a Camara se pretende salvaguardar a. verdade do suf-
·Conciliará a rejeição do art. 150, com a. dis- fragio, em uma lei em que se pretende rc. 
posi~ã.o do art. 57 do projecto. formar os costumes politicos ••. 

Foi só para encnminliar a vota.cã.o que pedi. 
a pala-vra. . 

O 81•. Caloget.•fl.S (pela oJ"dem)
:Sr. PJ•eaidente, o meu voto nesta questão é 
conhecido : eu voto contra o capitulo 6. 0 

Quer me parecer, porém, que a duvida le
vantada pelo nobre Deputado por Sant& Ca
tha.rlaa, não tem inteira _proeedencia, 

Em primeiro logar, · nao flca1'á. inconsti
tuolona.l o projceto pelo fa.cto de Dão dnr ás 
minorias a rep1•esentaoã.o a. qua ella.s teem 

0 SR., BSTAOlO COIJUBRA-Não apoiado. 
0 SR. ÂBDON BAPTISTA., .-1890 é um in· 

dicio, e indicio funesto, 
A Mesa. não póde da.t• esta interpretação, 

entretanto eu me submetto, com este pro:. 
tesio que faço. 

O E!h.•, P1.•esi<lente-A Mesa. já. de
clarou que ai a Ca.mara. rejeitar o art. 150, 
conforma propõe a Commissãc, forçosamente 
terão de sor feitas no substitutivo as altera.-
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,ções necesearias para pal o de accordo com o 
voto da Camara. (A.poiados.-} 

E' uma questão de simples redacção, que 
.será resolvida. pela Commissão respectiva. da. 
·-Casa .do Congresso que por ultimo se pronun
ciar sobre o assumpto. 

§ .3, 0
. A junta.fU:nccionará. no dia., Iogar e 

hora designados, com os membros que com
parecerem, não sendo permitt.ida. a. ·· substi
tuição dos que fa.ltarom, houverem fallecido 
ou mudado de residencia. 

Vae se votar a emenda substitutiva ao ca
-pitulo Vl. 

Em seguida é posto a votos e approvad.o o 
.referido capitulo VI : 

Art. 63·. Cada mesa compor-se-ha de cinco 
membros effectivos, havendo igua.l numere 
de supplentes, que tel'ão de ·substituir 
aquelles em suas faltas, segundo a ord!3m da 
collócação. · São successivamente postos a votos e ap

provados os seguintes capitulas : 

.Ao capitulo VII - Do processo eleitoral 
· (arts . 34 a 60). Substitua-se pelo se

guinte 

APITULO VII 

DO PROCESSO ELEITORAL 

1 Art. 60. A eleição se fará por secções de 
-município (art. 26), perante mesas encarre
,gadas do recebimento das cedulas e ma.is tra· 
ba.lhos do processo eleitoral. 

Art. 61. As. mesas serão organizadas JM?r 
uma junta composta do 1 o supplente do sub· 
stituto do juiz seccional, como presidente 
sem voto, do ajudante do procurador da Re
publica., tambem sem voto, . dos membros 
e1fectivos da cl!>mmissão de alistamento e dos 
.seus resiJectivos supplentes. 
· § 1. o No Distrieto Federal funccionará o 
' 1 o procurador seccional e na. capital dos Es~ 
tados o procurador da. Republica.. 

§ 2. o o Jc:> supplen~e _do substituto do juiz 
.seccional será. SUQStltUldo, em suas fal~\s e 
impedimentos, pelos outros supplentes, na 
respectiva. ordem. . 

§ 3 o Funcciona1•á como secreta.r1o da junta 
·o ajudante do procurador secci9nal, o qual 
lavrará as a.ctas em livro propr1o, que ficará 
sob su'1 guarda. .: 

Art. 62. No dia 20 de dezembro do ultimo 
anno de cada. legislatura o l 0 supplente do 
~ubstituto do juiz seccional convidará, por 
officio e por edital, os membros da. junta de 

·que trata. o artigo anterior a se reunirem, no 
·dia 30 do mesmo mez, no ediflcio do governo 
municipll, ao meio-dia., pa.ra. a organização 
das mesas eleito1•aes. 

§ }.o Si o 1o Pupplente do substituto do 
juiz secoiona.l nté o dia 25 de dezembro nlo 

' tiver convocado a referida junta, serA feita 
a oonvocacão pelos seua substifiutos, pelo a.Ju· 
dante do procurador seccional, ou por qual· 

Paragrapho unico. Essas mesas serão c<!ln
stliiuidu.s pola fórma. prescriptu. nos artigos 
seguintes, 

Art. 64. Reunida a junta no dia., loga.r e 
hora designados no ttrt. 62, é permittido a 
cada grupo de 30 eleitores ou mais da m~sma 
secção· eleitoral apresentar nomes para me
sarios da. secção a que pertencerem. 

§ 1.0 Essa apresenta.ção será feita por otficio 
dirigiJ.o á junta e assignado por 30 eleitores, 
pelo menos, reconhecidas as firma.s por ta
bellião publico e instruido com certidões que 
provem serem eleitores da_respecti~a. secçã~, 
não podendo a apresentaça.o recah1r em Cl
dadão que não seja eleitor no municipio, 
nem conter cada officio mais de uma apre
sentação. 

O tabellião que se recusar a reconhecer as 
ftrmas para o disposto neste artigo incorre
rá em multa de 500$, além da responsabili
dade m•imina.l, podendo, em caso de duvida., 
fazer o reconhecimento Jlelo confronto das 
firmas do ofilcio com as do livro em que os 
eleitores assignaram por ocoasião do alista
mento. 

§ 2.o Nenhum eleitor poderá, sob pena. de 
f<l.lsidade, assigna.r mais de um oftlcio, e, si o 
fizer, não será o seu nome contemplado em 
nenhum desses ofilcios. 

§ 3. o As apresentações feitas de accordo 
com as prescripções deste artigo não poderão 
ser recusadas. 

Art. 65. Si os otn.cios de apresentação fo
rem em numero superior ao de mesarios, 
serão preferidos para membros e1fectivos os 
cidadãos apresentados PQr maior numero de 
eleitores, e para supplentes os que se lhes 
seguirem. · 

Pa.ragrapho unico. No caso de igt.~aldade 
do numero de a.ssignaturas da apresentação, 
decidirá. a sorte entre efl'cctivos esupplentes. 

.quer dos membros da junta.. . 
§ 2. o Em todo caso, a junta._ reuntr-se-ha. 

no dia fixado para a organiza.çao das mesas, 
.e, na.fa.lta. do 1° supplente do .subatituto do 
juiz seccional e de seus \mmedia.tos, elegerá., 
.á pluralidade de votos, o pre11idente de entre 
.os seus membros. 

Arfi. 66. A's 2 horas da. tarde . do mesmo 
dia 30 de dezembro a. ,janta. procedera. á 
apuração dos otncios apresentados p. ara c_ a.da. 
secção do município. Em seguida. elegerá. oa 
mesa.rios ou supplentes que faltarem, ou 
toda a mesa, si nenhum otncio tiver sido 
apresentado, votando Ca.da membro da. janta. 
om dous nomes escolhidos dentre os eleitores 

Vol, VI • 8\) 
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da respeettva. secção,.conforme o alistamen-'. falta. ou impedimento, o seu immedia.to. _ 
- to feito, qualquer que seja o numero de me- mandará, . com· ante~edeneia · d:e ·vinte .. dias, 
:sa;rios ou sapplentes a eleger. affixar·edital, ou .publieal-o ·pela. imprensa. 

· § 1. o No primeiro caso, completarão as onde . a houver,. convidando os. · eleitores a 
mesas, quer como . membros. · effeétivos, quer darem os seus votos, decla.ra.n:do ·o dia., logar 

e hora da eleição. 
- como supplentes, os cidadãos mais votados Art. 71.· Os livros necessarios.para a elei-

n& ordem da collocação, decidindo a sorte si ção . serão, com a devid. a antecedenci:a, for-
houver empate. 'd 1 d 1 · · fi ta;d 

§ 2. o No caso de ser a eleição para toda a neCI os pe as · e ega.CJ.a.s scaes ·nos Es · os·· 
mesa, considerar-se-hão membros eff-ectivos e pela Secretaria do ·Interior no Districto 
os 1 o, so, 5o, 7o e 9. o mais. votados e-supnl.entes. Federal, aos Jos supplentes ·do substituto do 

x juiz seccional, que, no caso de ·demora, os · 
os 2o, 4o, 5o, soe lOo, decidindo ígualmente a requisnarão. Esses livros, ·abertos, numa-
sorte, si houver empate· rados, rubri'cados e encerrados pelos mesmos · 

Art. 67. Lavrada a respectiva acta. em supplentes e, na·sua. falta. ou impedimento, 
livro creado pela junta, quando não fo:rneci· pelo seu immediato, serão enviados ás mesas 
do pelas delegacias ftscaes nos Estados e· pela eleitoraes, de modo ,que .a entrega se faça a 
Secretaria do Interior no Districto FedE"ral, cada uma dellas, mediante recibo, na ves
e presiden.te da junta mandará, sob pena. de pera do dia &ado para.:a-eleição, sob pena 
responsabilidade, publicar incontinenti, pela de responsabilidade criminal, além da multa 
imprensa, onde a houver, ou por edital:atll· de:500$000. 
xadono logar competente, os nomes dos.me- Pamgrapho:unico. Não recebendo as mesas. 
sarios e. supplentes escolhidos. os i livros, pre~ederã.o não obstante· á eleição, 

Desses nomes serão dadas, immediatamente, servindo· neste caso ·outros .·livros ou. cader- · 
certidões aos ciuadãos que as requererem, não nos, rubricados por todos os mesa.rios. 
podendo ser recusadas, sób pena tambem de 1A'tt. '72. 'No dia anterior 'ao da eleição, 
responsabilidade. reunidos,· no ediftcio designado, âs 10 horas 

da manhã., os membros da .mesa ,eleito-ral, 
§ l. o Os offlcios que tiverem sido ·apresen- elegerão dentre si, á pluralidade de votos, o 

ta.dos pa.roa. a organização das mesas, devida· seu presidente. Este, logo depois de eleito, 
mente rubricados pelos membros da. junta, designará 0 secretal•io, 0 -encarreg.ade . da 
serão archivados e delles t•emettida.s oópia.s oha.ma.da dos eleitores, .. 0 de examinar os 
ao poder verificador. tit 1 t' a 

§ 2.o Da. acta. da. reunião da junta 8 orga.- u os respec I vos e o de veriucar a regu-
nizR.não das mesas serão extrahidas cinco laridade dos envol11eros' das cedulas, e decla-

-v ra.r4 insta.lla.de. a . -mesa, -sendo Ia.vrada. a 
cópias: uma para ser publicada p()r edital, .respectiva acia em livro especial, dos de-que 
reproduzido na imprensa onde a houver, e trata. 0 artiooo antecedente. 
as outras para serem remettida.s, uma. ao -e 
presidente da commissão de alistamento para Art. 73. Si na. vespera da eleiçã.o, a.té a.o 
o ftm de que trata o art. 28, outra ao PI'e· meio dia, não comparecerem mesttrios e 
sidente da junta apuradora do districto suJ)plentes em número sutllciente pax·a a in
outra. ao juiz secciona.l e outra á Camara stallaçã.o da mesa, ftoa.rá este a.cto adiado 
dos Dep11tados ou Senado, conforme a eleição ,para o proprio dia da eleição, uma hora. 
de que se tratar. . antes da. marcada . para. o começo dos tra-

§ 3. 0 A nenhum cidadão ·será recusada ·balhos, observando·se a.di~posição contida no 
certidão da. acta da. organização da.s mesas, _paragrapho seguinte: 
sob pena de responsabilidade criminal. Para.grapho.unieo .. Si.até.ás lO horas do dia 

Art. es. Dentro em tres dias após a re. da eleição não -comparecer a .maioria dos 
união da junta, 0 seu presidente, por officios .mesarios e:ffectivos ou supplantes, nã.o ha· 
ou cartas registradas pelo Correio, commu- verá eleição • 
nica.rá a cada um dos mesarios eifectívos e Art. 74. A eleição·começa.rá -as ·10 horas 
supplentes a sua eleição e a designação do -da manhi pela chamada dos eleitores, na 
edl1lcio em que -tiver de funccionar.a re- -ordem ·em que ~estiverem ·seus nomes na 
·spec'tiva. mesa elei tora.l. cópia. do ·alistamento. 

. . 9 . · . . . . . . '§ 1. o . Na· falta desssa. ·cópia., os '&leitores 
. Art. 6 • As mes~. e!e1toraes constitt!-I~as votarão, por ord.!em ;alpbabàtica,rcom ·'a ~sim· 
. por esta. fórma ;.presllii;rao -a -todas a.s .ele~ço~ :pies _ euübição ,id~- \SetiS •.tt.tulos, ·'devidamente 
.para preenchi~~nto .de v~~a.s .que ·se-a.br1 .. :leg&lizlldos . 
. rem .no perlodo de cada l~«lSla.tura... ! Esses-ltitúlos, rã!btiues ·pélo ,presidente. 

Ari. 70. Sempre1que,ae tiver:de-proeeder daiJilesa.-e'pelos :ftsca;es, .,serio a.rchi:vados -e· 
6elelqio -em ·v.irtud8•delt&'-lei, o)I~·-supplente :restituidos •a.os·é'leitores,depois de d~nitha-
.dQ nblüt.uio 'elo cJulz 'HCCÍOllal ,:e, na, ~ mente julgada a. eleição. 
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§ 2. n O recinto • em que . estiver ·a mesa § 3. o O voto .será escripto ern cedula. eollo
eleitor:rl· seeá . separado . por um gradil, na cada em en volucro fechado e sem distincti:vo 
saila. em que se reunirem us ·eleitores, de \\lgum, ·podendo ser impressa e devendo tra.· 
·modo, porém, que lhes seja. possível :tisca· zer a índíca.ção d:J. eleição de que .se tratar. 
lizar a· eleição. ~mbora não se ache inteiramente fechada. 

§ 3. 0 O eleitor não poderá. ser admittido alguma cedula, será nã.o obstante apurada. 
a votar sem prévia exhibição de seu titulo, A cedula que não .l;iver rotulo será tambem 
bastando que o exhíba para. lhe não ser re- apurada, excepto no caso de, na m&sma oc
cusado voto pela mesa. .Entl'etanto, si ca.sião, se proceder á eleição para. mais de 
_esta tiver razões fundadas para suspeitar um cargo e de cada eleitor votar com mais 
da identidade do eleitor, tomará o seu voto de uma eedula.. 
em separado e reterá o ·titulo exhibido,. en- § 4. 0 Serão apuradas em separado as ca· 
viando-ocom a.cedula á junta apuradora do dulas que contiverem alterações p.or faltat 
d,istricto.. augmento ou suppressão de sobrenome ou 

appellido do cidadão vota.do, de modo que 
§ 4.o Antes d:e depositar na m•na a su<1 não se possa verificar que se refer.e visi-

cedula ou cedulas, assigna1•á o eleitor 0 velmente a individuo determinado. 
livro de presença, de. maneira que a cada § 5.0 As cedulas apuradas em separado se
linha da .folha corresponda um só nome, e rão rubricadas ·pela mesa e remettida.s à 
esta será por elle tambem numerada em juntaapuradora do districto. 
ordem successiva antes de lançar sua assi- § 6.o Não serão apuradas as cedulas : 
gnatura.. a)quando contiverem nome riscado e stib· 

De igual modo assignará o eleitor uma ou stituido por outro ou não; 
duas listas, conforme a eleição de que se tra- b) quando, procedendo-se a mais .de .uma 
ta.r, observando-se o disposto no art. 75. Es- eleição conjuncta.mente, contiverem decL:.ra· 
tas listas serão enviadas uma à Camara. e a. Ção contraria á do rotulo, .ou, .no caso a.mma 
·outra ao Senado com a cópia .da actr.t da previsto, de .não .hav:er indicação no e.nvo-
·aJeição. lucro ; 

§ 5.0 E' vedada a assignatura., par outrem, c) quando se encontrai' mais de uma dan-
do nome do eleitor no livro de presença, sob tro de um .mesmo envolucro, quer estejam 
·qualquer pretexto, considerando-se como au- escrip5n.s em J>apeia.separados, quer no ,pro
·sente aquelle que não pudet• fazel..;o pessoal- prio envolucro. 
mente. · · 

§ 6.o Na .mesa dos trabalhos estarão os Art. 76. Concluida a votação e:dapótade 
livros de actas e de presença dos· eleitores, lavrado o termo .de encerl:'amento no livro 
bem como uma urna, fechada á chave, a de presença, a. ·mesa dará aos candidatos e 
qual, antes da chamado., será aberta e mos- aos ftscaes boletim datado e assignado por 
trada pelo presidente ao eleitorado pat'a que ella, declarando .. o numero de eleitores que 
verifique estar vasia. tiverem comparecido e votado e o numero 

Art. '5. Encerrada a chamada, 0 presi- dos que deixa1•em de comparecer; e, termi
llada a. apuração dos votos, immediata.mente 

de11te fa.rá lav1•ar termo de encerramento, lhes entregará outro boletim, tambem datado 
em seguida á assignatura do ultimo eleitor, e a.ssignado, .contendo a votação que cadaium 1 

e nesse termo será declarado o numero de dos candidatos houver obtido. 
eleito1•es que tiverem comJ)'arec:ido e votado § 1. o os candidatos e ftscaes passa.rão ·re· 
e dos que não o houverem feito. O termo de cibos de ambos os boletins, no aoto da, entrega 
encerramento será. datado e assignado pelos de cada um delles, do que se farâ. menção na 
mesarios e ftsoa.es. acta, bem como si se recusarem a passar os 

§ 1.0
. o eleitor que comparecer depois de ditos recibos. 

terminada a chamada. e antes de se começar § 2.o Terminada a apuração o president_e : 
a lavrar o termo de encerrame.uto no livro proclamará, em voz alta, 0 resultado da .alei· 
de presença seli. admittido a votar. - ed d á ·11 - 9· alguma. re 

§ 2.0 Lavrado o terma d .. enoerr<.m~nto. çao,_pl'oc ~n ° · veri caçao, 1· . 
1
· . • 

"' · clamação for apresentada. por·mesar1o,-e Bl• 
tar-se-ha. a apuração pelo modo seguinte: tor, fiscal ou candidato, e fará lavrar no liVr!J 
aberta a urna. pelo presidente, contará este · ta d 1 · - qu 1 será ass1 
.·as cedul·as .recebidas de.pois de annunciar :pl'Oj)rio.a ac a. e etçao, a · . a . • 

gnada..pelos mesar1os, ftscaes e candidatoJ. 
o numero della.s, conforme a eleição de § .3 ,lt A eleição começará e -terminará no 
que se tratar, as emmaçarâ de accordo 'mesmo dia. 
oom os ·rotulas, ·recolhen·do·as immediata· 
mente á ·.urna. A'·proporc;ão que o presidente Art. 77. ·podara ser tlscal o éída.dã.o ·:ora.· 
proceder á. leitura de ca.d~ cedula., deve~á. zileiro que tenha as condições ·de elegibili
-Raas&l·a :aos 11Jcaes e mesa.r1os, para a. ver1- dade, embora. não esteja. alistado àlei~~; .e, 
loaçã.o dos nomes por elle lidos em voz alta. sendo eleitor, ~inda. que de outro ~UIUOlpio, 
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mas do mesmo districto ·eleitoral, o. seu voto Ar é. 8~. Q.ualquer eleitor da secçM, fiscal 
serã. apurado na secção em que estiver exer- o~ cand1da.to poderá otrerecer protestos es
cendo o encargo de fiscal, apresentando o seu cr1ptos quanto ao processo. eleitoral, :pa.s
titulo. sando a mesa recibo ao · protestante. Os :pro-

Art. 78. A nomeação de fiscal será feita testas depois de rubricados por ella e de 
em officio dirigido á mesa eleitoral, datado e contra-protestados ou não, constarão da acta. 
assignado pelo candidato ou seu procurador, e serão appensos em original â cópia da. 
1.ndependente de reconhecim.ento de fil'Illas, mesma acta que for remettida á junta apu
podendo o mesmo officio ser entregue em ra.dora do districto. 
qualquer estado em que se achar o processo Art. 83: Si a. mesa recusar o protesto, 
eleitoral. poderá este ser lavrado em livro de notas de 
. § 1. 0 O mesmo direito é conferido aos elei- tabellião, dentro em 24 horas após a eleição. 

tores· desde que formem um grupo de dez, Art. 84. A mesa fará extrahir, no mesmo 
pelo menos. dia, qaa.tro cópias da aeta da. eleição as 

§ 2. 0 A mesa., ·em caso algum, pode!'á re- q!laes, depois de assign;lodas pelos mesa-
cusa.r os fiscaes. rws e concertadas por tabellião ou por 

Art. 79. Os eleitores em cuja secção hou- emrivão ad hoc, serão enviadas sob registro 
ve1• recusa de tlsca.l, ou em que não sere- postal, no prazo de tres dias: uma ao Senado, 
unir a mesa eleitoral, poderão votar na uma á camara dos Deputados, outra a, junta 
secçã9 mais proxima, sendo seus votos toma- apuradora do districto e a quarta ao presi-
des em separado e ftca.ndo-lhes retidos os d t d · t d d c ·t 1 d E 
i1"tulos para serem 1·emettidos á J·unta "'pura- en 6 a JUD a apura ora a ap1 a o s-.. tado ou do Districto Federal. 
dora do districto. Paragrapho unico. Serão dispensadas a.s 

Art. 80. Da acta da eleição constará: cópias para a junta. apuradora. da capital 
a) o dia, l<>ga.r e hora da eleição; dos Estados e para o Senado, si se tra.t'r 
b) o numero dos eleitores que comparece· apenas de eleição para Deputados, e disp~n-

rem e dos que faltarem ; sadas as cópias pa.ra a Cama.ra e junta a.pu-
c) o numero de cedula.s recolhidas e apu- radora dos districtos quando não se tra.ta.r 

radas para. cada eleição ; d 1 · - o ta.d 
d) os nomes dos cidadãos votados, com 0 e e eiçao para e pu os· 

numero em extenso dos votos obtidos; Art. 85. A mesa eleitoral funccionará sob 
e) o numero das cedulas apuradas em se- a. direcção do presidente, a quem cumpre, 

parado com a. declaração dos motivos, os de accordo com os mesa.rios, resolvet• as 
nomes dos votados nas mesmas cedulas e dos questões que se apresentarem, regular a 
eleitores que assim tiverem votado; policia. no recinto da assembléa, prender os . n os nomes ,dos mesarios e flscaes que se que commetterem crime, fazer lavrar o re
recusarem a assigna.r a. a.cta. e os do3 que 0 spcctivo auto, remettendo immedia.tamente 
fizerem; com o mesmo auto o delinquente á autari-

g) todas as occurrencias que se derem no dade competente. 
processo da eleição. Não são :permittidat~ discussões prolonga-

Art. 81. Finda a.eleição e lavrada a acta, das entre os eleitores e entre os prop1•ios me
será esta immediatamente transcripta em sarios. 
livro de notas de qualquer tabellião ou, na Art. 86. E' prohibida a presença de força. 
falta deste,. de escrivão ad hoc, nomeado e publica dentro do editlcl.o em que se proce
j'!J,ramentado pela mesa, os quaes darão cer- der á eleição. 
tidão da. mesma acta aos candidatos e fiscaes Art. 87. Não ha incompatibilidade pa.r..a. 
que a pedirem. os membros da commissão de alistamento, 

§ 1.0 A transcripção da acta por escrivão junta organizadora das mesas, mesa eleito
ad hoc será feita. em livro especial, aberto, eal ou junta apuradora entre si. 
numerado, rubricado e encerrado pelo 1° Art. 88. Não é nullidade a falta de assi· 
.mpplente do substituto do juiz seccional, e gnatm·a de mesarios ou fiscal na acta, cl~sde 
por este remettido á mesa eleitoral junta· que se declal'e, mesmo com a nota·- em 
mente com os Uvros de actas e de presença. tempo-o moiivo por que deixou de fazel-o 

§ 2,0 A distribuição dos tabelliães e escri- um ou outro. 
vães incumbe á autoridade judiciaria que ti· Art. 89. Os livros o m:tis I apeis concer
ver presidido a commissão do alistamento, e nentes á eleição serão remettidos, dentl·o do 
:Será. publicada. :por edital, reproduzido na prazo de cinco dias, pelos presidentes ou 
imprensa, onde houver, com antecedencia, secre ta1•ios das mesas eleitoraes aos 1 oa sup
pelo menos, de dez dias da eleição. plentes do substituto do juiz seccional, que 

§ 3. o A transcripção da acta será assignada darão recibo da entrega e os manterão sob 
pelos membros da mesa e pelos fiscaes que o sua gm~rda á disposição do CongreSS() Na.
qriizerem. cional nM a conclusão da vori.flcação de 
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poderes dos eleitos ; depois do que os envia
rão aos presidentes das . commissões de alis
tamento, que os farão a.rchivar em cartorio 
até serem l'equisitados para nova eleição. 

Ao Capitulo VIII. Da apuração. (arts 61 a 
86) Substitua-se paio ~eguinta 

CAPITULO VIII 

DA APUilA.ÇÃO 

Art. 90. A apuração geral da. eleição de 
Deputados serã feita nas sédes dos. respecti
vos districtos eleitoraes e a de Senadores. 
Presidente e Vice-Presidente da Republica 
na Capital dos Estados, pela ~esma junta 
que apurar as eleições do districto da. Ca
pital. 

Paragrapho unico. No Districto Federal 
todas as eleições serão apuradas por uma. só 
junta. 

Art. 91. A junta apuradora compor-se-ha: 

I. Na séde dos districtos, excepto os da 
Capital dos Estados e do Dístricto Federal, 
do I o supplente do substituto do juiz seccio
nal, como presidente, só com -voto de quali 
dade e dos presidentes dos conselhos, cama
ra.s ou intendencia.s municipaes da respe
ctiva circumscripção ele:tora.l, ou dos seus 
substitutos legaos em exercício. 

Na falta do 1° supplente e de seus imme
diatos, presidirá a junta o presidente do 
gove1~no municipal da séde do distrjcto. 

li. Na Capital dos Estados, do substituto 
do juiz seccional, como presidente, tambem 
só com voto de q tutlidade e dcs presidentes 
dos conselhos, camaras ou intendencias mu
nicipa.es da. respectiva. circumscripção elei
toral, ou dos seus substitutos legaes em exer
cicio. 

Na falta do substituto do-'juiz seccional, 
a. presidencia competirá ao presidente do 
governo municipal da Capital. 

III. No Districto Federal. a junta será pre
sidida pelo juiz de secção que não tiver 
funccionado na junta de recursos, e compor
se-ha dos juizes das pratarias urbanas. 

Na falta do juiz seccional, funccíonal'á o 
seu respectivo substituto. 

Art. 92. O presidente da junta convocará 
por ofilcio, com antecedencia de 10 dias, os 
respectivos membros, e na mesma occasião 
annunciará por edital, reproduzido na. im
prensa, onde a houver, o dia e hora em que 
deverão começar os trabalhos. 

Paragrapho unico. Na fiJ.lta. ou impedi
mento do presidente e de seus substitutos, 
servirá o membro da junta por esta eleito. 

Art. 93. Caso não tenha sido feita a con
vocação, os cidadãos que em virtude desta 
lei são chamados a fa.zer parte da junta. 
deverão comparecer no logar designado no 
§ 1• do artigo seguinte c dar começo a.o3 tl'a
balho2. 

§ 1. o A junta só poderá funccionar com a. 
presença, pelo monos, de cinco de seus mem, 
bros, além do presidente. 

§ 2.o Não incol't'em em multa nem em 
responsabilidade criminal os que, por causa 
justa, deixarem de comparecer. 

Art. 94. A apuração começará 30 dias de· 
pois da eleição : 

§ J.o A junta reunir-se-ha no edincio do 
governo municipal da sêde do districto, ás 
11 horas da manhã, e funccionará, diaria
mente, durante o tempo necessario para a 
conclusão de seus tra.balhos. 

§ 2. 0 Servirá como secretario da junta, 
na. Capital dos Estados o no Districto Fe
deral, um dos escrivães do juizo seccional, 
e nos demais districtos um dos escrivães do 
judicial da comarca da sêde. 

Art. 95. As se~sões das juntas serão pu
blicas, e é permittido aos candidatos ou aos 
seus procuradores fiscalizar o processo da 
apuração. 

Art. 96. A a.puraçã.o se fará. pela.s a.uthen
tica.s recebidas ou pelos boletins e cortictões 
que forem apl'Csonta.dos por qrtalquereleitor, 
desde que nonhuma. duvida. otrerocerem. 

Art. 97. Considera-se cópia. a.uthentica. a. 
quo estiver devidamente eonfe1•iua e concer
tadtt pelo escrivão que fizer a transcripçã.o 
da acía e boletim a.uthentico o que tiver as 
firmas dos mesarios reconhecidas por no
tario publico. 

Art. 98, A junta limltar·se-ha a sommar 
os votos obtidos pelos candidatos, não po
dendo entrar na. apreciação de nullidaiies 
da eleição ou da inelegibilidade dos cidadãos 
votados, devendo mencionar as duvidas, que 
forem encontradas, sobre ·a. orga,nização de 
qualquer mesa Qleit~ral, fazendo . expressa. 
menção dos votos obtidos pelos candidatos. 

Art. 93. No caso de duplicata, a. junta ob
servará. as seguintes disposições : 

r. Preferirá a atithentica da. eleição reali
zada no logar préviamente designado. . . 

H. Si ambas as eleições forem feitas no 
mesmo local, prefPrirá a . que tiver sido 
realizada perante a mesa. legalmente no
meada. 

UI. Faltando á junta base pam verificar 
as hypotheses previstas nos numeros. ante
riores, deix:ará de aparar as duplicatas., 
mencionando na acta a occurrencia, e a.s te· 
metterá ao poder verificador. 

Art. 100. Serão apurados os votos dados 
ao candidato com o nomo com que se houver· 
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a:preSeJ?.tadoou com o que fornotoriamente 
· conhec1do. . -· .· -· ·. . 

Art. lO I. Dos trabalhos da junta lavrar
Be-ba, diariamente, a acta correspondente, 
em . que se mencionara;, em . resumo, o tra
balho feito no · dia, · designando-se a votà.çãG 
apurada. 

Art. 102. Concluída. a apuração., Iavr.ar
se-ha a acta geral, contendo todas as occnr
rencias e a • votação total, e . nella. se fa.râ 
~enç~o das representações, reclamações ou 
protestos que forem apresentados . perante a 
junta, com a declaração dos motivos em que 
se fundarem. Em seguida serão publicados 
{)S nomes dos cidadãos votados, na. ordem 
numerica dos votos recebidos. 

§ . l. o Da acta.. geral extrahir6 se-hão as 
cópias necessarias, as . quaes, depois de as;. 
signadas pel\\ junta apnra.dora, serão remet
t.idas: . uma a cada uma das Secretarias da 
Camara. e do S~nado, outra ao juiz seccional 
nos Estados ou .. ao Ministro do . Interior no 
Di~StrictQ. Federal, e uma a cada um dos 
eleitos para lbes servir . de diploma. 

As cópias, quando · impressas, deveria ser 
concertadas pelos membros da junta e igual· 
mente por el1es assig.nadas •. 

§ 2. o Considera·Se diploma a cópia authen
tica da. acta. geral da apuração, assignada. 
pela. maioria dos membros ela junta, que ti
verem funccionado. 

No caso de duplicata de apuração, reputar· 
se-ha. simples contestação a. que for assignada 
pela minoria . da. junta. 

Art. 103-. ,Não poderão ter entrada na. se. 
ereta..ria de qualquer das Casas do· Congresso 
livros e papeis eleitoraes não enviados pelo 
correio do Estado em que se tiver procedido 
á eleiQão, salvo exhibindo os portadores of .. 
i1~ios assignados.peJa maioria das juntas. 

Art. 104. Não se comprehendem na prohi
bição do; artigo antecedente documentos des
tinados-a instruir ou fundamentar as con
te5tações que qualquer candidato tiver de
apresentar. 

O Sr-. Presiuente- O capitulo IX 
ostã mantido pelo.· p:roj~cto da Camara •. 

considerar-se eleito · o· immediato em votos 
salvo o disposto no art. llO. ·_. . · ' 
A~t. 106. São inelegi veis para o Congresso 

Nactonal: 
§ 1 • o Em todo <> territorlo da Republica. : 
I, -!>· Presidente e Vice• Presidente · da Re

publ~ca, os governadores. ou . presidentes e 
os vice-governadores ou VlCe~presidentes dos 
Estados; 

11, os Minis_ tros do Presidente da Republica. 
e os directores de suas . Secretarias e do The· 
souro Federal ; 

Ill, os chefes do Estado Maior do Exercito 
e do Estado Maior · General da Armada · 

IV, os magistrados federaes·; , 
v~ os presidentes ou directores (00 banco, 

companhia ou empreza que gose dos se;.. 
guintes favores do Governo· Federal: 
_a) garantia de juros ou qualquer subven

çao; 
b) privilegio para emissão de notas ao 

portador, com lastro em ouro ou não; 
c) isenção ou reducção de impostos ou 

taxas federaes, constantes de lei ou de con· 
tra.cto. ; 

d) privilegio de zona. ou de navegação · 
e) contractos de tarifas ou concessã~ de 

terrenos. 
§ 2. 0 Nos respectivos Estados, equiparado 

a estes o Districto Federal: 
r, os magistra.dos esta.duaes ; 
II, oa commanda.ntes de dis-tricto militar; 
lll, os funcciona.rlcs investidos do com-

mando de forças de terra. e mar, de policia 
ou milicia não comprohendidos os otflciaes 
da guarda nacional ; 

1 V, os funccionarios &.dministra.ti vos te· 
deraes e estaduaes demtsatvels independente· 
mente de sentença. ; 

§ 3. 0 Nas circumscripcões onde exercem a.e 
suas funcções - as. autoridades- policiaes. 

Ar.t. 107. As causas de inelegibilidade, 
previstas nos tres paragrapbos do artigo 
antecedente, vigoram até tres mezes depois 
de cessada a funcção publica.. 

Art. 108. São condições. essencia.es para ser 
Presidente da Republica ou Vice-Presidente-: 

1 o, ser brazileiro nato ; 
2°, estar. na posse e goso dos direitos po

líticos; 
3°, ser maior de 35 annos·. Posto a votoa é approvado o seguinte ca
Art. 109~ Não podem ser eleitos Presidente 

· ou Vice-Presidente da Republica : 
pitulo X: 

Ao caJlitulo X-Da. inelegibilidade ( arts. 88 1 o, os parentes consangnineos e a.fflns nos 
a 94). Substit-ua-se pelo seguinte 1o e 2° grãos do Presidente e Vice.-Presidente 

0AP!TULO x que se. achar em exercicio no momento da. 
_eleição ou que. o tenha deixado até seis mezes 

DA. INELEGIBILIDADE ;antes;. 
: 2°, os Ministros de. Estado ou, os, que Ure-

. Art. 105. A inelegibilidade-importa a .mrl- 'rem sido até seis mezes antes da eleição;. 
hdade dos votos que recahirem sobre a:s· i 3°, o Vice-Presidente q_ue exercer· a presi
pessoa!f· que nella. incidam, para o effeito· de \dencia. no· ultimo anno. do peniodo' prcsíd.en-
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·· cial, para o período seguinte, e o que estiver 
exercendo por occasião da eleição. 

. Paragrapbo 1mico. Entender-se-ha por ul
timo anno do período presidencial, para os 
e:ffeitos do presente artigo, o e in que se der 
a. vaga que tiver de ser preenchida, . contan
do-se até 90 dias depois da mesma vaga. 

Art. llO. O immediato em votos ao in
e~egi veL só poderá ser reconhecido eieito, si 

-tiver reunido, pelo menos, metade dos votos 
:por este obtidos. No caso contrario, far-se
ha nova eleição, para a qual se considera 

.proroga.da a inelegibilidade definida nesta 
-lei. 

O Sr. P1~esidente-O capítulo XI 
não foi emendado. . 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO - Não 
apoiado ; foi emendado. 

0 SR. PRESIDENTE-E' exacto; foi emen
dado. 

Vae se votar a emenda substitutiva ao ca
-Pitulo XI. 

São successivamente postos a .votos e ap
_provados os seguintes capítulos: 

Ao capitulo XI - Da incompatibilidade 
(arts. 95 e 96). Substitua-se oart. 95 
pelo seguinte 

Art. 111. Durante as sessões, o mandato 
legislativo é incompatível com o exercicio 
de qualquer m1tra. funcçã.o publica, para 
o e:ffeito de considerar-se como renuncia do 
mandato semelhante exercício depois de 
rec.onhecido ou empossado o Deputado ou 
Senador. 

Ao capitulo XII- Das nullidades (arts. 97 
a 100). Substitua-ee pelo seguinte 

CAPITULO XII 

DAS NULLlÍ>ADES 

Art. 113. As-eleições só podem ser annul
ladas nos casos expressamente previstos neste 
-capitulo. 

Ar-t. 114. As infracções da presente lei, 
ainda que não definidas como causa de nulli
dade da eleição, sujeitarão, comtudo, os in· 
.fraotores ás penalidades nella estatuídas. 

Art. 115. São nullas as eleições: 
1°, quando feitas perante mesas consti

.- t~idas por modo diverso do prescripto em 
-le1 ; 

2o, quando realizadas em dia diverso do 
legalmente designado; 

So, quando haja· prova de fraude, que a.!
. tere O' resultado da eleição; 

4°, quando houver recusa de-. mesarios ou 
de tiscaes, apresentados de conformidade com 
esta lei ; 

5°, quando. se fizer po-r alistamentos clan
destinos ou fraudulentos. 

Art. 116. São annulla.veis: 
I o, quando feitas em logar diverso do de

signado pelo poder competente·; 
2°, quando começarem antes da hora mar

cada. 
Art. 117. • A Camara ou o Senado man

dará :proceder á nova. eleição, sempre· que, 
no reconhecimento dos poderes de seus mem
bros, annullar, sob qualquer fundamento, 
mais de metade dos votos do candidato di
plomado, deduzidos do calculo os votos de 
duplicatas desprezadas :por impossibilidade 
de verificação da- legitimidade à e uma da.s 
:series de actas. 

Ao Capitulo XIII. Das vagas. Arts. 101 a 
104 Srrbstitna-se pelo seguinte 

CAPITULOXIU 

DAS VAGAS 

Art. 118. O cidadão que for eleito Depu:. 
ta.do ou Senador :póde, depois de reconhecido, 
Tenunciar a todo tempo o mandato. 

Art. 119. Aos governadores, nos respe· 
ctivos Estados, e ao Ministro do Interior, no 
Districto Federal, compete providenciar 
quanto ao preenchimento das vagas que se 
·derem na representação nacional, uma vez 
comprovadas. 

Paragrapho unico. Dar-se·ha por com 
provada a. renuncia de algum representa.nto, 
quando o governador do Estado ou o Mi· 
nistro do Interior della tiverem conheci
mento por communicàção da Mesa da. re
spect.iva Ca.mara. a que o representante 
tenha en via.do ü. sua renuncia, e a vaga assim 
aberta. será preenchida. no prazo maximo de 
tres mezes, contados do recebimento da re· 
ferida. communicação. 

Ao capitulo XIV-Das multas (arts. 105 e 
106). Suostitua-se pelo seguinte 

CAPITULO XIV 

DAS MULTAS 

' Art. 120. Além dasmultascomminadasnos 
casos já previstos por esta lei, serão tambem 
multados: 

§ 1 . e ·Pelos :presidentes das commissões de 
alistamento e- das mesas eleitora.es : 

I, na quantia. de 100$ a 500$, os cidadãos 
escolhidos para fazerem parte das referidas 
commissões e mesas, si se reéusarem a. esse 
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serviço ou abandonarem .·. os trabalhos sem 
causa. justificada ; 

Il, na quantia de 500$ a 1:000$, repartida
mente, ·.entre os membros . das mesmas com
missões c das rnosas eleitoraes, si não . se 
reunirem nos prazos e Jogares marcados 
nesta. lei ou deixarem de cumprir ou cum
prirem, fôra dos prazos o das prescripções 
nellilo estabelecidas, os deveres. que lhes são 
impostos. 

§ 2. 0 Pelos presidentes das juntas de re
cursos: 

'r, na quantia de 200$ a 500$, os presiden
tes das commissões de alistamento, quedei
xarem . de cumprir ou não cumprirem, no 
tempo e pelo modo legal, . qualquer das 
obrigações que lhes incumbem com relação 
ás . garantias do alistamento ; 

Art. 124. Os recursos serão iliterpostat
dentro do prazo de tres dias depois da inti
mação. 

Art. 125. IncorrerãQ na multa de 100$ a. 
500$, além da. responsabilidade criminal, os· 
funccionarios que se recusftrem a dar a.s cer-. 
tidões a que são obrigados pela presente lei. 

Art. 126. Incorrerá na multa. do 200$ a 
500$ o 1° supplente do substituto do juiz. 
seccional, ou quem suas vezes fizer, que n·ào. 
comparecer no loga.r, dia c hora. designados · 
na lei afim de receber os officios dos eleitores· 
para. a organização das mesas eleitoraes ·; 
recusar taes oftlcios ou deixar de praticar· 
outros actos que lhe incumbem. 

Art. 127. O processo para a, cobrança da.s 
multas será o executivo fiscal, sendo a .. 
importancia dellas recolhida aos cofres 
federa.es. 11, na mesma quantia e igual provisão do 

numero antecedente, os membros das juntas 
de recursos. Ao capitulo XV -Disposições panaes (arts .. 

§ 3. 0 Pelo Mialstro do Interior, na mesma 107 a 117). Substitua-se pelo seguinte 
quantia e nos mesmos casos, os presidentes 
das juntas de recursos. CAPITULO XV 

DISPOSIÇÕES PENABS § 4. 0 Pelas autoridades judiciarias com 
quem servirem, na quantia de 100$ a 500$, 
além das renas de falsidade : os secretarias Art. 128. Além dos definidos no Codigc. 
das commissões ou juntas, tabelliães, escri- Penal, serão considerados crlmes contra o 
vãos ou pessoas legalmente incumbHas de livre exercício dos direitos politicos os factos. 
escrever, transcrever ou copiar livros, pa- mencionados nos artigos seguintes. 
pais ou actas eleitoraes, si na escriptura- Art. 129. Deixar qualquer dos membros 
ç1o, traslado, cópia ou cdita.es C!UC fizerem, da mesa eleitoral de rubricar os boletins da. 
ou na.s certidões quo passarem, incorrerem eleição da.dos aos fiscaes: 
em falta, transpondo, omittindo, accrescen· Pena- de dous a seis mezes de prisão. 
tando ou alterando nomes, qualificativos, Art. 130. A fraude, de qualquet' natureza, 
indicações, datas ou nnmeros. pra.tica.da pela mesa. eleitoral ou junta apu·· 

Art. 121. •Os casos de náo imposição de radora., será. punida. com a. seguinte: 
multa pelas auctorida.des competentes, pre- Pena- de seis mezes 11 um anno do prisiio. 
vistos nesta lei, serão suppridos por acto § 1. 0 A falsificação de actas eleitoraes será;. 
proprio ou mediante denuncia de qualquer punida. com o dobro da. pena. e.~ta.belecida 
eleitor: neste artigo. · 

r, pelos presidentes d~s juntas de recur- § 2. 0 Serão isentos dessa pena. o membro 
sos-quanto aos presidentes das commissões ou membros da. junta apuradora. ou mesa 
de alistamento; eleitoral que contra a fraude protestn.rem 

U, pelo M:nistro do Interi.Jr - quanto aos no acto de ser praticada. 
presidentes das juntas de recursos e de a pu- Art. 131. Deixar o funceionario federal de 
ração. denunciar, promover ou dar andamento aos 

Art. 122. A imposição das multas pelos termos do processo, por crimes definidos• 
presidentes das commissões de alistamento, nesta lei: 
tnesas eleitoraes e juntas de recursos fa.r- Pena-suspensão dos direitos políticos por 
se-ha por termo lavrado pelos respectivos dous a quatro annos, e perda. do emprego, 
seeretarios e a.ssignado pelos mesmos pre· com inhabilitação para outro, pelo mesmo· 
sidentes, que o remetterão por otllcio ao -tempo. 
procurador da Ropublica ou aos procuradores Art. 132. O cidadão que uSlr documento 
seccionaes e seus ajutlantes para cs devidos falso para. ser ineluido no alistamento, ou de 
e1feitos. titulo falso ou alheio para. votar: 

Art. 123. Das multas impostas pelos pro· Pena-pl'isã.o por dons a. quatro mezes. 
sidentes da.s commissões de alistamento e Art. 133. Deixar o 1° supplente do substí-· 
mosas. eleitoraes havei·á recurso para. os I tuto do juiz seccional, ou quem o substituir, 
presidentes das juntas de recursos, e das de comparecer no loga.r, dia. e hora. designa
impostas por estes para o Ministro do In- dos pela. lei, a.ftm de receber os offi.cios dos 
terior. eleitores para. a o_rganização das mesas elei~-
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toraes ; recusar taes officios ou deixar de 
pra.tica.r outros actos que lhe incumbem: 

Pena-de dous a seis mezcs de p1•isã.o. 
· Art. 134. Deixar qualquer funcciona.rio .do 

da1• as c~rtidões a que é obrigado pela pre
sente le1: 

Pena-do um a. tres mezes de pris1o. 
Art. !35. Todas as vezes quo a Garoara ou 

o Senado, na. verificação e l'Cconhecimento 
dos I!_oderes de seus membros, julgar nullos 
ou nao apurar- por viclos e fNuiles -do
cumentos ou actas eleitoraes, remetterâ, 
por intermedio da respectiva mesa, as mes
'fl?.<l.S actas e documentos á. compl}tente auto· 
r1dade pl.l'\1 que, pelos meios legaes, se torne 
effectiva a responsabilidade dos que para 
taes fraudes e vicios houverem concorrido. 

terior, · para. que esta. os faca distribuir 
~oro a. precisa antocedencia palas delegacias. 
fiscaes. 

Art. 139. E' considerada. constt•a.ngimento~ 
Ulegal, salvo o caso de flagrante .delicto, 
:~. prisão 011 detenção pessoa.J de membros 
das commissões de alistamento, das mesas 
.eleitoraes, das juntas organizadoras das . 
mesas, das do recursos e de apuração, desde 
que estejam constituidas até terminarem os · 
respectivos tt•a.balhos : e bem assim a. prisão . 
ou detenção pessoal do eleitor desde cinco. 
dias antes até cinco dias depois da eleição. 

Art. 140. Depois de ultimado o p1•imeiro 
alistamento, de accordo com esta lei, serão 
considerado:; insubsistentes os que tiverem 
sido ant,oriormente orffanizados, e nullos,. 
para todos os atreitos, os titulos dellcs ema~ 

.Art. 13G. 9s crimes definidos na presente nados. 
let e os de Igual natureza do Codigo Penal Art. 141. As vagas que se derem no pe
serão de acção publica, cabendo dar a de- riodo da presente legislatura serão prcen
nuncia, nt:ts comarcas das capítao3 dos Es· chilas de accordo com a legislação ora 
tados, aos procuradores da Republica per· vigente. 
ante o juiz seccional e, nas domais coma.r- A1•t. 142. Para as novas legislaturas as 
eas, aos ajudantes dos mesmos procura.dores mesas eleitora.es serão organizadas na. fó t·ma. 
pe1•ante os supplentes do su bsti tu to do juiz dos arts. 60 e seguintes pelas com missões 
seccional. quo tiverem funccionado na. ultima revisão 

do alishmento. 
§ I.o A denuncia por t..1.es crimes podorá Art. 143. Fica o Governo autorizado t\· 

ser igualmente dada. peranto as referidas fa.zer por conta dil União todas as dcspezas 
autoridades por cinco eleitores, em uma sj necessaria~; á. execução desta lei, abrindo 
petiçãl), pai·a isso o credito oxtraordinario que for· 

§ 2.·1 O processo correrd. poi•a.ot) a justiça. preciso. 
fedel'al, o a. fórma sord. o. ostabolecidu. no. lc· Al't. 141. Os ro11uerimontos o documentos--
gl$lação Yigente para os crlmos de l'Osponsa- pal'a.1ins elcitora.es serão isentos de aellos e 
àilida{lo dos empregados publioos ; compe. de quu.e~quor direitos, sendo gratuito o 
tindo orlglna.rlo.monte ao Supremo Tribuna.l roaonho:mnGnto ue 1lt•mas. 
l•'edora.l, qua.ndo. o culpado for 0 Goveroader- Art. 145. O trab~lho ol~itoral pt•efore ~ 
ou Pl'C'3ill.ente do Estaao. qualquer outt'o so~v1ço pub~I~o, sendo cons1· 

§ 3 A 
- ld d derado feriado o d1a das ele1çoea • 

• o s penas serao accrasc u.s o um 
to1•ço quando os o1•imes forem commot.tidos A1•t. 146. As M~sas da Camai'n: ~ d_o Senado· 
tlor funeoionarios publicos. teem competeneta para. se dt!lgtrem . aos 

govet•nadores dos Estados e mais autor1da.· 
Ao cJ.pitulo XV!-Disposiçciils garile 3 (=trts. des administrativas e judiciarias, federa.es • 

118 a 126) Substitua.-s:l p3lo S3g-uinte ou estaduaes, solicitando qualquer infor· 
mação ou documento referente a mataria 

CAPITULO XVI 

DISPOSIÇÕES GERA.ES 

Art. 137. Em cada um dos municipios em 
que se dividirem os Estados lia verá tres 
supplentes do substituto do juiz seccional e 
um ajudanto do procurador da Republica. 

Art. 138.0 Governo Federalcreará agen
cias de Correios nas sédes dos municípios que 
ainda nã.o as tiverem, e providenciará, como 
for melhor, autorizada para. isio a. Cl'eação 
de cargos e despezas necessa.ria.s, sobre a 
guarda de papeis, livros e documentos a 
que est:1 lei se refere, na. Secretaria. do In-

Vo!. VI 

eleitoral. 
Art . 147. As mesas eleitoraes teem com

petoncia. para lavrar auto · de flagrante de· 
licto cont1•a o .cidadão que votar ou tentar 
votar com titulo que lho não pertença, e· 
para apprehendcr o titulo suspeito; devendo -
livrar-se solto, independentemente de fiança., . 
o delinquente, logo que estiver lavrado o 
auto, que será remettido, com as provas do, 
crime, á autoridade competente. 

Art. 148. Todos os livros destinados ao. 
serlt·jço eleitoral, de conformidade com o , 
disposto na presente lei, serio assign&lados 
com o carimbo das repartições qua os expe
direm. 

llO 
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Art. I 49. OGoverno organizará.· a divisão 
dos districtos eleitoraes, e a su9metterá á. 
approvação do Poder Legislativo no pri
meiromez da proxima. sessão. 

Parag1•apho unico. Os districtos serão de
. signados· por numeros ordinaes, e para séde 
de cada um será preferido . o loga.r ·mais 
central e importante delle. 

Art. 150 .. Emquanto não se proceder á. de
terminação do numero dos representantes de 
cada Estado, de accordo com. o recensea
mento . dn. população e em observancia do 
disposto tio art. 28, §§I o e 2° da Constitui
ção Federal, prevalecerá. o estatuído n::> de
creto n. 511, àe 23 de junho de 1890, combi
nado com o referido § 1 o do art. 28 da Con
stituição. Darão, porem, cinco Deputados os 
Estados do Amazonas, . Piauhy, Rio Grande 
do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Paranà 
Santa Catharina; Goyaz e Matto Grosso. 

Art. 151. Fica o Governo autorizado a 
expedir as instrucções Iiecessarias á execução 
desta lei. 

Art. 152. Ficam revogadas as leis ns. 35, 
de 26 de janeiro de 1892; 153, de 3 de agosto 
de 1893.; 184, de 23 de .setembro de 1893 ; 
380, de 22 de agosto de 1896 ; 426, de 7 de 
dezembro de 1896, e mais disposições em 
contrario. 

O Sr. Abdon Baptista (pala 01'··· 

dem)-Sr. P1•esidente, seria. de utilidade que 
V. Ex. informasse si alguem rcque1•cu a se· 
para.ção deste a.r.tigo. 

O Sr. Presidente-V. Ex. sabe 
que isso é attribuição da Mesa.. 

A Commissão fez sua p1•oposta no pa1•ecel' 
e a Mesa a deferiu. 

0 Sa. PAULA RAMOS-E o nobl'e Deputado 
de Santa Catha1•lna roquereu .a. divisão e 
V. Ex. não acceitou o requel'imeno. 

0 SR. PRESIDENTE- A questão é diffe .. 
rente. 

0 SR. ABDON BAPTISTA-Parece-me que a 
·approva.ção ou rejeição de uns artigos contra 
outros póde alterar o mecanismo de tsdo· o 
projecto. Portanto a Mesa se encontrará. 
sempre · dentro· da mesma. situação. 

Sem de leve pretender offender a respeita
bilidade da Mesa da Camara, quasi eu diria 
que assim pOde pender para uin lado uma 
das conchas da. balança. 

A Mesa, dentro do Regimento-estou certo 
que ella não sae delle-acha que a Commis· 
são especial da reforma eleitoral tem prero· 

.. gativas acima de qualquer dos outros mem· 
broa da c amara. 

A Commissão, sem requerer, apenas ma
nifestando sua. opinião contra alguns artigos, 

, indicando a conveniencia da approvação ou 

rejeição de um artigo, a votação será feita 
no sentido· suggerido . pela ·mesma Com
missão. 

Entretanto um dos membros da Camara 
requerendo que a votação se.faça. por artigos, 
a Mesa entende que a questão não é identica. 

Permitta-me, Sr. Presidente, . que eu não 
ache muita justa a deliberação da Mesa; en
tretanto, submetto-me a ella. 

O Sr. Cassiano do Nasei
Dlento (pela ordern)-St•. Presidente, pa· 
rece que não ha motivo para. o protesto do 
meu honrado amigo, o illustre Deputado 
por Santa Catharina. 

O. que está a Camara votando .~ 
Um substitutivo do Senado á lei que daqui 

mandou, de accordo com o parecer de sua 
Commissão especial. 

Esta acceitou, em todas as suas partes, o 
substitutivo do Senado, salvo um artigo deste 
substitutivo. 

O que fazemos nós, maioria '? 
Votamos, conformamo-nos com a opinião 

da nossa Commissão, acceitando na integra o 
substitutjvo do Senado, com exclusão do 
artigo impugnado. 

Em que ha nisto motivos para protestos? 
Acho que V. Ex. decidiu, com o crtterio 

que o ccu•acteriza., que a Yotação não podia 
sei' feita. por artigos, porque o substitutivo 
do Senado obedece a um systema: ou se o 
accoita., ou so o regei ta, (apoiados) com a dif
foronça quo, acceitando·o, affirmamos ao 
paiz quo queremos uma reforma eleitoral, 
ae moâo que não pareça que outra qualquer 
Cama.ra possa vir aqui indevidamente, como 
nós, susp:)ita.dos de sermos filhos da fraude. 

Desto. arte affirmamos o nosso desejo de 
satisfazer a aspiração do paiz, dando-lhe uma 
nova. lei eleitoral. Si a Cama.ra não quizesse 
se[iuir este caminho, teria o recurso de re
geltar o substitutivo em sua integra, e te
riamos com esse procedjmento affirmado 
que não queríamos uma lei eleitoral. 
(Apoiados.) 

Collocados nesta contingencia, penso que 
V. Ex. decidi"!l com criterio que não se podia 
votar a. ma teria por artigos, porquanto ou 
se regeita in totum o substitutivo do Senado, 
ou se acceita, salvo o art. 150, porque, neste 
caso, V. Ex, , assim procedendo, conformou
se com o pa1•ecer da Commissão especial 
nesta ma teria, com a. opinião da maioria da 
Cama.ra e, ainda mals, com a lettra e espi
rito da. Constituição da Republica, porque 
actualmente o augmento do numero de depu· 
ta.dos só póde dar dentro dos limimites tra· 
ça.dos pela Consti tuioão. 

Posto a votos, é a.pprovado o referido. ca
pitulo XVI salvo o art. 150. 

E' annunciada. a vota.çãodoseguinte art.l50:· 
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« Art. 150 ~ Emq uan to não se proceder a 
determinação do numero dos representantes 
de cada Estado, de accordo com o recensea
mento da população e em observancia. ·do 
disposto no art. 28, §§ 1 o e 2° da. Constitui
çã.o.Fedoral, prevalecerá o estatuído no de
cr.eton.5ll, de23 d0junho de 1890 e, :ficando 
elevado a cinco o numero de Deputados nos 
Estados do Amazonas, Piauhy, Rio Grande 
do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, 

. Santa Ca. tharina, Goyaz e Ma tto Grosso.» 

O Sr. Felisbello Freh•e- S1•. 
Presidente, pedi a palavra para chamar a 
attençã.o da Camara :para o seguinte: a dis-

. posição contida neste artigo baseia-se em 
~rincipio da Constituiçãoe, ainda mais, no 
decreto n. 511, de 23 de junho de 1890, do 
Governo Provisorio, A Cama.ra. uove lem
brar-se de que, na Constituinte, foi apresen
tada uma indicação dizendo que seriam leis 
da Republica todos os actos e decretos do 
Governo Provisorio e c1ue depois de um de
bate luminosissimo a Constituinte homolo-

. gou essa indicação. Logo, o decreto de 23 de 
junho de 1890, em que se baseia o art. 150 

. do substitutivo do Senado, é uma lei por 
acto constituinte •. 

A Camara dos Deputados colloca·se, em 
uma posição difficilima, revogando, por um 
voto de sessão ordinaria, uma lei de cara
cter contituinte. 

Póde fazel-o? Eis o <iUO a Cama.ra tem de 
ponderar em sua sabedoria, para resolver. 

Chamo,pois,a sua attenção pam este ponto. 
Posto a. votos, é regeita.do o a.rt. 160, pot• 

32 contra 87 ,, 

O -Sr. Presidente-O art. 150 foi 
rejeitado por 87 votos contra 32. 

O projecto vae ser devolvido ao Senado, 
o:tnciando-se do occo1•rido. 

O Sr. Moreira da Srlva (pela 
ordem)-Requeiro a v. Ex. que faça con
star dos Annaes que votei contra o projecto 
de 1•eforma. eleitoral. 

500: 000$_ para occorrer ás despezas com. a 
r0alizaçao do Congresso Scientifico Latino
Americano em 6 de agosto de 1905. 

Art. 2.o E' concedido o porte gmtuíto para 
a correspondencia, tanto . postal, como tele
graphica do mesmo congresso. 

Art. 3.° Correrão por conta desiie credito 
todas as despezas com o preparo dos edificios 
em que tiverem de funccionar as diversas 
secções do cJngresso. 

Art. 4. 0 Revogam-se ns disposições em 
contrario. 

Posto a votos, é approvado em. discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

~. 243-1904 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Peder Exec11tivo auto
rizado a conceder um anno de licença com o 
respectivo ordenado a José Thomaz de 
Aguiar Gusmão, 3" escripturario da. Dele
gacia FiscnJ do Thesouro 11"'oderal no Estado 
do Pará, em prorogação á que lha foi con· 
cedida pelo Yrinisterio da Fazenda para 
tratar de sua saude, onde lhe convic1• ; 1•evo· 
gadas as dispo:::ições om conb•ario. 

Posto n. voto.':, é approvado em cliscussão 
unica e enviado <L Commissão de Redacção 
o seguinte 

f'RO,JECTO 

.N. 244-1904 

O Congrcssu Nacional resolve: 

O SR. P:aESIDENTE-Queira. o nobre Depu
trdo mandar a sua declaração por escripto. 

Art. 1. •J Fica o Poder Execnti v o a.utori
zado a conceder ao medico do Hospital de 
S. Sebastião Dr. José Lopes da Silva Junior 
mais mu anno de licença, com o respectivo 
ordenado, em prorogação da que lhe foi con
cedida. pelo decrdto n. 1.084, de 26 de ou
tubro do anno passado; revogadas as dispo
sições em contrario. São successivamente postos a votos e ap

provados em 2a. discussao os seguintes ar
tigos do 

P:aOJEOTO 

N. 233- 1904 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori

. zado a abrir ao Minísterio da Justiça e 
. :Negocias Interiotes- o credito. especial de. 

O Sr. ThoDiazr Cavalcanti · 
(pel(t ordem.)- Sr. Presidente, achando-se 
l3obre a mesa a redacção ao projecto que 
aeaba do ser vohdo, peço a. V. Ex:. que con
sulte a Camara si concede dispensa de im
pressão para. quo seja. hoje mesmo votada a 
sua redacção. , 

Consultn.dn. a. Camara, . ê concedida a. dis~ 
pensa. pedid~ • 
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·Em seguida é sem debata approvada a Sergipe, Sr. Felísbello Freire, . da.. preferen~ 
seguinte cia. que foi d<\da. ao orador na .discussãodo 

REDACÇÃO 

N. 244 A - 1004 

Redacç(ío final do projecto n. 244, deste anno, 
qw~ auto;·izlt o Presidente da Republica a 
conceder ao medico do Ho~pital de 8. Se
basti<fo D1·. José Lopes da Silua Junio1· 
um anno de licença, com . o respectivo orde
nado~ ern p,·o1·ogaçüo da que lhe foi conce· 
rlida pelo decreto n. 1.084, de 26 de outu
bro de 1903 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Repu

blica autorizado a conceder ao medico do 
Hospital de S. Sebastião Dr. José Lopes da 
Silva Junior maia um anno de licença, com o 
respectivo ordenado, em prorogação da que 
lhe foi concedida pelo decreto n. 1.084, d(} 
26 de outub1•o de 1903; revogadas as disposi
ções em contrario. 

Sala das Commissões, 29 de outubro de 
1904.- Domingos Guimm·ães. - Medeiros e 
.r1lbuqtte1·que. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

ol'çamento da Receita; como, porém, não vae
se estende1• em um discurso, e . apenM occu-~ 
pará a tribuna para a justificação de emen
das em nome da Commissão de Agricultura, 
acredita que S. Ex. não levará a mal essa 
preferencia. 

A Commissã.o de Agr.icu\tura, Industria e 
Commerclo,estudando as questões quointeros• 
sa.m a agricultura na.ci<mal e se yreodem aos 
orçamentosdaReceita e dalndustriae Viação, 
formulou emendas, dignas do estudo e do pa
triotismo da Camara, cuja acceitação con~ 
sidera indispensavel. O orador vem no mo, 
manto offerecer á consideração dos Srs. 
Deputados e principalmente dos honrados 
membros da Commissão de Orçamento, as 
que interessam ao orçamento da Receita. . 

A }Wimeira emenda, cuj:1 opport.unidade o 
orador justifica, unifica a ta,xa de consumo 
paga pelo fumo picado, dosfi.:l.do o miga.do, 
de pl'oducçã.IJ · naoional, reduzindo-a a 800 
réis. 

O orador, a proposito dess:1 emenda, re
corda a attitude hostil que sempre manteve, 
desde 1898, contra a exorbitancia das t3xas 
de 1$200 - 1$600 que foi attingir esse produ
cto por fo1•ça das ditllculdades financeiras do 
paiz, e accentúa, em legitimação da redu
cção proposta, que essas ta"Jta.s já produziram 

O Sr. Presidente- Não havendo todo o mal que era de esperar-a diminuição 
visivelmente numero no recinto, ficam adia· da producção po-r um lado, e a fraude que 
das as votações e vou mandar proceder á ' illude a lei que as impôe, por outro. 
chamada. Passando a justificar, em nome da Com· 

Procedendo-se â chamada verifica-se te- missão de Agricultura, as demais emendas. 
rem so ausentado os -srs. Hosanoah de O li· que vae apre~entar, o orador invoca o art. 
veira, Dias Vieh•a, F1·ederico Borges, Izidro 35 § 2J da Constituição, segundo o qua.l 
Leite, Pereira do Lyra, Esmeraldino Ban· compete ao Congi·esso «animal' no paiz odes· 
deira., Pedro Pernambuco, Arroxella.s Galvão, envolvimento das lett1•as, artes e sciencias, · 
Prisco Paraizo, Augusto de Freitas, Rodri· assim como da. agricultura e industrias». 
gues Lima, Mello Mattos, Nelson de Vascon- Estas emendas concedem~a. -primeira, isen
cellos, Henrique Borges, Nogueira, José Lobo, ção do imposto de importacão e reduccão de 
Joaquim Teixeira. Bra.ndão, Bernardo An· taxas de transpo1·tes nas estradas de ferro c 
tonio, Costa. Netto, Soares dos Santos, Juve- nas companhias do navegação subvenoionadas · 
nal Miller, Barbosa Lima, Domingos Mas- pelo Governo,aosindividuose emprezasquese 
carenhas e Homem de Carvalho. propuzerem a fazer a cultura racional e eco-· 

nomtca do café, cacau, fumo e fibras textis, 
para os instrumentos e material destinados. 
Dos estabelecimentos respectivos; a segunda 
reduz de 5% :a taxa de 10" f o da armazenagem 
actualmente paga, em favor de objectos e. 
materia.es impm·ta.dos :Pelos syndica.tos agri
colas, além dos consignados no art. 42i da 
consolidação das leis aduaneiras. 

O Sr. Presidente - Responde-
l'.am á chamada apenas 97 S!'s. Deputado3. 

Nã.o ha. numero. 
Fica adiada a votação. 
Passa-se á ma teria em discussão. 
E' annuncia.da a 3a discussão do projecto 

n. 199 B, de 1904, que orça. a. Receita Geral 
,da. Republica para 1905. O orador, justificando essas duas emendast. 

passa á quarta. e ultima que apresenta, a 
O Sr. Presidente - Tem a pala· qual amplia a franquia postal concedida á 

vra o Sr. Tosta. Sociedade Nacional de Agricultura e conge-
neres estadoaes; pat·a a emissão gratuita de 

'0 Sr. Ignaclo Tosta. . começa sua correspondencia, de suas publicações, dos.· 
por pedit' desculpa a.o nobre ·Deputado por botetins offl.ciaes dos Estados, destinados â 
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.propaganda . agrícola,~ das sementes destl'i· 
buidas por aquella sociedade. 

o orador ·· demora-se na jllstitlcação dessa. 
·emenda, . e termina declarando que as idéas 
patrioticas da Commissão de Orçamento em 
favor da agricultura, já conhecidas, lhe dão 
a esperança de ver suas emendas approva.· 
·das, não necesüta.ndo volta.r á tribuna para 
desenvolver os a1•gumentos que em seu favor 
-apresentou, mas que o f<Xrá, ~i, por acaso, 
isto se fizer mistér. (Muito bem; r~wUo bem.) 

O Sr. Felisbell~ Freire ( · )
Sr. Presidente, quando tive a honra de ~1s
..cutir o projecto do Orçamento da Receha, 
em 2• discussão, occnpei-me exclusivamente 
de um dos seus dispositivos, isto é, aquelle 
que se refe1•e aos impostos de dividendos das 
companhias anonyma.s. 

Não tive tempo, nessa occasião, . do fazer 
.sinão ligeiras ponderações e modestos re
paros sobre o projec ~o de orçamento em seu 
todo. 

Aguardei-me mesmo, segundo declaração 
que fiz . desta. tribuna, para. em . sa. . dis
cussão vir fazer um estudo m~zs mmucroso, 
ainda. que não possa. contribuir pa.l·a. elucidar 
a questão e orientar o voto da Camara. dos 
Deputados. 

Na. justificativa das emendas que vou ter 
a. hom•a de apresentar ao Orçamento, tenho 
de discutir o as.3umpto a que aliasse prendem. 

As minhas emendas referem-se ao funccio
namento dos bancos estrangeiros, á. emissão 
de Iettras de cambio, ao pagamento em ouro 
do imposto de importação, ao imposto global 
.sobre as rendas e á legisl.a.çã.o actual sobre 
companhias de sog.tros, alêrn de uma emonda 
sobre tarifas. 

Mas Sr. Presidente, v. E:x. me permittirá 
-que, àntes de entrar na justificativa das 
emendas, eu chame a attençã.o da Cama.1•a 
dos Deputados para um facto g:vave que 
vem exarado no relatorio do Sr. Ministro 
da Fazenda. 

· Estou certo e convicto que a honratla Com
missão de Orçamento já. ponderou sob1•e esse 
ponto · estou corto e convicto, conhecendo 

. . como ~onhcço o patriotismo e competencia 
dos membros dessa commissão, que ella já 
coo-itou do fJ.cto curado no l';)latorio a que 

· m~ referi o que procurará estuda L-o devida
mente, e apresentl.r medida.s que tenham 
por fim corrigi~ o facto, porq ua elle. é de 
toda importanc1a. e de tor:la. a gravulade, 
para não perm.ittir _de noss~ pa.r·to a m~nor 

.omissão porque entao dever-1amos ser ex~ra· 
ordinariamente criticados. 

.(•) Este discur~o não fvi revis\o l;elo orador.' 

O facto a que me refiro, Sr. P1•esidente, é 
um desaccordo completo ent1•e o movimento 
de receita, que resulta do pagamento do im· 
posto de impo1•tação em pap~l o do paga
mento de imposto de imp01•taç!ão em ouro. 

Ao passo quo a. renda do imposto em ouro 
augmenta, a resultante do imposto em papel 
decresco. 

Ora, Sr. Presidente, t"ata-se aqui .. de um 
e mesmo imposto, sómente com a diif~rençn; 
de que uma parto dollo é paga em papel, e 
25 o /o, pagos em ouro ; mas é o mesmo im
posto, cob1•ado sobre os mesmos productos 
quo, mensal ou annualmonte,são importados 
para o Bra.zil, cobrado em todas as alfan
degas. 

Como se póde comprehender que a parte 
deste imposto, em ouro, augmeute, e a parte 
em papel diminua 1! 

Parece-me que esse facto é de gravidade; 
para pesquizarmos as . causas, ~ apresentar
mos os correctivos. E aqui estão, Sr. Presi· 
dente. as cifras tiradas do I'elatorio do hon
rado Ministro da Fazenda. 

Em 1900, a receita em ouro foi de 49 mil 
e novecentos e tantos contos, digamos 50 
mil contos. 

Em 1901 a receita foi de 44.000:000$; 
diminuiu por conseguinte quasi 6.000:000$, 
mas o imposto resultante do pagamento em 
papel, em 1900, foi de 263 mil e tantos 
contos; e em 1901 de 288 mil e tantos contos. 

Cresceu extraordinariamente o imposto em 
papel e diminuiu considera.velmenlie o im· 
posto om ouro, em 1900 e 1901. 

Vejamos agora, Sr. Presidente, desta data 
em deante o resultado contra::lo, mudand:>-se 
o.:~ papeis. 

Em 1902, a. 1•onda em ouro foi de 43 mil e 
tantos contos ; em 1903 de 45 mil e muitos 
contos; difi'eeença. de quasi tres mil contos. 
A renda em papel 2i2 mil e tantos contos. 

O Sa. CA.LOGERAs-De importação~ 
0 Sa. URBANO SANTOS- V. Ex. está 

confundindo renda total com imposto do im· 
portação. • 

0 Sr. FELISBELLO FREIRE-Não, senhor • 
0 SR. URBANO SANTOS-Não ha. absoluta. 

mente dilferença. entre um imposto e ou· 
tro; V. Ex. está. confundindo. 

0 SR. FJCLISDELLO FREIRE-Si estou m•rado, 
o p1•opl'io M:tnistro da Fazenda. ta.mbem 
está. 

Eis aqui o que diz o Ministro da Fazenda 
em s m l'olatui·io : (l8). 

O Sa. CA.LOGER.As-Ma.s não d.iz as a.lfun-
degas. -
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0 SR. FELISBELLO FREIRE- V, .·Ex, me 
'mostre qual é o imposto I>ago em ouro, ·sem 
ser o· de 25 o (o· sobl.'e a importaçã. o. 

0 Sa. URBANO SANTOS- .Ha diversos im
postos. 

O Sa •. F-ELISBELLO FREIRE- Mas o que 
mais contribue é justamente ... Vou acabar 
de ler o trecho do . relatorie do Sr. Ministro 
da .Fazenda,. 

O SR. ÚALOGERAS - Agora o deflcit 1·e- ·· 
sulta.,. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-O que é certo é 
que eu verifiquei esta anomalia ,pFofunda. 
Em todo o caso V. Ex. ao responder-me~ 
fará esses calculas muito,mais bem feitos do 
que eu .poderia fazer, porque é notavel ma-
thematico. . 

Mas, continuando, direi: ha desaccordo 
profundo entre a renda em papeldo im
posto de importação e a renda em ouro do 
mesmo imposto. Uma sobe, em quanto outra 
desce. 

0 SR. "URBANO SANTOs-Para justificar o 
que acinia eu disse basta notar V. Ex. que 
emquanto a renda daquelle ·imposto é or-
çada em 33.600:000$, a renda total é orçada 0 Sn.. CA:LOGERAS-E' materialmente im-. 
·em 47 .OOO:OOO$OCO. ·possível dar-se o facto. 

0 SB.. FELISBELLO FREIRE.- (.Lendo) 
«Tanto mais digno de nota quanto •.•• » O Sa. FELISBELLO FREIRE-A affi.rmação é 

E' o proprio Ministr& da Fazenda quem feita pelo Ministro da Fazenda. 
nota. a anomalia: emquanto augmenta. a renda O Sa. CALOGERAS-Não apoiado. 
do imposto de importação paga em ouro, a o Sa. FELISBELLO FREIRE-Não estou·cri
renda. paga em pflpel diminue considera- ticando o Ministro da Fazenda,· estou · m.os.
v-elmente. 

E' este 0 fac topara 0 qual elle . chama a trando o facto anomalo, demonstrado em 
attenção do Congresso e eu chamo a attenção cifras. 
da Ca.mara·dos Deputados; o Sr. Ministro O Sa. CALOGERAS....;.V, Ex. queira reler. 
da. Fa.zenda, vem, ~ntretanto, a:pontmr a. 'EUe diz-renda~; não diz-renda de impor .. 
causa dessa anomalia. tação. 

E' manifesto que, tratando~se do mesmo 0 Sa. FELISBELLO FREIR.E-Qu.al É a. :fonte 
imposto, que reca.he sobre o mesmo pro- de nossa renda ouro 1 Não é a.impOl'ta,..ão 1· 
dueto, a.ugmentando um, devia augmentar o v 
·outro; isto é, ao augmento da importa.ção O Sa. CALOGERAS-Em parte. 
devia co L• responder o augmento drt renda, O Sa, FELISBELLO FREIRE-Quasi toda. 
quer om ou1•o, quer om papel; isso não o SR. OALOGERAS ~Basta dizer que no 
se dá. . projecto de Receita para o exercício de 1905, 

Mas no passo que Q Imposto em ouro em os direitos de impol't'lção cobrados em ouro 
1902 rondou 43/JUO:OOO$,om 1903,45.000:000$, representam 33 .eoo~OOO$, e entretanto a. 
diffe1•ençtt de quasi t1•es mil contos, a renda totalidade da renda om•o 6 do quasi 
em papel diminuiu de 277 mil contos a 266 4 00 O' 0 mil. A dUfereuça. ó profunda. 8.0 :00 $00 • 

Em summa, do relato1•lo do St•, Ministro O SR. FELIBBELLO FREIRE - São calaulos. 
tla Fazenda resulta. que no qua.triennio de Quero factos consummados. Tenho aqui os 
1900 a. 1904 o sa.ldo em ou1•o foi de 18.753!000$, dados: (( A renda ouro f..,i marcada. em 
e o deflcit em papel foi de 90.226 contos. 43.000:000$ e subiu a 45.000~000$; a renda. 
Logo ha anomalia completa e profuntla en· papal foi fixada em 272.000:000$ e desceu a 
trea renda da importação paga em ouro e a 266.000:000$000.» 
que é paga em papel. A base mais .segura da nossa renda é a im·-

0 SR. CALOGERAS- Não desejo interrom- ;port.a.ção. 
pel-o, mas si me permitte um a.parte direi: O SR. CALOGERAS - Não basta essa,'Para 
não a:poiado. uma atfirmativa dessa. ordem é 'Preciso que· 

0 SR. FELISBELLo FREIRE- Os apartes de o calculo .prévio seja feito. 
V. Ex. bastante .me agradam porque me O S"R. ·FELISBELLO FREIRE - Compro-
esclarecem. metto-me a. trazer extrahido do relatorio do 

o SR. CALOGERA.S _v. Ex. comprehende· Ministro da Fazendo o calculo relativo só
que esta questão não póde ser discntida em :mente ao imposto de importa.ção •• • 
.apartes. 0 SR. · CALOGERAS - V. Ex. não trará. a 

o sa. P'ELISBELLo FREIRE -!Pergunto a coO:ftrmaÇã.o do que está. afllrmando. (Ha·<HC~. 
V.. Ex. a di:trerença. entre este saldo de 18 tros apartes.) 
'mil e tantos contos e o 'deficit de 90 niil e O SR. FELISBELLO FREIRE- A cousa. iant, 
tantos contos; V. Ex. como a explica'? sua ~licação,.mas-,eu a. reservo para ·quando-



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201 5 14:18- Página 34 de 52 

SESSÃO EM 29 ·DE ou'fUBRO DE !904 71'9 ; 

o honrado Deputado vier demons.trar.qi.ui não ·entre o capital nacional e o estranheiro, .mas 
ha falta de para.llelo entro a.s duas rendas. nopaiz e todas as companhias .estl·angeiras 

·Emfim, como ono.bre Deputado de Minas são filiaes de matrizes europ~as '? A Consti~ 
protestou, deixo caliir o ponto final e tuição prescreve a igualdade, o legislador 
aguardo a contestação do S. Ex. a este ponto' tem de garantir o capital nacional e o estran-
})ara então responder, e passo adeante. geil'o, da mesma maneira; mas o estrangeiro 

E' questão de f<"'.Cto e não de doutrina. residente aqui, e as companhias de seguros 
o s.a. UaBA.NO SANTos-V. Ex: . está. cvi- são filiaes; teem suas matrizes n:t Europa, e 

dentemente lab_orando em equivoco. não no Brazil. Logo, a legislação do que vou 
ler trechos esquece ·· o principio constitu-

O SR. FELISBELLO FREIRE-Tanto melhor, cional. 
·porque desisto da ·obrigação . em que estou Eis as differenças .estabelecidas na:legisla.- · · · 
de ·busca t• a c::msa de3sa anomalia. çã.o sobre as companhias de seguro, contra as 

0 SR .. FRANCISCO VEIGA- V. Ex. e~tâ quaes protesto. 
enganado. · Diz o art. 8° do decreto que regula o fun- · 

ccionamento dessa-s companhias: 
O Sa. FELISBELLO FREIRB---A Commíssão. «AS companhias que funcciona.rem na d.'tta 

de Orcamento inteira protesta.. desto decreto, continuarlío sujeitas ás leis 'Vi-
Devo, pois, pedü• . ao . nobre Deputado de gentes ao ternpo em que se i;1stituiram, ou . ás 

Minas que, com as cifr[l.S do exercício refe- clausulas dos dec1·etos que a-uto1·i zaram a o1·ga
rentes á impor.tação, ·venha demonstrar nizarem-se aquellas que dependem de autori· 
como os dous impostos obedecem á mesma zotção do Governo. ~ 
situação de ascenção e decrescimento. Si posso, Sr. Presidente, apa.nhat• o pensa- ·· 

Eu espero que o mou nobre e illustrado mento da disposição que venho de ler, pare-
amigo corresponderá ao meu pedido. ce-me que o art. 8° diz que a.s companhias 

-sr. Presidente, a legislação actual sobre· de .seguros hão de se reger pel()s decretos·que 
companhias de segu1•os é, a meu ·ver, pro- permittirem o seu funccion·n,mento no Brasil. 
fundamente injusta; ella erêa. um regimen Logo, o artigo prescreve a inercia da lei. ·Em 
especial para o capital estrangeiro em taes questão de companhias de seguros, a lei na· 
companhias em'olvido. A pro-va desta. minha cional não póde evoluir; novos princípios, 
proposição está no decreto baixado o anno adquil•idos por e:~tudos no-vos, por idéas con
pa.ssa.do pelo honrado Sr. Ministt·o da ·Fa.· quistadas no terreao d·.1. pra.tic!l., já.ma.is po· 
zenda. derão ser executados pelos compa.nhia.s, que 

Sou o primoil•o a roconh~cer o interesse, o ficam adstricta.s aos decretos que as crea
pa.trioGismo e a oompetancia. com que o Sr. Mi· 1•am. 
nistro da. Fazenda dirige a 1•espectiva pasta ; Pa.ra. que então legislar'? Sobre que se ba· 
·mas, no exercício do meu mandato e de seia esse principio, perigoso,aliá.s, dil. legisla· 
accordo com as doutrinas que tenho susten· ção não se applica.r áqueUas companhias~ 
tado aqui contra o mouopulio e privHegio do Já.ma.is novos princípios poderio ser in
capital estrangeiro e do pl'oprio est1•angeiro teroa.la.dos na legislação das (}Ompanhias de 
no paiz, não posso deixar d(} chamar a seguros, porque essas companhias são mar
attençã.o da Camara para a nossa legislação cos millh1•es : I'egem-se pelos decretos que 
sobro este assumpto. as crearam. 

Vemos na lei firmados os seguint~s pt•in- Ora, data. de 1850 a creação das compa· 
cipios: são sómente as companhias nácionaes nhias de seguros entre nós. 
que fazem o deposito de 200:000$ no The· Naquelle tempo, no Brazil, e mesmo na 
souro para. funccionarem no paiz; são só- Eu1•opa, a legislação sJbre o seguro era pau· 
mente as companhias m;tcionae3 que ·retiram perrima. 
20 °/o dos seus,lucros para applicar em hy- Assim é quo a legislação nã.o exigia o de· -
,pothecas e titnlos ·do paiz; são somente as posito de 200:000$ no Thesouro, nem os 20% 
companhias na.cionaes .que contribuem ,para dos lucros para serem applicad.os em títulos · 
o pagamento da fiscalização sobre ellas e hypothecas do paiz, etc. São princípios 
mesmas; são, finalmente, ellas que teem a novos resultantos da evoluçã~ das cousa.s, 
obrigação de communica.r á. Supavmtendencia que se devem imprimir sobra a. legislação. 
de Seguros todos os movimentos intimas que Mas, as companhias estrangeiras não teem 
se oporem em seu seio. As companhias es- de ob.;ervat• aquillo que nó3 possa.mos fazer 
trangeil'&S não são obriBadas a nada disto. no Congresso; ellas teem de observar os de· 

Ora, :pergunto: qual a razão logica. e juri· eretos que permitiiram r sua crea.qlo ·e o 
dfca. do capital estrangeiro envolvido nessas seu funeionamanto. 
compa.nhia.s de seguros ·ar esse monopolio, Podemos legislar, estabeleeer nu lelB as 
ter esse privilegio, quando.a ·Constituição da responsa.bllida.~e-3 que qulzermos : o,s com· 
Republica prescreve a iguald:J.de de direitos panhias de seguros estr..wgeiros Dão estão 
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,sujeitas álegisla~ão que aqui possamos fa-.1 a trinta mil contos· de capital nacional en
zer. São o Estado no Estado. volvido em companhias de seguros na.cio-

Ora., Sr .. · .. Presidente, basta este simples naes, as quaes · não podem competir com as 
r.?sumo pat•a demonstrar a falta de proce- estrangeiras, porque estão debaixo de onus, 
dencia, a injustiça dessa excepção. De ma- de responslbilidades, de difflculdades qua 
neira que as com}lanhias de seguros mais não incidem sobre as ultimas. 
-antigas n~ Brazíl, aquellas que t?ram_ crea- Só a differença. de situação de uma.s e de 
das de I8o0 a 1901 '· quando a leg~slaçao so- outrasé bastante para f<l.zer com que, pe
br~ e~s~s companh1as. começou ~ mcorporar rante a clienteUa, a competench seja a 

··Pl'InCJpios noves e d~ unportan~w. em favor favor das companhias estrangeiras, que não 
~o ~egtira.Jo, do capital e do~. In_te_resses d~ teem onus de ospecie algum~, que não fazem 
·Estado, nao obeleeem. aos pnnCipws da lm deposito no Th.esouro, que nao sepa,ram 20 °/0 

··elab~rada pelo Congr~sso e sa.nccwnada pelo dos lucros para applical-os em fundos do 
Presidente ~a Republlc~. . paiz, que não ínfot•mam á Superintencia 

Tanto ~ssnn, que a lei manda que ~odas as sobre seu movime.ato. 
compa:nhtas d~ seguros, para funccwnarem ora, em nome de que principio nós, a Ca
no pa1z, deposite!_ll 200 c~ntos no T~esouro: mara dos Deputados, devemos consentil• na. 
as estrangeiras nao depositam ; a lei manda continuação de tal re()'imen ~·Por que o ca
-que eUas reser.vem 20 % dos seus lucro_s pital estrangeiro é melhor do que o na
para ser~m apphcados em h7pothecas o~ ti- cional? Por que 0 capital estrangeiro tem um 
t'!los nac10naes: asco~panp.ms estr.angetras regimen, creado em lei em seu favor, para 
nao observam esta. ex1genma da le1, porque competir com vantagem contra o capital 

·e lias se regem pelos dec~etos que as crearam. nacional1 
. Mas...! esses decretos Isentaram-nas da le· E' em nome do patriotismo que appello, 

gislaçao 1 . t d' . _ t d principalmente, para a honr..1da Commissão 
De_ ma.ne1ra. que es a .1spo~12_ao de o as de Orçamento. 

as le_Is-R_evogam·s~ as d1sp~siço~s em c~>n· o regulamento do honrado Sr. Ministro 
trar1o-nao_ se appl1ea. á Iegtslaçao relativa da. Fa1.euda, em quem, aliás, acabei de 
a compan.hia.s de segurvs. dizer 1•econheço toda. a. capacidade para a 

Mas, amda ha. cousa melhor. Este é o pasta' que gere com muita prudencia, com 
art. 8° do regu~amento; o art. go do mesmo muito criterio com muito patriotismo, dei
regulamento ~1z: . sou, entretanto, exarados esses princípios 

«Como medida. de ordem pubhca. ficam, anti-patrioticos; mas, no proprio regula-
· entretanto, as compa.nhlas actua.os soJeitas ás mento vamos encontrar o seguinte no 
disposi9ões ~o art. 2° clausulas 3•, 4a. co.5a». ai't. 70, § 4o: ' 

As ~I .. :~posJoões do art.• 2°, clausulas 3 , 4• «Todas as companhias de sagu1•os, nacio-
·e 5o. sao relativas a.o deposito dos 200 cont~s naes e estrangeira~, que funccionarr ... m no 
no Tbesouro, aos 20 °/o para serem apph· Brasil são iguaes perante a lei fiscal.» 
ca.des iJM tltulos e hypothecas no paiz e a.o ' . _ . _ 
forneJimento á Suporíntendenoia de Seguros Esta dtsp~siçao está em. contradtcçao com 
de informações de todo 0 StlU movimonto in· o que ~ca.be1 de expo:t:, com o re~tmen de 
terno, intimo. · o!cep9ao da:~ companhias estra~~e1ras, que 

As oompa.nbio.s est1·a.ngetra.s não estão su- nao sao obr1gada.s a fazer depo~1to no The-
jeitas a estas obrigações. souro, a so:parar 20 °/o, etç. 

Ora., Sr. Presidente, parece-me que o sen- sr. Presidente, uma lei obrigando ao de
timento de justiça da Ca.mara dos Deputados, pos1~o-de lOO ou _200 contos no Thesouro, que 
·e eu já não queN appellar para. outras ê, smao uma le1 .fiscal~ 
razões, choca-se perante essa injustiça, essa Que é uma lei que man~a separar _dos 
perseguição ao capital nacional. A lei ê lucros 20 .o I o pa.!-:a serem apphca.~os em ti tu
uniforme para. todo 0 paiz e para todos 08 los do pa.1z ~ Nao é tambem lei fiscal, na 
individuas: a lei qu.e rege as companhias de accepça,? lata. da palavra~ , .. . •· .. 
.segul'os não tem essa uniformidade. ~ § 4 , ~ntretanto, pre~cre e o punmpio 

Devemos, portanto, em nome de todos os da 1gualda.~e perante a lei fiscal. . 
princípios, não consentir que continue esse Sr. Prestden~e, V_. ~x. me perm1ttn. que 
regimen de excepção, e3sa falta de unifor- eu estude a dB.pos19ao desse paragr·apho 
midade na lei, que a1fecta a constituição, solJ outro ponto de vista. 
porque a Constituiçã.o manda que as leis de O regulamento é de 12 de dezembro de 
impostos e de toda a ordem sejam uni- 1903; e peço a attenção não só do illustre 
formes. Presidente como do distincto relator dl Com-

Agora, Sr. Presidente, V. Ex. calcule, no I missã.o de Orçamento: o Ministro da Fazenda, 
terreno pra.tico, o prejuízo que esta lagis- como secretario do Poder Executivo, podia. 
.lação está produziMo. Tomos vinte e ta.ntos prescrever uma. disposição da ordem desta, 
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·do § 4°, que estabelece a -igualdade das 
companhias perante o regimen fiscal~ 

As companhias. até esta data, não tinham 
igualdade de regimen fiscal; houve um mo
vimento de proteccionismo, desde 1901 até 
o anno passado: foram dous ari.nos de regi· 
men para as companhias brasileiras, nacio
naes, no governo do Sr. Dr. Campos Salles, 
regida a pasta da. Fazenda pelo Sr. Dr. Joa
. quim Murtinho, e- este proteccionismo deu 
Jogar não só ao augmento do capital nacio
nal, que se envolveu nestas companhias, 
como a augmentar o numero dellas. 

O SR. CAI.OGERAS- E as compa.nhias es· 
trangeiras continuaram a funccionar do 
mesmo modo, sem nenhuma vantagem para 
os interesses. fisca.es e sem garantia para os 
proprios segurados. 

geiro, das companhias de seguros em uma 
posição vantajosa. 

Ora, pois en t.~o. ha igualdade da.s compa
nhias perante a lei quando umas são· obri
gadas a depositar 200:000$ e outras não. 
Umas são obrigadas a. sepm•ar 20 % pela 
applicação de hypothecas e títulos e outras 
não~ 

Onde esta a igua.IU.::tcle 1 
A lei não é uniforme para todos 1 .. 
A nossa Constituição não pres01•eve o prin

cipio de uniformidade das leis para todos os 
indi.viduos, para todo o paiz ~ 

Mas, Sr. Presidente, perguntava eu, o 
Sr. Ministro da Fazenda tinha competencia 
para em um l'egulamento, acto meramente 
executivo, emanado de uma autoridade 
executiva, como ~ o Ministro, tinha · elle 
competencia para dizer que as companhias 
são jguaes, pe1•a.nte as leis fi.scas ~Não tinha. 

0 SR. URBANO SANTOS-O regulamento foi 
approvado pelo Presidente da Republica, 
logo, é um acto do Poder Executivo. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - Não se es
queça V. Ex. elo seu aparte. Desse regimen 
de protecção succedeu o que acab:=t de expor. 
Acho que foi bem entendido, foi um acto pa
triotico, porque nós temos oln•igaçã.o de pro
teger o capital nacional ; não temos o direito 
de attentar contra o capital estrageiro, nem O SR. FELISBEDLO FREIRE-V. Ex. ouça. 
de lhe crear difllculdades, mas temos abri- o SR. FRANCisco VEIGA--Foi approvado 
gação de proteger o nacional. 

E' por isso que eu consiU.ero bem enten- pelo Congresso. 
dido o regimen da protecção que se fez ao O SR. FELISBELLO FREIRE-Não antecipe. 

· capital nacional, cujo augmento nas compa- Eu sei; eu estava aqui, assisti toda a marcha 
nhias em que elle se envolveu foi tal que e sei que foi approvado pelo Congresso. 
pOde sol' verificado pelas asta.tistioas das Não alludo ao facto quanto em sua evo-
comp:tnhias existentes antes de 1901 at.é 1903, lução, chegou a esta. phase. 
e por onde se vê não só o augmento do nu· Fa,llo do facto, em sua iniciativa. 
mero de companhias, como uma differença no A quem pe1·tence a iniciativa dos impostos? 
capital, não se verificando, segundo attesta Nem ao Senado. O Senador não póde apre
a. leitur!t dos jorna.cs, nenhum desastre, ne- senta1' um projecto cren.ndo um imposto. 
nhuma falta de boa fé, nenhum facto menos Pela Constituição a iniciativa tributaria 
decente pol' parte das directol'ias destas com· t! característica e privativa da Camara dos 
panltit~s, de não paga.rem ao segurado imme- Deputados. 
diatamente. Nem o proprio Sl3nado pôde usar da ini-

Logo, o capital nacional envolvido nas ciativa dos impostos. 
companhias de seguro tem cumprido bem o Sómente a ramo populat' do Congresso, a 
seu dever. Camara que representa directamente o povo, 

Mas veiu :1, lei do actun,l Mim::Jtro da Fa- como o Senado os Estados, cabe essa. ini
zenda e inverteu a situação immediata- ciativa. Logo, um ministro,auxiliar do Poder 
mente. Foi um golpe igual ás graves medi- Executivo, jámais podia exara1• em um regu
cações : ou matam ou salvam. Inverteu lamento um principio que é da iniciativa tl'i
jnteiramente as situações. butaria. da Camara para dizer-as compa-

Atê 1903, as companhias nacionaes eram nhias são jguaes perante as leis fiscaes. 
pl'otegidas e as companhias estrrngeiras Permitta V. Ex., Sr. Presidente, fazer 
não eram perseguidas; e como procede- um pequeno historico : 
l'am ~ Procederam como procedem todos os O regulamento é de 12 de dezembro do 
institutos estrangeiros. Nã.o quizeram sub- anuo passado. 
metter-se aos princípios da lei promulgada ' A Camara dos Deputados tinha. dado, com 
pelos poderes constituídos da . Republica, muita honra para o orador, tinha dado seu 
protestaram, fechMam as suas po1•tas, mas voto de approvação ás emendas minhas, aqui 
continuaram a fazer seguros clandestinos. discutidas, que esttbeleciam a desigualdade 

Veiu a lei actual, de 1903, e inverteu os do regimen fiscal entre as companhias es
os papeis ; collocou o capital nacional em itrangeiras e nacionacs. 
uma posição preearia, cheia de difllculdades, l E' assim, e os meus honrados collegas 
coberta de onus, e collocou e capital estran· i devem lembrar-se, é assim r1ue eu afresentei 

Vol. VI . 91 
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emenda augmentando para 25 o (o o imposto 
de companhias estrangeiras; apresentei outra 
emenda de imposto em ouro, sobre a impor
portação segurada nas companhias estran
geiras. 

Pois bem, esta.:; emendas tiveram a honra 
de ser approYadas pela Camara. Seguiu o 
Orçamento para o Senado. 

Eu assignal-o o fa.cto, depois YOU <t dou
trina. 

Depois Lla Yotação da Camara, favoravel 
ás minhas emendas, foi que baixou-se o re
gulamento, on·.le o Poder Executivo disso : 
<< são iguaes, perante as leis fiscacs:.. 

A Ca.mara, a quem cabo oxclusivamcnto a 
compotencia, jú. tinha. dito o cont1•arlo. 

O Senado approvou, hoje é lei, eu nKo 
estou combatendo, chamo a attenção dos 
meus i! lustres collcgas para o seguinte: o 
Ministro tla Fazonda, utilizou-se de uma 
iniciativa tributaria de ·que elle não podia 
se utilizar; porque, prescrever n. igualdade 
poranto leis fiscaes da companhia, é exercer 
a ínicüttiya. tributaria, porque, leis fiscaes, 
os livros nos ensinam, leis fiscaes são leis 
que tratam da creacão de impostos, leis que 
tratam da arrecadação e fiscalização de im
postos. 

E' isto quo se entende, technicamente, pe
las palavras-leis ftscaes-; leis que fiscali
zam, fazem a arrecadação e cream impostos. 

Logo, estabelecer perante companhias de 
seguro do Brazil, onde havia. desigualdatle 
tributaria, estabelecer o Ministro, igualdade 
tributaria. é exercer iniciativa tributaria 
que é uma funcção privativa da Camara dos 
Deputados. 

E' sómente isto que eu quero assignalar. 
Nem o Senado, com a devida venia, o Se

nado, onde conheço invejaveis capacidades, 
que honram a Republica e este paiz, nem o 
Senado podia dal' a sua approvação a esta 
disposição de iniciativa tributaria, porque 
elle não a póde exercer, quero não póde ex
ercer não póde approv:w. Só o podia fazer, 
indo da Camara. 

Este regulamento devia. ter .-indo para a 
Camara dos Deputados, que é constitucional
mente o ramo do poder político que póde 
exercer a iniciativa tributaria · 

Mas, Sr. Presidente, é uma questão, um 
facto consummado,sobre o qual não quero in
sistir, sómente quero chamar a attenção da 
honrada Commissão de Orçamento, não para 
esta disposição, mas para as desigualdades da 
legislação sobre companhias de seguro. 

Pelo menos, o que estabelecemos para as 
companhias nacionaes, estabeleça-se para as 

estr•angeiras e é neste sentido que eu apre
sento, não emenedas, apresento um projecto. 

Eu não posso, em obediencia ao Regimento~ 
apresentar como emenda, disposições per
manentes de um todo que deve ser harmo
nico, por isto prefiro apresentar um projecto 
de lei, que, coro vagar, a. honrada Commis
são estudará. e ponderara convenientemente, 
porque em nome do interesse nacional, eu 
não olho vantagem, não olho razão de conti
nuação desse rogimen de desigualtlado jul
gado pela loi. 

Ha. outra emenda minha, Sr. PresidontL•, 
baseada no facto quo foi contestado pelo 
meu honr::tdo amigo, o S1•. Callogcras. 
Deixo de apresentai-a. hoje, a espera da elu
cidação do meu honrado amigo para o paga
mento em ouro, de toda a importação, por
que, com a devida vania do meu illustre 
collaga, para a anomalia entre as rendas em 
ouro e papel, uma decrescendo e outra au
gmentando, eu Jmscava a razão de ser nisto: 

O Sr. Ministro da Fazenda chamou a at
tenção do Congresso para. o ftteto, nos se· 
guintes termos. (Lê.) 

Eu fico em uma difficil posição, Sr. Pre
sidente, sendo o ultimo turno da discussão 
deste projecto, ficando talvez sem tempo de 
apresentar a minha emenda, uma vezl não 
haja uma explicação razoavel que cllucide 
perfeitamente e ponto. Desisto, porém, deste 
proposito, á espera da palavra do meu cal
lega o Sr. Calogeras. 

Uma outra emenda, Sr. Presidente, re
fere-se a assumptos debatidos desta tribuna 
o a.nno passado pelo humilde orador ; o func
clonamunto dos bancos estrangeiros, o c:~.
racterlegal da lettra de cambio e o imposto 
global sobro a renda.. Tenho tambem a apre· 
sentar pectuenas emendas referentes a ta~ 
rifas. 

O anno passado foi votada :pelo Congress,) 
uma medida proteccionista ~obre os p;ro· 
duetos da. industria. do alcool e cerveja. Este 
anno, porém, o honrado Deputado por Santo. 
Catharína., que me dá a. honra. de ouvir, 
pediu a sua suppressão. 

Parece-me, Sr. Presidente, quo semelhante 
suppressão não visa os interesses do paiz 
nem os des:a industria, baseiando-se talvez 
na acção reflexa desta em relação a outras. 
Por isso uma das minhas emendas e para 
que haja a continuação do regimen que estJ. 
no orçamento em vigor. 

Eu achava que, por isso mesmo que o 
Sr. Ministro da Fazenda assignala o decres
cimento das rendas no orçamento da receit:J., 
as vistas do Congresso devem se voltar par&. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14:18- Página 38 de 52 

SESSÃO EM 29 DE OUTU13RO DE 1904 723 

a. nossa política aduaneil'a, e sendo a impor
tação a fonte principal das nossa.s rendas, 
sendo ella a origem de onde tiramos todos os 
elementos para custear as nossas despezas, o 
Sr. Ministro da Fazenda assignalando o do· 
crescimento de 15 mil e tantos contos de 
a.nno para. anno, parece-me que a política 
aduaneira deve tornar-se o objecto das 
cogitações da Cam~tra dos Deputados e 
por isso applaudi com toda sinceridade, 
Sr. Presiuonte, não obstante achar-me do· 
ente, a inie.iativa. do meu illustre amigo 
Deputado de Minas, Sr. João Luiz Alveiil, 
aprosentand') o seu pt·ojectu do l'eforma ra
dical da nossa. tariftt. 

Infelizmente por estat• ausente quaud~ 
S. Ex. apresentou esse projec1;0 não pôd 
externar aS. Ex. a. minha opinião, ll.líás dr 
vergento em algums pontos do projecto, o 
meu apoio, embora pequeno (nii"o apoiados), 
porque não ha assumpto que mais deva do
minar as cogitações dn. Camara do que a 
nossa política aduaneira. 

o Ministerio da Fazenda confessou c nós 
sabemos que as fontes do rendas estão es
gotadas. Já. se dou a saturação tribuhria 
entre nós, não se podendo a.ugmentar, si
quer a.ggravar, mesmo em pequena. quanti
dade, um o. ta1eo.. 

Portanto, si as rendt~s decrescem; si o 
movimento do p:tiz exige serviços inadiaveis 
que affectam a despeza; si a nossa navega
ção está. em anarchia; si as nossas estradas 
do forro precisam de concertos e desemvol
vimento; si os nossos portos precisam de 
aperfeiçoamento; em . summa, si o no~so 
paiz que prospera ex1ge augmento de des
peza e si a renda declina, qual a solução 
para esse problema'? 

A alteração da nossa tarifa. 
E' por isso que applaudo a inicia ti v a do 

nobre Deputado de Minas para essa revisão, 
quo é tanto mais necessaria quanto a ano
malia das rendas ouro e papel va.o ligar-se 
a esse facto. 

Nas nossas tat•ifas ha um defeito capital, 
intrínseco, o qual, emquanto não forre
movido, nos fará continuar em um erro que 
vae atrectando pouco a pouco as nossas 
fontes de producção, as nossas rendas e o 
nosso desenvolvimento financeiro e eco. 
nomico. Esse defeito é a falta de verdade 
entro a taxa e a razão da. tarifa.. 

como sabe a camara, o imposto de impor
tação é constituído pela taxa e pela razão. 
A taxa é expressa em papel-moeda; a razão 
representa a porcentagem sobre o valor 
commereial da, mercadoria. (Apartes.) 

Vou exemplificar. Supponhamos que a 
seda paga por unidade de medida 20$000, e 

supponhamos tambem que é fixada á. razão 
de 20°/o. Isso quer dizer que esses 20$000 
representam 20 °/o do valor official das 
seda. 

Pois bem, a tarifa, desde o primeiro ao 
o ultimo numero está pejada de erros, tité 
é, não ha verdade entre a razão o a taxa: 
ou a razão está muito inferior ao que devia 
ser, ou a a taxa está muito superior.,. 

0 SR. CALOGERAS - Está no valol' official 
quo se atlmittiu, 

0 SR. ABDON BAPTISTA - 0 effeito é o 
mesmo. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - E' des~e de
feito quo emana essa ano<Mtlia da differenÇ& 
entre a rend1.1. ouro o a renua papel. 

O conferente cob;·a o impo:>to pap<:ll ou 
ouro sobre a tax \ou a razã.o? 

0 SR. CALOGERAS-Como 1 
O SR. F&LISBELLO FREIRE-Deixemos este 

assumpto para quando V. Ex. occupar a 
tribuna. 

0 SR. CALOGERAS-E' sobre a taxa. 
0 SR. FELISBELLO FREirE-E' sobre a taxa, 

sim, mas nem sempre é só sobre esta. Mas 
deixemos est:t questão. 

A política aduaneira, Sr. Prosidonto, é o 
assumpto capital que nos devia dominar este 
anno, pois nós, Cam::~,ra dos Deputados, esta
mos appla.udindo e apoiando a política de 
prosperidade material desta capital, de me
lhoramento dos portos, em summa, apoiando 
a politica patriotica do Governo, contra. a 
qual nada tenho a dizer, do desenvolvimento 
do paiz, mas o Ministro está accusando o de
crescimento das rendas. 

OnLle chegaremos com este apoio ti, política 
de prosperidade, e o decrescimento das 
rendas ? Que medida tomar ? 

Lembrei o imposto de importação em ouro 
com o abatimento de 10 °/o das rendas adua
neiras. E lembi'a. o imposto global sobre a 
ronda. 

O SR. CALOGERAS- Mas V. Ex. sabe que 
essa despeza é f~i.ta com um imposto espe
cial e não influe, portanto. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Influa, porque 
esse imposto especial po1ia ser applicado a 
outl'a cousa. Isto não resolve. 

O SR. CALOGERAS- Então, não compre
bendi bem. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-O que digo é 
que estamos ereando uma posição difficil 
para a Republica, e convêm remediar cedo. 
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Estamos applaudlndo a política de melhora
mentos, mas sem cogitarmos de remediar o 
decrescimento das rendas. Esse decresci.: 
mento será porque o paiz não progride~ 
Devemos explicJ.r o decrescimento das ren
das pelo empobrecimento do paiz ~ Não, o 
fa.cto tem outras causas que devemos I'C· 
mediar~ · 

0 SR. CA.L0GERAS E OUTROS SRS. DEPU· 
TADOS dão apartes. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Permitta-me 
antecipar que· a anóma.lia que so.ffreu o pro
testo · de V. Ex. (1·e(erindo-se ao Sr. Calo
geras) continuará, porque o pagamento em 
papel não tema, :fiscalização que tem o em 
oucro, e a verdade da arrecadação só "Vem da 
honorabilidade do conferente. 

O imposto global sobre a renda é de tanta 
vantagem que, si tivesse sido adoptado o 
anno passado, não teriamvs o luminoso (é 
facto) debate sobre a questão dos dividendos 
da .. Companhia, tão bem defendida pelo meu 
illustre amigo, relator da Receita. 

0 SR. CALOGERAS-Brilhantemente auxi• 
liado por V. Ex. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - Acho, Sr. 
Presidente; que, em face do decrescimento 
das rendas, o nosso dever é procurar materia. 
nova para ser tributada e não cansar as 
velhas fontes tributaveis, já esgotadas. 

Está aqui um grande campo tributaria 
para a União: o imposto global sobre a 
renda, imposto da mais alta conveniencia e 
que vem corresponder ao appallo que o hon-

0 SR; URBANO SANTOS- Mas o cheque, rado Ministro da Fazenda fez ao nosso patrio
meu amigo, só é expedido depois do calculo tismo, deante do decrescimento profundo das 
do conferente. (Trocam-se ottt?·os apartes.) rendas em papel. 

Sr. Presidente, pouco mais tenho a dizer Apresento a minha emenda sobre o assum-
sobre o a.ssumpto. pto. Nella isento de imposto a renda pes· 

Poderia repetir 0 a.ppello que fiz ao pa- soal até seis contos, por anno. 
triotismo da Camara, o tnno passado, para a Ora, neste paiz, quem ganha. seis contos 
emenda, que reproduzo, sobre ca.mbio, sobre póde perfoi~a.mente pagar uma. pequena. por
bancos estrangeiros e sobl'e o imposto global centagem dahi pa.ra cima. 
da renda. 

o anno passado, tanto quanto me foi pos
Si'Vel, tive occasião de' mostrar as altas 
inconveniencias que resultam das operaçõ~s 
de cambio feitas a credito, o que equivale á 
compra dinheiro :fiado. 

Eu defino a operação de cambio a credito 
como o mesmo que eu chegar a u:rp.a casa 
commercial e comprar 100$000 fiados. 

Mas desisto de insistir nisto, como tam
bem desisto de insistir no imposto sobre a 
renda e sobre os bancos estrangeiros. 

Os bancos estrangeiros funccionam sem 
integralizar os seus ca].3itaes. Bem sei que 
com issu não dão prejuízo a ninguem, que 
no caso de desastre em um hanco estran
geiro os seus clientes não so:ffrerão o meno1• 
prejuízo; mas isto não quer dizer que não se 
cumpra a lei do pa,iz. 

O que me revolta é ver o estrangeiro não 
cumprir a lei do paiz. E' em nome dessa re
volta, que acho que domina todos os mem
bl'OS da Camara (porque eu não sou melhor 
do que nenhum d'elles), que apresento a 
emenda. 

Tributo a renda movel, immo"Vel rural. 
O facto de existir já no orçamento, por 

exemplo, o imposto sobre dividendo, que~ 
imposto de renda, ou o imposto sobre subsi
dio, que tambem o é, não quer dizer que 
esses sejam eliminados com a adopção do im
posto global de renda. 

Isto no terreno doutrinaria; mas, no ter
reno pratico, da equidade, podemos, á pro
porção que o imposto global de renda for 
produzindo resultados, podemos ir dimi· 
nuindo as taxas dos outros impostos ou elimi
nando-os, porque um orçamento, cuja maiol' 
renda vem da importação, não deixa. de ser 
um perigo para o paiz, em caso, po1• exemplo 
de incidente internacional, de bloqueio ..• 

0 SR. CALOGERAS-V. Ex:. diz muito bem; 
esse impos-to, . pelo seu caracte1• complemen
tar, se1•ve exactamente . para os casos de 
aperto. · 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Sim, para 
evitar o desiquilibrio que pro"Venha desta ou 
daquella verba. E eu fico muito honrado e 
sat1sfeiiio ouvindo em meu apoio o aparte do 
meu illustre amigo Sr. Calog~rn.s. 

O SR. CA.LOGERAS- ... que nada vale, mas 
que é sinceramente dado. 

Bem sei que é uma simples formalidade; 
estou certo que a falta de cumprimento 
dessa formalidade não trará prejuízo algum; 
mas ser-ia melhor que a integralização fosse O Sn. FELISBELLO FREIRE- A5sim., apre
feita, que o capital estivesse aqui para 1Jene- sento pela sexta -vez o imposto global sobre 
ficiar,.Para vivJ.ficar. a renda. Quanto a modificações de tarifas, 

I 



não tenho de .· apresentar .· considerações •• sinão 
pedindo · a suppressão da emenda do meu 
illustre amigo, Deputado por · Santa ··· Catha
rina, sobre a industria da cerveja. 

Eram estas as conside1•a.ções que· eu ·tinha 
a fazer sobre o orçamento da Receita, devendo 
-voltar ao debate quando meu digna ·· amigo 
Sr. Calogeras fizer seus calculos sobre a im
portação, afim de estudarmos. o .confronto 
deste movimento de ascenção da renda ouro 
e da renda. papel. 

Tenho concluido, Sr. Presidente. (Muito 
bem ; mui:to bem.) 

O Sr. Pre<5 idente-Continua a 3a 
discussão do . projecto 11. _199 B, de 1904, que 
orça a Receita Geral da Republica pal·a. 1905. 

Tem a palavra o Sr. Erico Coelho.(Pausa.) 
Não está presente. 
Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e pos

tas conjunctamente em discussão as se~ 
guintes 

EMEMDAS 

Ao projecto n. 1.99 B, de 1904 

(Receita Geral da Republica) 

Art. Continúa em vigor a disposição 
do art. 14 da, lei n. 1.144, de 30 de dezem
bro de 1903, na parte relativa à isenção de 
direitos de machinismos e material impor
tados para construcção de emprezas de es
tradas de ferro e engenhos centraes. 

Sala das seP: ões, 29 de outubro de 1904. -
Abdon Baptista. 

Consumo-u. 47 : 

Substitua-se por este: Dita sobre o sal 
de qualquer procedencia, mantida. a disposi
ção da lel n. 1.144, de 30 de dez~mbro de 
1903. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.-.: 
Abdon Baptista. 

Onde convi<W : 

A Sociedade Propagadora. de Instrucção 
dos Operarios da Lagôa gosará de isenção de 
direitos para. os objectos que importar, taes 
como livros didacticos, papel, pennas, etc., 
para as suas aulas,e bem assim para o mate
rial da offi.cina de encadernação, papel, fio, 
couro, papelão, machinas. etc. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
!hcar Godoy. 
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Onde convie1•: 
Continua. em vigor o art. n da lei 

n.l.l44, de 30 de dezembro de 1903. 

Sala dassessões, 29 de outubro do 1904.--
0orrêa Duh·a. 

Contiriúa em vigor o § 3° do 1u·t. 3° da lei 
n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903. _ 

Sala das Comniissões, 29 de outubro de 
1904.-Paula Ra1nos. 

Accrescente-se onde conyier: 
Ficam isentas de impostos de importação 

e pagarão o emolumento de 5 % as folhas 
estampadas para. fa,bricação . de latas . para 
manteiga e banha, directamente importadas 
pelas fabricas. 

Sala das Com missões, 29 de outubro de . 1904, 
-Paulct ·Ramos, -Abdon Baptista. 

Art.lo, n. 51. Supprimam.-se as palavras 
nacionaes e estrangeiras. 

Sala das Commissões, 29 de outubro de 
1904.-Paula Ramos. 

Modifique-se o n. IV do arG. 2°, do modo 
seguinte: 

A cob1•ar pa.ra o fundo destinado ás obras 
de melhoramentos dos portos,construcção de 
açudes e ouiiD!ts obras federaes executadas 
por conta da l:Jn]ão. 

O mais como está no projecto. 

Sala das sessies, 29 de outubro de 1904.
Thomaz Cavalcanti. 

Substitua-se o n. V do artigo pelo seguinte 
A conceder isenção de direitos, á requisi· 

ção dos governos dos Estados, do District< 
Federal e dos municípios, ao material im· 
portado para ser applicado ao saneamento • 
embellezamento locaes, ás redes de exgottos 
á illuminação publica e ao ab~stecimento d• 
agua, inclusive poços e cataventos, respei 
tado o disposto no art. 8° do decret• 
n. 941 A, de 4 de novembro de 1890; ftcand• 
vedada toda e qualquer outra isenção de im 
postos, sal v o a que esti ve1• consignada. em Ie 
permanente ou em contracto anterior 
esta lei. 

Sala das ses'3ões, 29 de outubro de 1904.
Thomaz Cavalcanti 

Onde convier: 
Art._ Ficam isentos de impostos de im .· 

portaçao e pagarão o emolumento ou tax :·: 
de 5 o f o de expediente as folhas estampada-.

! , · 
\ ~ : 
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para fabrico de latas destinadas ao acondi· 
eionamento de café torrado ou em pó. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904. 
- Rebouças de CarDalho.- Francisco Jllalta. 
- Arnolfo .Ateuedo. - Pernando Prestes.-
A. Candido Rod1·igues.-Jose Lobo.-A. Mo· 
1·eii·a da Silva.-Antm·o Botelho. - Estavam 
Lobo .-Ribeiro Junqueira. -Lamounier Godo
fredo.-Erico Coelho.- Henrique 8aZles. -
Pe1·eira Lima. - Wande~·ley. Fet·reira 
Braga. 

Substitua-~e o n. V do art. 20 pelo se· 
guinte: 

Art. Fica isento de direitos o material 
importado pelos governos dos Estados, dos 
municípios e do Districto Federal, para ser 
applicado pelos mesmos em suas obras, fei
tas po1• administração ou contracto e quo te
nham por ftm: saneamento. abastecimento 
de agua, redes de esgota, instrucção, embel
lezamento, calçamento, tracçã.o c illumina
~ã.o electricas,respeitado o disposto no art. 8" 
do decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 
1890, quanto ao &imilar existente no Estado 
em que se fizer o serviço. 

Sala das sessões, 29 dG outubro de 1904 . 
Dias Vieira.-Jose EHsebio.-Hosannah de Oli
veú·a.- C!Ã n1ur. J1faclwdo.-Luiz Domingues. 

. Ao o. 47, do art. 1. o do projecto, accre· 
scente-so: 

. Excepto em relação ao sal beneficiado, na
Cional, que pagará menos cinco reis, quando, 
Submettido aoalyse chimica, depois de 
desecado á 100.• no seu estado natural de 
divisão, contiver, no maximo, dous millesi· 
mos de chlorureto do magnesio anhydes c, 
no mínimo, noventa e oito por cento de chlo· 
rureto de sodio. 

Sali!. das sessões, 29 de outubro de 1904.
. Alberto Jfaranhtio.-Eloy de Souza.-J<'onseca 
. e Sítva.-Pereira Reis. 

Accrescente-se ao n. 64. 

As quotas de beneficio de loterias que, 
··por qualquer circumstancia loga.l, não pos
sam ser pagas aos Estados, reverterão, em 
·pa.1•tes iguaes, para as Obras do Lyceu de 

· Artes e Officios e Orphelina1o do Bom Pas-
tor, desta Capital. ' 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
J. A. N eiiJa. -Felisbello Freire.-R. Salda· 
nha, 

Ao n. 30 do art . Jo Accrescente-se: 
lO•/. sobre os dous maiores premios das 

loterias municipaes, com aplicação e3pecial 

ás obras do Lyceu de Artes e Officios e Or
phenilato do Bom Pastor, desta Capihl. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
J. Li. Neiva.-Fel·:sbello Ft·eire.-R. Salda
nha. 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a modificar a 

tarifa. dai:! alfandogas sobre a importação de 
assucar,no sentido de sa.tisfaze1• as exigencias 
do Convenio do Bruxollas. 

Sala das sessões, 2!J de outubro de 1904.
Elpidio Figueiredo. 

OnJe convier : 
Fica isento de impostos o material destina

do ao serviço para o abastecimento de agua, 
á Estrada de Ferro de Bragança. e ao museo 
Goeldi, do Esbdo do Pará. 

Sala das sessões, 29 de outubl'o de 1904.
Hosannah de Oliveira.-Pass ;s Miranda Filho. 
-A1·lhtw Lemos .-Indio do Bra::it.-Cm·{o$ 
jVovt.es .-Rogerio Mi1·aitda. 

N. Gl2. Classe 19 das tarifas: 

Onde se diz «ordina.rio, proprio para em
brulho, sem impressão, ldlo 150 réis•, diga-se: 
cordinario, proprio para embrulho, sem im
pressão, 200 réis» . 

Camara dos Deputados, 29 de outubro de 
1904.-Jose Lobo.-A. Candido Rodrigues.
Mello Mattos. - Fen·eira Braga. -Corrêa 
Dutra.- 'Wanderley • ..:... J11oreim dc1 Silva.
Felisbello F1·ei1·e. 

Supprima-se o n. 37 do art. L• 
Sala da.s sessões, 29 de outubro de 1904.

Galdino Lo1·eto . 

Onde convier: · 

Fica o Poder Executivo autorizado a ad
mittir á matricula as concessões de isenção 
de direitos feitas á The Ama.:on Steam Na
vigation Company Limited e á Companhia das 
Aguas de S. Luiz do Maranhão pelo decreto 
n. 4.593, de 13 de outubro de 1902, clau
sula 23", e lei n. 721, de4 de dezembro de 1900, 
e tambem restituir áS mesmas companhias 
os direitos que por falta da referida for
malidade tenham porventura pa.go pelo ma· 
terial importado para os seus serviços. 

Sala das sessõe3, 29 cie outubro de 1904.
José Ett.:ebio.- Hosannah.- Passos M iran
da. -Clwistino Cru;;. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14:18- Página 42 de 52 

SESSÃO EM 29 DE OUTUBRO DE 1904 727 

No titulo 23 do art. 1 o (renda do consumo 
.de a.gua) diga-se: 2.600:000$000. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
.Fmrzcisco Sd. 

No titulo 13 (renda do correio gm•al) diga· 
se: 6.700:000$000. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Frarzcisco Sá. 

Art. 2°, § 9, das Preliminares da Tarifa, 
accrescente-se: 

Nessa disposição não se comprehendem os 
artigos que tiverem servido de envoltorio 
para productos exportados do paiz. 

Sala das sessões, 29 de outubro do 1904.
Víctorino Monteiro. 

Onde convier: 
Ficam isentos do direito! os bri!.adores e 

respectivos motores, rollos ou compressores 
·para macadamizar importados pelos govel'
nos dos Estados, das Municipalidades e do 
Districto Federal para o serviço das obras 
feitas por conta. dos mesmos governos, por 
·administração ou contracto. 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904.
José Êv.sebio.-Christino Cru.z.-Dias Viei1·a, 
-Cunha Machado .-Luiz Domingues. 

Continúa em vigor a disposição contida. no 
art. 2°, n. IX, do Orçamento da. Receita deste 
a.nno, que isenta de direitos de importação e 
expediente os materiaes necessarios ao abas· 
tecimen to do agua nos municípios do Ceará 
e outros Estados flo.gellado pelas secca. 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904.
E. Studart.-Thoma.z UavaZcanti.-Sergio Sa· 
boia.-Francisco Sá.- Frederico Borges.
Bezer~·il Fontenelle.-Jotio Lopes .-Gonçalo 
Souto.-Thoma; AccioZv. 

Classe 35a. da Tarifa: 
N. 1. 037. Caixas e bocetas: Alterem-se as 

-taxas para as caixas de madeira para phos· 
phoros: 

Desarmadas, em osso, ldlo.. l$300 
Desarmadas e rotuladas, kilo 2$000 
Armadas e completas, kilo.. 2$500 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Joaquim Pi1·es.-A. (Jandido Rvdl·igues.
Hem·iqv.e Borges. 

No n. 1 do art. 1° elevem-se os 50 °/o sobre 
.o arroz pilado ou sem casca a 80 °/o. 

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1904.
Raymundo de Miranda.-Arro:cellas Galvão. 
-Eusebio de Andrade.-Epaminondas Gl·a
cindo.-Lindolpho Caetano,-Abdon Baptista. 
-Hosannah de Oliveira. 

Onde con\'ier : 
Art. E' o Governo autorizado, na vigencia 

da presente lei, a conceder isenção de direi
tos aos instrumentos de lavoura e machinis
mos destinados ao fabrico e boneficio de pro
duetos agrícolas, directamente importados 
pelos agricultores ou respectivas emprezas, 
sendo o imposto de expediente pago nos ter
mos do final do art. 5° da tarifa vigente. 
Nesta. isenção se compr~dem os appare· 
lhos para o fabrico de lactiClnios, os ma.chi
nismos e appa.relhos para montagem de xar
queadas, o arame farpado 1)ara. cercas e o 
arame ovalado para tapagem de campos. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Victm·ino Jfonteiro.-M. de Escobal' .-Domin
gos .1Jascarenhas,-James Dm-cy .-Diogo For
tuna. · Soares dos Santos .-Riuaclada Conêa. 
-Homem de Om·valho.-Juvenal J!iller .-Bm·
bosaLima. 

Onde convier : 
.t1•t. E' o Gorcrno autorizado, na. vigencia 

da presente lei, a. entrar em accor,lo com os 
Governos dos Estados, quando julgar conve
niente, afim de transfc3rir-lhes •~ Yerba do 
art. 1° no 72, par,t conservação e melhora
mentos do ancoradouros c portos, desde quo 
se obriguem e possam realisar os serviços 
respectivos (Lei no 1.144 de 30 tlc dezembro 
de 1903, art. 2' no XI). 

Sala. das sessões 29 de outubro de 1904.
Victorino Monteiro.-Jarnes Darcy.- Diogo 
Fol'ttma. - Soctres elos Santo,:. - Rívadavia 
Oon·êa. - Domingos Mascarenhas. - Juvenlll 
Mille1· .-Homem de Carval!w.-Bm·úosa Lima. 
-M. de Escobar. 

Onde convier : 
Art. Fica reiuzülo a 15 réis o imposto de 

consumo sobre o sal nacional e estrangeiro. 
Sala das sessões, 29 de outubro do 1904.

Victorino Jionteiro.-Ba1'bosa Lima.-Diogo 
Fortuna.-RiMdavia Corrêa .-Domingos JYlas
carenhocs.-JuvenaZ Mille1·.-11I. de Escobar.
James Darcy.-Som·es dos 8anlos.-Homem 
de Carvalho. 

Onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado, na vigencia 

da. presente lei, a conceder isenção de di· 
reitos ao material destinado a vias ferreas e 
pontes, quando directamente importado pelos 
Estados ou Municipali<l.ades . 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904.
Victorino Morlteiro.-MaJ•çal de Escoba1·.-Ja~ 
mes Darcy. -Barbosa Lima.-Diogo Fortuna. 
-Soares dos Santos.-Rivadavia C or1·êa.
Domingos .l.liascarenltas. -Juvenal21[íler. -Ho
mem de Carvalho. 
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O exagero com que os republicanos de 
1848, em França, critica. vam os erros da se
gunda Republica, mais do. que os proprios 
erros, arrastou a gloriosa nação ·_ ao golpe 
de Estado, que entregou o ·· governo âs mãos 
dos reaccionarios. 
A .· ·. esse mesmo excesso assistimos em nossa 
Patria. 

Na verdade, . nem sempre nos actos gover~ 
namentaes temos procurado consultar a von
tade nl.lcional _ e buscado pa.u taras resoluções 
politicas de accordo com . o espírito das in
stituições que possuímos. 

e intelligente, e dar medidas alfandegarías , 
capazes de desopprimir o nosso grande com
mercio. 

Em unia •lei orçamentaria é .. _ impossível 
fazer tudo quanto exigem a.s classes . conser
vadoras. 

Sem . inconveniente algum para as dota
ções orçamentarias e com proveito para. al
gumas de nossas industrias, podemos, entre
tanto, desde já, . collocal-as ·mais van ta.josa-
mente no mercado interior. -

E' o que tentamos fazer ao apresentar aE 
seguintes emendas: 

Classe n. 7 da Tarifa: Tambem, certamente, . jamais pensámos 
que bastaria a queda do throno para mu-
dar, por completo, a educação e os ha.bitos N. 97-diga-se: Fa1•inha de trigo-40 réis 
das classes dh•igentes da llação. o kilo • N. 101-diga-se: Trigo em grão-

Era de esperar, pois, comettessemos er
ros e, de f11cto, o temos commettido bem 
graves; a par delles, :porém; . realisámos 
beneflcas conquistas, que os · republicanos da 
-propaganda, • num cri ti cismo · nega. ti vista, não 
teem convenientemente salientado. 

Entreestas avulta, numa. evidencia robus
tissima., a intensidade do nosso desenvolvi
mento industrial. 

Sem romper os laços q11e nos unem ao pas · 
sado, fazendo, a.ntes,justiçn. aos nossos maio
res, cumpro reconhecer que devemos o nosso 
surto industrial, em grande parte, ao braço 
forte e intelligente que a. Monarchia. fez es· 
coar para a nossa Patria. 

Mas a prosperidade, a riqueza, o desen· 
volvimento, que tanto nos orgulha, esse pro
veio, e não ha negal-o, da acção propulsora 
dos ultimos annos. 

E' só de lamentar que um ve1•àadeiro cri
terlo economico, um plano systema.tioo, não 
hOUVesse presidido a esse impulso VigOl'OSO. 

Embora, po1•ém, a falta. da unidade na 
concepção, já. colhemos, am tão curto prazo, 
os merecidos resultados, porquanto nós, que 
só aramos conhecidos pelos productos de 
nosso solo e pelos exemplares anthropolo
gicos que enviavamos ás exposições indus
triaes, conseguimos, agora, em S. Luiz, o 

, quarto logar entre as naoõas expositoras. 
. Esse facto, por si só, falla bem eloquente-
1 mente. 
I 

Prosigamos, pois,desassombrada.mente am
' parando, como merece, a. producção nacional. 
. i C11idar com aftnco deste magno problema., 
jdeve ser o escopo de legisladores que que· 
~em ver a patria rica. e prospera. 
: Infelizmente, a.inda não conseguimos este 
·anno dotar o paiz com uma tarifa criteriosa 

15 réis o kilo. 
Assim se justifica: 
A' sombra de uma tarifa que buscava des

envolver a cultura do . tt•igo em zonas do 
nosso territorio, que já a haviam possuído 
em larga escala, fundaram~se os seguintes 
moinhos, com a producção diarla de saccos 
de44 kilos: 

Inglez, no Rio de Janeiro, 6.000. 
Matarazzo, em S. Paulo, 3.000. 
Fluminense, no Rio de Janeiro, 2.500. 
Norza e Macciotá, em S. Paulo, 800. 
Albino & Comp., em Rio Grande, 600. 
Pelotense, em Pelotas, 600. 
Além destes existem muitos outros, de pe

quena producção, em Pernambuco, Paraná 
e Rio Grande do Sul. 

Nesses estabelecimentos está. empregado 
capital talvez excedente a 20,000:000$, pro· 
duzlndo artigo superior ao que nos vem do 
estrangeiro, tanto que as ·mais importantes · 
fabricas de massas, biscoutos e pão annun
ciam, como reclame, o emprego das fari .. 
nhas nacionaes. 

Que os moinhos vão concorrendo para o 
plantio do trigo é facto que se deprehonde da. 
produccão que só no Rio Grande do Sul jít 
attinge a cerca de 2.000.000 de kilos. 

Muito tem concorrido para esse resultado 
no extremo sul o estabelecimento de moi
nhos na zona colonial e a acquisição, sem re
servas, pelo mais elevado preço, por parte 
do moinho de Albino & Comp. e do Pelo· 
tensa. 

E' uma producção ainda. insigniftcan
tissima. • 

Si nos recordarmos, porem, de que a. Repu
blica Argentina em 1877 produzia. apenas 
para o consumo e que em 1876 recebia do 
Chile 3. 826 toneladas de farinha e 2. 800 dos 
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Estados Unidos, e que é, na hora presente, 
temerosa rival desta grande Republica-bem 
podemos aquilatar quão facil será nos liber
tarmos. da importação desse artigo · de tão 
largo consumo e que tão avultadas sommas 
faz drenar para o estrangeiro . 

A outra emenda é: 
Onde convier: 
Ficam elevadas de mais 25 o f o as taxLts de 

importação das conservas de peixes, carnes, 
a.v~s, fructas e legumes, de qualquer modo 
preparadas. 
· Em um paiz de riquíssima fauna, de fera· 

cissimo sólo e que possue·importantes · fa, 
bricas, nota veis pela superioridade da ma
nipulaçã,o, não se justifica a importação~ 

Accresce ainda que, na maioria dessas con-
. servas, são utilizados o alcool e o assucar; 

protegel-as, pois, é concorl'el' para a cultura 
da canna, tão necessitada do auxilio que 
tendaa reth•al-a da critica situação em que 
se debate. 

A terceira emenda é a seguinte: 
Classe n. 16 da Ta1•ifa. 

N. 484 - diga-se: 

~
simples de uma ou mais I Ci•tl... $680 

Em fio cordas )a.ra tecela- Branco $800 
gem ele lã ou algodão Tinto .. 1$000 

Classe n. 15 da Tarifa : 

~ i l t ~ Crú.. .. • $6BO Em fio s ~P es para ece- BPanco.. $800 
l.l,gem .• · • • ······,Tinto ..... 1$000 

Assim justificamos: 
E' vulga1•mente couheciilo o estado .prospero 

de nossas fabr•icas de tecelagem, hoJe, quasi 
todas tu.mbem de tlaçã.o. 

Infelizmente, nem todos os proprietarios 
das fab1•icas de tecidos comprohenderam a 
alta utilidade p1•opria e nacional do preparo 
da roatel'ia bruta até a manufactul'a tot ai. 

Eis porque, sendo aumet•osas essas fabricas, 
ainda exportamos em quantidade o algodã o 
e a lã. 

Tambem devido a esse facto, abàstecidas 
as poucas fabricas que utilizam a mataria 
prima nacional, baixam extraordinariamente 
os preç.os, com sensível prejuizo dos criadores 
e agricultores. 

Necessariamente assaltará ao espírito a na· 
tural objecção: fiando com a mataria prima 
nacional, como não conseguem as fabricas de 
fiação fornecer o :tio indispensa vel ás de tece· 
lagem ~ E' facil a explicação. 

Na Europa, é importantissimo o commercio 
dos trapos de lã, retalhos, aparas, lãs extra· 

V ol. VI 

hidas de roupas e meias usadas, e que são 
transformados em fios de classe • inferior, co
nhecidos pelo nome generico de slwddy ~ 

Esses· drJchets de toda a. sorte, que consti
tuem o segredo das fazendas baratas, são uti· 
lizados . por parte .·de nossas fabricas, .. com. 
desvantagem • daquellas que immobilizaram 
avultados capitaes em machinismos .que os 
libertassem de uma mataria prima prejudi
cial aos creditos ·de uma industria que pre-, 
cisa acreditar-se em novos mercados. 

Tarda já . uma conveniente repress'ilo ·dos 
poderes competentes em favôr da industria 
fabril e dos productores de lã e algodão. 

E' o que visa a presente emenda. 
Ella nada mais faz que imitar a interven

ção. do Governo Argentino em caso se me· 
lhante . 

«Uma fabrica. de Troyes (Aube) exportava 
para a Argentina colletes de ftanella. O par
lamento elevou por tal fôrma os direitos 
sobre este artigo que a fabrica resolveu in
troduzir os colletes co1•tados, mas não con
feccionados; mandando um contra-mestre 
e opera1•ios para Buenos Aires para terminar 
a mercadoria. 

Dous annos após, novos dü•eitos sobre o 
artigo semi-confeccionado; nosso compatriota 
expediu sómente as flanellas, machinas para 
cortar e contra-mostres para dirigirem esta 
nova parte da industria. Novos direitos sobre 
o fio. Provavelmente estabelecer-se-ha uma 
fiação, diz Charles Wiener,quo traduzimos de 
seu li Vl'O A RepubUca ;lrgentina. E conclue: 
E' desagradava! para nossa industria, mas, 
no ponto de vista argentino, é logico,atten
dendo que a materia prima em questão é 
um dos productos do paiz. • 

E' essa mesma loglca. reconhecida por um 
francez intelligente em detl'imento dos inte
resses de um seu compatriota, que pedimos 
ao Congt•esso. 

Entregamos ao elevado criterio da illustra
da Commissão de Orçamento o estudo de tão 
interesl:!antes quão opportunas emendas. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Juvenal Mille,·.-Victorino Monteiro.-Riva
davia Corrêa.-Domingos 11fascarenhas.-Ja
mes Darcy.- Diogo Fortuna.- Soa,·es dos 
Santos.- Homem de Carvalho, - Ba1·bosa 
Lima. 

Onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado, na vigen

cia dílo presente lei, a conceder isenção de di
reitos de importação ás semente3 e exempla· 
res de plantas vivas, de raproductores ffnos 
de gado vaccum, ca.va,Ua,r, mua.r, la.nlgero e 

Qll 
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·-suino. {Lei n. 1 .. 144. ·de 30 de dezembro de 
1903, art. go.) ·.· . ·•• . · 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904 •
Victorino .J.lionteiro.-Diogo ·Fortuna.-James 

· Darcy.-M. de Escobar.-Ri'Vada'Via Corrga ~ 
.-Soares dos Santos.-Juvenal Miller.-Do· 
.mingos Mascarenhas.--Homem . de Car~alho .
Barbosa Lima. 

Onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado, na. vigencia. 

da presente lei, a conceder isenção de direitos 
,-:a_o m§.terial fiuetuante necessa.rio ao serviço 
. de melhoramentos e conservação de barras e· 
portos, e praticagem dos mesmos, directa.-
mente importado pelos governos .dos . Es
tados ou por em prezas · que se organizarem 
_para tae.s serviços. 
· Sala. das sessões, . 29 de outubro de 1904.
Victorino .J.1.1onteit·o.--Diogo Fortuna.-Soares 

.·dos Santos.-M; de Escobat·. _;, Ri'Uada'Uia 
Oor;·êa,-Homem de CarMZho.-James Darcy. 
.Domingos Mascarenhas.--Ju'Uenal JltliUer .~ 
Barbosa Lima. 

Ao art • . I~ . n. 72-:-(Fundo deiitinado ~s 
.{)bras de melhoramentos dos . portos, ex
ecutados á. custa dá União) onde está consi
g~ado... Rio Grande do Sul-800:000$, 
d1ga-se: 

Ri.o Grande do Sul-1.055:000$, correspon
dentes a 1 1/2 °/o. ouro, sobra o valor otllcia.l 
da importacão do Estado do Rio Grande do 
·Sul. 

Sala. da.s sessões, 29 de outub1•o do 1904.
Rivadavia Co,·rêa.-Diogo Fortuna.- James 
Darcy.-Ja'IJenat MiUet.-Soares dos Santos. 
Barbosa Líma.-Hombm de Car.,alho. 

Onle conveir : 
Ficam isentos do ·. imposto de >importação 

os . materiaes directamente importados para 
·a construcção, >reconstrucçã.o e prolonga
mento das estradas de ferro, segundo a 
classificação feita pelo Governo, e que nã.o 
tenha. similares na.cionaes. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.-
A..ntero Botelho. · 

Accrescen te-se onde convier: 
Art. Ficamisentos do imposto de im~ 

portação os materiaes directa.mente impor
ta.dos pa1•a construcçãó, ou prolongamento 
de estradas de ferro e que não tenham si
milares nacionaes. 

Sala das seBSões, 29 de outubro de 1904.
Ri.beiro Junqueira.-Oamillo Brito. -Antero 
BoteMo. _,... Este'Uam Lobo~ 

Ao art. 2° a.ccreseente·se, onde convier : 
. «A conceder franquia postal ás revistas 

de caracter agrícola., industrial e commer
cial, publicadas pelos governos dos Estados 
ou do Districto Federal, uma vez que te-
nham distribuição gratuita..» . 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Bibeiro Junqusira. - Car.,aJho Brito. - An
tero Botelho.-Este"am Lobo. - Calogeras. 
-FJ•ancllco Malta. 

Art. Fica o Governo autorizado a. con
ceder isenção de direitos aduaneiros ás drogas 
e .utensilioa que forem import3.dos para uso 
das associações ou ligas contra a tutiercu1ose, 
e bem assim franquia. de porte aos impressos 

Ao a1•t. 1'J, n. 1 : Ma.ntonha.·se a ta.xa. de e publicações das mesmas associaoões rela.· 
25 l'éia po1• kilogL'amma. de sa.l eatra.ogeiro, ti vas ~ propaganda do ensino e educação 
.já estabelecida. na lei n. 1.144, de 30 de de· hygienica das classes populares. 
zembro de 1903, que orQOu a. reoalta geral Sala das sessões, 29 outubro de 1904. ·-

· da.8Ralepdaubllca .... -x .,
9 
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,. A. Candido Rudrigues.-Francisco Veiga.-
. o. . s sesltUes, ""' . e ou u ro e . •·-:- José Bonifacio. 

R•,adavsa Oorr6a.-D,ogo Fortuna.- Vu:tort• 
no Monteiro. - ~1. de Escobar. -Domingos 

· ·MascarenhaB. - luvenal .J.lfiller. - James 
Darcy. 

Onde convier : 
Tarifa 

Classe S• n. 106- Batatas, 100 réis ein vez 
. ·ae 40 réis. 

Classe sa., n. 109- Cebolas, 300 réis em vez 
de 200 réis. 

Sala das sessõea, 29 de outubro de 1904. -
Victorino Monteiro.-Ju-oena~ Millet' .-Soatte 
ào1 Santos.- Homem de Cattvalho. - Bar• 
bosa Lima.- Diogo librtuna. - Bi~ada'IXa 
Corrêa, - lames Da1·cv. - Domingos Mas
oarenhas. 

Accrescente-se onde tiver cabimento: 
Nã.o se a.pplica a taxa. da. lettra A, art. 10, 

da. lei, n. 641 de 14 de novembro de 1899, 
ás sa.lina.s marítimas em que a evaporação 
natural, a.o sol e ao vento, for o unico pro
cesso industrial. 

Sala. das sessões, 29 de outubro de 1904.:
Ertco Codho. 

Fica reduzido a qui.Jize reis pol' kilogram· 
ma o imposto de consumo sobre sal de casi
nha., grosso ou fino, produzido no pa.iz ou 
procedente do estrangeiro. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Erico Coelho. 



Classe . 7• da Tarifa : 
N. 97-Farinhas. 
Supprima-se--lactea~500 rs . . lO· o f o, ftca.n-

·do equiparadas ás comprehendidas .na ultima 
parte do numero citado,-Joaguim Pires. 

Não 6 justo que farinhas da; mesma natu
·reza paguem impostos diversos, pelo motivo 
uni c() de terem denominações especiaes . pelas 

.. quaes são conhecidas. Assim as farinhas de 
Berry, de Wartho.n' Racahout e outras são 
farinhasJacteas, no entanto, por terem taes 
-denominações pagam uma tarifa mais eleva
da. do que as que se dizem simplesmente~ 
lacteas. A . emenda visa equiparaJ-as como 
medida de equidade. 

Sala das sessõeS~, 29 de outubro de 1904.-
Joaquim Pires. · 

Supprima.m-se.: 
No n.l do arL 1.0 as palavras: ao lupulo 

{classe 8• n. 114 da Tarifa), á cevada. torr~ 
•facta (classlil 7• n. 95), cujas taxas de 30, de 
300 e 80 réis ficam restabelecidas---continuan-: 
do em rigor o § 3° do art. 3° da Lei n. 144 
de 30 de dezembro de 1903, referentes ás 
. classes 7• n. 95, 8• n. 114 e 9a n. 124. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
FelisbeUo Freire. 

Onde convier : 
Art. Nenhuma companhia poderá accei

rtar em cada contracto quantia maior a 40 o 1 o 
-de seu capital e reservas 1•ealizadas no paiz, 
·conforme a legislação vigente. 

§ Todo o excedente de valor fixado neste 
artigo deverá ser reseguro em empreza. con
.genere nacional ou estrangeira, que func
. .cione regularmente no pai~. 

Onde convier: 
Art. Todo o cont1•acto de segul'O teito 

por qualquer meio em companhias estran
geiras ou nacionae~. ~ão autorizadas a tunc
cionar é declarado'~~llo de pleno direito, 
.nos termos da. leglsl~ vigente, incidindo 
11s partes contraotantes ou intermediarias na 
transacção, na multa· de 10 °/o do valo1• do 
cont1•acto, cobrada. executivamente. 

Onde convier : 
Ar't • . , . Fica. elevado a 25 °/o o sello sobre 

o va.Io_r dó: premio annual daS apollces de se
guros marítimos e terrestres emi ttidas por 
companhias que não tenham sáde no patz, 
de que tra.eta. o decreto n. 3.564, de 22 de 

janeiro de 1900, iabella A,§ 6°. 
Onde convier: 
Art. Igual imposto cobrado em ouro pa-

,garão os seguros maritlmos feitos em com-
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panhias com 2éde no estrangeiro, sob1·e mer
cadorias importadas no Brazil, constantes de 
facturas, . expedindo o · . Governo o regula
mento necessario para a boa. arrecadação 
deste imposto. · · · · · · 

Sala. das sessões, 29 de <nrtubro de 1904. 
-Felisbello Freire. 

Emenda. ao projecto n. I 99 B: 

Onde convier: 
Art. 1 o Não podem os bancos estran@iros 

que funccionam no paiz fazer nenhuma ope
ração~ sem · que tenham integralizado seu 
capital, de accordo com o acto que lhes per• 
mittiu a installação. 

Art. 2° São obrigados a depositar no The
zouro Federal o duplo da quantia que depo
sitarem as companhias de seguros de vida. 

Onde convier: 
Art. 1° São prob.ibidas em todo o pa.iz as 

operações a prazo sobre lettras de cambio, 
devendo toda e qualquer compra .ou venda 
ser feita a dinheiro de contado, com o prazo 
de 48 horas para a entrega. das lettras . 

§ · 1. o Exceptuam-se desta disposição as 
lettras provenientes de embarque de gene
roa de exportação, que poderão ser negocia· 
das com o prazo até 31 dias para a sua en
trega, uma vez que declarem sua. o1•igem e 
sejam acompanhadas dos documentos com
prabatorios d.o embarque. 

§ 2° A falta de declaracão o entrega. dos 
documentos de que trata. o § 1° deste artigo 
será punida com a multa de 20 °/0 sobre o 
valor do titulo emittido, sendo solidaria.· 
mente responaaveis por este pagamento ven· 
dedor e comprador • 

A1•t. 2° São prohibidas as liquidações por 
dUI'erenoa e bem assim as pror!lgações do 
prazo para. entrega. das lettras. - Feltsbello 
F'reire. 

Acerescente-se onde convier: 
.Fie 1m isentas do imposto de importação e 

pagarão o emolumento de 5 o f o as folhas es· 
tampada! 11ara t'abrica.ção de latas para. con
servas e bi.3COitos, directa.mente importadas 
pelas fabricas. 

Sala. d.a.s sessões, 29 de outubro de 1904,-
0aiSiano do Nascimento. 

Onde convier: 
Art. 1.° Fictt pela. presente disposição, 

crea.do o imposto globa.lsobre a renda. 
Art. 2. 0 Suas ta.xas,Jançamento e cobra.nça. 

obedecerão aos seguintes preceitos: 
a ) pagard. 1 o 1 o a renda de ímmovel rural, 

paga. pelo proprletarlo; 
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. ·_ ~( ;.: .. . • .. 
b) pagará 2 o7~ a renda de immovel ur

bano, paga. pelo propl'ieta.rio; 
c) pagará 4°/o a renda proveniente de em

presas ou . companhias industriaes e bancos 
de qualquer natureza; 

d) pagará 2 °/o a renda proveniente de di
videndos e rendas detitulos e de apolices; 

e) pagará 1 °/o a renda de vencimentos de 
funccionarios e subsidias. 

Art. 3. o Fica isenta deste imposto a renda 
de trabalho pessoal e profissional até 6 contos 

~ de réis ann uaes. 
AcrL 4. 0 O governo regulamentará esta 

lei para sua execução. 
Sala das sessões, 29 de outubro de 1094.

. Felisbello F1·eire. 

Ao a.rt. 1°, n. 31: 

Destinem-se 5:000$ ao Asylo do Sagrado 
Coração de Jesus, nesta Capital, tirados dos 
10:000$ de que trata a lettra k, in fine do 
n. -_ XIV flo art. 2° da lei n. 953, de 29 de de
zero bro de 1902. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Fel~sbeUo Freire. 

Accrescente-se onde convier: 

Art. E' o Poder Executivo autorizado a 
conceder isenção de llireitos para os ovulos 
do bicho de seda. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904. 
- José Bonifacio.- Berna?·do Horta.- Car-
1Jalho Britto. 

Onde convier : 
As taxas de consumo rela. ti v as ao fum 0 

picado, desfiado e miga.do de producção na· 
cion o.l ficam reduzida.s a uma só - $800 por 
ldlo, seja qual fór a qualida.le do fumo. 

Sala das se&sões, 29 de outuhro de 1904.
Ignacio Tosta, presidente.- Domingos Mas
carenhas.-Ohristiuo C1·uz.- J. z. Teixeira 
Brandcto.-Bulcão Vianna.-Estacio Coimbra. 
- Bezer1·il Fontenelle. 

Acc1•escente-se onde convier: 
Art . Aos indivíduos ou emprezas que se 

propuzerem a realizar a cultura nacional 
e economíca. do café, cacau, fumo, algodão e 
fibras textis a.nimaes e vegetaes, e proceder 
ao seu beneficiamento em installações cen
traes, convenientemente montadas, o Gover· 
no concederá. isenção de direitos para o ma
terial destinado aos estabelecimentos respe
ctivos. 

Com o intuito de impulsionar a cultura 
nacional o Governo promoverá. junto ás es· 
trada.s de ferro federaes e ás companhias de 

navegação subvencionadàs ou de qua.lq uer 
outra fórma auxiliadas pelo Estado ama 
reducção ·. razoavelnastarifas de transporte 
para os productos beneficiados nesses estabe
lecimentos. 

§ 1°. Si os estabelecimentos forem funda
dos por syndica tos agrícolas, organizados de 
accordo ·com adei de 6 de janeiro de 1903, 
os materiaes pagarão· 5 o f o ad ..,azorem, inde
pendentemente de . despacho do Ministro da 
Fazenda, na. forma das leis alfandega.
l'ias. 

§ 2°. Só gosa.rão das vantagens estatuídas 
no presente artigo as installações centraes e 
os productos nellas beneficiados quando ·· os 
governos loca.es dos Estados ou do Dish•icto 
Federal, onde forem estabelecidas, lhes con
cederem tambem favores. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904. 
- Ignacio Tosta, presidente.-Bulcão Vian
na, -Joviniano Carvalho. -Domingos ll:las
carenhas. -Okristino Cruz, -Bezerril ..Fonte
nelle . -Joaqui1n Teixeira Brandão.-Estacio 
Coimbra. 

Onde convie1• : 
Pagarão sómen te 5 o f o ad valorem de im-

postos de importação nas Alfandegas os ma .. 
chinismos e instrumentos destinados á la
voura, abrangidos, além dos com:>tantes do 
art. 424, da Consolidação das Leis Aduanei
ras, os segui o. tes : 

1 o, locomoveis agrícolas ; 2<>, vai vulas de 
borracha. para bombas de ar e para. outras 
machinas de qualquer fórma ou feitio ; 3°, 
télas de arame de cobre ou latão, cones de 
papelão ou couro para turbinas e peças com
ponentes de baterias de diffusão ; 4°, escovas 
de arame, de ferro ou latão, ou raspadeiras 
para limpezas de tubos; 5°, manometros 
para indicar pressão. do vapor e do vacuo, 
indicadores de temperatura. ; 6°, tubos de 
cobre, ferro on latão para caldeiras e para. 
apparelhos de concentração e evaporação; 
7°, moinhos para quebrar e pulverizar as
sucar ; 8°, cri .-os e seus supportes, e traves
sões para fol'nalhas ; 9°, taxas, moendas, e 
engrenagens com seus accessorios ; 10°, ap. 
parelhos de movimento ou transmissão com
prehendendo polias, eixos, mancaes, luvas, 
ch•wetas, anneis, collares de suspensão; Uo, 
trilhos colll todos seus accessorios, grampos, 
chapa.s de junc.ção, parafusos, desvios, con
tra-trilhos, cruzamentos ou corações, agu
lhas para os de3vios e apparelhos de mano
brai-as; 12°, locomotivas e vagões com sau~ 
accessorios; 13°, alambiques e columnas dls· 
t1llatorias com seus accessorios ; 14°, fôPmas 
passadeiras e crysta.llizadores para. purgar 
e re1lna.1• assucar o cal especial para fabrl
caçã.o; 15°, bombas de ferro ou outro metal 
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para qua,lquer liquido ou massa, ou abaste
cimento de agua quente oufria; 16°, vidros 
e tubos de vldro para apparelhos de · evapo
ração e concentração, pJ.ra indica.dores de 
nível de agua ou outro liquido dent1•o doJ 
apparelhos ou caldeiras ; 17°, arame farpado 
e ovalado das seguintes dimensões-18:><16 . e 
19X 17, inclusive mourões de fe1•ro ou aço 
para cêrcas, e os respectivos estícadores; 
18°, os desnaturantes e ca1•1mreta.ntes do 
alcool; 19°, os toneis de ferro, estanhados, 
para o transporte do alcool, e os apparelhos 
destinados ás applicações industríaes do al
cool; quando os machinismos, apparelhos e 
objectos discriminados forem importados por 
syndicatos agrícolas, organizados de confor
midade com a lei n. 979, de 6 de janeiro de 
.1903. 

a) provado, que o syndicato, prevaleceu
do-se do favor da lei, importou os objectos 
mencionados com a reducção do imposto 
para. vendei-os ou cedel-os a pessoa estranha 
á associação, s :Jrá imposta a multa. de 
3:000$ aos importadores, sendo pelo paga
mento responsaveis solidariamente os asso
ciados; 

b) no caso de reincidencia, a multi será do 
dobro e o syndicato será dissolvido a reque
rimento do procurador da Republica, além 
das penas em que incorram os infractores, 
nos termos das leis criminaes. 

Sàladas sessões, 29 de outubro de 1904.
Ignacio Tosta, presill.ente.-Estacio Coimbra. 
-Joaquim L. Teúx;eira Brandc"ío.- Christino 
Cru.;. -Domingos J.llascare1}1Las. 

Accrescente-se onde convier : 
O Gover'lo é autorizado a conceder fran

quia postal para a COl'respondencia, publi
cação e sementes distribuídas pela Sociedade 
Nacional de Agricultura. e pelas so~iedades 
congeneres estaduaes, e bem assim para os 
boletins otllciaes dos Estados, destinados á 
propaganda agricola. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904. -
lgnacio Tosta, presidente. -"-Estacio Coimbra. 
-J. L. Teixeira Brandão.- Domingos Mas
carenhas.-· Bulccío Vianna. -Be::en·ít Ponte· 
nelle. -Christino Cru.;. 

Onde convler : 
Art. Fica isento de direitos tudo que 

for importado pelos governos dos Estados, 
dos municípios e do Districto Fedoral, não só 
para. embellezamento e melhora.mento dos 
respectivos Estados, municípios e Districto 
Fedm•a.l, como ta.m.bem para. os trabalhos 
preliminares relativos aos mesmos melhora· 
montos o embellezamentos. 

Sala. dn.s sessõ3s, 29 de outub1~o de 1904.-
0cml~a Mtlclu.ldo. -Josd Eu;ebio, . 

O St•. P••esidente - Contimla a 
3a discussão do projecto n. 199 B, .de 1904, 
que orça. a Receita Geru.l ela Republica para 
1005. 

O §r. Calogeras - Peço a pa
lavra. 

<O Sr. Presidente - Tem .·" pa
lavra o nobre Deputado. 

O Sr. Calogeras- Sr. Presidente, 
não estava absolutamente nos meus planos 
occupar a attenção da Camara. 

Vejo, porêm, que ainda falta muito tempo 
para te1•rninar a sessão, e, por isso, vou. 
desde já. dando as explicações a que fui con
citado pelo meu illustre collega e distin· 
ctissimo amigo, Sr. Felisbello Freire, a quem 
todos ouvimos com ta.nto prazer sempre que 
se occupn. clestes assumptos, que dizem re· 
speíto ao progresso e n.o desenvolvimento das 
forças vitaes do nosso paiz. 

De ha muito tenho notado que, entre o 
espírito de S. Ex. e o meu, existem pontos 
de contacto muito nccentm.dos; em con
traposição, existem outros em que a nossa 
divergencia é absoluta. 

Levado por esta divergencia, foi quo me 
animei, não obstante minha. notoria incom
petencia, (Nrío apoiado), a dar a S. Ex. 
alguns apartes, no decurso de sua oração, 
mostrando quanto me par@ciam, no meu 
ponto de vista, estranhas as doutrinas por 
S. Ex. emittidas. 

Emquanto, pelo improviso desta palestra., 
não me é possível aprescntat' os calculos que 
s. Ex. deseja e que são eviJentomente ne
cessal'ios, basilares pa1•a. a discussão du as· 
sumpto, permitkt·me V. Ex. desde jil. fazer 
algumas considerações: 

Começarei pelo assumpto que despertou o 
reparo de S. Ex., no inicLo da sua oraQão. 

Reíh•o-me â di vergencia, ou antes, á falta 
de parallelismo na eyolução das rendas de 
iiU}Jortação, ouro, com a das rendas de im· 
portação, papel. 

Não ha duvida, que, om discussões desta 
natureza, o primeiro cuidado a ter é a deti· 
nição exacta dos termos. 

Trata-2e, ~qgundo S. Ex. disse, das rendas 
de importaç.t19, da falta de parallelismo, falta. 
de synchrôfilSmo de evolução, entre a renda 
papel e a renda ouro, provenientes deste ti
tulo de receita. 

81'. Presidente, todos nós conhecemos o 
processo pelo qual essesredditos são cobrados. 
Existe um conjuncto de disposições a:p:pro· 
vadas, ou 1)or leis permanentes, ou por ar· 
tigos especiaes dos orçamentos, modificados 
e~ses novos textos pol' disposições ·~çamen ... 
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taria.s ta.mbem, e . que constituem o que se 
chama a . tarifa. 

Seu .. estabelecimento exige .. em primeiro 
1 ogar um processo de analyse, um pr cesso 
prévio de inquerito, para fixar o que se 
chama o valor otflcial do objecto sobre o 
qual recahe a taxa; da comparação entre 
valor e taxa provém a razão. 

Deft~o este ponto, porque em lJreve teros 
de a.Uudir novam6nte a elle, em virtude de 
observações que foram feitas . pelo nobre 
Deputado noeorrer do seu discurso. 

Esta tarifa, com as suas . moftcações em lei 
de orçamento, dá as taxas que devem ·· ser 
cobradas pela ·· importação ·de determinados 
generos ; uma lei especial de organisacão 
tributaria determinou que a . principio 5 %, 
depois lO ·%, depois . taxas complementares 
até 25 °/à fossem cobradas, em ouro, si bem 
que l/5cobrado tivesse destino especial. 

Esta fracção é cobrad~ em ouro, da fórma 
seguinte: Jaz-sQ o qalculo em papel, veJ•iftca.
se qual seja a qua1•ta. parte do imposto adua
neiro e esta quota é considerada como de· 
vendo ser paga em ouro ; e, pela falta de 
numerario metallico entre nós, é transfor
mada em papel por uma taxa dete1•minada 
nas disposições correntes de nossa legislação 
fiscal. 

Significa isto que, quer em um, quer no 
outro caso, renda papel ou renda ouro, o que 
se applica a uma determinada importação, 
são coefficientes absolutamente fixos ou mais 
exactamente,que seriam absolutamente fixos 
na proporcionalidade dos reditos respe
ctivos, si um elemento de variação não exis
tisse. 

Este elemento ~a taxa cambial. E' feito 
o calculo da quarta parte de direitos, ·25 o f o 
pagos em ouro; a esta fracção se applica a 
taxa, e esta, sim, é variavel conforme a co
tação da Camara Syndical de Cori·et01•es. 

E' sómente isto; a. não ser neste ponto, ha 
absoluto parallelismo, mas tão fatal, tão 
inilludiv~l, quanto as deducções das leis da 
ma.thematioa.. 

Não ha possibilidade de discrepancia a este 
respeito. - · 

Disse S. E~.que o rela.torio do Sr. Ministro 
da. Fazenda, a quem s. Es. 1•ondeu home· 
nagem,que eusuoscrevo de todo oora.oio,quo 
o relatorio de S. Ex. alludo ao ~oto do 
crescerem as rendus em um sentido e dtJ· 
crescerem em outro. 

De pleno.accordo; o Mlnistt•o a.lludo a. eat.e 
facto: a renda ouro cresceu, emquo.nto quo a 
renda. papel decresceu; nã.o seguem a me11ma 
marcha, não se referiu, porém, sinão á fJB• 
neralidade da receita cobrada em uma o 
outra es.p~oie, e essa foi a questão principal 
que mottvou não sómente a minha inter· 

vencão, comotambem a do nobre Deputado
relator da receita. 

Diz · este documento : «Deste estudo re
sulta qne a renda em ouro offerece recursos
para attender aos encargos da União que de
vem ser satisfeitos nessa especie; a. renda. 
obtida em papel não dá para custea1• as des
pezas respectivas~ » 

Pois bem .•• 
O SR. FÉLISBELLO . FREIRE-Mas como da, 

nossa renda. o maior factor principal é a 
importação, que é paga não só em ouro,. 
como em papel, já se vê que o decrescimento 
de uma deve . acompanhar · .. o decrescimento 
de outra e n~o o que . succede: ao passo quo .. 
a renda em ouro augmenta, diminuo a. renda. 
em papel. 

0 SR. CALOGERAS~Peço ao Sr. tachigra
pho qull registre com toda fidelidade o aparte· 
do nobre Deputado 11or Sergipe. 

E' uma questão que se deduz da applicaQão 
restriota dos · textos legaes e, mais do que 
isto, das estatisticas das alfandegas, 

Ora, vê o nobre Deputado que sou obri· · 
gado a discutir de no-ro o assumpto. 
Quer me parecer que o proprio . quadro que. 
acompanha o relatorio do honrado Minis1iro . 
da. Fazenda, e no qual vem registrado o que 
rendem as alfa.ndegas, verifica-se o paralle- . 
lismo absoluto a que alludo : evolução da 
renda papel e da rendo. ouro, provenientes 
ambas da. receita. de importação. Esses ti
tulas evoluem do mesmo modo com um 
parallelismo que, si fossemos traduzir gra
phica.mente por curvas, se provaria pela su
perposiçã:> absoluta., a identidade absoluta 
das duas curvas. · 

Ditas estas palavras e emqnanto eu não· 
trago documentos numericos, mais probantes 
ainda do que essa argumentação' que acabo 
de expender sobre este assumpto, aliás, inte
ressantíssimo, permitta-me V. Ex., Sr. Pre
sidente, que passe a. estudar o ponto a que· 
alludiu o nobre Deputado, das taxas alfande
garias. 

Diz S. Ex. , e com razão, que no momento 
actunl deve ser objecto das cogitações dos. 
homens pubUcos a politica aduaneira ; sobra 
esta. já. tive occasião de me manifestar não 
só nesta como em outra. legislatura em que 
t.lvo a honra de representar o Estado de 
Mlna1. FalJar em livre cambio, isto ê, em 
iUppl•lmh• roddttos da provenioncia alfa.n
closa.rta, om um patz que tem 60 o I o da sua 
receito. fatvoreo1do8 poJo.• importações, é um 
aont1•a 10nao, o não l1a qu.,m oogUa em tal. 
E' ponto paotftoo na• dtaousaõea. 

Um dos gr"ndoa Pl'Oblema.• ooonomioos do 
Brazll ~ a polttica a.dua.noil'a. ; no modo d.e 
comprellendol·ll, por~m, aome~am a te se-
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parar as opiniões, que quasi se poderá contar 
pelo . numero de opinantes. 

Consideremos a. tarificaçã.o . puramente 
fiscal, a intervenção protesccionista (que, 
exaggerada, pouco se compadece aliás com 
as exigencias fiscaes de um erario que vive 
com o producto de rendas aduaneiras), e a 
theoria ao livre intercambio ; comecemos 
por esta. . . 

Esta doutrina, si é pouco applica.da nos 
varios paizes do · mundo, muito menos o deve 
ser no nosso, · em que circumstancia5~ pode
rosas influem para que não o seja seguido 
em todas as suas minucias e deta1hes. 

Eliminado este primeiro elementO ficamos 
com dous outros: tarifas fiscaes e tarifas 
propriamente proteccionistas. -

Eu pendo para o proteccionismo, e não é de 
hoje que me manifesto neste sentido. 

Deve ser executado, porém, de modo a que 
sejam auxiliadas as industrias com elementos 
de vida no paiz, sem ao mesmo tempo, pro
duzir golpe muito serio na economia dos 
gove1•nos, pois isto impediria o desejado 
desenvolvimento industrit~.l, favo1·ecido por 
um lado, prejudicado por outro pelas más 
condições financeiras do Governo, sem meios 
de agir, com deficits permanentes. Deve ser 
tal tarifa. precedida por um periodo de es
tudo, por uma phase de inqueritos contínuos, 
acurados e feitos com a. necessaria isenção 
de espirito, afim de que esta. ou aquella dou· 
trina. nn:o venha predominar systematica.
mente, e de modo a que, auxiliada a indus
trla do pa.lz, não lhe ttrem o estimulo para 
melhoramentos incessantes, sob o aguilhão da 
cone:urrencia. 

E' preciso que da pliotagraphia. assim 
obtida. dos factos, taes como existem, seja ti· 
ra.da uma. direc~riz para. a. a.ccão do poder 
publico. Neste sentiao quer me parecer que 
um dos pontos a desafiar estudo especial será 
a questão dos valores officiaes. . 

O nobre Deputa.do de Sergipe alludiu a;" um 
erro constante que se verifica nas razões. 
Lembro que, embora. não officialmente, mas 
apenas por cumprimento de dever e por 
pendor natu1•al do meu espirito para este ge· 
nero de estudos, tive occasião de acompanhar 
os trabalhos da confecção da tarifa que o 
Congresso approvou em 1897 e vigorou de 
1898 em deante. 

Ainda colla.borei na organização d~ tarifa 
que o Congresso, por commissão propria, 
approvou em 1899. 

Desses dous trabalhos deduzi que não se 
estabelecia a razão para dahi deduzir-se o 
valor otllcial. Pedía-se cemo elemento ba· 
sico da taxa o vru.or do objecto; para obter 
esto valor pedia.·se do importador, do fabri
cante, de todos que tinham interesse no as
sumpto,quo fornect'uom elementos de estudo, 

como fossem listas de preços .·correntes, faro 
cturas de remessas dos fabricantes no es
trangeiro, preços de unidade dos fabricantes ·. 
no pa.iz, de ·modo . a permittir que se co~ 
nhecesse o valor real do objecto taxado posto 
no mercado do paiz. 

Essas exigencias obedeciam ao duylice 
criterio seguinte: para o producto fabricado .. 
no paiz o preço do custo na. fabrica ; para. o 
producto ·importado . do estrangeiro, o ~roço
do custo da factura., verdadeira, não da falsa~ 
destinada a ser exhibida porque todos .sabem 
que existem frequentemente duas serles 
de facturas, uma verdadeira, reservada para.. 
o uso propJ;io do negociante, c outra bas
tante diversa, para ser mostra.d~ aos fre
guezes. 

Aos preços da factura. são accresc:das as 
taxas de seguros, as despezas de transportes 
e outras despezas nos portos de destino. 

Assim se obtem, pelo estabelecimento de 
médias os 'Ualores officiaes ; 

Do estudo completo o leal desses . documen-
tos se votifica que realmente uma rectifi
cação exacta desses valores corrigiria os 
coefficientes locaes, obtendo-se ftnalmente, o· 
valor official mais approximado da verdade 
do que este&, que por ahi figuram e servem 
do base á imposição das taxas cobradas nas 
alfandegas. 

E' facto conhecido de todos que collo
bora.m nesses estudos que na nossa tarifa o
defeito geral dos valores officiaes está em 
serem quasi que systematicamente majo
rados. 

O nob1•e Deputado por S. Paulo, que me
dá a honra de sua attenção, e foi digno pre
sidente da Commissão de Tarifas nesta Ca
mara, sabe a pradominancia do intuito de 
fazer com que os preços officiaes sempre ft
gurem a mais do que realmente são, com o
fim até certo ponto ingenuo e pueril de di
minuir aos olhos não sei de quem a elevada 
porcentagem das nossas taxas, isto é, de
conseguir por esse meio que não pareçam 
tão exo.ggeradas. 

Para exemplifical': um objecto que valha 
de facto 100$, para o qual se marcaria á. 
razão de 60 o 1 o pagaria 60$ de direi to de 
importação; figurará, ent1-etanto, na. tarifa. 
com o valor, digamos de 150$, pagará os 
mesmos 60$, mas a raJão sendo de 40 °/0 , 

parecerá a quem não estudar o assumpto de-
tidamente que as nossas barreiras adua· 
neiras não são tão elevadas como eifectiva
monte são. Francamente, é uma preoccupa
ção pueril, mas, innegavelmente exiilte. 

E' po1• isso que eu disse ao illu~tre Deputado 
por Sergipe que o trabalho principal a cor
rigir nas tarifas não me pa.raeta ser o da. 
razão, mas sim o dos valores otllciaes, e isto 
tem grande importancia porque essai .razões. 
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servem de base para a cobrança das taxas 
complementa1•es e desde que a modificação 
tivesse por alvo, não o valo1· official, effecti
ctiva.mente errado, mas somente a razão, 
em vez de modificar-se o regimen tributaria 
no que diz respeito a craditos alfandega.rios, 

-ia-se modificar tambem o regimen das taxas 
complementares. 

E' vor isto qrie digo qu) n. modificação 
deve principalmente fazer-se nos valores 
officiaes. Segundo creio, a revisã<r deve 
ser feita nos dous .- sentidos e os melhora
mentos de nossas tarifas aduaneiras devem 
ser feitas parallelamente, na classificação, 
na razão e no valol' official. Restabelecendo
se a verdade deste valor, teremos o intuito 
franco e leal de dizer que temos industrias 
com elementos de vida e, em vez de crear 
uma razão fictícia, elevemos a real 40, a 60, 
a 100 °/o. E' exercício do direito á existencia 
economica e politica, perante a. concom·
rencia munclial, que cada paiz assim mani
festa. 

Além deste ponto, Sr. Presidente, ha um 
outro em que o nobre Deputado pol' Se1•gipe 
tocou de leve, que exige estudo mais apl'o
fundado e cuidado especialmente na resposta 
que se lhe deva dar; é o regimen sob o qual 
vivem as companhias de seguros. Que ore· 
gimen nctual não ê tão pernicioso ás compa
nhias actuaes, como parece a S, Ex., temos 
a prova no facto de que novas companhias 
se estão fundando e evidentemente não o 
fariam si não houvesse margem de lucros. 
Em segundo logal', e desculpe o nob1•e Depu
tado tratar um leigo de assumpto desta na
tureza, lembro a S. Ex., quo alludiu, para a 
condemnar, á ui1fei•ença do regimcn legal 
pa1•a as companhias nacionaes e ostl•angei
l'as, que, si houvesse desigualdade na .tribu
tação, quem a estabelecia era S. Ex., com 
uma emenda que apresentou o anno passado 
e contra a qual votei. Depois, S. Ex., que 
deseja para essas companhias antigas (não 
me refiro ao regimen do regulamento novo), 
para essas companhias que vivem em um 
regimen exclusivamente contractual, porque 
o contracto equivale o decreto que as auto· 
r]zou a fllnccionat' no pa.iz, um l'cgímen 
novo, ostabelecm•ia sobt•a ellu.s uma retl'o
activhlado da quo a. lei nã.o podia cogitu.r, 
pol' inconstituclonal. 

0 Sn. FEIJISDm .. Lo FREIRE-Est tbelecia O 
regimen da lei. 

O Sn~ CALOGERAS-Como vinham clln.s se 
estabelecm:· no paiz ? 

0 Sn. FELISDELLO FREIRE-Obedecendo á. 
lei actual. V. Ex. ma responda a esta parte= 
em nome do quo principio as companhias 
cstran(Jh•as não uepo:ütam no Thesouro os 

200: 000$ e só as nacionaes são o brigadas ·a 
depositai-os? 

0 SR, CALOGERAS- V. Ex. note q_uc me 
refiro ás · companhias que se estabeleceram 
anteriormente ao regimen actual. 

Essas, como todas as companhias estran
geiras, vinham se estabelecei' obedecendo ás 
seguintes formalidades: apresentavam os 
seus requerimentos ao Ministerio compe
tente que, salvo erro, devia ser o da Fa
zenda., solicitando licença para funccionar 
no paiz e es~e Ministerio expedia um decre
to, dando as bases que deviam ser observadas 
para esse funccionamento. 
. Qual o regimen so_b o que vivem ~ 

E' o do contracto, (Trocam-se apartes) . . 
O nobre Deputado pol' Sergipe alludiu, em 

seu discurso e com toda. a razão, ao que se 
passava na vigencia do ultimo regulamento, 
que foi modificado por autorizaç-ão expressa 
do Podei' Legislativo. 

S. Ex. deve se 1'ecord::~.1• de que na vigencia 
do regimen anterior essas companhias não 
funccionavam no paiz ostensivamente, mas 
de um modo clandestino e com uma unica 
di1fe1•ença: ê que, em vez do fisco perceber 
as vanta.gens especiaes do funccionamento 
licito dessa industria, perdia., por completo, 
os emolumentos cspeciaes, as taxas de sello 
que sobre esses conti•actos são cobradas e 
nã.o havia - para os segurados a mesma ga
rantia legal . que actualmente existe, com 
um cor•rectivo unicamente : a. lealdade dessas 
companhias estrangeiras a que S. Ex. allu
diu, traduzindo tambem neste ponto o meu 
modo de pllnBal'. 

Que fez, portanto, o l'egüuen que S. Ex. 
malsina pol' tal fól'ma? Tmtou simplesmente 
de esta.belece1• para o fllturo perante a lei a 
perfeita igualdade entre as companhias 
estrangeiras o as nacionaes. Para as compa
nhias existentes estendeu-lhes quanto pos
sivel o novo regimen, nos limites dos ante
riores decretos que sou obrigado a resp~itar. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-!t!a.S a lei não 
estalJeleceu isto; a lei não é uniforme. 

0 SR. CALOGERAS-0 nobre Deputado por 
Sergipe fstá. manifestamente em desaccordo 
com o meu ponto de vist.,n, nesta quest'ã.o, e 
a discussão ·sobre este assumpto me levaria 
muito mais longe do quo me pet•mitte fazer 
o pouco tempo que me resta. 

Nestas condições, S1•. Presidente, si S. Ex. 
me permittisse, eu acli:1ria esta parte para 
della. t1•atar na proxima sessão, pedindo a 
V. Ex. que mo considero inscripto afim de 
fallar segunda vez sobl'e o tt,ssnmpto. (M1,ito 
bem, muito bem ; o orador e co;nprimentado 
pcZos coUegas JY•·esentes,) 

Fica. a discussão adiada pela ho1•a. 
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O Sr. Prestdent.e-Estaodo ade
anta.da a. hora, designo para segunda-feira, 
31 . do corrente~ a seguinte ordem do dia: 

P parte (até 3 hol'a.s, ouant.es) : · 
Votação da emenda. do Senado ao projecto 

·da. Camara dos Deputados n. 63 · A, deste 
anno, que atitoriza o P1·e3idente da. Repu
blica. a abrir ao M:inisterio da Industria., Vi· 
ação e Obras Publicas o credito extraordina• 
rio . de 12:801$870, em execução de sentença. 
passada. · em julgado em f~vor dos engenhei· 
ros Lucas Proença e Antonio da Costa Junior 
(discusEoão unica); 

mezes de•licença., .. com o respectivo l)rdenado, 
a.o inspector de fazem da. . do Thosouro .· 'Federal 
bacharel Luiz Vossio Brigido, em proroga
ção áquella em cujo goso se acha, para tra
tamento de sua saude ondJ lhe. convier (dis~ 
cussão unica.) ; 

Votação do ·parecer n. 41, do 1904, conce
dendo licença. · por tros mezes, para . trata
monto de saude; a.o ·. Deputado Raymundo 
Nery (discussão uniea); 

Votacão do parecer n. 121, de 1g03, inde• 
ferindo o requerimento em que o Dr . . João 
Pedro de Aquino :pede dispensa do resto do 
tempo que falta ao seu externato para com
pletar os dous . annos de fiscalização prévia 
exigida pelo art. 366 do Codigo do Ensino 
(discussão unica); 

Votação do projecto n. 188 A, de 1904, re· 
.levando ao ex-Deputado Antonio de Amorim 
Garcia a prascripção para recebimento· dos 
subsidias correspondentes ao tempo decor
rido de 18 de dezembro de 1891 a 20 de ja
neiro de 1892, aos quaes tem direito como 
membro do Congresso Nacional naquella 
época, com pareceres das Commissões de Fa.· 
zen da e industria e de Orçamento e emendas 
desta ultima (2a discussão) ; 

Votação do projeoto n. 216, . de 1904, auto· 
rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis
teria da Fazenda o eredito ·extraordinario de 
554$351, para pagamento ao juiz federal do 
Esp1rito Santo, Dr. Raul de Souza Martins, 
em virtude de sentença (3a. discussão); 

Votação do projecto n. 237, de 1904. a.uta· 
rizando o Poder Executivo · a . contar .. ao 
tenente Manoel Joaquim · Machado, para.. 
todós osetfeitos, o tempo que lhe tedha. sida 
desco_ntado em vil•tude. da co-participaçãO' 
na revolta. de 6 de setembro, com pareceres 
das Commissões de Marinln e Guerra e de 
Constituição, Legislação e •. Justiç[\ e vot<t· 
em separ<ido llos Srs. Estentm V)bo e Ger
mano Hasslocher acerca da. emenda. otrerecid& 
·na 3• discussão do projecto n. 205, de 1899 
(3" discus::~ão ); 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 189 B, de 1904, que orça a Receita Geral 
da Republica para 1905 ; 

Discussão unica do projecto n. 249 A, de 
1904, do Senado, concedendo .seis mezes de 
licença, com todos os vencimentos, ao Dr. Lu· 
cio d9 Mendonça. Ministro do Supremo Tri
bunal Federal ; 

Discussão unica. do projecto n. 251, de 
1904, autorizando o Poder Executivo a con
ceder mais um anno de licença, corn o respe
ctivo ordenado, a João Augusto Antunes d~ 
Freltao, 4° eacripturario da 5a. divisão da. Es· 
trada de Ferro Central do Brazil, em proro
gacão á que lhe foi concedida. pelo Congresso 
Nacional, para tratar de sua saude onde lhe 
convier; 

2• pa.rte (ás 3 horas ou antes): 

2• discussão do projecto n. 253, de 1904, 
fixando a. despeza do Ministerio das Relaçõea 
Exteriores para o oxercioio de 1905 ; 

Votação do PI'ojeeto n. -235, de 1904, a,uto· 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio da. Industria, Viacão e Obras Publicas o 
credito extraordinario de 7:263$874, para 
realizar o pagam.emto devido a Arthur Bello, 
funcciona.rio da Repartição Geral dos Tele· 
graphos, relatiTo a vencimentos ·dos eserci· 
cios de 1898 e 1899 (3a. discussão) ; 

1. a. discusgã.o do projecto n. 210 A, da 
1904, creando no Distrlcto Federal mais dous 
officios de tabellião de notas ; 

Discussão unica. do projecto n. 246, d~ 
1904, autorizando o Governo a computar 
para a. aponsentadoria. do empregado pu
blico Antonio Rod1•igues Loureh•o Fraga o 
tempo em qu«:. sel'viu como p1•ofessoi' publico 
pl'imario na antiga pro-víncia. de Sergipe. 

Votação elo pro,iecto n. 250, de 1904, auto• 
rizando o Poder E:-.:.ecutivo a conc~der seis 

Vol. VI 

LeYanta-se a. sessão ãs 4 hol'as e 40 mj.o.u
tos da tarde. 
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Presidencia do 81., Jttlio de Jfello (1° Vice-P1·esidente) 

. · Ao meio dia procede-se á chamada, a que 
respondem os Sr~. Jt.Qio de Mello, Pe~eira 
Lima, .AUencar . Gmmaraes, ·Thomaz Aec10l~, 
Joaquim Pires, ~á. Peixoto, Hosan~ab de Oh" 
veira ·· Passos M1randa., Josê Euzeb10, Urbano 
Santo~, Luiz Domingues, Christino Ct•uz, Dias 
Vieira Anizio de Abreu, Gençalo Souto, Eloy 
de Sotiza Fonseca e Silva, Abdon Milanez, 
}?{i(l~o Lei'te, Affonso Costa, Bricio Filho, Pe
rei~de Lyra, Mala.quias Gonçalves, Cornelio 
da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Angelo Net~. , 
Epaminondas Gracindo, Raymundo de MI
randa Eusebio de Andrade, Arroxella.s Gal
vão . Falisbello Freire, Domingos Guim.arãe~, 
Prisco Paraiso, Eugenio Tourinho, Garma 
Pires Sa.tyro Dias, Alves Barbosa, Para.nhos 
l:font~negro, Rodrigues Saldanha, JoSé Moa
jardim, Sá Freire, Fidelis _Alves, Galvão ~~
ptista, Laurindo Pitta~Juho San~os, Maur~Clo 
de Abreu, Carlos Teixe1ra Brandao, Francisco 
Veiga., Estevão Lobo, Gastão da C~nha, ~n
thero Botelho, Calogeras, Nogueua., Lm· 
dolpho Caetano, Olegario Maciel, Wencesláo 
Braz Moreira. da. Silva, Ferreira Braga, José 
Lobo: Candido Rodrigues, Hermeoegildo de 
Moraes, Joaquim Teixe\ra Brandão, Costa 
Netto Pa.ula. Ramos, Germano Ha.sslocher, 
Cassiano do Nascimento, Diogo Fortuna e 
Homem de Carvalho. 

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

sessão antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Alencar Guimarães 
(fo Secretario) procede á leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do Sr. 1 o s-ecretario do Senado, de .29 do 

corrente, communicando que nessa data o 
Senado enviou á sancção Dresidencial are
solução do Congresso Nacional, concedendo 
um anno de licença. ao 2° escripturario da 
Repartição Gera.l dos Telegra.phos José Au
gusto Martins.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que, nessa data, o Senado enviou á 
sancçã.o presidencial a resolução do Consreaso 
Nacional, autorizando o Governo a. conceder 
ao engenheiro Augusto do Rego Toscano de 

Brito seis mezes de licença, sem venci
mentos, pa.ra tratar de seus interesses fôra. 
ào paiz.-:-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nlcando que, nessa data, o Senado enviou á 
sancção presidencial a resolução do Con
gresso Nacional, concedendo ao telegraphista 
cbefe da Repartição Geral dos Telegraphos 
AI va1•o Noya. Soares um anno de licença., 
com ordenado.-In te irada. 

Do Ministerio da Fa.zenda, de 29 do cor
rente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional: 
Por decn'eto n. 5 .155, de 5 de março do 

corrente anuo, resolveu o Governo, usando 
da autorização conferida no art. 4°, § 3° da 
lei n. 589, de 7 de setembro de 1850, abrir 
ao Ministerio da Fazenda o credito extraor· 
dinario de 100:000$, para occorrer ás des· 
pezas com a a.cquisição de n~vo mater•ia.l.e 
transferencia para. outro rred!O da Delegacia 
Fiscal do Tbesouro Federa no .Estado de Per· 
na.mbuco, em consequencia do incendio que 
ultimamente se deu no edificio em que func· 
cionavam aquella repartioão e a alfandegado 
referido Estado. 

Tendo-se despendido, por conta, desse ore· 
dito, a quantia. do 99:979$080 e restando 
ainda f~zer a despeza de 103:883$100, con· 
forme a demonstraoão apresentada pela. 
mencionada delegaci,a., em offl.cio n. 71, de 
14 de setembro proximo ftndo, peço v~s 
digneis de conceder o credito na importancia 
de 103:862$180 que, reunida ao saldo de 
20$920, perfará a necesearia para a reali~ 
zação daq uella. despeza. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1904, 
16° da. R.epublica.-Fra'?'ci~co de Paula Ro
drigues Al'Ves.-A' Oomm1ssao de Orçamento. 

Requerimento : 
Do marechal Rufino Enéas Gustavo Galvão, 

visconde de Maracujá, pedindo pagamento 
da importancía da. carta de sentença pa.ssa.
da. a seu favor contra. a. União FederaL-A' 
Commisaão de Orçamento. 

De Ma.rJa Pereira Guimarães, pedindo a 
peroepçlo do montepio de almirante a. que 
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tem direito como vi uva do almirante José 
Marques Guima.riies.- A's Commissões de 
Marinha e Guerra e de Orçamento. 

11. Demons~ração da conta de lucros e 
perdas; 

Fica sobre a mesa,até ulterior deliberacão, 
o. seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Poderão funccionar na União, 

em seguros marítimos e terrestres, as com· 
.:panhia.s nacionaes que receberam da. ante
rior superintendencia de seguros as cartas 
patentes de que tratava o regulamento que 
baixou com o decreto n. 4.270, de lO de .de
zembro de 1901. 

Art. 2.o As companhias nacionaes que 
teem funcaionado sem carta patente deverão 
requerel-o dentro do ·prazo de 30 dias, da 
promulgação desta lei, I'ealizando nos 30 
dias subsequentes o deposito respectivo no 
Thesouro Nacional ou recebedorias nos Es
tados. 

Art. 3. 0 As companhias estrangeiras que 
quizerem funccionar no paiz equiparar-se
hão em tudo ás companhias nacionaes. 

Art. 4. o Na séde de cada companhia exis-
tirão os tres livros seguintes : 

a) registro geral de seguros terr~s~res ; 
b) registro geral de seguros mar1 ttmos ; 
e) l'egistro ge~al de seguros maritimos de 

cascos. 
§ 1. o As companhia~ q_ue só operam ~m ~e

guros te1•restres possmrao apenas o pr1me1ro 
registro. 

Art. 5. o Estes t•egistrós se1•ão otllciaes no 
tamanho, pautados, riscados e impressos. 

§ I. o Nelles serão lançados com individua
ção e clareza todos os seguros etfectuados. 

Art. 6. 0 O inspector de segUl'Os assignará. 
o termo de abertura. destes registros, cujas 
paginas rubricará. 

§ 1. o Estes registros, cuja escripturação as 
companhias ~onservarão ~l~orosa~ente em 
dia, são os umcos a ser exh1b1dos ao mspecto_I' 
ou seus delegad~s sempre q_ue fore!D exi
gidos e sem necess1dade de a VISO prév1o. 

§ 2.o Concluido esse exame, o funccionario 
delleencarregado lavrará o respectivo termo, 
datando-o e assignando-o. 

A1•t. 7.o As compn.nhias, além da exhibição 
dos registros a que são obrigadas, enviarão 
ainda á Inspectoria de Seg~ros, até 60 dias 
depois de encerrados, os segumtes documen
tos em 30 de junho e 31 de dezembro de cada 

m. O capital dos riscos assumidos nas 
di versas espec~es de seguros ; 

IV. Relação dos· sini!ltros pagos ; 
V. Lista dos accionistas; 
VI. Lista dos directores, conselho :fiscal e 

supplencia. 
Art.s.o As companhias, quando transgre

direm os preceitos desta lei, incidem na ad
moestação e multa po1• parte do inspector e 
por ultimo, na. cassação do direito de fun
ccionar~m. 

Art. 9. o As companhias, quer nacionaes, 
quer E'strangeiras, são obrigadas ao deposito 
de 200:000$ no Tbesouro. 

Art. lO. Continúa em vigor o disposto no 
art. 61 do decreto n. 4.270, de lO de de
zembro de 1901. 

Art. ll • As companhias nacionaes e es
trangeiras ficam ob1•igadas a empregar 20 °/0 

dos saldos. de seus lucros líquidos apurados 
por balanço em effeitos nacionaes de apolices, 
bypothecas, :predios urbanos, a.cções de es
tra.das de ferro, companhias de tecelagem, e 
em geral titulas que tenham garantia. de 
ju1•os da União. 

Art. 12. As companhias acceitarão con· 
tra.oto de seguros no limite para. cada um de 
40 °/o sobre o seu ca.pita.l realizado e re
servas accumuladas, tudo empregado nas 
condições do artigo an te1•ior. 

Paragrapho unico. As companhias poderão 
emittir conh·actos de qualquer valor, rel!le· 
gorando o oxeesso lle limite acimll. estatuído 
em outt•as companhias, constando a designa
ção destas na.1•espectiva apolice. 

Art. 13. As companhias que effectuarem 
seguros, dei!dc que se não t&nha.m sujeitado 
á. presente lei e recebido dl.\ Inspectoria de 
Seguros a c~rta patente que as autorize a 
funccionar, soffrerão a multa de 10 °/o sobre 
o valor do contracto, pagos em partes iguaes 
pela companhia. quo fez o segut•o e pelo se
gurado. 

§ 1. o Um ec,ntracto feito nas condições 
previstas no artigo anterior é declarado 
nuUo. 

§ 2. 0 Metade da importancia da multa 
será entregue ao denunciante, ficando a ou
tra metade no Thesouro Nacional. 

Art. 14. Continúa em vigor o decreto 
n. 4.270, de lO de dezemb1•o de 1901, menos 
as alterações feitas nesta lei. 

anno: . 
r. Copia sellada, datada e ass1gnada, do ba· 

lanço da companhia. discriminando com in
dividuagão e clareza todc n activo e passivo; 

N .. 15. Revoga.m-se as disposições em con-~ 
trar1o. ·~ 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.
Felisbella Ft·eire, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201514:19- Página 3 de 18 

ANNAES DA CAMARA 

O ·Sr. Passos Miranda f) - que « já. constituam obj&cto do commercio 
Sr. Presidente;· na/resposta. que o estimav-el interno do Estado e se achem, assim, incor
representante de Pernambuco Sr. Elpidio de poradas a.o acervo de suas proprias ri que .. 
Fígueiredà llouve ·. por bem dar, Ul\ sessão zas». E' · isto o que diz à primeira disposição 
de sexta-feira,. ao sympathico orgão cvespar~ da lei. · . 
tino A N~t.icia, usou s. Ex. de conceitos e Qu,anto, porém, ct segunda, que fielmente 
proposições taes que não podem passar sem reproduziu, si bem que . com palavras di
reparos . e protestos da bancada. paraense, versas, diz S. E~. que ha. na lembrança, do 
que teriam _ .sido enunciados na sessão imme• governador do Pará. artiticio para · fraudar 
dia ta., de sabbado, si não fôra occu:par a tri· a. lei. 
buna.nessa sessão, dura."nte qna.si toda a hora Como se procura fraudar ou illudir a lei, 
do expW.iente, . o illustrado Deputado pelo si o alvitre lembrado pelo digno go-vernador 
Piauhy .Sr. Anizio de Abreu. do Pa1•á versa sobre imposto totalmente dis· 

Vou expendel·os agora, em substituição ao tineto daquelle que regula a citada lei~ O 
honrado _leade1· da bancada para.ense, o ultimo ê um imposto indirecto, v-ariavel em 
Sr. Arthur Lemos, a. quem incommodos de seu . quantum e -· l'ecahe sobre o producto ; o 
saude impedem de comparecer á Camara. primeiro é · directo, 11~o e atfecta as pessoas, 

Não venho revidar a questão que S. Ex. 1sto é, as casas commercia.es. · 
suscito\l a proposito da creação do imposto Si, porém, dadas estas differenças, sub
de patentes, lembrado pelo eminente gover- sistem os inconvenientes que a. lei intentou 
nador do Pará ao Congresso Legislath·o do supprimir, a consequencia a tirar dabi é que 
mesmo Estado, sobre casas commerciaes que ella ê falha, incompleta e não alcança, nem 
alli vendem aguardente ou alcool ; mu~ sim na lettra, nem no espil.'ito, quer dizer, na sua 
levantar apenas, ao -veio do que disse S. Ex., obrig~toríedade, todos os a.ctos e meios pelos 
arguições á guiza de censm·a.~. de todo ia- qua.es se .<litferenciem, sob o ponto de vista 
justas, como a. Camara verá mais uma. vez. do fisco, os productos dos Estados. 

Depois de algumas considerações S. Ex. o SR. AlfoNSO CoSTA-V. Ex. sabe que a 
disse: «Todos conheciam a necessidade de 
uma lei vedando aos Estadas o direito de· trl- intenção foi a.cabar com a guerra de tarifas 

entre os Estados. butar a producção nacional. •• » (interrompe a 
Zeitura.) 

Esta. necessidade me parece umilo -phantasia 
de s. Ex. 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDo-Porque 1 
O SR. PAssos MmANDA-« ••• e uma loi 

q1.1e pretendesse acudil--a seria uma let bi· 
zarra e exquisita., restrJngindb a capacidade 
tributa1•ia dos Estados, que pela· Constituição 
podem tributar a exportação, e esta. versa. 
sobre a p1•oduc~ão nacional, e não sobre a. 
estrangeira. >> 

0 SR. ELPIDIO DI: FIGUEIREDO-E qual ,foi 
a . intenção do legislado!' ~ 

O SR. PAssos MntANnA.-Ooncordará V. Ex. 
que a expressão- prodncção nacional- ê 
muito generica e, como tal, abrange mais do 
que S. Ex. teve int~nção de abranger: 

Mas, continua S. Ex.: « Aftnal ap~a.receu, 
a lei de 11 do junho deste anno, abolindo os 
impostos inter·estaduacs e só permittindo 
que um EtStado tribute mercadorias de outro 
quando o impostJ incidir, em completa. igual 
da.de, sobre as mercado1•ias similares da pro~ 
du.cção do Estado. » 

Não permitte só, dê-me licença :para. fazer 
o 1•eparo, a tributação das mercadorias simi• 

... lares, mas .ta.mbem das que não o são, desde 

é (•} Este discuJ•so »io foi revisto .Pelo OL't.\io1'. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - Não hat por• 
tanto. fraude ou artiftcio, porque ni.o h~ 
inexecução dolosa. da lei. O que existe sim
plesmente é a pratica. da um acto que a. 
prohibição da lei nlo a.ttingiu. 

O nosso honrado collega. Sr. Elpidio de 
Figueiredo diz ainda. que o productor do 
Pará nada tem que pagar; o imposto re
cabirá. sobre os productores dos outros Es• 
tados. 

Não reca.he, nem sobre o productor do 
Pará, nem sobre o de outros Estados, mas 
sobre o aommerciante, o intromis.sor da mer
cadoria ••• 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO-O commel"-o 
oia.nte é um intermedtario no p&garoento do 
imposto. 

0 SR. PASSOS MIR.A.Nl>A-. , • e confundir 
os dous ce.sos equivaleria. a. confundir os 
impostos de consumo e de importação, que, 
recahindo sobre o mesmo objecto (o :pro· 
dueto), só se distinguem pela. fórma. da per· 
cepção ou da eBbraaça.. 

Asseverou mais S. Ex. que os effeitos do 
ahitre lembrado pelo governador do Pará. 
serão os mesmos que a. lei de 11 de junho 
procurou remover, abolindo os impostOs in
ter·estaduaes . 

Senhores, na. complexidade enol'me e vasta. 
extensão que traz toda. instituição de um 
imposto qualquer, si se ·houvesse de a.ttender 
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a todos aquelles que dizem ou suppõem que 
o imposto, de .. longe ou remotamente, lhes 
será lesivo ou prejudicial, nada se faria, 
não se poderia impor tribut0 algum, porque 
ê .da. natureza. do imposto produzir effeito 
mais oumenos remotos. (Apoiados.) 

Vou imaginar um caso em que persistem 
os taes effeitos de que falla o nobre Deputado 
por Pernambuco, sem todavia taxar-se de 
um modo directo ou indirecto a producção 
do Esbdo ex.pJrta.dor. Supponha v. Ex . . que 
o Estado do Pará acaba com o imposto sobre 
a. aguardente pa.raense ou de outra qualquer 
procedencia, e tambem o imposto sobre as 
casas commm'ciaes que o vendem, tudo no 
estreito pé de igualdade por que V. Ex. sus 
pira.. Não obstante, da. renda geral do Estado 
tira elle o nccessario ·para a instituição de 
premios a.o productor de cachaça para.ense e 
oonferem-se-lhe esses premios, com os quaes 
fica em situação superior á do productor 
de Pernambuco, Bahia e outros. 

Pergunto a S. Ex. : haveria fraude~ 
S. Ex. para. ser Iogico devia dizel' que sim. 

O Estado de Pernambuco, como o da Bahia, 
como o do Sergipe, para ~e defenderem, 
que estabeleçam ta.mbem premios aos seus 
productores. 

Disse ainda o nobre Deputado que, «com o 
exemplo do Pará, os Estados só poderão fa
bricar para satisfazer o consumo local 
não lhe sendo, portanto licito entrar na 
luta da concurrencia». 

O:·a, justamente o quo o Pará pretende é 
a. concurrencia.. Mas concurrencia, Sr. Pre
sidente, se entende vida, porque sem ella. 
seria, no caso, um suicídio certo e fatal. 
.(Apoiados. ) 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIR.EDO-ESSa. indUS· 
t1•ia no Pará, si precisa desses artiticios, é 
porque não póde viver. 

0 SR.. PASSOS MIRANDA-Como não póde 
viver~ · 

Pela car.estia. da vida, pela elevação dos 
salarios e ditnculdades de meios de trans
porte, a producção da cachaça. paraense se 
vê em ~ituação inferior á de Pernambuco, 
isto é, a produccão ahi fica em condiçõ3s des
vantajosas á do Estado de ~ernambuco . 
. Que ha. de fazer o Estado desses municí

pios que vivem exclusivamente da cultura 
da canna. ~ 

Ha de abandonai-os~ Ha de permittir que 
elles morram em uma concurrencia d.esegua.l 
.com Pernambuco r 

E assim não pode1•ia. Estado algum estabe
leeer premios em fomento de qualquer 
-industria. 

A demais, a situação, de facto, continua
.ria a mesma. para a cachaça pernambucana, 
J)orque, si no regimen anterior á lei dos 

impostos inter-esta.duaes tal producto para· 
ense não pagava imposto algum, agora, eom 
a. medida lembrad,a, paga um imposto que 
lhe é devolvido em premios. 

O Pará não produz si quer pJ.ra o · torço do 
seu consumo e Pernambuco ou outro qual
quer Estado póde concurrer com do:Js terços 
a mais. 

O que se faz com relação á aguar.:lente é 
feito com :relação á industria p:1.sMril, sem 
queixumes dos Estados do Cea.l'á e Pia.ully. 
Teria. graça si o Estado de S. PJ.ulo viesse 
apresentar queixa ao Pará, porque temos 
uma lei que dá pramios ao plantio do café. 

O honrado Deputado a quem respondo suil
tenta uma opinião exquisita e vem a sel' que 
·os Estados devem procura.t• fomentai' aquel
las industrias que nelles já. vivem e podem 
prosperar. 

0 SR.. ELPIDIO DE FIGUEIREDO-Acha uma 
theoria exquisita? 

0 SR. AFFONSO CoSTA- Esta é que é a . 
natural. 

0 SR, PASSOS MIRANDA-Entendo que não. 
Quem se d(t aos estudos economicos sabe 

que não é recommenda vel a uma região 
qualquer entregar-se a.o cultivo de um pro
dueto unico, porque, dada uma c;·ise delle, 
não havia mais para. onde appellar. E' ne
cossa.rio fomentar e fectmolar todos os varios 
empregos de actividade, e, só assim, ha. 
progresso real. Este é o pensamento das 
administrações paraens.:s, a começar da do 
Dr. Paes do carvalho. 

Finalmente, um protesto contra esta phrase 
do honrado Deputado por Pemambuco : 
«O Pará·procm·a. roviver as guerras de ta
rifas». 

Senhores, não se l'evivc o c1ue não exiilte. 
Entre nós não existiu guerra de tarifas. Os 
impostos inter-estaduaes visavam dar recul'
sos ao Thesouro e p1•oteger levemente esta 
ou aquella industria, mas sem quo fosse~ 
prohibitivas ou pretendessem obstar a con
currencio. aos p1•oductas de outros EsGado. 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO- Tl'ibutava 
com a taxt\ de 70 réis c não · et•a. guerrear a 
aguardente de outras Estados ! 

0 SR.. AFFONSO COSTA dá um a.p:l.l' Le. 
0 SR. PASSOS MIRANDA- Antes da lei 

actual, já o Sr. Serzedello Corrêa dizia que 
o Pará. é que tinha da.io o precelente : 

Ao digno conterraneo respondeu, então, 
em memoravel pJlemica., o SJ.•. Arthm• ~ 
Lemos. 

tO singular representante dest3 Estado 
finge desconhecet•, que, muito antes de ser 
votado o orçamento municipal de Belém 
que elle «disseca», já o Ceará, ppla lei de .,. 
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agosto de 1895, sujeitava ao imposto de i O SR. PAssos MIRANDA-Vê V. Ex. pOl' 
1/2 o f• as merca.d.orias estrangeiras alli im-i conseguinte que, mesmo deante do imposto 
portadas; já. no Ceara, no Maranhão, na !lembrado, o Pará não revi veria. gue.rras de 
Parahyba, em Pernambuco e na Bahia ti-& tfl.rifas. 
nhamsido creados, e mantidos são ainda., I Sr. Presiden~e, não mo1•rerá a federação 
impostos sobre productos de ma.nufacturas J com o exemplo dado pelo Pará; ao contrario, 
nacionaes de outros Estados ; já Alagoas vingará, porque, mai::; do que esses laços 
chegára a estabelecer uma alfandega esta- federativos platonicos, em que muito se fala 
dual, quer para a importação nacional, quer rhetoricament.e, valem os serviços prestados 
para a ~~tt•angeira; já a Parahyba. creára o por um Estado qualque"t, seja á. União, seja 
curioso imposto de exportação de 20$000 a seus irmãos na feder ação. E os serviços 
por cabeça sobre .os trabalhadores que dalli prestados pelo Pará á União estão já consi 
sahissem á procura de melhor salario nos gnados em relatorios dos ministros rederaes, 
Estados; já o Piauhy, Paraná, Santa Ca- com elogios honrosissiroos e referencias á 
tharina, Rio Grande do Sul e outros tri- administração do eminente politico Sr. Paes 
butavam generos de procedencia estran- de Carvalho. 
geira e nacion!l-1, !!las nã<? delles p1•oprios, Como o Pará comprehende seus deveres 
sob a denommaçao de Impostos de gyro de solidariedade e de confraternidade entre 
mercantil, de estatistica, de pa.tentes, etc,)) os Estados podem dizel-o as duas honradas 

Aqui está Pernambuco, cobrando os im- bancadas do Cea1•á e do Rio Grande do Norte. 
postos inter-estaduaes desde época re- (Apoiados.) · 
mota. A morte da federação advirá si continuar-

o S A C F d ,. d mos com os ataques á autonomia economica 
• ..?-· .FFONSO OSTA- ez para e.Len er· dos Estados, pretendendo-se até cercear-lhes 

se, nao foi quem deu o exemplo. a competencia ti•ibutaria no que visa fomen-
0 SR. PAssos MIRANDA-Eu quero contes- to á protecção a suas industrias. 

tara V. Ex. neste ponto. Era 0 que tinha a dize1•, (Muito bem; muito 
Não digo que Pe1•nambuco tivesse dado o bem.) 

exemplo, não nego que elle tivesse conside
rado os impostos inter-estaduo.es como incon
stitucionaes. Eu aponto o Sr. Corrêa de 
Araujo, governador de Pernambuco, defen· 
dendo brilhantemente a constitucionalidade 
dos impostos inter-estadoaes. 

0 SR. ELPIDIO DEl FIGUEIREDo-Esta é outra 
questão. (Ha outros apartes.) ' 

0 SR. PASSOS MIRANDA-Perdão ; isto 
se refere á parte em que V. Ex. diz que o 
Estado de Pernambuco só mantinha impos
tos inter-estaduaes como represalia. a outros 
Estados. Pernambuco, quando os decretou, 
estava conscio da constitucionalidade, como 
o Pará. (H a apartes e protestos.) 

Mas, Sr. Presidente, a respeito de diver
gencias de tarifas aqui está um telegramma 
do honrado governador do Estado do Pará., 
que uma das folhas desta Capital já reprodu-
ziu: . 

«Deputado Arthur Lemos-O orçamento. 
da receita do Estado, publicado ha muitos 
dias, delle não consta o imposto de patente, 
porque ainda não se encontrou o me1o prati
co de distribuir premios aos productos .
Jlfontenegro. » 

Já. vê V. Ex. que, si houTesse intenção de 
' :rtJa.lmente f~rir a um Estado qualquer, seria 
. decretado o imposto de patente, lembrado 
, pelo governador do Pará, sem considerações 
de outra natureza. 

O SR. H?SANNAH DE OLIVEIRA.-Apoiado. 

O Sr. Elpldio Figueh•edo
Sr. Presidente, não posso deixar de dar 
pa.ra.bens a.o Congresso Legislativo do Pal'á, 
por não ter aceitado o al vi t1•e lembrado pelo 
governadol' daquelle Estado em sua mensa
gem ; não posso deixar de me alegrar e de 
ficar sa.tisfeito,referindo-me áquelle Congl·es
so Legislativo, porquanto, com esse acto elle 
veiu mostrar que não quer dal' o exemplo do 
insubordinação, de desrespeito á lei de 11 de 
junho deste anuo. (Protestos da bancada pa-
raense.) · 

Senhores, a questão dgve ser estabelecida 
em termos claros e precisos. 

Que pretende o Poder Legislativo Federal, 
quando votou a lei de 11 de junho~ 

Quiz proteger a. indnstria, prohibindo que 
os productos nacionaes fossem guerreados 
pela tarifas dos Estados, ou que esses mesmos 
productos tivessem facil entrada em todos os 
Estados, sem os obstaculos provenientes de 
mal entendidos impostos. (Trocam-se apartes 
entre os Srs. J?assos Miranda e Affonso 
Costa.) 

Sr. Presidente, si a. lei não tivesse por 
fim proteger a indusiria nacional não sei o. 
1•azão de sua existencia. . 

0 SR. PASSOS MIRANDA -V. Ex, que re• 
sponda ou apresente uma lei melhor. Ea 
digo que esta que ahi está. I\ã.O serve para 
co usa alguma, é falha e incompleta. E a.inda . 
hoje o repeti. 
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O SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-Então, a lei é mar a lei de ll de junho, tratando desigual-
inconstitucional~ mente a producçã.o dos outros Estados. 

UM Sa. DEPUTADo-Nunca a acceitamos 
como constitucional. 

0 Su. ELPIDIO FIGUEIREDo-Mas a ninguem 
é dado desrespeital-a. 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA- Pel'feita
mente, e nós a ~umprimos. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo- Cumprem, 
empregando arti:ficios par·a fraudai-a. 

O SR. HosANNA.H DE OLIVEIRA- Não; o 
que não podemos é abrir mão de direitos 
que a Constitu-ição nos dá, 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-Senhores, que 
foi que o governador do Pará. aconselhou ao 
Congresso? Que tributasse a aguardente no 
seu consumo .•. 

O SR. HosANNAH DE OLIVEIP.A - Não se
nhor, as casas commerciaes que vendessem 
aguardente •.. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- •.. que tri
butasse as casas commercia.es do Pará que 
vendessem aguu,rdonte e que o prodllcto 
desse imposto fosse restituído, a titulo de 
premio, aos productores do Estado. 

0 SR. PASSOS MIRANDA- Do Pará, não. 

0 SR. ELPIDIO FIGU8IREDO- Aos produ
ctores do Pa.l'.i, sim. 

0 SR. PASSOS MIRANDA-Ah! E' o pt•emio; 
tem l'azã.o. 

0 SR, ELPIDIO FIGt1ElREDO- E' clal'O, poi~, 
que o productor do Pal'á nenhum imposto 

· terá. a paga.r. 
0 SR. HOSA~NAU DE ÜLIYEIRA- Não se

nhor; paga. 

0 SR. AFFOXSO CoSTA- Mas recebe em-
premio. . 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Paga O itn
posto, sendo logo depois reembolsado da 
respectiva importancia. 

0 SR. PASSOS MIRANDA - Podemos ou 
não estabelecer o premio ~ 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- Ahi está a 
desegua.ldade flagrante. 

0 8&. PASSOS MIRANDA - Temos OU não 
o direito de dar o p1•emio? 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo- Não nega
mos esse direito, em these. 

O Sa:. HosANNAII DE OLLVEIRA- A lei é 
intch•amente executadn.. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Vamos á 
questão. 

0 SR. AFFONSO CoSTA.- 0 artificio é cla
ríssimo. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Os efreitos do 
acto aconselhado pelo governador do Pará 
seriam os mesmos dos impostos interes
tn.dua.es. 

0 SR.. PASSOS l\IIRANDA -Não, senhOl'. 

O SR. HoSANNAII DE 0LIVEmA-0S mesmos 
·que existiam antes da :promulgação da lei. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Qun.es seriam 
os effeitos economicos do novo imposto lem
brado pelo govcl'nador do Pará '? 

A gunrra aos prodrwtos dos outros Estados. 
para proteger a industriu, pa.raense. São 
estes os effeitos precisamente identicos aos 
resultantes uos impo3tos intcrestadoaes. 

Si um Estado póde continual' a perseguir a 
industl'i::t nacional, a titulo de proteger a 
sua, então, por coheroncia, revogue-se a lei 
de 11 de junho e continúe-se com o regimen 
dos impostos in tet>est:tdJaes. 

Sr•. Presiúen te, ha dia.s disse nesta Casa e 
agura r•epito: Pernambuco não foi um do&" 
primeiros E;tados a estabelecer os irnpostos 
in terestadou.es. 

Em 1895, eu era Deputado Estadual em 
Pornambnco e f•~zia parto da Commissão de 
Orçamento. 

Levantou-se alli a questão de poder-se 
pt•otogol' a aguardente de Pernambuco, que 
estava sendo despropositadamente tr•ibutada 
no Estado do Pará. Era então governador o 
nosso illustre companheiro, o Sr. Barbosa 
Lima. 

Não encontramos meios de evitar que o 
Estado do Pará tributasse a aguardente de 
Pernambuco. 

Em 1896, a mesma . q_uestã.o foi leva.nta.dt1 
no Congresso daquelle Estado, e só em 1897, 
fui que decretamos impostos protectores da 
industria do Estado, como me_dda defensiva 
e em justa rep1•esalia. 

Já vê, pois, o meu illustre collega, que me 
precedeu na tribuna, que, afilrmando ter 
sido Pernambuco um dos ultimos Estados a 
lançar mão de tae.s impostos, disse a. ver· 
dade. 

0 SR. PA.SSOS MIRANDA- E' o que fa- 0 SR. PASSO~ MIRANDA-O flUe 1 
zemos. 0 SR.. ELPIDlO FIGUEIREDO- Qae Perna.m-

0 SR. ELPimo FIGUEIREDo -Mas o que buco não foi dos primeiros Estados que esta.
não podem é, por meio dos premias. sophi&· beleceram esses impostos, 
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0 SR. PASSOS l'v!IRANDA- Nem eu disse 
isso. 

0 SR • . ELPIDIJ FIGUEIREDO-Não fallei om 
-constitucionalidade. Não crea.mos o imposto 
:porque achamos que elle t1•a.zia prejuizo á. 
Yida. economicu. do pu.iz. Era a gue1·ra de 
tarifas entre os Estados, como si não se . tra
tasse de Estados unidos, fol'ffi'-\ndo uma fe
deração. 

Sr. Presidente; creio que não ha. m·1is o 
que· di~r sobre . essa q ttestão. 

Termino, como. comecei, dando pu.rabens 
ao Congresso Legislativo do Pará, por não 
acceitado o alvitre iHegal e impatriotico do 
governador daqucl/e Estado. ( Apoiados e 
·ncio apoiados; muito bem, nwito bem,). 

PRlMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal pa.ra a votação das materias 
encerradas, passa.se â. materia em discussão. 

E' annunciada a continuação da 33 discussão 
do projecto n. 19J B, de 1904, que orça a Re· 
ceita Geral da. Republica. para 1905. 

Ü SR. PRESIDENTE -Tem a palavm O 
S.r. Calogeras. 

O Sr. Calogei•él..S- Antes de ·Pl'OSG· 
guir, Sr. Presidente, nas ob3el•vações que me 
suggeriram os reparos feitos elo nobre Depu· 
tado por Sergipe, na se3são do ante-hontom, e 
completar a res1Josta que iniciei naquelle dh, 
devo sa.llenhr que o discurso que então 
pronunciei, qual veiu res :mido na. acta. de. 
sessão, não está. de a.ccortl.o cbm as palavras 
que aqui prorcri. 

Não vae de minha pa1·te censura. a.o co1•po 
de redactores de debates; tmta·se de uma 
mataria arida, muito especial, e é compre· 
hensivel que em assumpto de technicidade 
tão accentuada, não pudesse ter sido appre· 
hendido o meu :pensamento pelos auxiliares 
da redacção de debate.~. 

Em todo caso, não assumindo a respon· 
sabilidade dos conceitos qae me foram attri
buidos naquella publicação, e NSCl'vando·'!:le 
o direito d.e publicar na integra o meu dis· 
curso, onde minha~ idéa.s vêm exaradas, 
continuo a palestra que encetei ante-hontem, 
escrevendo umas rio tas a margem do dis · 
curso do honrado Deputado por Se1•gipe~ o 
Sr. Felisbello Freire. 

0 SR. FELISBELLO FREIR.E -E eu acceito 
com prazer. 

ceita. de imposto de Importação ouru, e im · 
posto de importação papel. 

Não tinha. em mãos, no momento em qU.c 
faltei, o meu exemplar do relatorio do 
Sr. ::\Iinistro da Fa.zendà, ultimamente dis
tribuido, S3m o que poderia. immediata
mente fazer a prova do que eu acabava. de 
atllr.mar. 

No quadro n. 20, que acompanhou esse 
documento, vem o movimento total da. re
ceita ouro, confrontada com a receita papel, 
desde o a.nno em que foi iniciada essa du'
plica cobranç t , isto é, de 1900. 

Recordo-me da dat:1, porqutl fiz parte da. 
Commissão de Orçamen~o que instituiu esse 
regimen, em 1899. 

Nesse quadro vêm publicados ~s seguintes 
algarismos. . 

Em 1900, a renda out•o foi, desprozadas as 
fracções de conto de réis, 15.256:000$ e a 
renda. papel de 136.586:000$ no regimen em 
que não se cobravam ainda os 25 °/o dos ren· 
dimentos em ouro, e sem f1•acção menor. 

Em 1901 a cobrança dos direitos de impor· 
tação em ouro foi de 27.377:000$, papel 
111.965~000$. Quasi 112.000:000$000. 

Portanto, cresceram os redditos oul'o, cre
scel•am os redditos papel. 

Em 1902, aJga.t•ismos quasi definitivos por
que, pari.\ os ba.\anços ftna.es faltam poucos 
elementos de informação, vindos de I'epa.r
tições mais afasta.ti!l.s, o al,Puns documentos 
de despau. quo a.!nda não rora.m remettidos 
á Dil•cctol'ia ae Contabilidade pelo Ministe1•io 
da Marinha. e da. Guer1•a, pa1•a 1902, com ele
mentos quf\8\ proeisos de apreciação. cobra
vam-se 31.947:000$, ouro, para h.6.540:000$ 
papel. Cresaaram os 1•edditos ouro; cresce
i•am os redditos papel. Continuou, portanto, 
o pa1•allolismo da oscillação da,s duas verbas. 

Em 1903, da.dos imperfeitos,· pois que ha 
poucos mezes foi encerrado o exercício e 
ainda não foram recebidos todos os documen· 
tos de contabilidade necessarios para. o esta
belecimento do J;>:1lanço, a cobrança dos di· 
reitos de importação em ouro se elevou a 
27.316:000$, e em papel a 108.269:000$, 
quer dizet•, houve !liminuição, tanto na 
renlla. ouro com na renda papel . 

Portanto, feito o confronto na evolução 
da cobrança. desse impost'J, em uma. especie 
e na outra, desde a. data. de sua c1•eação, se 
verifica. que houve synchronismo absoluto 
nas moditlcações que uma. e outra soJfreram. 

Feita. esta. prova e não voltando mais sobre 
este primeiro aspeeto das questoes a ven
tadas pelo int.eressante discurso do nobre 
Deputado •.• 

0 SR. CALOGERAS- Fiquei em primeiro 
· ·Iosar, de~razer a S. Ex. a. prova publtca de 

qui! havia. tal ou qual inexactidão, pelo 
menos, naet.pressã.o, qua.ndo s. Ex. alludiu O SR. F.tilLlSBELLO F'R.EIRE - Muito ag~·a· 

... á falta ele con(}ordanch na evolução da. re· decido. 
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0 Sa. CALOGERA.s - ... pa.sgo a completar O regulamento expedido em 12 de dezembro 
l1S observações que fiz qua-nto ás companhias do anno passado não fez mais do que sanar 
de seguros. esses vicios de inconstitucionalidade, e ahi ha 

.Acredito que S. Ex. encarou o orçamento um ponto em que me causou surpreza: o ter 
da receita pelos seguintes aspectos - falta o nobre Deputado atDrmado existir alli di ver
de concorda.ncia no evoluir das rend<\S, ouro aidade de regimen para as companhias na
-a papel, proveniente da importação, ne- cionaes e estrangeiras; isto figura no correr 
cessidade da ravisão da Tarifa, legislação da todo o seu diseurso, discurso quo aliás não 
sobre companhias de seguros, bancos estran-_ foi revisto por S. Ex. o, portanto, ao enun
·geiros e lettras de cambio a prazo. - cia.r esse asserto, devo resalvar a possibi-

Quanto aos impostos de importação, inte- lidade de m·ro nas notas st~.mograpllic~ .. 
gralmente cobrados em ouro, quasi nada te- Em todo o de:mt•so doss:t brilh:tnte oração 
nho a dizer; e b1m assim quanto aos im- vem salientado o facto de que ha diversi
postos sobre a renda .. Evidentemente esta- dado do regimen entre as comp::tnhias na
mos evoluindo para o estabelecimento de- cionaes e ostt•angeiras . 
. .ftnitivo. de um. orçament~ ouro_. Poderá 0 sa FEI ISBELLO FREIRF _ E apontei os 
.haver d1vergenma quanto a veloCidade com f- t · ' " " 
que nos approximamos do alvo; mas é in- a.c os. 
contestavelmente que esse alvo é méta com- O Sa. CALOGERAs-As::;im, S. Ex. diz em 
mum dos esforços de quantos curam da sa- um trecho do seu discurso: 
nificação financeira do paiz. «Vemos na lei firmados os seguintes prin-

Quanto aos reparos que S. Ex.. füz sob1•e cipios: são sómcnte as companhias nacionaes 
lettra.s de cambio e negociações a prazo, não que fazem o deposito de 200:000$ no Thesou
insistiroi sobre esse ponto, não só porque ro para funccionarem no paiz; são sómente 
·não qum•o alongai' o debat3, como tambem as companhias nacionaes q'.le l'ctil•a.m 20:J/o 
porque não desejo reeditar considerações dos seus luct•os para applicar em hypothecas 
·desle o anno passado feitas nas discussões e titulos do paiz; são sómonte as companhias 
deste orçJ.mento. n:wiona.es que contr.btlClll para o paga· 

Si por aca9o o parecer da Commissão de mento da fiscalização sobre ellas mosmas; 
Orçamento não e3th'er de accôrdo com a são, finalmente, cllas que teem a obrigação 
orienta.ção que eu sigo neste assumpt.o, en- de communicar á Superintendoncia. do Segu
·tão, sim, na discussão das emendas explana. ros todos os movimentos internos que se 
l'ei m1is longamente o meu mo-lo de pensu.l' operem em seu seio. As comp~tnhlas ostran· 

Qua.nto a bancos estrangeiros, já. 0 ann~ geiras n~o sã.o o.bl'igadas a nada dls~~·." , _ 
passado tive occa.sião do salienta.l'. numa. li· . T~mm es~e ttecho p~r s~r o mali!i ca1acte 
geira troca de vistas eom 0 illustre DoputJ.do rrsttco do diScut•so do S. Ex •. 
pot• Sergipe, meu modo de vet• sobre 0 a.s· Q11er m~ parece.r, Sr. P:osulont~, o .~lgo·o 
sumpto e não vvm a pollo renoval·o agora. com a devrda ven1a, qu_e e~sas affiunaçoea do 

' . . . nobre Deputatr) nao cstao do inteira confor· 
Quando termme1 o mou dtscurso, for- midade com o texto do regulamento. 

çado pala. .hora.!. eu sa.lioncu.va.. a div13l'lii- Começa dealarando que as obrigaçõ3s que 
dado da altuaçao ~as compan~1as de segu· institue são referentes ás compannia.s de se
ros, fun~adas no regtmon antertot• á. ~e gula- guros de vida, te~·rc·.stres e ma ri ti mos, na· 
mentaçao de 1901, e a das companhw.s que cionaes oH estl'angeil'as. 
mais tarde se funda1•am. ., . o 

Quanto ás primeiras, de um modo geral, O Sa. FELISBELl·O l~REIRE-Lela o art. 8 • 
dev_o relembrar a grita, a campanha tt·~vada o Sa. CALOGERAS-Chegarei lá. 
na: 1mpren~a e no Cong;es3o, sobr>o 3: mcon- Essas comptlnhias de segurvs, de qualquer 
stttuc10nahda~e do reg1men estabolectdo pela origem, nacionaes ou estrangeiras, com séde 
regulam~ntil.çao. de ~901.. . no paiz ou fóra. d'elle. são obriga.d:ts a pro-

Esta l~co,nstttaciOnalldai~ v_1sava tres star a garantia inicial (primeiro desmentido 
p~n~os prmmpaes, sendo o prHneil'O a retroa· á affirmação de s. Ex.), em dinhoiru ou 
ct1V1d~~e do rogula.m~nto de .1901, sobre o apolic3s federae3; a estabelecer, quando 
exerctclo das ~ompa.nh1as ant~r1ormente fun· forem de seguros terrestres e maritimos, a 
dadas pela. dtíferença rlG reg1men e onus de reserva de 20 °[0 , a qu3 S. Ex. alludiu, e 
que nio cogita.vam os cont1•a.ctos. (Apa1·tes.) indica que devem ser empregados esses 20 oyo 

Não se trata de uma opinião minha, mas em valot•es nacionaes, apolices, hypotheca. 
de um julgado da justiça. federal, que sobre o de predios, títulos garantidos pela União, . 
ponto se manifestou do modo mais claro, pt·o· depositos em bancos na.cionaes, por praz<f " 
nunciando-se em um pleito nota vel, susten· nuno:1. inferior a 12 mezes, etc. 
tado parallela.mente em diecussão travada na Todas ellas são ainda obrigadas a fornecer 
imprensa sobre este assumpto. á Inspeatot•ia de Seguros, dentro dos pri-

Vol. V I 9-i 
I --. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/201514:19- Página 9 de 18 

ANNAES DA CAMAR.A 

meiros 60 dias do semestre seguinte, uma re
lação dos seguros effectuados e a publicar 
a.nnualmente, no Diario Official, e nas folhas 
de maior circulação o ultimo b~tla.nço das 
suas operações. (Apartes.) 

E, si fosse necessa.ria uma prova comple
mentar de que essas obrlgaçõe:l todas s:} re
ferem ás companhias estrangeiras tanto 
como ás nacionaes, poderia lêr um trecho 
bem cal'acteristico,que está no § 5° do artigo 
2_'b : ~A fornecer. aos seus sogurados um 
exemplar impresso e em língua pottugueza 
desse balanço.» 

Ora, sabido, como é, que as companhias 
nacionaes teem a sua escripta toda feita em 
portuguez, não era necessario impor-lhes 
essa obrigação, que tão sómente se applica 
ás companhias estrangeiras. 

Mas, eu não quero insistir sobre oste 
ponto e vou immediatamente á tm•ceira 
affirmação do nob1•e Deputado. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - V, El. 
affirma quo as actuaes companhias estran
geü·as, qua,ndo se formulou o regulamento, 
fizeram o deposito de 200 contos no The
zouro? 

O SR. CALOGER.AS - Quando se fez ore
gulamento, não existin. nenhuma. 

0 SR, FELISBELLO FREIRE - Elias fecha
ram as portas com o regulamento Murtinho, 
1nas continuaram a fazer sogu1•os clandes
tinos. 

Eu só desejava quo V. Ex.. mo respondesse 
si essas companhias estt•angeil•as, quer as 
novas, depois do regulamento, quet' M n.nte· 
riores, ,]á. fizeram o deposito. 

0 SR. CALOGERAS - Sim, de accordo 
com a lei e os decretos lle autorização. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE- Afiirmo que 
não. 

0 SR. 0ALOGERAS - Veremos. 
A terceira affirmação do nobre Deputado 

por Sergipe é quo sómente as companhias 
nacionaes contribuem para o pagamento da 
fiscalização que sobre ellas se exerça. 

Creio que S. Ex. tambem não sustentará 
este ponto deante do seguinte facto: é que as 
companhias estrangeiras, neste ponto de 
vista, são mais gravadas do que as nacio· 
naes. 

Ao pa.s:;o que as companhias nacionaes 
concorrem com uma certa quota pa.ra a. fis· 
calização, quota que no anno vigente foi 
fixada. em 2:500$, as companhias estrangei-

, .~as, que spifrem uma fiscalização continua, 
com um funcciona.rio ligado directa.mente a. 
cada uma dellas, concorrem com os venci· 
mantos desses funccionarios, que são, no 
minimo, de 6:000$ por anno. 

Portanto, neste ponto de vista, a fiscaliza
ção não só se effectua d.e um modo mais 
continuo, mais permanente, mais assíduo, 
como é ma.is onerosa para as companhias 
estrangeiras do que para as outras, 

Mas, diz S. Ex. que ha uma excepção 
aberta no art. 8° quando estabelece o se
guinte: 

«As companhias que funccionarem na data 
deste de~reto continuam sujeitas â.B leis vi
gentes ao tempo em que se instituíram, ou 
ás clausulcts dos decretos que autorizaram a 
organizarem-se a.quellas que dependiam da 
autorização do Governo. » 

Este artigo foi incluído no regulamento 
tão sômente em virtude de sentença passada 
em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Esta informação nem é minha; consta. de 
documentos publicas. 

Acl'edito, portanto, Sr. f>residente, que 
neste ponto que o nobre Deputado por Ser
gipe criticou, como representando uma ex.· 
cepção aberta em favor das companhias es~ 
trangeiras e contra as companhias na.cionaes, 
e que p1•ocurou caracterizar como uma evo· 
lução em sentido in verso áqueUa. que tinlta 
prevalecido em 1901, neste ponto permitta. 
S. Ex. a expressão, pois não vae nella. ne· 
nhum intuito que poss~t melindrai-o _....,. ftca 
ainda destruMo o seu asserto . pelo texto do 
proprio regulamEJnto. 

Por elle se evidencia que todos ossos onu.g 
e obrigaçõei devem se1• e são impostos ás 
companhias na.cionaes o estra.ngeh•as sem 
excepção do na tu1•eza alguma.. 

A razão pela qual foi incluido no regula
mento o.quelle artigo a que alludiu o nobre 
Deputado IJOl' Sergipe, da igualdade com· 
pleta d.a.s companhias de seguros pe1•ante a 
lei, foi a senten9a expressa do Supremo Tri· 
bunal Federal. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE -No terreno 
pratico, a igualdade ê manifesto.. Eviuen~ 
cia-se dos relatorins. 

0 SR, ÜALOGERAS - Eu li, para provar ~ 
tllese opposta á de V. Ex., o relatorio da 
Ministro du. Fazenda como o do funccionario 
incumbido desse serviço. Alêm da prova. 
r1ue ttcabo de fazer pelo proprio regulamento, 
eu trarei a p1•ova material das datas. 

DGvo agora dizer com franquoza ao nobre 
DeputL\do por Sergipe que nã.o comprehendi 
bem o alcance de algumas emendas por 
S. Ex. apresenta.das. 

Não sei, entretanto, si essas emendas 
fora.mpuollcada.s de fórma. a traduzir exa.ata.
mente o pensamento do seu autor; ignoro si 
em alguma dellas houve omissão de pala.~ 
vras. 
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Essa allegação assim em geral poderia ta~a. do que as das primeiras, e não de
parecer recurso de occasião; mas eu preciso seJ~ o nobre Deputado por Sergipe a. con-
melhor seu a~cance. . fusao dos dons regimens. 

Refiro-me a segunda em~nda., por S. Ex. Por esta razão, deade o cl)meço estava. eu 
apresent~da, em que s~ d1z que «nenhuma dizendo quo não sabia si a emenda traduz 
compa?hw .. pode~·a accmtar em cada. contra- exactamente a idéa de S. Ex. 
cto gar an t1a mawr a 40 o f o de seu capital e o s 
reservas realizadas no paiz, conforme a le· R. !'EL~SBELLO Fri.t:~RE- Traduz, mas 
gisla.ção vigente etc. » em relaçao a~ _companhias de segm·os ter-

' restres e marrt1mo!. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE-Sim. traduz O 0 Sa. CALOGERAS- Mas9 V. Ex.. c~te-

meu pensamento. · hende que a express5.o -nenhuma . compa-
0 SR. CALOGERAS- Neste caso, 0 c1ue 0 nhia -tanto abrange as que o:peram sobre 

n~bre Deputa?o fez com a emenda é, per- seguros de vida como as q·ue operam sobre 
m1tta. que o drga, revogar, em prejuízo dos seguros terrestres e marítimos. 
segurados, a. legislação vigente sobro 0 n.s- Neste caso, o nobre Deputado naturalmente 
sumpto. mandará um:1. emenda de redacção. 

Vou provai-o. Para mim é esta uma. questão ca.pital, 
As companhias de segueos se subdividem e entro ago1·a na aprocia.ção da omeada., 

e assim são classificadas no nosso regula~ mesmo a~sim rectifica.da. 
mento-, em companhias que operam sobre A adopção da. meuida, como se pôde de· 
se~uros terrestres e marítimos e em compa- prehonder do texto da emenda, teria conse
nluas q~e operam sobre seguros de vida. quencias muito serias sobre tt confiança que 

O reg1men para essas duas especies de em- essas companhias merecem, desle q ne a 
pt•e.zas _é tot.ahnente diverso : emquanto a ~arantia offerecida. actuahnente seria nota-
leglslaçao v1gente estabeleceu, desde 1895 velmente reduzida. 
para as companhias de ~;eguros terrestres ~ Vejo que S. Ex. ueseja que os 40 o I o, limite 
maritimos a obrigação do empreO'arem das ll!.axinw de cada seguro isolado, se appliquem 
reservas osta íntorias, .~o o/o em ~alore~ na- nao só ao ca.pita.l, como na legislação vi
ctonaos, obrigou as que operam em seo·uros gente, mas a este e tambem ás reservas rea· 
SObl'O a Vida a ter Offipl'OIJ'ada nos mesmos lizadas. 
valOl'OS [t tohlidttde do suas reservas E' um meio do elevar notavelmente o 

i: é comprehonsivel isto. Al~m do quo 0 seguro que cada companhia de per si póde 
limita para Cll.da seguro isolado t.lo 40 o;o' do taze1•, sem obrigação de resegurar-se em ou· 
capitu.l da ompreza. não se n.ppHca. sinão ás tras polo excesso acima do limite. Vejo nisto 
compu.nhins do seguros tOl'l'Oôtrcs 0 mari- claramente diminuição de garantias para o 
timos, pelo§ 2" do art. 25 da lei n 1 144 segurado. Não só se a.ugmenta o risco de 
de 1903. · · ' cada em preza, como se e~ita a distrib11ição 

do mesmo l'lsco por uma. area ftn~nceir& 
maior, como acontece no caso do rcseguro 
obrigatorio. E' voltar Mraz sobro uma. con
quista que o relatol'io do Ministro da. Fa· 
zenda caracteriza, quando alludo á espe
culação de algumas compa.nhias que, com o 
capital realizado da 200:000$, assumiam re· 
sponsabilidades no valor de 55.000:000$000. 

O SR. F.c.:LISRELLO FamlH.E:-V. Ex. pcl•mitte 
um apat•te ? Eu applico a disposição da 
emenda ás companhias de seguros terl·es
tres e maritimos ; é destas que estou tra
tando. 

0 SR. CALOGERAS-Bem; é por iSSÇ) que 
eu e~tava dizendo ao nobre Deputado por 
Sergipe que era necessario muita clareza 
m~ita precisão, :pois qual está, sua emend~ 
unliic~ dous regimens diversos. Neste caso 
desde Já cu acharia... ' 

0 SR. FELISBELLO FREIRg - Acceitarei a 
lembrança. de V. Ex. 

0 SR. CALOGERAS -·Não; não digo que 
concordo com a idOa do nobre Deputado· 
mas, desde que o pensamento de S. Ex. é o 
que a.ca.ba. de exprimir, convém torna.l·o 
~ais claro, dizeP que a disposioão se applica. 
tao sómente ás companhias que operam sobre 
seguros terrestres e marítimos, porque, 
quan~o ás _que operam so~re seguros de vida, 
a leg1sla~mo que as rege é outra, ma.is aper-

Acredito que :por esta fórma tomei em 
consideração os pontos ca.:pitaes do discurso 
Que S. Ex. proferiu nesta Casa, tant<> na. 
parte referente ao mecanismo do im:posto de 
impo1•tação, como qun.nto ao imposto global 
sobre < ~ renda e, especialmente, a respeito 
desta questão rola. ti v a á legislação vigente 
sobre oompu.nblas tle seguros. 

Reservo-mo para uar informações comple
monta.res, si s. Ex. o desejar. na discussão 
das emendas, quanuo vier a debate o parecer 
respectivo. (Muito bem; muito bem. O orador d 
mttito comprimentado. • .. 

Comparecem mais os Srs. Enêa.s Ma.rtins, 
Aure~io AmoriiJ?-, Carlos d~ Novaes, Rogerio. 
de Miranda, Indw do Braz;il, Raymundo Ar• 
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"thur; João Ga.yoso, Bezerril Fontenelle, Vir-' Tem a palavra o Sr. Medeiros e Albu
·gilio Brigido, Francisco Sá, Frederico Borges, que:-que. 
Eduardo Studart, Sergio Saboya, Pe1•eira 
Reis, Albe.rto Maranhão, Trindade, Teixeira O S:a.•. 1\-'.ledei:a.-ós e Albuquer
de Sâ, Celso de Souza, Medeiros e Albuquer- que-Na segunda discussão do Orçamento 
que, José Marcellino, Esmeraldino Bandeira, da Receita tive occasião de a:presentar duas 
Moreira Alves, Estacio Coimbra, Pedro Per- emendas. A Commissão, pronunchndo-se 
-nambuco, Rodrigues . Doria, Oliveira Valia- sobre ellas, posso dizer que me passou duas 
dão, To:,ta, Bulcão Vianna, Felix: Gaspar, r(Jsteiras.. A expressão não se póde consi~ 
Augusto de Freitas, Rodrigues Lima, Eduardo dera1• prodigiosamente elevada; mas refere
Ràlh~, Bernardo Horta,Galdino Loreto, He- se ao!!! subtel'fugios com que, em ambos os 
redia de Sá, Irineu Machado, Nelson de v as· ca.sos, o relator desviou a questão principal 
.concollos, Bulhões Marcial, Oscar Godoy,Au· e apresentou substitutivos, que diziam mais 
gusto de Vasconcellos, Erico Coelho, Belisa- ou menos a mesma cousa; mas podadt:t, atte
.rio de Souza, Henrique Bo1•ges, Cruvello ca.- nuada, desfigurada •.. 
valcanti, Pa.ulino de Souza, David Campista, Quanto á. emenda sobre o art. 10 da Con
Lamouniel• Godofredo,Carvalho Britto, Fran· stituiçã.o,embora. não tenha sido acceita. como 
cisco Malta, Bernardo Antonio, Benedicto de principio, está admittida. como pratica. 
Souza, Lindolpho Set•ra, Abdon Baptista, EH- Agot•a, chamada a. attenção para este ponto, 
seu Guilherme, Soa1•es dos Santos, .lu venal será difficil desviai-a. o essencial está, por
Miller, Rivadavia Corrêa, Victorino Mon- tanto, feito, a.o menos no.s limites do que era 
teiro, Jame3 Da.rcy, Domingos Mascarenhas possível. 
e Vespassiano de Albuquerque. A emenda em que eu pedia que nenhuma 

Deixam de comparecer, com cansa parti· isenção de dh'eitos fosse concedida, sem pu
cipada, os Srs. Paula. Guimarães, 'Vanderley blicação pl'évia da lista minuciosa de todo o 
de Mendonça., Raymundo N01•y, .Al'thm• IJc- material impo1•t':l.do, sofft•eu duas impugna
mos, Antonio Bastos, Guedelha. Mourão, Tho· ções. A p~·imeira foi a respeito d:1 isenção já 
maz Ca.valcanti, Paula o Silva, \Valfredo concedida. por contl•a.cto 11 diversas em
Leal, ArGhu1• Orlando, Joviniano de Carvalho. prozas. A outra, quanto ao embaraço que 
Neiva, Leovegildo Filgueira.s, Ca.st1•o Rcbel· traria ao expJJiente a publieação previa da 
'lo, Vergnc ue Abreu, Pinto Da.nt.a.s, Tolentino lista. 
dos Santos, Marcollino Moul'a,Corl'Ôa. Dutra., De facto, eu susj)eito que a. Commissão não 
Mello Mattos, João Baptista, Silva. Cast1•o, julgou com toda a serenidade a minha pro
:Beza.ma.t, José Bonifa.cio, João Luiz, Carlo~ 'pGsta. Como pouco antes eu tinha discutido 
Peixoto Filho, Ponido ·Filho, Francisco Ber- na. imprens:llt, o caso de utna isenção, a. meu 
na.rdino, Bueno de Paiva, João Luiz Alves, ver h•regula.r concedida. pelo Ministro da. 
Leonel Filbo, Ada.lbel'to Ferraz, Anto~io Za· Fazenda, Sltppoz que se tratasse de uma me· 
carias, Hen1•Jque S:11les, Car!os Otton1, Ma.- dida. de occa.sião, visando especialmente o 
noel Fulgen~lo, Rodolpho Pa.t.xão, Padua. Re· actual administrador da. -pasta.. 
zende, Jcsumo Cardozo, DomJDgues de Cas· , . 
tro, Francisco Ramiro, Valois .de castro, Re- E u~ engano. A m~dtua .me pu•ace ,nece-
bouças de Carvalho, Arnolpho Azaveio, Fel'· c~s~arta, com os mats ac~r~os e ener~tcos. e 
nando Prestes, Eloy Chaves, Leite de Souza, v1gllantes de quantos mmtSii!.'OS possam 1r 
Alvaro de Car.valho, Azevedo Marques, Ro· p:1ra o :rhes~ur.::>. . . 
dolpho Miranda, Aquíno Ribeiro, ca.ndido d.e ~as 1sençoes pedr~as, ha muitas, vezes 
Abreu, Carlos Cavalcanti, carvalho Cha-ves, obJecto~ desnece~sar1os âs empreza.~, para 
Luiz Gualbe1•to, Marçal Escobar, Barbostt os s.arvtços espemaes, a que es::.e favor é con-
Lima, Angelo Pinheiro e Campos Cartier. ced1do. 

E sem causa, ós Srs. Cunha. Machado, João Mas, po~· abuso, entre outros indispen· 
Lopes, João Vieira, Moreira Gomes, Amcrlco saveis, entram tambem alguns que deviam 
de Albuquerque, Virlato Mascarenhas, Ber- ser ex~luidos. Isso, porém, á primeira vista 
nardo Monteiro, Ribeiro Junquaira, Astolpho escapa. Outras vezes, os objectos são real
Dutra, Carneiro de Rezende, Bernn.rdes de mente precisos ; mas a emprez1: re~eb3 
Faria, Camillo Soa.I'es Filho, Sa.bino Ba.1•roso, muitíssimo mais do que o seu serv1ço e~1ge. 
Olyntho Ribeiro, Ca.millo Prate3, Bernardo Como o Thesouro se ha. de oppor ~ Na.o se 

·de Campos, Costa Junior, Amaral Cesa.r, pôde esperar que os empregados de lá, a. cada 
Paullno Carlos e Alfredo Varella. nova requisição, vão somma.r todos os pedi· 

dos anteriores. ~uita. cousa escap1. E, tanto 
esca.pa., que eu. S3ria ea.pa.z de cita.r á Com· 
missão ctivel'BOS factos desta nl. tureza, de 
que nem os ministros, nem as repartições 
podem ser accusados ; mas foram illudidos. 

O t!h.:. Prealdente- Continúa. a 
: 3• discaaã.o do project·> n. 199 B, de 1904, 
que orça a Receita Get•al da Republica pa.ra 
1905. 
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-A publicação póde ser um correctivo. E' a 
possibilidade da. fiscalização por parte de um 
grupo de interessados muito maior e que 
chamará a attenção do proprio ministro. 

Ha. mesmo abusos para. os quaes o c~stigo 
unico é ':1 publicidade. Calculem, por exem
plo, a -hypotheso de um diplomat:L que 
receba do estrangeiro, para negocio, uma 
mercadoria qualquer. O facto não é de fan
tasia ... Aqui e em outros pa.izes se tem dado. 

Cre~o mesmo ter lido na imprensa que em 
certa occasião houve um ministro americano 
em Lisboa, que importou 13 pianos, a um e 
um, successivamente! 
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emenda tira apenas ao Thesouro trabalho: 
não o desfalca de um real. 

Quanto á t~rc~ira emenda, espero o paro~ 
cer da. Comm1ssao. Todos conhecem o incon
veniente da :propriedade de mão-morta ~ 
immohiliza-sc por annos e annos, ás vezes 
por secul:?Q c soculos, em poder de qualquer. 
corporaçao e nunca, por isso mesmo, paga. 
mais imposliOS de transmis::;ão de :propriedade. 
Para obviar esse inconveniente, eu creio qm~ 
seria justo submettel-a a um imposto'~ 
porcional ao de transmissão de propriedade~ 
de 30 em 30 annos, prazo que fixei, por ser o 
da pre~c1•ipção para a propriedade immovel. 

Creio que a medida é razoavel; m:; s en· 
trego-a ao estu<.lo do digno relator da Re
ceita. 

E eram só estas as breves considerações 
quo desejaya fazer. 

Afinal o· abuso se tornou evidente. e foi 
a djvulgação pela imprensa que o fez chamar 
ao decoro do cargo. E' evidente que nin
guem pensa em oppor-se á p:-erogativa diplo
matica.; mas esse e outros abusos ficariam 
um tanto cohibidos quando a publicidade os 
expuzesseá critica. O Sr. Eduar(lo Rarnos (')-

E será a medida difficil de executar? Não Sr. Presidente, ha de V. Ex. recordar-se de 
vejo por que. Cada requerente fará acompa- quo na sessão do anno passado, em dezembro, 
nhar o seu requerimento de uma lista em requeri que a Ca.mara pedisse informaoões 
(luplica.ta. No mesmo momento em que uma ao Governo sobre concessões em vigor dos 
for enviada á Alfandega., outra irá para. o terrenos de marinhas, para o fim de explo
Dim·io Official. Si se tratar ou de particular ração das areias monazíticas. Nes~a. occasião~ 
ou de alg~m Estado, elle que vá ou mande apresentei uma. emenda que teve parecer 
ao Di.ario pagar a impressão. Si se trata1• de calorosamente fa.voravel da respectiva Com· 
diplomata, a despeza correrá po1• conta do missão. Mas, por um qui 1wo quo que nãa 
Ministerio das Relações Exteriores. vem a.o caso lembrar, a Camara votou contra. 

Uma circumstancia me parece importante: a emenda, por entender que e lia estava. 
que a publicação seja previa. Do contrario, prejudicada por outra emenda a.naloga. vo
nada se fará. E' indispensavel tornar a. pu- tada no Orçamento do Ministerio da Viação. 
blicidade condição de isenção. NOs estamos Verifiquei :posteriormente que não havia_ 
legislando, não é na Franca, nem no Japão: tal analogia. A medida, necossat•ia então, 
ê no Brazil. E no Brazil nós sabemos o que continúa a sel·o hoje. 
valem essas disposições para serem feitas de- Não recebi naqnella occasiã.o as informa
pois. cDepois» é parente de «nunca mais» .•. ções solicitadas por V. Ex. ao Ministerio da 
Obtido o favor, a publicação não se faz. Fazenda em virtude de requerimento appro-

Outra emenda que eu apresento é a que vado. Essas informações vieram e constam 
se refere á passagem do imposto de indus- do seguinte officio, que pmso a ler : 
tria.s e profissões para o Districto. E' por c Sr. 1 o Secreta rio da C amara dos Depu
conta deste que a União o cobra para .custear tados-Sa.tisfazendo o que em virtude de de· 
a metade dos serviços de policia, bombeiros liberação desi!a. Camara, requisitastes em 
e justiça local. A cob1•ança é, porém, detes· officio n. 446, de 15 de dezembro ultimo, 
tavel. Basta dizer que, ao passo que o im- cabe-me communicar-vos qv.e nenhttma con. 
posto predial e o de alvarás de licença. c1•es· cessão, autorizaçao de licença existe em, vigor 
cem de anno para anno na Municipalidade, o para a ea;ploração de m•eias mona.ziticas ou 
de industrias e profissõe3,forcosamente paral- outros mineraes e metaes em terrenos de pro
leio a esses dous, decresce estupendamente. priedo.de da Uniüo, não compz•ebendidos nos 
Pois bem: que a União diga quanto espera editaes publicados em 1903 para arrenda.· 
desse imposto, para que, sommando ao de mento da referida exploração em taes ter· 
transmissão de propriedade, chegue para os renos no Estado do Espírito Santo. 
encargos do Districto. Este cobrará até E' certo, entretanto, que Jolm Gordon ex· 
aquella quantia e irá remettendo. immedia- trah~u areias monazíticas de terrenos de 
tamente para o Thesouro. Si houver saldo, lmarmhas no Estado da Bahia, que lhe estio 
:ficará para a municipalidade. Nesta, o ser· aforados e exportou-as de outubro de 1898 
viço de co branca das rendas, admiravelmente a dezembr? citado, na quantid-ade d.o ' ' 
organizado pelo Dr. xa·vier da Silveira., 7.114.219 kxlogrammas e no valor otllcia.l 
mantido e melhorado pelo Dr. Passos, está 
muito melhor que na repartição federal. A (·) Eeto discu1·•o uio fui rnista pel() oralltr~. . 
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de 3.385:184$700, tendo pago áquelle Estado 
a quantia de 1.178:411$065 de direitos de 
exportação, estatística e outras taxas, con
forme pôde verificar a respectiva Delegacia 
Fiscal do Thesouro Federal e consta do seu 
officio n. 29, de 22 de fevereiro do corrente 
anno. 

Saude e fraternidade.- (Assignado)Leo
poldo de Bulhões. » 

Em vista dessas informações, está de· 
monstrado que tinha todo cabimento a minha 
emenda do anno passado e que reproduzo 
agora. 

Entrego-a á sabedoria da Commissão de Or· 
çamento, certo de que ella encerra questão 
da mais alta relevancia e do maximo in te· 
resse para os cofres da União. 

A Commissão lerá as informações minis· 
·tradas e terá ensejo de verificar que esta 
emenda, que é, como disse, reproducção da 
anterior, tem todo o cabimento. 

Eram essas as considerações que tinha a. 
fazer. 

O Sr. Urbano dos Santos
Sr. Presidente, em nome da Commissão de 
Orçamento, venho apresentar ao projecto 
em discussão diversas emei!das, que envi() â 
Mesa. 

Entre estas existem tres, para as quaes 
quero chamar particularmente a attenção da 
Camara e de V. Ex. 

Uma é referente ao regimen dos portos. 
A Commissão ainda não chegou a accordo 
sobre uma fórmula definitiva a apresentar 
sobre este assumpto; mas provisoriamente 
apresenta ao projecto a emenda que envio, 
reservando-se o direito de propor outra 
fórmula mais cenveniente para substituir 
esta. 

A segunda é u.ma emenda referente ao 
porto do Rio Grande do Sul, sobre a qual 
procedem as mesmas considerações que ex
pendi a respeito da primeira. A Commissão 
se reserva o direito de propor alguma cousa 
mais conveniente ao regimen desse porto, si 
isto se lhe afigurar necessario, quando tiver 
de dar parecer sobre as emendas apresen
tadas. 

A terceira é uma emenda que restabelece 
as taxas sobre a cerveja, mas unicamente 
sobre a cerveja preta; derogando, quanto a 

- esta, o que está actualmente preceituado na 
lei de orçamento vigente. Esta emenda não 
traz a minha assignatura, porque discordei 
da Commissão neste ponto; entretanto, está 
subscripta pela Commissão e apresento-a á 
consideração da Camara. 

Vêm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao p~·ojecto n, 199 B, de 1904 

Onde convier: 
Fica isento de direitos o material electrico, 

importado pelos Estados ou municipalidades, 
com applicação a estabelecimentos ou des
envolvimento de tracção, força e luz, respei
tado o disposto no art. 8• do decreto n. 947 A, 
de 4 de novembro de 1890, 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
Estevam Lobo.-Christino Cruz .-José Euse
bio.-Dias Vieira. 

Onde convier: 
Art. Os direitos de importação serão 

cobrados integralmente em ouro, com o aba
timento de I o f o sobre as taxas da Tarifa 
aduaneira em vigor. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1904.
FelisbeUo Freire. 

Na classe n. 35, art. 1.033. Suspensorios 
de borracha, cobertos de algodão, 15$ o 
kilo. 

Mataria prima-Borracha coberta de al
godão para suspensorios, 4$ o kilo. 

Suspensorios de algodão sem borracha, 
14$ o kilo. 

Suspensorios de seda, com ou sem borra
cha, 56$ o kilo. 

Classe 35, art. 1.028. Onde diz-armação 
para chapéos de sol etc., taxa, 1$500-diga-se: 

Armação sem punho ou com cabo inteiriço 
de canna virada, l$500 o kilo. 

Armação com punho, 3$ o kiio. 
Sala das sessões, 29 de outubro de 1904.

F elisbello Freire. 

Sub·emenda á emenda dos Srs. Neiva e 
Felisbello Freire : 

Accrescente·se: deduzida a importancia de 
5:000$ para auxiliar annualmente o Lyceu 
Salesiano do Salvador no Estado da Bahia. 

S. R.-Sala das sessões, 31 de outubro de 
1904. -Ignacio Tosta.-Felix Gaspar.-Do
mingos Guimm·ães. 

Altere-se a tarifa, estabelecendo a seguinte 
taxa: 

80 réis por cada kilo de resíduo de pe 
troleo. 

E' o que tenho a dizer por emquanto, e S. R.-Sala das sessões, 31 de outubro de 
envio á Mesa as emendas. 1904.-Ignacio Tosta.-Felix Gaspar. 
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Onde convier: 
Art. Ficam isentos de direi tos os ma· 

teriae~; importados para o serviço dos muni
cípios, afim de serem applicados ··em calça
mentos, embE~llezamentos e melhoramentos 
:pulJlicos, inclusive os machinismos proprios 
:pa1·a. britar pedras e macadamizar ruas; 
ma.n tido, porém , o disposto no decreto 
n. 947 A, de 4 de novembro de 1890, quanto 
ao similar preparado no paiz, desde 4.ue o 
transporte nã.o fique mais dispendioso do que 
o do importado do estrangeiro. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
Christino C~uz. -Raymundo A~thu~·. 

Classe 4a., Art. 60.-Manteiga de leite: 
Diga-se: I$600 o kHo em logar de 1$200. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
Lamouniet· Godofredo. 

Ao art. 2°, onde convle~·: 
A conceder franquia postal â correspon

dencia, impressos e publicações do Instituto 
de Protecção e Assis ~encia á Infancia desta 
Ca.:pital. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
E. Studart. 

Ao n. 64. As quotas de beneficios de lote
ri<:~s que não forem pagêtS aos Estados por 
qua.lquel' circumstancia reve:terão em par
tes iguaes para as obras do Lyceu de Artes e 
ofilcios, Orphelinato do Bom Pastor e Insti
ttito de Protecção e Assistencia á lnfancia 
desta Capital. 

Sala das sessões, 31 d·e outubro de 1904.
E. Studart, 

Ao n, 30, do art. 1°: 10 % sobre os dous 
maiores premios das loterias municipaes 
com applicação especial ás obras. do Lyceu 
de Arlies e Ofilcios, Orphelinato do Bom 
Pastor e Instituto de Protecção e Assistencia 
á Infancia desta Capital. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
E. Studart, 

O sello das patentes dos dllciaes da guarda 
nacional, nos Estados onde não houver dele· 
ga.cia fiscal, será pago nas collectorias dos 
municípios a que pertencerem. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904.
Pereira Lima. -Cruvello Cavalcanti.- Julio 
Santos.-J, c. 1'eia:ei,·a Branddo.- Henri· 
gue Borges. -Ga~vao Baptista,-li'ideUs Alves. 
--Mauricio de Abreu. 

Onde convim• : 
O Governo provi.lenciará no sentido do 

serem rostituidas aos cof1•es da União as 
quantias correspondentes ás areias monazíti
cas ou outros metaes e minerios, retirados 
das marinhas, sem precedencia de concessão 
para is:m de-vidamente outorgada pelo Gover
no Nacional, empregando as medidas acaute
latorias dos direitos da União contra. os que 
iniciarem ou proseguirem em explorações 
illegaes. .- ~~-;.~ 

Outrosim, fica o Governo autorizado a 
abrir concurrencia publica para a explora
ção de taes areias e guaesquer outros mine
raes existentes em terrenos do marinhas, 
sem embargo dos aforamentos ou arrenda
mentos de taes ter1•enos, uma vez que se 
verifique não terem sido feitas, ou não este
jam em vigor concessões especiaes ou con
tractos para a sua exploração, na fórma das 
leis federaes. 

S. R. Sala. das Commissões, 29 de outubro 
de 1904. -Eduardo Ramos. 

Accresccnte-se onde convier : 
Art. Todos os bens immoveis situados 

no Districto Federal e pertencentes a socie
dades ou associações de qualquer natureza, 
ficam de 30 em 30 a.nnos, contado este prazo 
da data. da acquisição, sujeitos a um imposto 
exactarnente equivalente ao de transmissão 
de propriedade. O valor dos referidos im
moveis será calculado pelo do minimo ne
cessat•io pu,ra a desapropriação e só rocahirá 
sobre as propriedades que não est.sjam 
isentas do i. 'lposto predial, ou por lei mu
nicipal, ou pol' lei federal, anterior de 1892 
e ainda não revogada pelo Governo do Dis
tricto, em favor do qual sorá cobrado o noTo 
imposto. 

Sala das Commissõcs, 29 de outubro do 
l904.-Medei1'0S e Alb~tqtterque. 

Accrescente-sc o.o art. 4° : 

«A publicação minuciosa da lista. de todo 
o material importado com isencão, com
prehPndendo o. relação detalhada da quanti· 
dade, qualidad.e, marcas e valor dos generos, 
precederá a retirada da. Alfandega dos ditos 
generos. Para as que sejam feitas em vir
tude de contracto, a publicaçã.o correrá. pelo 
Ministerio com quem fõr lavrado o referido 
cuntracto. Para as requisitadas pelo Coryo 
Diplomatico e Con~ular, pelo das Relaçoes 
Esterio1•es. "··- . · ····· 

Sala das sessões, 31 de outubro da 1901.
Jlfedeiros e Albuque1•g_ue. 
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Art. Fica o Governo autorizado a trans. 
ferir ao Governo do Distrieto Federal a co
brança do imposto de industrias e profissões : 
as sommas <1.rrecadadas por este até a con
currencia da quantia. com que ~lle deve. en
trar para os cofL•es da União serão recebidas 
QID deposito e entregues ao Thesouro nas 24 
horas subsequentes á arrecadação. 

ú:J,2 8essões, 31 de outubro de 1.904.
e Albuque1·qv.e. 

· A(;c;.·c::i•::cnte-se onde convier: 
Fica prorogado ate 31 de dezembro de 

1905 o prazo de que trata o n.rt. 20 dn. lei 
n. 1.144, de30 de dezembro de 1903. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904 . ._; 
Vespasia11o de AUntque1·que.-Francisco Sd. 

'Fica alterada da fórma seguinte a classe 9"
das Tarifas: 

N. 90. Fructas verdes: uvas, peras, pece
gos e semelhantes, kilogramma $300-25°/o. 

Azeitonas <le qualquer qualidade, kilogram
ma $100-25 °/o. 

N. 91. Quaesquer fl·uctas, cocos ou nozes, 
classiftcadas ou não: Em conserva de espírito, 
de calda, em massa, geléa ou 1•echeadas, kilo 
l$400-60 °/0 • 

Em doces seccos ou sem calda: crystal
lizadas ou de qualquer modo propa1•adas, 
kilo 2$400-60 ° J o• 

Sala das sessões, 31 de outubro de W04.-
Henriqu.e Borges.-/. C. Te·ia:eira Pt•cmdao. 

Onde convier : 
Art. Fica o Govemo auto1•izado: 
I. A pro rogar até 9 ho1•as da. noite a visita. 

de entrada aos vapores de linha regular. 
Os empregados incumbidos das visitas tanto 

aduaneiras, como de policia e saude, são 
obrigados a executar esse serviço indepen · 
dentemente de maior remuneração, podendo, 
entretanto, o Ministro da Fazenda. arbitrar
lhes uma gra tiflcação por esse accrescimo de 
serviço, a qual será paga pelas companhias 
proprietarias dos vapores que go~arem deste 
favor. 

II. A prorogar ou altorar, de accordo com 
os interessados. o regimen instituído para o 
Banco da Republica do Brazil pela lei n .689, 
de 20 da setembro de 1900, podendo transi
gir <3 su bmet.teudo posteriormente o acto 
re~.•pectivc à approvaoão do Congresso Na
cional. 

!1.l't. , U::; r:~ hl.'icantes, negoci"nte$ e mer
ca.t!ol'eil ~rnlmlanl(~s de mercadorias sujeitas 
:t u dl;osto (te ~ox;sumo, deverão rl:!gia~t·ar 
itmn&almen '··~, ;, t•~ :n de março, nas estaoões 
itscae;:, '1ompeh?n~.e3 não eó os esta.helecimen-

tos que tiverem, como os nomes dos indiví
duos que empregarem na. venda ambulante, 
ftcando nesta parte alterado o a.rt. 4° da lei' 
n. 641, de 14 de novembro de 1899. 

Sala das sessões\ 31 de outubro de 1904.
Cassiano do Na3cimento.-FI"ancisco Veiga.-· 
C01·neUo da Fonseca. -David Campista.
Frtmcisco Sá.-U?·bano Santos. 

Onde convier : 
Fica o Governo autorizado : 
I. A arrendar os campos da fazenda de 

Santa Cruz. 
H. A adaptar o papel sellado na arl'Ccada

ção do imposto do sel!o do papel. 

Onde convier : 

Art. Ficam approvados os arts 24 do 
regulamento expedido pelo decreto n. 5.141, 
do 27 de fevereiro de 1904, e 4° e 47 do ex:· 
pedido pelo decreto n . 5. 142, da mesma 
data. 

Substitua-se o n. 12 do art. 1° pelos se
guintes: 

I. Estrada de Fereo Sorocabana lO.POO:OOO$. 
II. Estrada de Ferro Oeste de 

Minas ••••.•...••••......•. ,. 2.250:000$ 
III. Estz·ada. de Ferro do Paraná 3.300:000$ 
IV. Estrada. de Ferro Santa Maria 

ao Uruguay......... .•• • • . • • 610:000* 
V. Estrada de Ferro Thereza. 

Christina................... 90:000$ 
Modtflque·se a computação da. rub1•loa n. 9 

do art. 1°, de 170:000$ para 180:000$000. 
Sala. das sessões, 31 de outub1•o de 1904. -

Cassiano do Nascimento, presldento.-Paula 
Ramos. - Francisco. Vetga. - CorneUo da. 
Fonseca.- F,·ancisco Sà.- Davsd Campista. 
- u,·bano Santos. 

Onde convier : 
Art. O Governo providenciard. sobre a 

desmonotização das moedas de nickel dos 
antigos cunhos, mandando-as recunhar até 
a importancia co1•respondente áquellas emis-
sões. • 

Paragrapho unico. As moedas do novo 
cunho .se1•ão dadas e recebidas em pagamento 
até a quantia de 2$000. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904. 
- Cassiano do Nascimento.- Paula Ramos. 
- Da'l>id O((mpista. - F'l'Cmcisco Veiga. -
OorneUo da Fonseca. - F,·ancisco Sá. - Ur· 
bano Santos. 

Onde con-vier~ 
Artigo. As rGndas do terl'itorio do Acre, 

posto que classificadas como renda ordinaria,. 
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são, toda.via, especiaes provisol'iamcnte, até 
que fique l'econstituido o fundo de garn.ntia, 
como prescreve o n. I do art. lo do decroto 
n. 1.180, de 25 de fevereiro de 1904. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1904-
Cassiano do Nascimento,_:_Francisco Veiga.
Da,id Campista,- Paula Ramos.- U1·bano 
Santos.-Fraacisco Sá.--Cm·nelio da Fonseca. 

· Onde convier: 
Art. 124, classe IX da Tarifa das Alfan

degas: · 

Ficam rcstabelecidas ;ts taxf.tS d:-t tai·íli.t. pam 
a cerveja preta, dm•ogada. quanto a esta qua
lidade a alto1•ação feita pelo § 3" do at·t. 3° 
da lei n. 1.144, de 30 do dozcmhru de IU03. 

SahHla~ sossõos, ::n do outubro de WIH.
Cas.~iano do Nasr:Jmento.- Po:ulr! Ramos.
Da,id Cmnpista,- F1·ancisco /5M. -Cwnetio 
da Fotlseca,-F1'ancisco Veiga. 

Accrosconto-se ao n. 72 do a1·t. 1": 
Renda pulo po1•to do Rio Gl'audo, 450:000$, 

ouro. 
Accresconto-so á p:~rto ta, n. IV, do art. :2°, 

dopois tle-florto (lo Rio clf~ Jancü·o-«O do Rio 
01·ande». 

Art. 3".-U.odija.-so al'isim: 

os ~ o(,., oUL'o, do quo tt·1.t.ta. o n. 2 llo 
U.l'L. I o, lJUO fo1•om cobl'ados nos portos do 
li.io do .Janeiro o Rio HL•anllo, serão appli· 
oados aos t'undos t•ospuctivos consLi Lu idos pula 
taxa do quo h•a.ta. o n. IV, parto I", do ar· 
Ligo antecedente. 

Sala das sossõol!, 31 do oul;ubt•o du Wo t. ·-
Vassiano do Nascimento.-Davitl Crm~?Ji.~ta.
Ft·andsco 8à. -<:omclio da Ji'onsect.t. -(h'bano 
Santos. 

Onde convier: 
Art. Nos por&os em que ha ou venham a 

haver obras de caes e dragagcm, concedidas 
ou executadas pm• cont1•acto ou administra
ção, nos termos dos decretos ns. l. 7 46, 
de 13 de outubro de 1859, e 4.859, do 8 de 
junho de 1903, nenhuma mercadoria, seja 
qual for a sua natureza ou destino, que 
entre a barra ou canal do accesso ao porto, 
poderá se1• desembarcada sem tran:'litar pelo 
caes, sujeita sempre ao pagamento das taxas 
respectivas. Esta disposição applica se nos 
mesmos termos e em todos os casos ás mer· 
ca.do;L'ia.s a embarcar. -

Pal'agrapho unico. Nos portos que possam 
ser servidos por transito fõra da barra ou 
canal de accesso ao porto, compete ao Go· 

Yol. Yl 

verno provülenciar para que se faca efl'octiva 
esta dü;posicão. 

Sala das sessões, 31 do outubro de 1904.
Cassiano do Nascimento.- David Campista. 
-Francisco Sá.-Corne&io da Fonseca.- Ur• 
bano Santos. 

Onde convier: '"--
Modifiquem-se as taxas sobre bebidfi"s'~

shntes do art. 12, § 2°, do decreto n. 3.622, 
de 26 de març,) de l900,e art. l 0 ,n, 42, da lei 
n. 1.144, de 30 de dezembro de 1903, de ac
oordo com o seguinte: 

Bebidas constantes do n. 130 da classe ga 
da Tarifa, a saber: licol'es communs ou doces 
do qualquer tl ua.lidade, para uso de mesa ou 
não, eomo os de banana, baunilha, cacau, la.
ra.nja e semelhantes ; a americana, o aniz, 
borva doce, h ospe e idina, k ümmel e outros que 
~e lhos assemelhem, exceptuados apenas os 
licoi•es medicinaes classificados no n. 227 da 
mesm<1 Tarifa.: 

Por litro •.•.••.••.•..•.•••• · • • $300 
Por garrafa. . . . . . . • • . • . . • • • . • • $200 
Por meia garrafa.............. $100 

Bebiúu.s constantes do n. 131 da. classe 9a. da 
Tarifa, a saber: absyntho, aguardente de 
França, da .Jamaica, do Reino ou do Rheno, 
brandy, cognac, laranjinha, eucalypsintho, 
genebra, kil•sch, rhum, whisky e outras se· 
mellla.ntos ou quo lhes possam ser asseme
lhad~ts, excepto a aguaeclunto e o a.lcool ftt.· 
bricados no pa.iz. 

Por litt•o.............. .. . . . . . • $300 
Por gai'L'a.l'a. . . • . . • . . . • • . • . . . • • $200 
Por moia. g<trra.1h........ ••••.• •• $100 

Vinhos artiticia.es: 
«) semelhantes t\oa do uva. 

Po1• litro.. . . .. • . . . . . . .. • . • • . • • $150 
Po1• ga.rr•afll.. . • .. • .. .. • • • • • .. • • $100 
Pol' meia gar1•afct ..... , • • .. • • ... • $050 

lJ) scmolha,ntes aos espumosos o ao ch&In· 
pagne: · 

Por litt•o.............. ......... $300 
Pol' ga.r1•ata. . . • . • • . • • . • • • • . • • • • $200 
Por meia ga.rrafa....... •• • . • • •• $100 

Onde convier: 
Art. O vinho artificial, cuja analyse no 

Laboratorio Nacional revelar a axistencia de 
su bstancias no c i v as á saude,será a pprehendido 
administrativamente e in continenti inutili· 
zado, ficando o fabricante sujeito á ~quita de="" 
1:000$ da primeira vez e do dob1•o na rmtt<!r
dencia. 

Sala das sessões, 31 de outub1·o da 1904. 
- Cassiar10 do Nascimento. - F~{J'hcisco 
Veigq,. - Cornelio da Fonseca. - ~.Davià 
Çq,mpista, -Urbano .Santos,-Francisco "fl-'i. 

. ~~ 
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--------------··-----
·· Accr~scente-so: 

·Art. A borracha provouieute ilo tOl'.l'i· 
torio do .~cre pagan1 18 °/ o 1vl voJoren1. ~~amo 
direito de· oxportaç.Ko, fiscalizando lodo eH1::o 
sei'viQ() .a Alíl1,ndc;sa. rle Man:to~. 

S<~la das sessõeB, 31 de outul>ro dn r:ud.-
Emf(l,s .Jiartins.--Sâ I)cia.:oto. ·- Aul'dio Amo
rim. 

.. J·õ"ndo e,mvier : 
.. '.os conccssionarios de isen<;()o.'l do direito 
Ue importa.;ão, constantes uo dcci•eto D. Fô2, 
de 16 do outubro de 1890, cuj11s concc:~s(jos 
não tivorem c<tducaclo, scráo admittido!'l a. 
fa.zor a . rospoctiva Jm~Gricula. som dü·oito, 
'porém; á restituição do que poi·voutm·a, 
llouvel'Cm pago. 
. V<~mara. do'3 DepuLt~úos, 3L do ou~uhro de 
1904.-.Tusâ Lo/Jo.-ltfaw·icio de Aln-eu .• - n. 
Pi1·e.~.- R. Saldanha.- AH[!elo Ncto. ·-llo· 
sannah lle Oliw;i1·lt. -A. Canditlo Uoth•itJUCS, 
-~R«ynm~tdo llc Mil·anrla. -- Httschin ri~ An· 

· dracle.-J. C. 'J'eixcir(l, Bmncl/io. - llt.:I'Crlia 
de Sá~.:...... Felisbellô Fre-ire.--: P. J1Ionte1Wfp·o.
Ji1rancisco JJ:fá.lta.-Os'ccw Godoy. - ])ominuos 
Gui'11UX1·ães.-1lfo}·eira da Silva. 

Ninguem mu,is pedindo a palavra, é cncer
radc.nt ,discussão é adiada a. vota.ç·u,o, í~té quo 
a: respectiva Gommissão dê parecor sobro a.s 
emendas ollorocidas. 

O Sr. :Prêsiden.te- Am:.tnhfi a 
Mesa profcrirü. a sua (lccisão sobro t~l:! emen· 
d<ts apresentadas. . 

E' a.nnnnciada a di~~cu~são unica do pro· 
jecto n. 240 ll, de 1 V04, do Senado, cone~
dendo seis mezes de licença, com todos os 
vencimentos, ao Dr. Lu cio· de .Mcnda.n~~a, 
!11iuistro do SuproiDIJ T1'ibtu1~tl Fedm·td. 

Ningucm !)Guindo a. 'pala.VI'a,é eucori'<ttla a 
discu:::sã.o c adta.d[~ a votação. 

E' annunc'iad<1 a discussão unica. do pro· 
jecto n. 251, de l904, a.utol'izando o Potler 
Executivo a conceder mais um anuo dt.l li
cença, com o l'ospcct.ivo or1lena,do, a .Jo~i.o 
August;o Autuues de FreHi..l.i:i, 4° e.scn'Í})Lttl'i.l,l'io 
da 5e- divisao <la Estru.da. Je Ferro Contr<~l do 
Brt.Lúl, t.:)ID Pl'Ol'ogação <i. que lhe t;_~i conce
ilida pelo Congresso Nacion<:tl, p<tl'<t GI'<tktP 
de , ~,Na. stmcle ontle lhe convier. 

· 'Níilguem pedindo a pala.vl>t~, ê onc!.wr<.~da 
a discussã.o e adiada a votação. 

PaJlfla-:->~ ;i. 

",;..-~i:f:i.D~·~DA P .\RTE DA ORDEM DO DIA 

E ' ::nHJiluci;;d.tt ;l 211. discussão <lo pr•ojcctn 
n. ;6J, de )!)114, ~ix::mdo a dospeza do 1\Hnís
~t~i~fe df;;~~,h~ ::s._,,, l~x.te:dore!'l para o \;jx~rci-

Vcrn á Mesa., é lid.<.t, apoia~la..e posta coa
j un ta,nwnto em discussão, a segui*to: 

EMEN[IA ·:.. ·1 · . . .. . . " ; 

Ao lii'Ojr;do n. :.'53, dt: 1~04 

OrHi1: convier: 

Aos con8ules cgw J>Ol' convcnloneht lluBt,·.r
viço publico sirvam em vice-consulados sc
r·ão att.ribuidos vencimentos de consulcs uc 
2° classe. 

Snli.t das sessões, 31 de outuht·o do· )!)04·.
J. C. 'J'eúceira llrandtio.- E1·ico Coelho. -
llen.ri']WJ Borges. 

Ninguem pedindo a. palavra., ô oncerl'ado 
em 2•• discussão o artigo unico do projeeto 
n. =.:5:3, de l\104, ficando adiada. a YotaÇao, 
a.tó que a respect.iv<t Commissãu (te p<tl'('t!OL' 
:..;ohre u. omend11 oJfei·ecida. · 

Ji~' :1.ununeiada ~L ll\ diseussào elo p ·ojt•t~to 
n. ~ltJ A, tlt) l!JO·l, m·ea.nclo no Distt•ict.,J J.i'e· 
•lot·a.l nmis tlous ollicios de t:tbellíã.o .tlu 
00~. . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerl'ada. a 
discussãu c adiada a votação. . . 
. I!!' aununciada a discussão unica do pro
Jacto n. ~4(), do 1904, autorizando o Governo 
t~ cumputar pat•a a aposentadoria do empre
gado publico Antonio Rodrigues Louroiro 
l"l'aga o tempo em quo serviu como profes
sor publico pl'imario 111. antiga provincia de 
Stwgípe. 

Ningucm per.Liu,lo a. palavl'a, ü encerrada. 
a tlis(mssâo e u,diada, a vota.ção. 

U 81"', :P•t•caÍden te-~ão havendo 
mul<t mu.is lt tl'é1~a.l', dcl)igno pa.ea muanha a. 
~oguiute ordem do dia: 

Votação J.a. emend<t do Scmt<lo ao projucto 
tht Cttmara dos Dt:putados n. 63 A, ticsto 
ttuno, que autori:;m o Presidente da Republi
ca n. abril• ao Millistcrio d;1 Iudustria, Viaçã.o 
o Obrt\S Puhll.cas o c1·edito l'Xtt•aordin<tl'io tle 
l~:f;O I$870, cn1 l~xectu;ão de ~~.mtonça pas;.;ada, 
em julgado 0111 f•tvor· dos engcnheil'os Luca,,:; 
Pt•oença. c Antonio tla Co::;ta Junior (discussão 
unica); 

Vohção do lJ<trecel' n. 41, do 1904, conce· 
doudo licenç'a. por tres ruezcs, pa.ra trttta
mento de saude, n.o Deputado Raymunuo 
Nery (discussão unica); 

Votação do parecer n. 121, do 1903, inde
ferindo o requerimento em que o Dr. João 
Pedro de Aquino pode · dispensa do resto do 
tempo que faltn. ao seu oxtorna.to para. com
pletar oi':l dous annos de fiscalizaç~ão prêvio. 
exigida pelo artigo 366 do Co:iigo do EllSiUtJ 
(dü;cussão unica); 
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, Votacão do projccto n. 188 A, do 1904, 
l~lcvu.nd~ ao ex-Deputado Antonio de Amo
l'IHl Garct:\ a preserip•.:fio pa.ra t·ccobimento 
1lo:-; sul.1:;idioR corJ•o:;porulcntes ao tempo de
~!Ol'J'~tlo lle !)-{de dczmnbro de 1~91 a ~o Je 
.J~tllOII't> de lt;~)2, a.os qua.es tem direito como 
,_nemiJro do Congresso Naciona.l daqueJla 
cpoe<t, com pnrocercs das Commissõcs de 
~.,a.zenda e Industria e de Orçamonto e emcn
dasdcsta ultima (2a discussão); 

. Votaçao do projecto n. 216, de 190,1, auto
rizando o· Poder Executivo a abl'ir ao Minis-
1;ot•io d<t Fazenda o credito extraordinario 
tio 55 ·J~il5l, para pagamGnto ao juiz federal 
1l~ g~pirito Santo Dr. Raul de Souza Mar
t.ms, om virtmlo de sentença (3a discussão) ; 

Vutur.:áo 1lo projecto n. 235, de HJ04, auto
t·iz;tndo o Podet• l!;xecutivo a abl'ir ao lVlinis
LP.J'il) d;t lndusti•ht, Viação c Obras Publicas 
o m•otliGo cxtmortlinario do 7:263$87,1, para 
t•e.mliz<tL' o pagamento devido a Arthm• Bellu, 
l'luh~cional'io da, Repat•tição Geral dos Tele
gt'<tplws, relativo a vencimentos dos exer
cícios de 1898 e 1899 (3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 250, de 1904, auto
rizando o Poder Executivo a conceder seis 
mezcs de licença, com o respectivo orde
na.do, ao inspector de fazenda do Thesouro 
Fctloral ba.cbarel Luiz Vos::io Bl'igido, em 
}lrol'ogação <iquella. em cujo goso se achtt, 
}lar~\ tr<ttamcnto do smt :::audc onde lhe con
vier (discussão unica) ; 

Vot<~t;-ão du projeclío n. ~~n, de I904, autu
l'izaodo o Pod(n· Executiv.o a eontar ao te
nente Manoel Joaquim I\lachado, p!U'<t todos 
os etfeito~, o tempo que lho tonlm ::;ido de:-.;-

cuntado em virtude da co.participa(:ãJ na. 
revolta de 6de setembro, com pa.t•ccct•es das 
Commiesõos de Marinha. e Guerra. e do Con
stituição, Legislação .e Justiça. o . voto · om se
parado dos Srs. Estovam Lobo (r Oermano 
Has8lochcr acerca da. emenda o1ferecida mt 
3a. discussão do projocto n. 205, de 1899 (3& 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 24U A, de H~O·i •. do 
Senado, concedendo seis mozos de · uceui;a, 
com todos os vencimentos, ao Dr. Lu cio do 
Mendonça, Minist1•o do Supremo Tl'ibum~! 
Federal (discussão unica) ; 

Votação do projccto n. 251, de 1904, auto
rizando o. Poder Executivo a conceder ffii.ti'; 
um a.nno de licGnça, com o respectivo arde· 
nado, a João Augusto Antunes de Fl'ci tas, .fu 
escripturttrio da 5a. di viS!.'í.o da. l~stt·a.t.la. tlo 
Feno Ccntr<tl do Brazil, c}n prm•og:u,~ão ;t 1( nu 
lhe foi concedida ·}lolo ~ngt·csso Nacional, 
para tratar do sua saude ondo lhe convim• 
(discu;são unica); 

Votação do projecto n. 210 .\, uo lUO.J, 
crcando no Districto Fcdei'<tl rtlil.i:o; (lous olll
cios de ta bellião de notas ( 1 :t discuss.'í.o) ; 

Votação do projecto n. 246, de 1904, auto
rizando o Governo a computar para a apo
sentadoria do empregado publico Antonio 
Rodrigues Loureiro l<''raga. o tempo oro que 
serviu como professor publico primario na 
<tntiga província de Sorgípo (discusi:ião unica); 

:3a discussão do projecto n. 204 U, do 19fH, 
que nxa. a rlnspoza do Minis tro da .Justk<t u 
Ncgocios In tere ri ores pai'<.\ o cxorcieio du 
1905. 

LevantLt-l:le a ~e:~sao Ül) ~ horas lla 'arde. 

lfl:U DO SEXTO VOLUMÉ 

7346 ,;;.. Rio de Janeiro ~ Imprefi~ã Nacional·- 1905 
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