






\ 



I ' I / 
,· i 

I 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

Pareceres e Projectos 
1912 

1 VObUME 

RIO DE JAj'i!EIRO 
Typ. do~J'omal do Oommercio, de Rodrigues & o. t 

1913 



\ 
\ 

·~\ 

•I 



! 
/ 

V • 





PARECERES E PROJECTOS 



DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

Publicação feita por ordem da Mesa da Gamara das Deputadas 

XXIV VOLUME 

Pub1icaidos: 

Intervenção nos Estados ... .... .. . ....... . ... . ......... . 
Estado de sHio .... . ....... .......... ..... . ........•... 
Mensagens Bresidel'lciaes (1891~1910) .. . ... .. ........... . 

Leis de orçamento da. Repuh'lica (1892-1911) ...... . .... . 
Elaboração dos orçamentos, 1911 (Proj'ootos de orça-

mentos) . ..................... . ... . ............... . 
Elabo·ração .a.e orçamerrro, 191-2 ....... . 

Pareceres e o:;rojecto.s ( mensag-ens e 11a1' eoeres ) . . .• ....... 
Pareceres •e 1projectos, 1912 ................ ..... . 

A pubM·ca,r : 

Pa,receres e .projecto.s, 1912. 
El3iboração de orçamentos, 1913. 
Pareceres •e p1rojectcrs, ·1913. 
Caixa de Converç'ão. 
Impostos interestadoaes. 
Meio 1circulante e emi·ssõ•es banc>Hias. 
_<\Jncriistias. ' 
Denuncias cootra Presid-entes de iRepubllca. 
Instrucção IPuollca. • 
Valot!zação ·do ·café e da borracha. 
Co•nv<l'll.\os & tra,tados lnternac-ionaes. 

5 volumes 
5 volumes 
1 volum~ 

2 volumes 

4 V'Olumes 
•5 volumes 

1 volume 
1 volume 



DOCUMENTOS PARLAMENTARES 

P ar~ceres e Projectos 
1012 

1 VObUME 

RIO DE JANEIRO 
Typ. dó J ornai do Oommercio, de Rodrigues & C • 

-
l91S 





INDICACÕES . 

REC ONHEC IMENTO DE POOEHiE.S 

Opina pela approvação da indicação que, ao Regimento Interno da 
Camara Do,s Deputados, se ajunte as seguintes dispo-sições , re-
vogadas as que lhes 1forem contrarias; com modificações da Com-
m,ssão Especial ( *) 

A indicação para a r eforma de a l.guns a rtigos do Regimento Interno 
da Camara, concernentes· á verificação ele p0deres, apresentada pelos 

Deputados Carlos Peixoto Filho e Josino de Ai·aujo, 
Pa1•ece1• . é .vis ivelÍnente inspirada pelo desejo de ~e,-.~e'.!.!' o ar-

R.ciul Fm•nandes bitrio do poder verificador. 
Pretende-se caracterizar legalmente a contesta-

ção opponivel aos diplomas expedidos pelas juntas apuradoras; traçar .as 
regras a ·que o,bedecerão os ·parecerês, ele modo a assegurar os direitos de 
contestantes e contestados, assim como a observancia da legislação eleito-
ral ; e prescrever, para a notação ,dos pareceres, norinas adc;qi.ladas a evi-
t ar a aclopção de conclusões contradictorias, 

Preliminarmente, devemos accentuar que a plena liberdade com que 
a Camara deve exercer o· direito de reconhecer os poderes dos seus mem-
bros, em these não .é incompaUvel .com a adopção de normas formularias 
dentro das quaes a materia seja debatida e resolvida. Livre deve ser 0 

· juizo da Camara; nas regras, de que se trata, longe de constituirem uma 
re.!ltricção dessa li1berdade, são uma garantia de acerto, ou, mais propria-
mente, el iminam algumas causas ele desacerto nas verificações de pode-
res. 

Aqui, ,como no direito j·udiciario, as formulas são uma garantia drt 
justiça. · «On peut aisérnent concevoir une justi.ce ci bstra!i-te; celle qui pa-
rait1'ait t elie aux y.eux d'un juge infallible, instruit de toute's les circons-
tances de la cause; mais distinguer cette dustice abstraite de la justice 
légale, 'C' est une prétention vaine et dangereuse, ·qui livrerait le juge aux 
fantômes de son imagination, et lui ferai t perclre de ,vue son veritable 
g uid e, qui, n'est autre que la .!oi)). (Bentlwm, Ofüvn·es, 2° vol. pag. 242.) 

Assim .como os juiz.es, a bem da segurança dos direitos , sd médiante 
a fó rma •preestabeleci·da na lei ·pod·em agir, sem embargo do poder com 

( •) Parecer 1'59. · 

Cnmar& 
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que a seu prudente ar.bitrio decidem sobre o fundo da controversia, t::pn-
bem a Camara, julgando as 1questões emer.gentes so1bre a investidur·a do 
mandato electivo, deve elaborar o. seu soberano- juizo e manifestar a sua 
irrecorrivel decisão a t ravés ·de formulas impreteriveis, .garantido1:as dos 
direitos sobre que ella decide eni ins•tancia definiti.va. . 

Bem caracterizar, por exemplo, o que seja uma cÕ[li.ii3$ta.ção, que abra 
·ensejo á annullação do diploma; importa apenas em deinarcar ·os ' !imites 
da controversia sobre o mandato. 

Posta a questão, será· julgada discricionariamente pelo . voto d.a maio-
ria. 

Mas permittir a annullação do diploma inattingido por co•ntestação r e-
gular, ou extreme de d!)feito argu.ido ex-offli,cio pela Commissão de Inq,ue-
rito cm seu parecer, ou por algum '.Deputado em emenda ao parecer, é me-
nos r.esgua~dar ·a liberdade da Camara do que sacrifi.car ao anbitrio um 
direito que não se d efendeu pela razão, tão simples quanto peremptoria, 
de não ter sido atacado. . . . -

O Regimento em vigor co.nsagTa esse systema, fugindo por igual a a l-
guns modelos europeus, que tudo fiam da. educação . politica e cultura ju-
ridica dos, membros das respectivas ca!llaras, e ao typo dos regimentos 
hungaro e hespânhol, que inêidetn no defeito opposto pela extrema ca-
su1sti.ca e complicado processo de 'v erificação de ·poderes, comportando in-
finda veis diligencias adminisüativas e até judiciar.ias. 

A indicação quadra, .. -pois, no systema .vigente. Resta saber si, em de-
talhe, são dignas de .a-certação as emendas que · ella propõe. 

A primeira manda organizar ,uma lista dos candidatos a cujos diplo-
mas h ehhuma ·contestação .. tenha sido opposta. Si o .numero delles fôr su-
perior a 106, o sorte)o das commissões de inquerito será .feito .àentre os 
diplomados i·nciuidos .nesta .Jista. 

As commissões de-inquerito são apenas seis, formadas por cinco mem~ 
bros cada uma. Bastam 30 Deputados para · constitui!-.a,s~ · 

Por·que propõe a émenda q,ue só os não contestados entrem na compo-
alção dellas quando forem ma,is de 10·6? 

Provavelmente · para que umà minoria, que poderia ser menos de 115 
da Camara, 'l!ão viesse participar exclusivamente do importantissimo trac 
ba1ho de· informação prévia sobre o merito das eleições, .constituindo, ·por · 
outro lado, uma .boa garantia de .impàrcialida de dos pareceres a sua ela -
boração · por .candidatos fóra de con·testação e formando a maioria da Ca-
mara. Sem embargo da realidade dessa garantia, parece que a medida; 
própost.a é inconveniente, pois que menor será. essa vantagem provavel do 
que a :desvantagem certa .de - se afastarem das commissões de inquerito 
muitos diplomados, cuja legitimidade- póde ser. a mais r.i.gorosa, sem em' · 
bargo das cont estações offerecidas, cujo merito só ulteriormente é estu' 
dado, 

Mais ainda, a adopção dessa medida estimulará segu."amente as con' 
testaÇões lle'D'l fundamento_ sério, formul'adas tendenciosamente Pª''ª o 
unko e!feito de inhiibir certos portadores âe diplomas, sinão deputações 
i·nteiras, de fazei:em parte das commissões de inquerito. As re':presalias, 
determinadas por convenfencias partidarias, não se farão esperar e, ao 
cabo, .:teremos um accrescimo inevitavel de contestações sem fomento de· 
ju·stiça, to·rnando certa a applicação do preceito do art. 17, ·§ 1° do Regi-
mei;ito e · augmentando sem proveito o trapal·hO das commissões com o 
exame.,, e r'efutação de innumeras contestações frívolas. 

Certo é que, segundo o d-is posto no § 2° do art. 1° ·da indicação, a coh-
testação para ser recebida deverá conter a especificação dos 1uoti\,os pelos 
quaes o .contestan,te impugnou ou Impugna a ,expedição do ·diploma, .a ln-
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dicação precisa das secções eleitoraes cuja annullação é · pedid-a COU1 . :).~ 
razões justificativas e .o ·re.s·pectivo· assento legal, ou a; c1aquellas · qu\'i ·u-
verem deixado de ser apuradas: tudo de modçi . a tcil'nar ciara ·a funda,: 
menlação do pedido e r esi:>e.ctivas conclusões . . · . · · ··:· 

- Mas •é innegavel ·que esses requisitos formaes podem ser facilmenté 
preenahidos·· pela mais impro.cede.nte da.s . contestações oppostas a um' ,11~ 
ploma, sendo inventados os fundamentos de facto: · 'Sô as · commissões dEÍ 
inquerito, examinando as actás · eleitoraes •. desco1btirão ~ falsidade·. A 
Commissão dos Cinco limita-se a examinar a.s condições externas das cci'n-
testações, não podendo recusai-as, uma vez qúe ellas satisfaçam, quanto â. 
fô1·ma, as exigencias legaes. - - · 

Sendo assim, subsistir!< sempre o per.igo da apresentação de contesta-
ções sem outro intuito que o de afastar do inquerito certos portadoi·es de 
diploma, par·ecendo por isso inconveniente .a disposição que, .procurando 

embora... Um'1, vantagem evidente, acarretará esse mal maior . . 
Aliás, como c1emonstramcs ·adeante, a opportunidade para a apresen~ 

tação das conclusões dos co·ntestantes não se apresenta antes c1e sort ea-
das as .commissões c1e .inquerito. · 

.A dispo.sição jmmedia[a, § ·2° do art. ·1°,, conc·ernente itos r equisitos· 
, nas co,ntestações, encerra salutar preceito . .O, contestante. deve adquz'ir 

claramente as razões contrarias á . legitimida..<l!e ;do diploma eXP~çlido é 
concluir precisam ente pela annullação de certas secções -eleitoraes, QU . pelij, 
;i.puração de secç'íes desprezadas pela junta apuradora, indicaqdo . 9 ' as-
sento ·lega1 dessas conclusões. Isso concorrerá para tornar mais sérias 
as corítesÍ:p.ções, ·e, precisando a mate~ia .cont.roveuÜda,, não só rii'mp1!.Ú\:·a . q 
,trabalho .das •Commissões, como facilita a defesa do éandidato có;ríte'stado: 

. Parece, todavia, que essas . formalidades da.' contestação devem ser 
0preenahidas depois de se . facultar aos CÓntesta•nte·s O exame d·os papei.s EÚei" 
to raes , .. · ' · · · · · - : · ·· .. '. · 

A .indicação manda observai-as desde _a nomeação . da Commissão dos 
Cinco; e parece-nos que, então, tudo quanto se pôde exigir ê o protesto 
summario co.ntra o diploma. . · . - - . ...,_: 

Effectivamente, antes de -concedido aos interessados, pela Coinmissãii 
de .Inquerito, o prazo para exame das. actas, nãq podem eÚes Jorrriula1; 
com . rigorosa precisão os fundamentos .do pedido de annullaÇão· ou valic1a~ 
çãb ·de ·certas eleições. . Até essa d_ata, o processo eleit9rai ·não )h<:;~ fá: 
culta os meios de um cabal e minuciqso conhecimento dos actos ó?- eleição: 
o processo de 'votaÇão executa--se no me.smo dia e .á mesma hora . em 'nú:, 
merosos municípios constitutivos do districto eleitora l. · ··. 

: .O candidato só acompanha pess.oalmelite os frabaihos. ·de .um limitado 
nu~ero de secções; das demais te1;á conhecimento'· pelos seus fiscaes; ·é 
não sô a estes pôde €scapar· .a notação de muHas irregularldades, éàmó 
tambem é certo que a sua funcção vi.gi.Ja nte acaba com a feitura ·(la acta. 
O ;que se manda ao poder verificador ·não é a aàa, mas ·uma c ópi!ci della; 
tornando-se irrÍpres'êindivel para ·O contestante o confronto da ' cÓpia ·rê'- · 
mettida com · a certiC!ão aÜbh'enÜcada que elle possuir,' p;,,ra d~nuficiar as 
p·ossiveis d1ver.gencias e so.bre estas calcar o seu traibalho 'ae· recÚn.ci\:ãó; 
Nos trabalhos da apuração, são presentes as actas de ' toei as ·as e}'eições .. 
·Mas ainda e.ssa não ê a occasião azada para o contestante · or.ganiza1' a 
d'efe.sa. dos seus dir,ei tos. . . . . . · 

Em p~imeiro Jogar, .ta:mbem aHi se examinam· cópias que pp·cierii 
0

di-' 
vergfr das· que são ·reiliettiodas á Camara. Em segundo· ·1ogat, a· ie'F.elél= 

• 
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.torai não permitte concessão de prazo aos interessados para o,. examE;>. dos 
papeis submettidos ao .co·nhecimerito da junta .apuradora: para . o .effe\to 
·(la defesa, ·é como si não existisse essa presença de todas as actas np pro: 
cesso da apuração, devendo os int'eressa,dos f.azer ·o•bra tão Bômel)te com 
os elem·entos jâ, colhidos e com os que puderem ·apprehender no rapido e 
·superficial exame dos papeis il. medida que a apuração é feita. 

Parece, pórta,nto, que .as conch1sões do contestante precisas e fundamen-
tadàs, só lhe devem sei· exigidas depois d-0 exame'dos pap.els swbmettidos á 
.Commissão de Inqueri to; ·nem de outro modo se justiücaria a concessão do 
prazo. de que t rata ·o art. Í4, § 4°, .ao (Regimento (-de 48 horas a cinco 
dias, a juizo d.a commissão), pr\.zo este .que a lnd.icação ma ntém" e até 
·amplia, pois que torna obrigator.ia (art. 2°) a -Outorga dos cinco dias ma-
x!mos sempre 1que o contesta.nte o requerer. 

De facto, .a contestação não pod·endo ser alterada, e suppondo, pela 
sua .preci-são e ri.gorosa justificação, .ca.bal conhecimento das eleiçõP.s por 
parte do contestante, segue-se que seria inutil esse prazo, · destinado .Pre-
cisamente ao trabalho que a indicação reputa jâ, feito . 

.Q art. ·2° tor.na O"brigatoria a. concess1'o do maxlmo de cinco dias para 
exame ·d-OS pajieis, sempre que os interessados o exigirem. E' uma dispo-
sição Hberal e convém ser ·adaptada . 

.No art. ·3° e seus parag.raphos .a indicação altera profunda mente as 
disposições em vigor sobre a elabor ação e votação dos pareceres elas com-
mis.sões de ihquerito. •Começa-.se por exigir minucia e clareza no .,relato-
rio das ·allegaç;ões ·d·as pa:r<fes, ·o que, sem duvida, .convém á elucidação da 
Camara e força o .relator a conhecer sufficientemen.te .a materia. 

Identico é o intuito com que ·as leis processuaes obrigam os •juizes a 
summaria1' na sentença · o ped·ido .ao .autor; a defesa ·.ao r.éo e as ·Pt:ovas 

produzidas em Bustentação de urri e outro. ; 
:O parecer passa a ter elaboração conectiva e immediata, resolvéndb-

sc as que.stões pelo voto da maio.ria á medida .que fõr sendo lido o relato-
rio e notando o relator a opi·nião vencedora. .Presentemente, outro é o 
processo: si .algum membro da commi.ssão ·discorda do parecer, pede'' :vista 
para escrever seu voto, e os ·demais ·adoptam o parecer ou o· voto diver-
gente :d-epois de lido este e segundo o seu ·merecimento. ·Esta pratica as-
segura melhor ·o acerto da deliberação", facultando á · maioria d.a .commis-
são a escolha entre dou s votos fundamentaes e ·escriptos, isto é, suscepti-
veis de exame reflectldo e {!e rigoroso contraste .. A discussão or·a:l não 
·fixa .com ig1ual precisão os argumentos, .não {!emarca ·com o mesmo rigor 
a zona da .divergencia e, sobretudo, não permitte a ·reflexão madura sobre 
as r1;1.~ões em conflicto, uma v\)z que a deliberação se- ·lhe siga immediata-
mente. " 

A innovação do pa.recer tem uma vantagem, que talvez a tenha sug" 
gerido aos illu.stres .Srs. Carlos Peixoto ·Filho e Josino de Araujo, e vem 
a ser a ·seguinte: a iminediata .solução das questões summuladas · no rela-
tor!o encontra o esplrito' dos ·membros da Commissão de ·Inq,uerito liberto 
de precbnc~itos, .<iuc ·só emergem: d.as conclusões finaes do parecer; sem o 
·pont-0 âe ·vista •pai'tldarió, que só se fi'rma seguindo o sCl)tido ·dessas conclu-
sõés : - (}l]' um 'modo engenhoso ·de·, em .certa medida, fOrçar a ICommlssã.ó 
a ·se·r ·imparcial. 

:M~s · e.s'se proveito, que é innegavel, ann.ulla a.s vantagens, tambem 
frrecu~;i:.v~Js'. do régimen. em vigor . 

.O q1i'e mais convém, parece, é harmonizai-as, o .que· talvez Be c9nsiga 
ordenail.ao· que as resoluções se tomem !\, medidà que o relatorio é lido, 
notan.ao-se a opinião ".encedora,, si esta fôi· mvcinime, e .adiando-se para a 
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sessão tmmediata a votação das questões sob1'e as quaes se ap resentar di-
vergencia. 

<O's § § ·2° e 3° do art. 3° traçam as normas a quê obedecerão os parecé-
res e emendas. 

Em .relação aos primeiros, a indicação consagra os estylos da Ca-
mara, dan;do-111,e força de l<'i e asseg~~ando sua r i.goTosa observancia. 

!Em ,relação· ás segundas, corr.tge-se o abuso, tantas vez.es prati.cado, 
das emendas alte;·ando a conclusão do · parecer para excluir um ou mais 
Deputados e s·ubstituil-os por outros, 'lem l!lenhuma justificação. 

·Essas emendas, CJ!Uando approvadas, constituem verdadeiramente ou-
tros tantos golpes de força JYilrtidaria c;ontra o direito do eleitorado, per-
vertem a nossa educação politica, es·candalizam a opinião pu·b!i.ca e acar-
retam o desprestigio da Camara. Seui recrimin'aÇões, que seriam desca-
bidas porque ainda nenhuma facção pplitica poderosa soube furtar -se à 
tentação dessa prepotencia, o que nos cµmpre fazer é oppõr um paradeiro 
ao mal, supprimindo essa fonte de .ar.bitrio, pernicioso nos seus effeltos e 
incompatível com a recta administração da ju.stíça, •Já tão perturbada lllo 
recontieciinento de poderes po·r factor es inseparave·is de qualquer pronun, 

ciamento político. 
Todavia é preciso resalvar da .generaUdade da disposição do § 3° as . 

emendf\,S que proponham substituição d,e illomes, não em consequencia da 
validação ou annu'llação de secções eleitoraes, mas em virbud·e de i-nelegi-

biiidade comprovada. 
ü · art. 4.0 e seu paragrapho providenciam de modo a evitar a 

adopção de conclusões contradictorias. 
Já tem acontecido a Camara approvar eleições que dão maloriá 

de votos a certos 'Candidatos, ·e, isso não obstante, acceltar uma con-
clusão fi.nal reconhecendo outros. · 

CReferi.r o facto 'é 'justificar a innovação proposta . 
Ahi a injustiça · é, por assim dij"er, 11wterillal , e a flagrancia do 

i!Jogismo, visível dos proprios documentos da deliberação, fere em 
cheio o ·proprio decoro da assembléà . 

Entretanto', neste caso, corµo no ·que exam!n1ãmos anteriormente, 
faz-se precizo exooptuar as emendas propondo substituições por inele-
gibilid,a·de, aJõ quaes, votado preferentemoote -0 parecer, não ficam pr&-
judlcadas. 

As demais medidas a lvitradas ·no~ arts. 5° e 8°, sobre pontos se-
cundarias, n·ão off.erecem inconveniente e ·pod·em ser incorporadas ao 
Regimento, modificando-se a d-o art. 6° no senti·do de ficar a juízo d'a · 
Commissão de Inquerito a pub1icação de documentos apresentados pelas 
partes, e a do art. 7° para o fim de' tor.nar claro que o ,prazo de 48 
horas para apresentaçãp ·de emenda :;i. qual-quer parecer é , commum a 
todos os Deputados que queiram prevalecer-se dessa faculdad.e . 

Cqmprehende-sé que, sem aquella , modifi.cação, a maHcia de a lg um. 
interessado poderia incorporar ao Diiarrio do Congre"Sso documentos 
inuteiS, inconvenientes ou excess·ivamf!)lte longos, retardamdo e U.limi-
tadamente encarecendo. as publicações; e,. se1:n o escla.recimento sugge-
rido por .esta :Commissão, subsistirá a duvida si 'Cada Deputado poderá 
haver. vis-ta dos vapeis por 48 horas, contra o próvavel pensamento 
da indicação e. em todo caso, 'Contra a manifesta ·conveniencia de ser 
comm·um a 1o·d·os· os interessados esse prazo. 

·Em vista do exposto, a •Commissãq :é de parecer que seja approvada 
a indicação com as segui.ntes modificações: 

Supprimam-s·e o ar.t. J 0 e -0 § l~. 
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Àó § 2° dó art. 1. 0 : Transponha"se como o 'Paragrapho unico do· 

art. 20, com à seguinte redacção: 
«.Findo · cf prazo concedidó ao contestante que houver apresentado 

protesto nos termos do àrt. 14, § 4°, do Reglmento, deverá elle rati-
. 'ficar o :Protesto ou contestação, a,presentando á Commisl3ão de Inquerito 
unia exposição escnipta que, para ser r.ecebida, deverá conter: a espe-

:cificação dq,s motivos pelos quaes impugnou a expedição do diploma, a 
indicação precisa das secções eleitoraes cuja annullação é pedida com 
o respe.ctiyo assento .geral, ·e, quando fõr caso, a das que, tendo sido 

. desprezadas pela . junta apuradora,. devam entretanto ·ser apuradas, 
tudo de mqdo a deixar clara a fundamentação do pedido e respectiva<i 

. con ci usões . ll 
Art. 3. 0 § 1°, J"edija,se assim: 
i<A' medida qüé em sessãó da Commissão fôr is·endo lido esse reia-

torío, irão ·sendo resolvi-das as questões suscitadas, ,\ornando o relator 
nota da Qpinião vene1edora sobre ·cada uma del!as. 

Todavia, sempre que houver alguma opinião divergente da do re-
lator, que ~e pronunciat<á em primeiro Jogar, o Presidente, · ouvidos os 
fuhdamentqs da divergencia, suspenderá os trabalhos por prazo não 
·excédénté de 24 horas, fin<j.o o .qual a CommLssão novamente se reunirá 
'é retsolverá a questão def.erida, proseguindo immediatamente e com o 
. inesmo mE)thodo na decisão das questões remanesce.n tes. Em· todo caso, 
a ·Commissão não ultrapassa1'á o prazo de 15 dias, nos termos do artigo 
31, paragppho unico, do Regimento . » 

Ao § ?·º do art. •3° accre,scente-se: 
«salvo as emendas propondo a ·eliminação por inelegibilidade, as 

··quaes cont~rão sómente a arguição fundamentada desse defeito e con-
cluirão pela substituição do aandidato itnelegivel pelo que lhe fôr im-
media.to em votos de accôrdo com o parecer, salva a hypothese do 
art. -111 da lei n. 1. 269, de 15 de .novembro de 190-4." 

AD art. 4° accrescen te-se in fin,e :· 
«isalvo as emendas eliminatorias de candidatos por inelegibilidade, 

com ou ·sem substituição delles pelos immediatos em votos, as quaes 
se votarão d·epois da proposição ·que tiver tido a prefereI\cià. l> 

Ao art. 6° .substituam-se as palavras - fornni por enas indticculas 
vctra ,, vubliicação - pela seguinte: «fo.remi mQ/lvdadas pitbficai· vela 

. res'j)elCitiva co11Hnhissão de inqiieritio» . 
Ao art. 7°, in fine, accrescente-se: «Este prazo. será c.ommum a 

todos os deputad·o13 que quizer.em emenclar o par.ecer. » 
Substitutivo ao arl. 4° ·: Na v-otação das conclusões finaes de pa-

receres, voto em separado ou emendas, no reconhecimento de poderes, 
deverá a Gp,mara sempre se pronunciar por meio de . preferencia prévia. 
Acceitas M .(jonclusões prelimin.ares, reputar-se-ha ipso faato approvada 
a indicação consecutiva dos Deputados que, ·em consequencia d.e!las , 
são propostos ao reconhecimBnto . 

iEl quando as conclus-ões preliminares forem essas - ·a pr,imeira 
· annullando certal'\ el€ições e a segunda approvando outras - e a Ca-
mara acceitar sómente a segunda, o parecier voltará á .Commissão para 
fazer nova apuração de accôrdo com o vencido e propôr é. approvação 
da Camara ·à lista 11os e!ei tos. · 

Sala d11s sessões, 20 de dei;embro de 1912 .- So.ares cios Santos, 
Presidente.- R·a~il Ferncund·es, Relator.- Caet·ano ele Albiiqi1;erqiie.-
Jos:ino ele Araiijo, co·m, restricções. 
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Art. Além das duas listas a q~e se refere o art. 17 do Regl" 
mento, .será pela mesma ·Commissão . qrganiza<'la, dentre os ~andiâatos· 

. Inclicação 
ó'a1•ios Peixoto 

por ella . considera.dos legalmente diplomados, uma · 
outra Üsta ou relação .daquelles diplomas aos quaes 
não tenha sido ?pposta contestação _alguma pe-
rante a mesma commissão. · · 

•§ 1:º O ·sorteio das seis .e1ommissões <'le inquerito se fará apena.E! · 
dentre os .diplomado·s ·constantes desta,. ultima li-sta, sempre q.ue o nu-
mero d·elles •for superior 'a 10-6-; caso eiles não attin jam a este ·numero, 
o: sorteio fa.r-se-ha dentre os considerados legalmente diplomados, como · 
actualmente . · 

§ 2. 0 As contestaçõ.es aos diploma;; expedidos pelas Juntas Apura- . 
doras, ainda quando tambem tenham si·do desde logo offerecldas -perante 
estas; dev-erão ser feitas ou ratificada s pela apresentação •á Mesa da 
Camara (até o ultimo dia em que funccionar a commissão de que trata 
o mesmo art. 17) ·de uma exposição <;>scripta que d.ev-erá, para ·ser re· 
cebida, conter: a ·espeClificação do!S motiv-os pelos quaes o contestante ' 
impugnou ou Impugna a expedição do diploma, a indicação precisa das 
secções eJ.eitoraes, cuja annul!ação ·é p~dida com as razões justificativ-as 
e 'º respectiv-o assento legal, ou .a ·daquellas que tiverem ·deixado ·de ser 
apuradas, tudo de modo a tornar clara a fundamentação do pedido e 
r.espectiv-as rnnclusões . · 

Art. :Contestantes e contestados terão d.irei to, .para o exame dos 
papeis, nos termos do Regimento, a prazo que será de º<:Jinco dias, 
sempre· que o requererem, ficando sal;vo a ·uns ou a outi·os o direito 
de desi·stir delle 'no todo ou em parte. 

Art . O resultado de que trata o § 4° do art. 19 deverá ser es-
cripto, e mencionar d.etermin adamente •todos os pontos sobre -que :versa-
rem as a llegações das partes, bem como~·quaesquer outros ·que mereçam 
s·er apontados. · ' 

' § 1. 0 A' medida que em sessão da commissão for sendo lido este 
relatorio, serão, por maioria de votos, ·resolv-idas as questões suscitadas, 
tomando o relator nota da opinião vencedora sobre cada uma dellas . 

·§ 2.º Decididas, assim, todas as questões, será, em acto continuo, 
redigido o parecer de accõrdo e1om o v-encido ; nelle se fará referencia 

· explicita aos pontos diebatidos e aos ·motiv-os e fundamento legal pelos 
q.uaes são ou deixam ·,de ser a:ttendida's as aJlegações dos interessados 
devendo ell e concluir por artigos· precisos dos quaes· cónstem, em · um · 
d·enes; quaes as secções cuja não apm:ação é pela commis·são· proposta 
á · Camara e no artigo seguinte quaes as que se propõe sejam appro-
vadas, com a indicação consequente e ·Clonsecutiva do resultado geral 
as·sim apurado para todos os candidato·s e a daquelles que devem assim 
ser reconhecidos por maioria de votos. · 

§ 3. 0 As emendas de que trata o ·§ 2° do art. 2•0 só poder11.o ·ser 
acceitas· pela · commis•são quando redigi·das de accôrdo · com o pr.ecei-
tuado no paragrapho a nterior para os .parecer•es. 

Art. Na votação de ·conclusões finaes de pareceres emendas, no 
reconhecimento de poderes, deverá a •Camara sempre se pronunciar 
por meio de preferencia pr·évia, de modo que, acceita urn·a das séries 
de CO·n.clusões, · se consi.derem prejudicadas as. demais, torn ada assim 
impossível a acceitação ·e appr ovaÇão d.e concolusões contradictorias. 

§ Si todavia a Camara não apprpvar nenhuma das séries de con-
e1usões, a ·Mesa far.á immediatamente o sorteio de uma nov-a· commissão 
de . cinco" membros, á qual serão remettidos todos os papeis para ,no.vo 
exame e respeçtivo parecer, que çleverá ser apresen t!J;do n9 prazo 
mã.ximo ·de · oito · dia~. · 
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Árt. O Presidente ela Camara, em · qualquer tempo a .ntes d.a vo-
taç;ão, fará voltar á commissão, ex-offt'cfo ou a .requerimento. de qual-· 
quer· Deputado, o parecér ou emenda que não · estiv·er formulado nos 
:termos e .oom as exigenéias do artigo ... 

Art . A discussão de .qualquer parecer mão poderá se1'. iniciada 
sinão depois de passadas 24 hOTaS; contadas da -distribuição em avuJ.so 
impresso da expçisição, contestações; relataria e parecer, bem como dos 
chicumentos quê, apresentados pelas partes, forem por ella syndicados 
para a ·pub.licação: este lntersticio não poderá jámai.s ser dispensado 
pela .e amara. 

•§ Se1'á sempr.e nominal a votação pela Camara ele q.ualquer pa-
recer ela ordem dos que, pelo Regimento, são .sujeitos á · discussão. 

Art. Ao Deputado que pretender; nos termos do § 2° do art. 20, 
apresentar emenda perante a ·commissão no acto da arnignatura ,defi-
nitiva ·de um ·.parecer, •será ·por esta concedido, -sempl'e que elle o reque-
rer, o prazo de 48 horas para exame de papeis e consequente l'eda'cção 
da a lludida ·emenda, com .as exigencias do artigo . .. 

Art. No primeiro a nno de cada legislatura os Deputados eleitos 
se reunirão 30· dias antes do designado no 'art . 17 da Constituição, 
modificado apenas nesta parte o art. 14 do iRegime·nto. · 

·Sala dlJ.s sessões, 13 de junho de 191'2 .-Ga;rlos Peixoto Filho.-
J.osiJno l(le Araujo. 

ATt. 1. 0 No reconhecimento de poderes, contestantes e contestados 
terão direit(\, ·para o exame dos papeis, nos termos do art. 17, §1§ 4o· e 5° 

- ao Regimento, a prazo .que será de c.inco dias, 
1'iCando salvo a uns ou a outros o direito de desis-
tir d•elJ e •no todo ou em parte. 

Reclacção 
finai 

Paragrapho unico. Findo o prazo concedido 
ao contestante, que houver apre8entado protesto nos termos do art. 17 
§ 40, do - Regimento, dev·erá elle ratificar o protesto ou contestlj.ção, 
apresentando á Commie.são d!e Inquerito uma exposição escripta que, 
para ser recebida, deverá conter: a es.pecificação dos motiy<is pelos 
quaes impugnou a .expedição do diploma, a indicação predsa dal3 
·secções ·elei~oraes _·cuja annullação é pedida com o r·espectivo assento 
legal , e, quando fõr caso, a das ·que, tendo ' sido d.espºrezadas pela junta 
apuradora, devem, entretanto, ser apuradas·, tudo de modo a deixar 
clara a f undamentação d.o ped ido e reepecNvas conclusões. 

Art. 2. 0 O relataria de que trata o § 4° do art. 19 deverá · ser 
escripto e mencionar determinadamente todos os ponto.s sobre que ver-
sarem as allegações das partes, bem como quaesquer outros que mP.-
reçam ·ser apontados. 

§ 1. 0 A' medida que em sessão da ·Commi•ssão ·fôr sendo lido esse 
1·elatorio, irffo sendo resolvidas as questões susdtadas, tomando o Re-
lator, que sempre se pronunciará em primeiro lo,';'ar, nota da opinião 
ven.cedora sobre cada uma dellas. 

•Quando houver opinião d.ivergente da do Relator . e, . expostos º" 
respectivos fundamentos, entender a maioria da ·Comm issão q·ue se faz 
necessario ilm prazo pa;ra a decisão do caso, o Presidente suspenderá os 
trabalhos por t empo não excedente de 24 ' horas, fin .do o qual a Com-
missãií noyamente Se reunirá e resolverá a questão deferida, Pl'05P· 
guindo imrriediatamen.te e com · o mesmo methodo .n-a dec-isão das q.ues-
tões remanescentes. · ·Em todo caso, a Commissão não ultrapaesará o 
pra,zo de 15 dias, nos termos do art. 31, paragrapho unico do Regi-
ménto . · 

.. 1§ ·2.0 Decididas; assim, todas as questõ.ets, será, em acto continuo, 
redigido o parecer de aceõrdo .com o venci-do ;· nelle se fara referencia 

! 



explidta aos pontos debatidos e aos motivos e fundamento legal pelo~ 
quaes são ou deixam de ser attendidas as al!egações dos interessados, 
devendo eJ.le concluir por artigos precisos dos quaes constem, em um 
delles, quaes as secções cuja não apuração ·é .pela Commissão prOJJosta 

.á •Cruma:ra e no artigo seguinte quaes as que se propõe sejam appro-
·vadas, com a indicação consequente e consecutiva do . pesulta.do geral 
assim apurado para todos os candidato.s e a da;queffes que devem 
·&ssim .ser reconhecidos por maioria de votos. 

§ 3. 0 Aio emendas de q·ue trata o § 2° do art. 20 só- poderão ser 
acceitas pela Commissão quando redigidas de accõrdo com o preceituado 
~o paragrapho anterior para os parecere·s,, excep.to as que propuzerem 
a ·eliminação por inelegibi!idad·e, as quaes. conterão sómente a .arguição 
fundamentada desse defeito e concluirão pela substituição do candidato 
ínelegivel . pelo ·que lhe fôr immediato em voto» de accôrdo com o 'J)arecer 
éalva a hypothese do art. 111 da lei n. 1. 269, . ele 1.5 ele •novembro 
de 1904. . . 

A.rt. 3. 0 Na votacão das ~oncl-usões finaes de .pareceres., voto em 
separado ou emendas, no reconheci1nen.to de poderes, .dever:\, a Camara 
sempre se ' pronunciar por meio de pref.erencia prévia. Acceitas as con-
clusões preliminares, reputar-Be-ha •1n10 fctcto approvaaa a indicação 
consecutiva dos 'Deputados que, em cohsequencia dE;!las, são propostos 
ao reconhecimento; quando as cohclusÕes preliminarés forem duas - a 
primeira annulland.o certas elei'ções ·e a seguncla approvando outras -
e a Caril ara acceltar sómente a . segunda, o parecer voltará a. Com missão 
para fazer nova apuração, de accôrdo com o vencido e propôr a. ·appro-
vação da ·Camara a lista dos eleitos. · 

·Exceptuam->'le as emendas eliminatorias· de candidatos por inelegi-
bilidade, ·com ou sem substituição clelles pelos immediatos em votos, as 
quaes se votarão depois da proposição que tiver tido a preferencia. 

Paragrapho unico. Si tod:j.via a Cam,ara não approvar nenhuma 
das séries de conclusões, a Mesa fariá. immediatàmente o sorteio ele uma 
nova ·Commissão de cinco merrtbros, á ·qual serão remettidos todos os 
papeis para ·novo exame e respectivo parecer, que devera. ser apresen-
tado no prazo maximo de oito dias. 

Art. 4. 0 O Prrnidente da Camara, em qualquer tempo antes da 
votação, faraâ voltar :a. ·Commissão, 'ex-off~r:,"io ou a ,:equerimento de qual-
quet: Deputado, o parecer .ou emenda q·ue não estiver fo.rmulado nos 
termos e com as exigencia,s do art'. •2°. 

Art. 15. 0 A discussão de qualquer parecer não podera. ser iniciada 
sinã.o depois de pas•sadas 24 horas, .contadas da distribuição em avulso 
impresso da cx·posição, contestação, relatorio e parec,E;r, bem pomo dos 
documentos que, apresen.tadà.s ,pelas partes, forem por ellas indicados 
para a publicação, salvo em reiação a. claq·uelles que a Commissão, por 
unanimemente, julgar desnecess'aria; este interstício não po.derâ jâmais 
s·er dispensado pela ·Camara. 

Paragrapho unico. Sem sempre nominal a votação pela · Camara, 
de qualquE;r parecer ela ordem dos que, pelo J;legimento, ·são sujeitos a. 
disc'Ussão. 

Art. 6. 0 Ao Deputado que pretender, nos termos do § 2° do art. 20, 
apresentar emenda perante a 1Com.missão no acto da assignatura de .. 
finitiva de um parecer, sera. por esta c~ncedlclo, 1si for requerido, u 
prazo de 48 horas, para exame dos papeis e consequente redacção da 
alludida emenda, com as exigencias elo art. ·.~·º. Este prazo será com· 
mum a todos os Deputados que .quizerem emendar o parecer. 

Art. 7. 0 No primeiro anno :de cada legislatura cs Deputados eleitoe 
re reunirão 3'0 di~ antes do I· designado no art. 17 da :Constituiçlto,. 
modificado apenas nesta parte 'o art. 14 do Regimento. 
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INTf;RVENÇÃO NO CEARÁ 

lnfücamos que a Commissão -ele Constit9ição e Ju.s-t-iça, tendo em con-
sideração .as graves acontecimentos que se estão passando no Ceará, 

11icucação 
F. Eo1'g1•e_s 

e a '.fórma por que está exercendo O· .cargo de pre-
sidente daquel!e Est!l!do o tene.nte-coronel Marcos 
Fra.nco H.abello, e tendo em vista os dispo·sitivos dos 
§.§ 2• e 4° do art. 6° d.a Constituição da Republi-

éa, se pronqncie a res.p.eito das violencLas alli commettid·as; impedindo o funccio.namento legal da ·a·ssembléa legi$ lativa, em s·essão extraordi-
naria, regularme·nte ,c,).l1V00ada, a1pezar de empossados 22 <le seus mem-
brO'S pol' uma ordem ·de habects<oo1-pii,s •prevent'i'vo, concedida unanime-
mente. pelo Supremo 'Tribunal Fed·eral, se.ntença que foi al\i ludibriada 
e mystificada, rea!lizando-se de modo terrivel a •s ameaças de que se 
re·ce:avam os ·paci.entes, Deputados .esta;doa,es, s·endo vaiad·o.s ··e apedre-
jados na via ·Publica, e tendo suas ·casa·s incendiadas, ·e comple\amenc 
te· empastelado um dos orgão.s dá opposição. 

Os signatarios protestam apre·s·entar á Commi·ssão os meces:sarios 
documentes . ( •) 

'Sala das sessõ.eLS', 12 <:le novembro de 1912. - Joéío Loves. - Tho-
niaz Cawtloanti. - Virgilio B_rigiclo. - B .ezerPil F'ontenel!e . - Ji'11e<Ze-
rioo Borges. 

DISCUSSÃO DE CODIGOS 

Indicamos que na "d'i.scussão e votação do projecto do Codigo Com-
mencial seja m observacl~vs as seguintes Msposições regimentaes: 
· 1. 0 Impresso ·e di1stribui·do o projecto, s~rá Iniciada sua dis·cu.ssão na 
proxima sessão da actual legislatura. " , 

lniUcação 
Sâ F1'eh'e 

·2. 0 No imterregno1 a Mesa fará enviar exem-
plares do ']H"Ojecto fr.S · seguintes C0l'J)01'3ÇÕes e a u-
b)riclad·es, conv1dmndo-a.s a remetterem no ,prazo de 
seis mezes á S.ec1,eta1:ia do Senado as eme.ndas e 

observaçõe.s que julgarem convenientes; 
ci) -.Supremo Tribunal Fed·eral, juizes seclcionaes, que igualmente se-

rão convidados a mandar affixRr · editaes ·e publical-O:s nas folhas offi-
eiaes, .a;vÍISando d~ pr.azo os interessado.s que queiram fomnu lar emendas 
ou opservações; · · . 1 ' 

b) '.l'ribunaes .Superiores do Districto F.ed·eral e juizcs; 
o) 'Tribunaes Superiores düs Esta.do.s; 
cl) Faculdades de Direito; 
-e ) Presidentes do.s Estados; 

. f) Associações ·commerciaes; 
g) Instituto da Ordem dos .Advogados Brazileiros e iguaes corpora-

ções <los Estados ; 
h) JuriLS·COnsultos brazileiros que julg4e conveni·ente ouvir. 
3. 0 Inici,ados os trabalhos da sessão legislativa e terminado o pra-

( •) Indicação .n. 7. 
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zo de seis mezes, o Presidente do Senado declarará que, estando distri-
buido o projecto, nca1\á sobre a mesa, afim de re<}eber a;s emepd<ai;, du-
rante 20 dias terminado·s os qua:es, o .proj.ecto com essa.s : emendas ' e as 
que se refere' o n. 2, depois de impressos, será submetúao' a· uiná ·com-
missão de nove membros. 

4. 0 A Commissão sQrá, n01peada pelo Presid•entc de Senado e ele-
gerá na primeira .reunião seu .presidente e um relator. 

;5. 0 A ·Commissão podera ouvir no d .ecurso de seus trabalhos, alé1ri 
do autor do projelcto, a quem mais entender conveniente . 

. 6. 0 · O parecer sobre o pro1jecto será ap1'esentado no prazo de 60 
dias e ccmtemp1ado na ordem dos trabalhos 20 ·dias depois de publicado, 
p()d€.ndo esses prazos serem prorogados, ined.i·ante representação da Com-
rrtissão e voto do Senado. ' ' 

7,0 ~avená uma sú dis.cuss~o e votação do projecto, por titulas, po-
dendo ainda ser apresentadas emendas que, depo:i!S de encerrada a dis-
cussão, irão á Comm'issão dos I>'ove para sob1-.e ellas elaborar parecer . 

. 8.0 A requerimento de qual"luer Senador e voto do Senado, a djs·cu>· 
são podei~ ser feita por rcapi tuloo. 

9.•0 Nenhum Senador 'POdená fafülr mais de duas vezes sobre ca.da 
titulo ou capitulo e o R·elator tres vezes. 

10. A reda,cção fina) do projecto, conforme o· vencido será feita pela 
Commissão dos Nove; •tumbem competente para ·emittir parec.:ir sobre as 
emendas que ·por v.entura venhiim da Camar.a. · · 

Nos casos omissos, se1•ão appJi.cadas as disposiçõe.s do ·R.igimentó 
em v'lgor. · · 

.Saila das -.sessões, 19 de dezembro de 1912 . _:_ Sá F're•ire. ~ iYietetlo. 
-G. Ccimpos. - Generoso Mcwques. F. Mencl<?.s ele Arme-iclci. - Ta-
var.es clé Lyra. ·( •) 
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DENUNCIA 

OIENUNCl,A GONTRA O PHESIDENTE DA RIEPU"BUCA 

Opina que não deve ser jw .. '.gada objecto de de/!iberação a denunc·ia 
apresentada contra o Sr . Pre·siderzte da Republica ('*) 

O bacharel João Coelho Gonçalves Lisboa, us.ando ·d.a faculdade que 
Ih\) conferem o art. 72 § 9° da 'ConsUtuição da Republica e art. 2o <la 

lei n. 26 de . 7 de j ~'ne iro de 1892, offereceu uma 
· Plwecei' denuncia perante a Ça.rriara dos Deputados·, ·contra. 

Oun.1ui 'il:fac1uulo o Prnsidente ela Republica, Marechal Hermes· Ro-
dr.igues ela Fonseca, pelos crimes de re.sponsabil i-

·dadc dos arts. 16, 19, .21, 22, 2·5, 2·6, 27, 218, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 14 3, 
44, 46 .e 49 § § 1, 2 e 7 da lei n. 30, d·e 8 de janei-ro ·d.e rn9.2 ; .pelos 
crie,ms' communs d00S artJS·. 10.9 :§ 2°, 111, ' 115 § 4°,' 16•5, 169, 1·&1, 189', 
190-,, {l O'i'.. § 6°,, 214, ,219 e .217 do ,cod'igo· Penai áqueUes correta.tos; e maic 
p·elos ;do~ arts. !39 . e lt.6 c19 in esmo .'c;odigq. 

Depoi·s ·de uma longa resenha de at!tentcvclos e crimes que o denun-
ciante' attribue · ao Presidente ·ela LRepublic~ expõe eHe. os factos deUctuo: 
sos, pará o.s 'quaes 'i:ndlica as disposições penaes ·que devem ser applica-
das ao denunci.aclo. / 

!Tal exposição está divida .em sei<s partes . 
.Na p1imcira trata da intervenção armada . . no Estado da [13ahia, con-

cluindo por affirmar que ella se deu fópa dos ·C'.asos ·exceptuaçi·os no 
art. 6° da Constituição .e, 1portamto, ·CO.m infracção do art. 22 da Jei de 
8 de janeiro ele 189·2, 

Na segunda historia a intervenção np -Estado do Ceará e ·conclua 
que' o Presidente da Republica impediu, por violenbas ·e ameaçais·. que 
os elei tores •cearenses ·ex:ercessem liv ;re1meiite o direito do voto, abUsan~ 
do do -cargo, ·com infracção do <wt. 25, da lei ·n. ·30, ele 1.89·2; violou o 
esc rutínio, i.nutHiz.a·nclo a eleição presidéncial do Cear:l, wrt. 26 ; prati-
cou contra o Poder Legislativo -daquelle iEstado lcrime especificado no 
cap. 3° da lei "'1 e .J'esponsabilidaicl:e. qual o de Dbi"igar .a ass·emblêa es-
ta.doai a reconhecer quem ;não foi eleito, fazendo-a exercer as suas fun-
cçõeõ de moi:lo por .que bem o entendeu, arts. 16 e 21 da lei citad.a. 

Na terceira ·parte relata faJcto.s occorridos no Estado da Parahyba 
do Norte, e affirma que o denunciado su]?ornou o "Ministro do :Supremo 
Tribunal F ederal, Dr. Epitacio .a.a · :Silva :Pessoa, para vot a r ·contr.a os 
pedil1.cs de 7llnbea,s yo11Jws, nr,t:runi·dc.s 'áqu~n.e· ·t\ribuna l em . fltvoi· "'10 go-
vernador da -Bahia, Dr. Aurelio Vianna, deposto pelas .arma•s fecleraes, 
m•t. 4·6·; que praticou intervenção armad,a em negocios pec.utlares {la-
quelle Est!lJdci, ·fóra dos casos do ,a rt. :6° qa Constituição, a.rt. 22; e que 
impeuiu :por v iolen cias , ameaças e tumu1to.s que .el eitores ;naquelle Es-
t ado exel'.ces·sem livrenwnte o d>ireito do voto, <irt. 25, da lei n. 30 ·de 
18-92' ' 

(") Indiic,<tção n. 9. 
(*) P.a r.ecer n. 122 .. 
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·Na .qua.rta, reproduzi.ndo : .a h.istoria do incidente que se d eu . entre 
o Poder Executivo dá União e o ·Conselho Municipal do Districto Fede-
ral, ·ilflcidcnte .conheciÇ!o pelo «·Caso do 1Conselho,,, diz que o Presidente 
CI.a Republica expediu ci decreto n. 8 . .>500, ele .4 de janeiro- de 1911 ·e i.ns -
trucções, em 1consequencia deSte, p elo decreto n. B°. 527, ·de 18 do m e.s-
mo mez, .para as eleições de intend entes munidpaes do Dis·tricto :Fe-
deral, decretos ·e instrucções· ton trarios ás ·chspo.s.ições expressas do 
nrt. ~ 8 ela Constituição e do 1a1•t. ·65 da .Jci n. 939, de 29 de dezembro 
de 1902 , com o que eo'nimetteu o .crime do art. 37; ·e a-ind.a 1que ·praticou 
contrn cidadãos investidos· odas funcções de jnte,nd entes municipaes o 
cri.me dÓ .cirt . 16, :nos termos do art. 21 da · citada ·1ei ode r esponsabilidade. 

Na qui·nta, tra t a.ndo do decreto do Poder Executi vo, •que dispensou 
temporariamente o t empo de emba1•que !IJ.a.ra a promoção dos officiaes 
do Cor.po da A rmàd!t e 'cla;sses a nnexas, e d·e faé tos occórridos na ilha 
da.s iCobras, con·clue •que o Pre.sidente· da R cptibhêa, .expedi.nodo a(1uelle 
decretu; que >tem o :n . 9.144·6 .e a data de 20 d·e ma.rço a:o corrente . a nno, 
r evogou ns leis de prom·oção de -officiae;s da Armaaa Nacional, ·com o 
que commetteu o crime do ai·t. 37; .que tolerou e •encobriu· o crime 'ele 
subordinado seu, icom a p rotecção- ostensivamente d,is.pens11da ao · c.om-
manda nte •Mar-ques da. Rocha, •Commett.endo com esse procedimento o 
c rime elo cirt. 40; e .'qu e s·ubo1mou :por ·promoções durante os traball~os 
elo conselhó de .guerra officiae.s ju lgadores do ind;cia clo aut or dos assas-
sinMos da ilha ela s Cobra.s, co.m o · •que praUcou o rerime elo 1art. 4•6, to: 
elos ela lei ele 1892. 

Na sexta parte, fina lm ente, compe.ncl.ia assim . os ultimos oriu.ies, 
que constituem o objecto da denuncia,: o Presidente .fü1 Republica, con-
sentindo ·no abafrumento do inquevtfo da Impr.en.sa Nacional, to lerou, 
füssimulou e .en:cobriu crimes de- subordinado .séu, ari. 40; consentin'do 
que continuassem "'ª clirectorla <la Imprensa Nadonal o Sr . Jou-vin e 
na ctirectoria ·da E strad a ele Ferro Central o .conde de ·Fr.ontin, geí-iu mal 
bens da União .e os d·eixou <lissi•p.a.r, c onsentindo que est es extraviassem , 
consumissem valores p ert enc·entes á ·Faz·Einda PubJi.ca, .art. 4·9 · § 7° ; rece-
bendo dinheiros de s ubscripção pro.movjcla pe'ios ISrs. Jouvln e Frontin, 
1'.ecebeu elonativ.os •para deiocar de .pr.a.ticar .acto.s· .ao offi.clo, que seriam 
ILS ·d.emissões r eclamadas', art. 44; fa zend.o a expedição á Ba hi,(L, •;se m au-
torização vara as r espectivas elespezas, 01,denou -Oespezas não ... a utoriza-
clas por lei1 cwt. 49 § 1°, todo,s da lei ele responsa.biUdade de 1892. 

Dais· vinte (20) d isposições d.a lei ·n. 30, de .18 -d.e janeiro de 1892, 
invocadH8 1no começo ida ·de·nuncia, co1no contendo outros tantos .rcrin1cs 
de responsabilidade .praticados pelo Presid.e.nte da Republica, apena·s a 
o·nze ( 11) se :r·efer.i·u a queHe documento, quando desceu a deta1lhes e t eve 
de nell as enquadrar os factos itpontrudas•, e são as -dos arts. 16°, · 21, 22, 2·5.. 
26, 37, 40, 44, 46 ·e 49 , §\§ 1 ·e 7 . 

.&s outras d js·posições da Jei de rcspo11.sabilidade .elo P.res\dente da 
Republica refer.em -se a simples· a lleg.ações feita;s· no correr ela longa 
exposição cJ,a .denuncia. 

Dos .quatorze { 14) a rts . do -Cocligo Pen a l, cita d.os como cPime.s com-
muns 1commettidos 1pelo Presi.a·ente da HepubHca:, doze 02) são pela 
propria denuncia qualificados d.e ·CO r.re1atos ãis infracçõcs da .Jei n .. 1.•892 
citada; ·de dous sóme.nté, os a rts. 1.39 e 14•6, taz m enção .separada. 

Instruem .a denuncia ·uma justifioação produzida. no Juizo F ed·er.a.J 
deste districto; a rtigos e notl ciarios de jo1'.llaes, telegram11nas r e1Cebidos 
pelo cienunciantc e a l.gun;s :numeros do · Dia·nio Officicil° e Dvari.o llo Con.-
U•iesso. 

Quanto aos a rtigos e not,i·ci.arios elos jornaes, .a m ai.or ;pa rte à elles 
partidarios,. pe·nsa a Commissão que não podem s er r ecebidos como pro-
va de fa·cto.s · tão _graves e de t nnta r elev.a ncia reorno os que fo!lmam a 
denuncia entree-u e no .seu es tudo. 

... 
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A jusflficaç.ão offerecicla em origina·!, além da sua nn.tureza gra-
cios(l., reclama· ao pf·imeiro eJOame aJ.gumas observações. 

A petição inicial de fo lhas 2 çliz : 

·"o bacharel João Coelho Gonçalv,es Lisboa .... -pre'•csa jus-
tificar a veracidade de alguns factos .Politicos que se derrum ·nn 
Bahia, no Ceará e na Paràhyba do Norte, bem como na Capi-
tal Federal; 1)or . lsso vem requerer a V . Ex. se digne ?.clmit-
til-o 11 proceder neste juizo a uma justificação d ~ ta.es ffl.ctos, 
para fins de c1ireito.)) 

•Con:io se vê, é um ·pedido vago. 
A'l. \res testemunhas foram «inqueridas ·sobre o allegado na peti-

ç_ã,o ln.te~~ de folhas 2 (a que vem de se,r transcripta ), que lhes foi lida..» 
E toç1_1j.s tres depõem ·u·niform:emente sobr!l factos differentes, pas-

sa.(\(\S em çli:ver.sos Jogares e épocas diversas, factos que, aliâ:s, não- es-
tav(l.111 comp'!ndiados ou articulados na petição do justif:.Cante ! 

·'l,'omados . os depoimentos, foi a justificação julgada por sentença e 
-en treg:ues á -'p(l.rte. 

,(foro, .os ·!l,utos desta justificação o denunciante juntou á sua denun-
cia ·um" cer~idão de outra petição, que daquelle.s ·n.iio corn;ta, na qual .º 
petic i91u;~·iQ .se J?\'opun ha a justificar : 

. «Qw;i o Presidente da Republica exerceu intervenção ar-
m-ada. nos negocios peculiares aos Estados da ·Bahia, Ceará ·e 
P.arà(lyba qo .. Norte, fôra dos casos exceptu.ados n.o ai;t. 6'! 
d.a Cons-títuiçã,o; impediu por violencias- e a meaças que l!lesas 
.eleitora.e;\ El juntas a·puradoras exercessem livremente as · suas 
funcções~ violou escrutinios ·nos . . processos eleitorae~; impediJJ 
que o P()VQ se reunisse pacifi.camente .na;s praças publicas; per-
tu·rbo.u . r eu"l.iões a as d.iss-olveu fôra dos ca~os em que a lei o 
penuit.te; toih.eu .a llberdade da imprens.a e attentou co·ntra re-
dactm·e11 e m.aoteria~ das officinas tyvogra.phicas ; privou ille-
galwen te. algul(llas pes.soas de sua liberdade individual; infrifü 
g~u a,s \e.is . q1,1e !l'arantem o segTedo -da 'correspondencia; toJe, 
rou,, c1i~simuJou e encobriu crimes dos seus subordinado·s, fazen-
do aba:(,ar iI\'lU.erit;os pojiciae;s abertos contra elles; usul"pou at-
trib:u~çõ,es do Po.d.et L egis1ativo ;. r ecebeu do.nativos e acc-eitou 

· promessas pai:a .a.e~~ar de praticar actos do seu offiicio ; deixou-
se corronJ.P<>r· 1:>.or inflµenc~ e peditorio de outrem para ceder 
cop.t_ra Qs, C\everes do car.go; ·subornou por peita a outrem para 
proc~er c ont;ra que deve no desempenho de funcções .publicas; 
fez bombarder c id.a,cles, incendiando ed-ificios, construcções, a r-
chi.vos.>> 

Não ·foi certamen,te e-sta a; p~tição lida ás testemunhas, pois não 
co.p.s:ta do proce.sso; .'s i ·º foi de outr~ fórma, os seus depoimentos não 
pod,e_m . ter valor . JV[esmo as.sim, a maio r par1;e dos factos apontados ·não 
foi j_us_tiHc»da; e quanto aos outr,os, as testell\unhas· em regra se r epor, 
tain:·á Jeitura. dos jornaes da época, 

Em -todo Q cal)o, no dese1ppenho da honrosa incumbenda que lhe 
~olj.ferju a Camara, vae a Comrnissão apreciar a denuncia cm fa ce dos 
dpcll(mentos. E pal'.a chegar· ao seu fim não encontra m elhor meio dj:> 
esj:)l:~ar o assumpto · do que ·, a;cotnparthal-a; analysando os factos nella 
cOIJ.iti>\.Qs ·na mesma ordem em que ·são apontados. · 

. à~\m, terá .de ·clividir o seu trabalho em seis partes, pro.c urando 
tornai-o ó mais claro e resumido possivel. 
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. I. Int'ervenção no Esh11clo ;:va Bald.a, fóra dos crus os. excéptuados no 
art. 6° da Constituição - ar·t. 22 da lei -n. 30 de 1.S.9·2 . . 

A intervenção do Pres iden;te da Republica no Estado da Bahia, am-
plamente conhecida em todo o paiz; . de modo ,a dis·pensar a Com missão 

-de repetir os seus detalhes,. nãó se deu fóra dos ·casos exicepttrados . nà 
Constituição . 

. Estabeleceu esta, ·entre as excepções do art. 6°, · á prohi-b.ição ele 
intervir o Governo Fed.eral e.m negocios peculiare•s aos Estados, o caso 
âe asseg1'rar a exec•não da/1 -leis e se:>vt1enc•Q.s fe.cleraes, §: 4°. 

Em 9 ele janeiro do corrente anno, o Presidente ela Republica re-
cebeu do juiz federal naquelle Estado, Paulo Fontes ('.Dforfo Ofj.;.cial ele 
10 ele janei·ro de 1912) , um telegramrria -no qual· communicava que, ten-
do concedido uma ordem ele habe·as-CO?'lJ1'S preventivo em favor de Se-
nadores e Deputado·s estaduaes «ameaçados ele violencia ou constrangi-
mento illcgal por abuso d·e pod.er do Governador interino do Estado», 
que, para impeir a reunião da assembl&, geral convocada para ses'~ão 
extraórd·inaria no dia 1•5 daJquelle mez, p<1.ra toinar conhecimento e re-· 
solver sobre a renuncia do governador do E.s'laclo, mandou o<Ycupar por 
numeroso -contingente de força policial parte do edificio, installando ahi· 
o estado-maior do regimento policial, di-.stribuinilo grandes reforços pelas 
immediações, · a lojando em f!'entc ao Palacio do Governo um batalhão 
de ·policia · a rmado em pé de guerra, achavam-,se os pac 1entes impedidos 
de entrar no edifi.cio da Assetnbléa Legislativa e de ahi -exercer as ·suas 
funcções legaes ; e .. por .isso, :reqwisitava ª' vrestaçcfo da força federal 1h·@-
cisa pa.ra o efftwaz cúf!Íprimento e effecvilv,a exec1'ção do "hc•beas-oorvit:s»; 
n01s termos do wrt. 6°, § 4°, e art. 72, § 22 ãa Cons•titiiição Federal. 

Em face de uma requi.s;ção feita nos termos da Constituiç'ão, o ·Pre-
sidente da Republica ma·ndou ordem ao commanelante da 7" região nli" 
litar, general Sotero ·de Menezes, para assegurar a .execução ela· sentença 
do Juiz requisitante. 

Assim procedendo, .Praticou um ado de sua competenc ia, que ·não 
é tnai·s ,ao que um conscctario do seu dever de executar e fazer executai' 
as leis (art. 48, n. 1, da .Cons-tltuição), assim, como de ·fazer cu 1ii ~ 
prir .as sentenç8JS federae.s, desde que faltem meios de acção aos offi· 
ciaes judiciario.s, podendo até dispôr da forç;a publica par.a· "ª manu.tel1'-
ção das leis· ·no interion (artigos 14 e 48 §'§ 3 e 4 da Constituição)-· 
João Barbalho, commentario, ·pagina 27 . 

O res.ultado elessa commissão foi communicado off:cialmente ao Pre-
sidente da Repub!icl'I. em longo reJatorio telegra:Phi:co do .general insl)e: 
ctor ·da 7'" região, o qual foi p·ublicaelo no Diai<;:o Off;,cial de 12 de ja: 
neirn do corrente anno, · 

Não colhe o a rgumento. da denuncia ele que o recurso ex-offic·io inc 
terposto pelo juiz secdonal Paulo Fontes para o ·supremo Tribunal Fe: 
dera! havia suspendido o habeas-corpi•s; e que o Presidente da Repul;lli-
ca, sabendo desse recurso, não devia ter deferjdo ·o pedido de intervenção. 
E não e.olhe, porque o recursó ex-offVcio da concessão de «habea<Jrcoi< 
vus, que, abolido pela l·eg'.slação republicana da primeira organização 
judiciaria feqera l mas depois restaurado pela lei n. 1 :748 d·e 17 de ou, 
tubi·o de 1907, não tem effeito suspensivo, pre>duzindo logo ·a sentença 
recorrida as suas consequencias", quer se trate de ordem· de soltura, ein 
caso de prisão, quer se trate ele providencia para cessação ela ameaça 
ou corucção por ille0gaJi.dade ou abuso -de poder, co.nforme a doutrina do 
art. 72 da lei de 3 de dez·embro de 1841 cm relação ao seu a1:t, 69 .. § 7• 
e ao art. 18 § 1° a lei de 20 de· setembi·o de 1871, e do art. 445 ·po re-
gulamento n. 120, de 31 de janeiro de ·1842, em relação aos s·eus arts. 
4.39 n. 1 e 441, restabelecidos por aquella lei. · " ' 

D.a eonces.são desse Jwb6as•cor1;1ns não se ' originou · àonfiic,tõ ' a.Jg'u·m 
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de jurisdicçãq, como. faz ·suppor a denuncia; conflicto houve .anterior-
mente entre o juiz federal e um juiz local a proposito de mwnidaclo ele 
mani;tenção c~e posse .ex.pedido por ambos a membros d.as· duas parciali -
dades politicas; ~nas tal incidente nenhum:a relação t eve com o habect.:S-
ooripi;s. ornm com o recurso del!e interpmsto. 
· ·Quando. a 27 de janeiro deste anno o !Supremo 'l'ribunal. Federal d.eu 
provimento ao . recurso ex-officio do l•aheas-aor1n.vs concedi-do ·pelo juiz 
Paul.o Fontes, para .a.nnuHar a decisão -deste, a situaç1j.o do Esta{j.0 ela 
Bah.la era outra, como •se vê da .propria exp,Cisição ela denu11cia. 

Havendo sido requerido um habens;.cor1n.is para que fo~·sem gàra·nti-
clos o 1° e o 2° vke-governadores succe.ssiva.mente no exérci-cio dos sew; 
cargos,, )Sois o 2°, Dr. Aur-elio Vi:anna., ·havi·a sido ésbulha.do .Cio :s-eu por 
coacção, foi p elo 1Supremo Tribunal convertido o juJga111!'lnto em diligen-
cia, afim de serem pedidas i•nform.ações ao Governo .F.edcral. 

Nesse ihterim chegou ao conhecimento do Presidente da Republica o off.icio, •com que o Dr. •Aurelio Via·nna passava o governo .a.o seu 
substituto legal; e aquelle ma.gistrado exped-iou ao i:-eneral inspector da 
7• região o seguinte telegra mma, que trumbem v.em transcri·pto na de-
nuncia: 

«·Conhecendo t<"rmos officio Dr. Aurelio Vianna passando governo 
Estado ao Dr. Braulio Xavier, 'Verifiquei motivar ·esse acto coa-eção por 
parte força federal. 

"'Não estando nos intuitos do GovernO'• Federal praU.car .a•ctos que 
possam ser acoimados de violenci.a., nem permittir violAcção. Constitui-
ção,, e como sómente tlvess.e 0rdenado execução hcibeas-co1·piis, resolvi 
que ,vos fos.se, pelo Ministro da Guerra·, determinada l:epo·sição Dr. Au-
rel!o Vianna no governo Estado, ca·so epe queira r.eag,sumir, demonstran-

. •do assim positiva.mente que não só Governo Federal como .gener.a.l ins-
p~ptor não tiveram. em vista semelhante attentado autonomia Estado,. 
ReC'ommenclo-vo.s, vois, que 'com le&lclade, patriotismo -e dedicação, . de 
que •tenfiles .d.ad·o prova, procureis Dr. A.urelio offerecendo-lhe em ·nome 
Governo União gRra-ntias de' que ne·cessitar para reassumir cargo de 
Íl'overnador . .J)a voSll-!l. acção e . seu resultado, mandar-me-heis ihform.a. 
ções. Confio ·que, ce>mo amigo e pa.triota, .p.uxiliar-me-heis, -cumprindo 
vos.so dever, a S'olver situação .tão lll!'lli-ndrosa .. 1Sauda.ções.>> 

Neste ·sentido foram envia.das as Úiformaçõe.s pedidas pelo Supremo 
Tribunal, que julgou preÍUdic1J;do o pedido de hab,easwonnis. 

Reposto o Dr. Aurelio Vianna, renun>Ciou dep.ois o cargo. EJ ainda. 
mais duas vezes o Su1Hemo Tri·bunal juJ.gou pr.ejud-icad'os ·dous novos 
habeas-'Corpus. impetrados em favor dos mesmos cidadãos. 
· Taes fac.tos na;da teem com o primeiro cBJpitulo da denuncia, que 
se . limitou a articular .apenas o· mime do .art. 22 da lei de 30 de janeiro 
d·e 1-892; mas servem para sali>entar ·que, 'nem com o deferi-menta da •inter~ 
venção solicitada pelo juiz sec-cional da .Bahia, nem cem os seus ados 
posteriores a esse deferimento, o Presidente da Republica infringiu o 
art. 6° d.a Constituicão, s.endo, .aHás·, de ·notar que elle tomou as provi-
dencias necessarias,, para que tal intervenção não ultrapassas.se as ra,ia~ 
constitucio·naes; não se lhé pod.end'O a ttribuir, ,por isso mesmo, o i•e-
.provavcl bombardeio; de ·cuja autoria ,não provada, a ·Co.mmi.ssão o 
rnputa incapaz. 

II. lnt61-vençã,lo no Esta:do ·do Ceará; . . 
.a) impedindo por vi·olencias e ameaças que os eleitores cearllnlle:; 

éxercessem livremente o direito ·elo voto, abusando da influencia' do 
ç~rgo - nrt ~ 2·5 ~a lei ele 1892: . ' 



b) violando o escru,Unio pela inutilizaçá0 da el·eição presidencia l 
do Cea~á - art. 26; 

e) praticando contra . o Poder Leg·islativo daquelle Estado crime 
especif ioado no cap. ,3° da lei de res·ponsabilidade, qual o de obrigar a 
Assernblêa Esta.d-0al a reconhecer quem não foi eleito, fazendo-a exerc 
cer as suas funcções do modo por q_ue bem entendeu - arts. 16 e 21. 

Das al!eg·ações ~ontidas mesta segunda par.te da denuncia não :rn 
póde concluir a ·existencia de nenhum dos delicto,s n·eua ·apontados; nem 
oo documentos que a in,,truern , alteram esta convicção. 

A p1'irneira: accusação ê dcs.feita pela propria denuncia, onde se 
1 eem estes topicos : · · 

«·Correram as eleições, sendo eleito· por esmagador,a maioria 
do proprio elei.to rado feito pelo oly-gareha, PfVFa seu. uso e gos0, . 
o candidato da opposição ... " 

«Derrotado nas · urnas ele itoraas, . o ca.n.didato do_ Presi-
dente da Republica, general Beze11ri•l, pelo povo ce::irense, se-
quioso de liberdade e que assim r eiv i.ndicava. as suas· glorias 
pa,ssadas . . . " . · · 

-<<O coronel Franco Rabello, eleito legalrne·nfo pelo J?Ovo 
cearense . • . » 

Ninguem irnpedi.u , portantq, que os eleitores _cear.enses exercessem 
livremente o. direito do voto. 

Si assim_ foi, .nªo 1se. póge tarnbem cornpreh<ender ' corno o Presidente 
da Rep.µbl-i.ca violou o escruünio·, i1Ó'utilizanâo a eleição -presidencial do 
Ceará (lettra b) • ' · 

A figura .dó crime defini d{) iio art. 2 6 ·da lei_ ele · responsabilidade 
11ão se })resta . a duvidas; o delicto · consrste em «violar o· escrutinio ou 
foutiliz'ar "ou subtrahir Uvros e vccpei·s refere?'l!tes CIJO processo ele·bto.i:alll ; 
e de tal hypothese não · cogitou a propria d·enuncia. 

Mais gratuita ainda ·ê a affirmação de que o Presidente da .Repu.-
blica ·«exerceu a intervenção, obr:igan_ao a Assernblêa do Estado a re-
conhecer presidente o candidato eleito e vice-presidentes candidatos não 
eleitos para 'taes cargos». ' ' 

Os offic.iaes da guarnição ·cearense, tendo · á: .sua frente o coronel 
Âgobar; não se pr.estiriam a - sei· 'instrumento de ·oppressão; fül-o a - de-
nuncia; ·e o Presidente da Republic::i não tinha absolutamente podeF pa•a 
Impôr câ.ndiclatos 1á ·governança de Estad0·s, affirrnou o g;eneral Osorio 
de Paiva em documento annexo á · denuncia. 

·corno .se exer.ceu entã:o a intervençã:0? 
Pela - acceltação das ·condições irnp0stas -a0 coronel Franco R,abello? 

Onde a prova ·de tal imposição? 
A verdade sabida ê 1que a lguns representantes de elementos politicos, 

qi1e se degladiavarn no Estado do 1Cea.rá, pela p0sse do Governo, entende,-
ram :de fazer nesta Capital um acôrdo, para o fim de pôr termo á situa-
ção anormal e penosa que atravessava· aquella parte .da. Republica Bs_a-
sileira; ·e ·de outr-a fórrna. a assemMêa estacloal não se submetteri·a ao re-

conhecimento do coronel Habello, pois ella «era orga,nizitda pela Úaucle 
da- olygarchia decahida,,, - na expressão da denuncia. 

IIf. Intervenção no Estaicl!o dctJ Parahyba pelas armas, fÓra dos caSOR 
do art.. 50 ·da. Cons_tituiçã9 . (art. 22), impedi ndo, ·por violencias, ameaças 
e turn,ultos, que eleitores naqu,elle Estado éxercessern livremente· ó direito 
de v~to ( a.rt. 2·5), ·tudo pa;·a satisfazer a Ó Dr. Epifocio ela S'ilva: P.es-
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sôa, ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem subornou para votar 
contra os pefüdos de .Jvabecis,cort1nis, requeridos áquelle tribunal, em favor 
do Governador da · Bahia, Dr. Aurelio Vianna, deposto pelas armas fe-
deraes (art. 46 da lei de 30 de jane iro ele 1892). 

E' reparavel a faciJ.i.dade com qu e se formula tão grave acoosação, 
baseada em noticiarios de jornaes e em depoimentos de testemunhas pres-
tados ·na justificação, a. que :se referiu a Commissão, e que constitue o 
p rimeiro dos documentos d.a denuncia . 

De uns e ele outros - noticiarios e ·depoimentos - não se pôde con-
clui t· a existencia do s·uborno aleg·ado (art. 46) ; os primeiros não posi-
tiv:un o 1'aclo; e os ultimes são inverosimei.s. .Das tres testemunhas da 
jLlstific<<ção a segunda e a '.erceira sabem do conchavo velei leit.i1,-ra do& 
jornaes e a L'l'imeira affirma qtHl scibe,, sem d.izer o mo,clo vor qiie o scibe. 

A intervenção armada, fóra dos casos do a.rt. 6° da Constituiçã0, para 
constituir o dehcto do art. 22 da lei de 1892, não foi provada na der.u'1 ·· 
eia. O general "1'orres Homem, transportando-se para o :Estado lia Pa-
ri:i.nyba, .~m cujos sertões a ordem 1,mblica era ameaç::tda, agiu. dem:r;; dos 
limites de sua ·circumscripção, pois esse Estadv faz parte da 5,. H.egiã) Mi-
litar,. 

Os documentos com .que a denuncia pretendeu provar essa intervenção 
armada não se referem ao Presidente da Republica; tratam .de act.os at-
tr1buidos ao comma;ndante da Região, crue, di.zem, impediu por violencias, 
ameaças e tumultos, que os eleitores exercessem Uvremente o cl.ireito do 
v.oto na eleição presidencial ; são elles, ou telego·ammas de opposicionistas, 
ao ·Governo do ·estado ·ou artigos dÕ jornal Estado dici Panihybci, orgão 

dos mesmos opposicionistas; não pasando, portanto, de infOrmações •na,-
turarmente suspeitas 'de parcialidade. 

tSi não houve ordem .do Presidente da Republica para a intervencS.o, 
menos se lhe pôde imputar a responsrubilidaide do crime elo art. 25, si 
se deu. 

IV. O oaso .do Conselho Mun.ioival do D istrioto Federal, no qual o 
denunciado commetteu os crimes do art , 137 e o do art. 16, combinado'com 
o 21 da lei de responsabifidade·. 

ü ·Presidente da .Republica expediu o decreto n. ·8 .. 500, de 4 de ja-
neiro de 1911, e as consequentes . instrucções com o .decreto ' n. 8 .•5·27, de 
18 do mesmo mez, para as eleições .de~intendentes municipaes do Districto 
Federal, .contra as disposições expressas do art. 6 8 da .Constituição e do 
art. 65 da lei n. ,939, de 29 de dezembro de 1902; e·, na. execução de taes 
decretos praticou contra cidadãos .investidos das funcções de intendentes 
municipaes o crime do art. 16 citado; e, a.qui caibe a referencia do ar-
tigo 19, pelu -recusa de cumprimento a ·uma ordem de hwbeas-corvws do 
S·upremo Triibunal, de que trata a .denuncia. iE' esta a aocusação. 

A situação creada na administração do Districto ·Federal, depois da 
eleição de 31 de outubro de 1909, que deu em resultado a co01st'tuição de 
duas turmas de canfü.datos diplomados, .cada uma de 0Ho intendentes, ir-

reconciliaveis, privados de qualquer deliberação, pois .nenhuma dellas po-
dia reunir a maiori'a absoluta dos 1·6· membros do .conselho, era de franca 
anarchia ; e só podia trazer a ·protelação i11d-ef ina da da constituição legal 

d'o Conselho. 
O então Presidente da H.epu·blica, Dr. Nilo Peçanha, resolveu pelo 

decreto n. 7. 689, de 26 ·de novembro de 1909 :-«su.bmetter o ·caso ao co-
nhecimento do Congresso· Nacional, e, até que este deliberasse a r espeito, 



deternünou que, nos termos do art. 23 do decreto n. 5 .160, de 8 de março 
ele 1904, o prefeito administrasse e governasse o .Districto, de accõrdo com 
as leis e posturas em vigor». 

Não tendo o Congresso Nacional .resolv.ido o caso sujeito á sua apre-
ciação durante toda a sessão de 1910 e perdurando a situação anomala que 
provocára o clecr'eto de 2•6 ele novembro de 1909, mais aggravacla por se ver 

o •Districto Federal privad·o ela coliaboração do seu ·Conselho Municipal, e, 
a.inda pela imm>nencia de trrubalhos eleito.raes ciue, segundo o voto ex- . 
presso pela g1:an.de maioria elo. Congresso, reunido em sessão, estariam ei-
vados de nullidacle, pela coparticipação nelles do Conselho existente, o que 
acarretaria para o Districto a perda de parte da sua rep.resentação na Ca-
mara e no Senado da Republica, entendeu o actual .Presidente, ora ctehun-
ciaclo, de clar um remeclio a tal situação, que não podia mais continuar 
e baixou o decreto n. 8 .1500, a:e 4 de .janeiro de 1911; no qual designou dia 
para a eleição do novo Conselho Municipal. 

Foi .impetrada ao 'Supremo Tribunal Federal por cidadãos que se cU-
ziam investidos do manoato de inten dentes muntcipaes uma ordem ele 
hab<ecis-corpus preventwo e?n seii favor, para que «defretada para todos os 
effeitos a nullidade do decreto ele 4 cte j a neiro, se asegur.asse_ ao.s irnpe-
nantes o exercido ·dos ctireitos decorrentes de sua qualioade ele intenaen-
tcs municipaes atê'°' fim do seu mandato (15 .de novembro de 1912), asse-

gurando-se-lhes á posse do eclificto do Conselho Municipal, cessaclo q ual-
uuer embaraço ele coacção ou constrangimento opposto, por qualquer au-
to-rtciade munidpal ou federal, decretada a illegalidade da ·Oictadura do 

lTêfelto, e se officiasse aos s·up.plentes do Dr. juiz feder.ai e aos pretores, 
afim de que nãlo proc~Clesse?n a convo.caçãio cio eie;;to11ado, nem apurassem 
as eleiç:ões mandadas fazer por esse decreto». 

O hcibeas-co?\P«S, .foi concedido nos termos impetrados; e o I'reside~te 
da Republica, recebendo a cornmunicação que füe fez o Presidente do Bu-
premo .'L'ri·bunal Federal, respo·ndeu a este que ·«sem o menor .intento de 
d.espres tigio ao Poder Judiciario, e sem faitar ao respeito que devia a esse 
alto e egregio .Tr~bunal, não podia dar curnpúmento á ordem judiciaria, 
pelos motivos constantes da mensagem que nessa data dirigia ao· Con-
gTeso Nacional, e da qual remettia cópia authentica». 

Nesta.s condiç:ões, o lPresiclente fez cumprir o seu decreto de 4 de ja-
neiro. 

Su.bmettida a mensagem ao .conhecimento da Camara dos 'Deputados, 
a sua Commissão de Constituição e Justiça, no parecer n. 12, ·de 1911, 
opinou, d

0

epois de um longo estudo elo incidente e dos fundamentos do acto 
do Poder lExecu.tivo, que o documento sujeito á sua apre,ciação devia ser 
archivado, porque importava em uma simples communicação do procefü-
mento constitucional do Presidente da Republica. 

Depois da discussão regimenta l, foi o parecer approvado, com a se-
guinte ·emenda suibstitutiva ·de suas conclusões, e q:ie mais clara e posi-

tiva tornou a opinião da Gamara; 

«Archive-se, por isso que; tendo o ·Presidente da Repu-
·blka agido de accôrdo com a ·Constituição ,e no uso de suas 
prerogativas, a Camara nenhuma provide•ncia tem a tomar.>> 
(,Synops~ de 1911, pag, '271.) 

Para a Camara é este um ·caso extincto, pensa a Commissão. Si 
nenhuma providencia havia a teimar nessa o,ccasião, por ter a,gldo o Pre-
sidente da Republica de aocõrdo com a ·Co!).stituiç1lo, e no uso de suM 
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prerogativas, não deve hoje este magistrado ser considerado .delinquente 
pQJos mesmos factos, .cujas •circumstancias subsistem a.s mesmas. 

V - Nesta parte a denun.cia articula o crin1e ao art. 37. da lei de 
18D2, por ter o Presidente da RepU1blica, com o decreto n. 9. H6, de 20 
de março deste amno, revogado as leis de promoção dos officiaes da Ar-
ma·da :Nacional; e tratando da ·a:dmin!stração da Mariniha· de Guerra, 

aponta mais os cri·rnes do art. 40, por t er o denunc iado tolerado e enco-
berto delicto ile subordinado seu com a protecção ostensivamente dispen-
sada ao commandante Ma1:ques da Rooha, e elo art. 46 por -haver subor-
nado por promoções dm:a11te os trabalhos do conselho de guerra officiaes 
julg1.cdores do indiciado autor dos assassinatos da ilha elas Cobras. 

O Poder Executivo baixou effectiva.mente o decreto suspendendo tem-
porariamente a clausula do tempo de embarque para a promoção cios offi-
ciaes da Armada, no in tuito de evitar que as vagas occorrid-as nos diver-
sos corpos deixassem de ser preenchidas por falta de offic!aes, até que o 
Congresso Na:cional providenciasse a tal respeito; e neste sentido dirigiu 
ao Congresso a .m·ensagem de ·6 de jun·ho {lo corrente a:nno . 

"'\Entende o Governo que é de seu dever preencher as vagas que se 
derem .nos diff.erentes quadros da Armada, logo ·que dellas tenha conhe-
·Cimento; que o r .equisito do tempo de embarque, nas circumstanoias es-
peciaes em que se ancontra actualmente a Marinha de Guerra, está a prc-
juelicar o cumprimento daquelle dever; que a falta daq~1elle requisito não 

corre por conta dos officiaes, sinão do proprio Governo, que n1(.o dispõe 
·dos meis in.d.ispensav-eis para p·rd·po.rcionar a todos o ·ensejo de obse1'var 
as exigencias leg.aes para o accesso; que, fimalmente, ji\, t em havido ·dis-
pensa de tal- r equisito em caso de promoções por actos de ·bravura ou de 
·promoções nas cJ.asses annexas.i1 

Resumindo as.sim os. ·argumentos ·elo Poder Executivo, a Co.mmissào 
de Marinha e G uerra (p.ar-ecer n. 33, de 191·2), pensa q,ue o problema in-
teressa fwndamente a organi.zação da de.fesa naval ; e que, si as dua10 leis 
que mandam, uma preencher as vagas nos differentes Quadros da Armada 
e outra observar as .condições que devem ter os offidaes para o accesso 
a essas mesmas vagas, se 'completam, devendo a administração naval pro-
V·iden,ciar para q,ue cessem os motivos d•a falta de ·embarque nos .altos 
postos, tall]bem é certo que os factos de 1910 trouxeram para a ·MaFinha 
lhn periodo de desorgrunização, que póde jii,st~fiocir o esquecimento da exi-
oencia lega! do embqrqiie, vor varte (Do Gover1ta e idos V"'º1"',iOIS O'fffciaes. 

E para remediar esse mal, i:iascido .da desorganização apontada, a 
mesma Commissão offereceu ao voto da Camara o seguinte 1irojecto: 

«Fica dispens·acla até 31 de dezembro do corrente a nno 
a clausula de embarque para a promoção d'os offidaes da 
Armada e classes ann exas, a que se refere o decreto n. 640, 
de 31 de outubro de 1-891.11 

Tal projecto pende de discussão e votação do Poder Legislativo, não 
podendo, assim, o ttcto do Chefe do Estado servir ele elemento para a ac-
cusação cr imina l ; ttssim já o entend·eu a ·Camara approvan·do as. conclu-
sões do parecer n . 13, de 1893. 

O empenho patriotico revelado em actos successivos do Poder Exe-
cutivo para a reorganização da Marinha de Guerra exclue a insinuação de · 
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.Jntuitós inconfessaveis que a denuncia attribue ·ao Pres.\.dente da Re:Pu-
blica na· expedição do decreto de 20 de ma·rço . 

As a.negações de que o Presiclente tolerou e 8nco1bnu crime de 
subor.dinado seu, e .subornou officiaes do conselho de guerra são de tal 
natur<iza ·e de tal gravidade .que, pensa a Commissão, só deveriam ser 
formuladas com provas completas, ou, ao menos, com documentos C!Ue 
fizetSsem acreditar na existencia dos facto.s indicados . Nada disso, porém, 
ha na denuncia; absolutamente nada. 

Ao contrario é sabido que o commandante Marques da Rocha foi· 
submettido a prociesso, defendeu-se das accusações que lhe eram feita!I 
e foi absolvido. E quanto a .suborno de officia;es ·da Armada Nacional, 
·é feita em ref.erencia tão .aestit1!lida de provas, que a Commissão não 
pôde tomar na menor consideração. 

'V!I. ·Esta uJ.tima parte da denuncia envo lve factos varias: 
a) o abafamento do inq·uerito :Sobre o incendio da Imprensa Nacio-

,, na!, ·por consentimento do Pr.esident.e da Republica, para enc~brir crime 
de subordinado seu - é o primeiro. 

~uando se pudesse acceitar a versão da «Opinião publica e dos 
jornaes da manhã e da tardei> de que o a utor do incenclio da Imprensa 
Nacional Wra o Dr. Armenio Jouvin, «como interessado em occultar 
as provas ele delicto:S, de que era geralmente accusadoJ> ; quando esti-
vesse patente do i:nquerito essa autoria; e finalmente quando este ti-
vesse sido abafado ; a resporusa,bilidacle caberia á autoridade incumbida 
da investigação, e só poderia attingir o Presidente da Republica, s i 
Cosse p-r·ovada a sua inter venção, o que não se conclue, nem mesmo 
elos depoimentos das testemunhas de 'justificação . Seria uma doutrina 
exquisita e perigosa fazer o Chefe do Poder Executivo expiar"as culpas 
atê das autoridades po!iciaes. 

b) o Presidente da Republica deixando continuar na Directoria da 
Imprensa Nacional o Dr. Armenio Jouvin e na da Estrada de Ferro 
Central o Dr. Frontin, geriu mal bens da União e os deixou dissipar, 
consentindo que estes extraviassem, consumissem valores pertencentes 
à Fazenda Publica. 

r:J.'ão tcmeraria affirmação encontra apoio apenas nas seguintes pa-
lavras da denuncia. «Os prejuizos ela União na Imprensa Nacional, 
pela desastrosa administração Jouvin e consequente incendio elo predio, 
li'Vro.s e materiaes, sao avaliados em vvn1te B cinco niU contos. Os pre'-
juizos da União pela funesta administração Frontin e subsequentes 
desastres, são avaliados em· trinta 1nvn co1utos. » Da justificação sómente 
a terceira testemunha cliz que · «era voz corrente ter sido o Dr. Armenio 
Jouvin o autor do incendio para se eximir de responsabilidaôes pecunia-
rias e administrativas na Imprensa Nacional . 

Diss.o, que é .só o que se encontra na documentação da clenuncin, 
não se pôde acreditar na existencia do delicto elo art. 49 § 7° da lei 
ne responsa]Jilidades'. 

c) o Presidente da Republica recebeu donativos provenientes de 
subscripção promovida pelos Srs. Jouvin e Frontin, para deixar é!e 
praticar actos do officio, que seriam as demissões reclamadas. 

imsta accusação, capitulada no art. 44 da lei de responsabilidad e, 
está mas mesmas 0ornclições que a anterior. Ao facto refere-se apenas 
a segunda testemunha da justificação, sem declinar os nomes dos pro-
motores da .subscripção. E que o fizesse. Que fossem os elas pessoas 
indi"caclas :na .denwncia, \Não ser{\ isso Q bastante· para concluir pelo 
crime invocado, 
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Mal estariam a integridade moral dos ·administradores e a ~onra 
·aos funccionarios publicas, si para Impugnai-as bastassei:n simples alle-
gações e provas por justificações da natureza da que instrue a denuncia, 
faeiilima.s de prod·uzir-<Se. 

cl) o Presidente da Republica ordenou despezas não autorizadas, pór 
lei, fazendo a expedição á . Bahia - art. 49 § 1° da lei de responsa-
bilidade. 

O Chefe .do Poder Executivo não tem necessiaade de autoriz.açll.o 
do Poder Legislativo para movimentar força de terra e mar; e entre 
as attribuições deste (art. 34 da ·Constituição), não está a de · dar 
aqueUa autorização. Ao contrario disto, o Presidente da Republica'. é o 
competente para administrar o Exercito e a Armada e distribuir as 
respectivas forças, conforme as leis federaes e as necessidades do Go-
venio Nacional - art. 48, n. 4, da Constituição. · 

·A. viagem do Chefe do E .stado á capital da Bahia nenhuma despeza 
extraqrdinaria trouxe aos cofres pub.Jioos, conforme está informaàa a· 
Commissão ; foi effectuada com as ve1,bas orqinarias do orçamento 

N em por merecerem menção especial na denuncia, melhor sorte 
tiveram os arts. 1·39 e 146 do üodigo P enal nellà invocados. 

O primeiro estabelece penas para o crime de - «incendiar ed\fjpios, 
construcções, depositos, armazens, archivos, fortificações, arsenaes, em-
barcaçõeis ou navios pertencentes á Nação» ; e o segundo para o caso 
de resultar do incendio - ua morte ou lesão corporal de alguma pessoa, 
que no 1nomento do accidente se achar no Jogar. 

· A invocação de taes disposições só · se póde referir ao incendio ela 
Imprensa Nacional; ainda neste caso a denuncJi.a não demonstrou a 
respO'nsahilidacle elo Presidente ela Republica. 

No afan de fazer crescer o numero de crimes, a denuncia enu1110rou 
entre os rlo Codigo Penal o elo a rt. 115 § 4°. 

Este é o el e conspiração que se caracteriza veio concerto <le ~O oii 
mcifa ves.wws v<irci - «oppór-se directamente e por factos, ao livre exer-
oiclo das attribuições constitucionaes dos poderes Legislativo, Executivo 
e Judicia.rio F ederal ou · dos Estados.,, 

Si não ·estivesse cscripto no proprio original ela denuncia, a Com-
tni ssão t0111aria o caso corno o de u1n equivoco; n1asl 11'1esn10 se1n con1-
mental··O, não pócle deixar de .saliental-o. 

A analyse que a Commissão vem ele faz er aconselha o não r kcebi -
m~nto da denuncia, por injuridica. em ·alguns p0ntos, inopportuna em 
outros, e ainda contradictoria em diversos. 

<E, quando não bastassem essas razões, motivos de outra qrdem 
ir.variam á mesma condlusão. 

A ·Constituição Federal, confiando á ·Camara cloo Deputados a 
"->'reciação inicial d :oJ, accusação ·Contra o Presidente da Republica, jul-
i;ou-a, como representante ela Nação, elo povo, «a mals habilitada para 
bem avaliar as conveniencias ela justiça e pesai-as com os interesses 
<lo momen to e as razões ele Estado occurrentes, afim ele resolver - si o 
paiz tem a lucrar com o a lvitre, sempre grave, ele submetter ~. processo 
criminal o Chefe elo Estado". 
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cc·Como corporação politica, que ê, diz Milton, deve a Camara m edir 
a consequencia do seu acto, de m aneira que, sem clesattender . a justiça, 
não sirva todavia de instrumento a caprichos particulares, .nem se curve 
no domínio de paixões inconfessa.Veis." 

E' precedente estabelecido nesta Casa do Congresso que a phase 
preliminar dQ pr.ocesso, pa ra resolver o imvecichment contra o Presi-
dente da Republica, € essencialmente politica. Foi firmado por occasião 
da primeira denuncia que appareceu no regimen republicano, contra o 
Marechal Floriano Peixoto em 1893. 

No parecer que julgou não ser objecto- de deliberação essa denuncia, 
e que foi approvado em sessão de 8 de junho (·An'l1aes da ·Camara,' desse 
mez, pags. !19 e 188), está eisoripto o seguinte: 

·ccAo redigir a conclusão do seu parecer, conv·ém á Commissão pro-
cui·ar estabe~ecer doutrina sobre a natureza da missão q·ue ·desempenha. 

Ha quem affirrne que, durante . o processo de responsabilidade do 
Presidente da Republica , a Camara e o Senado funccionam sempre oomo 
tribunaes judicia.rios, que se devem restringir, antes de pronunciar as 
suas decisõe~, á analyse sec-ca e fria do ·que ·foi al!egado. A Commissão 
não o enten'de assim·. · · 

O Senado funcciona como tribunal judicia.rio; mas a Camara, antes 
de funccionar como tribunal judicia.rio, para Julgar, depois de executa-
das algumas diligencias exvressa·s em lei, si a accJJsação é vroce'<lente 
ou vnproced!emte, funcciona como tribunal soberano e exolusivamente 
poli.tice par:it. decidir, sem ser obrigado antes disso a fazer diligencia 
alguma, - :si a denuncia é ou não é objeC'to âe cle'liberação. 

A Commissão julga que pugna pela dignidade da assembléa, que a 
elegeu, equiparando a extensão do poder que ·el!a t em, neste caso, á do 
que lhe é, concedido no art. 29, da Constituição e, em virtude ,do qual, 
a justiça ordinaria não pôde processar um de seus membros sem sua 
prêvla licença . » 

Foi ·esta ·doutrina que inspirou em grande parte o parecer n. 27, 
ele 1902 (Apnaes de setembro desse anno, pag . . 5616 ), que julgou não 
dever ser considera.da objecto- de deli'beração a ·denuncia apresentada 
pelo Deputado Fausto Cardoso contra o Pr·esidente Campos Salles . 

A Commissão, pensando do mesmo modo sobre a presente denuncia, 
não s6 não :sacrifica a justiça, pois demonstrou a inanidade jurídica 
daqucl!a, cgmo reconhece que não ha absol·utamente conveniencia de 
ordem politica, que autorize o emprego de medida tão violenta, que na 
Republica Americana s6 uma vez foi empregada, em 18168, contra o 
Presidente .Johnson, tendo, assim mesmo, o Poder '.Legislativo de recuai', 
para não enfraquecer as instituições absolvendo o denun'Ciado ·. 

iNão ha conflicto algum entre o Poder Legislativo e o Executivo; 
notando"se,- ao contrario, entre os . mesmos a mais perfeita ha rmonia 
de vistas. 

O incidente dado entre o Poder Judicia.rio e o Executivo, sobre o 
caso do ·Conselho Municipal do ·Districto 'Federal, do qual o ultimo justi-
ficou as suas intenções ele cumprir a Constituição, passou com a pro- -
pria justificação do Legislativo. 

tÜ Chefe do Estado cumpre os seus deveres cornstitucionaes. 
Portanto é a ·Commissão de parecer que não deve ser ju\gada objecto 

de deliberação a presente denuncia. 
:Sala .da.is Gommissões, 7 de Outubro ·de 1912.-Me-ira de VcisconceUos, 

Presidente .- Ci.rtha Machado, Relator.- Giomercvnclo Ribas.~Afranio 
de , Meilo Fra1•co.-Lamenha Lins.--<Peremi Bragci--Raiil Fernandes. -
ll!umz de Garvallfo. -M artilln Fra,ntm;co. 



MENSAGENS 

DE ·ABERT1U RA 

Senhon~s Mem-b1·oa do Congresso NCIJCtioncil. - Ao ter ô.e dar cumpri-
mento ao que di'spõe o § 9° do art. 4.S da Constituição da Republica, seja 
a minha •primeira reJerencia ao doloroso acontecimento que veio enlutar 
o paiz inteiro mergulhando-o na m aior das ancieda.aes pela angustiosa in -
terrogação que surg·io TIO •horizonte d·a patria, COlll O desappareCitnento do 
grande e inesquecivel patriota ·que foi o Barão do Rio -1Branc0. 

Não preciso rememorar a;qui os extraordinarios serviços que ao Bra-
sil prestou em ·ànnos successivos de fecundo e incessante labor o inegualavel 

Ministro d.as Relações ,Exteriores, cujo passarilento tão profunda1Dente 
commoveu a alma n acional, dando Jogar a uma verdadeira apotheose q1ue 
foi a sagraoão da sua .benemerencia e a .antec·ipação do julgamento histori-
co ·da su•a obra immortal. !Pois, como disse notavel ·orador portuguez, «quan-
do todo . um povo sem distincção de jerar.chias, nem differença de opiniões; 
quando todos os que deVléras amam as grandezas da patria entra.jam lutps 
espontaneos e. sen.tidos pelo fallecimento dum homem e deploram, unidos 
e 1unisonos, na irre:p.aravel 1perda ·d.e tal hom em uma immensa,.. ca;larnjdade 
puiblica, lav.rou-se solemnemente a sentença que qualifica a. lmportanc·ia 
deste homem e canoni.za seus civicos m erecimentos,, . 

Todas as homenagens ·são devi.das memoria do Integrador do territo-
rio patrio e o meu Governo, ·como adeante vereis, a elle prestou, no me-
mento elos seus fimeraes, todas as ·honrás que podia, .certo de que por 
maiores que ellas fossem ai·nda seriam poucas ou . ne111humas em compara-
ção .dos excelsos serviços prestados ao paiz pelo incomparavel extincto . 

A vós cabe ·agora completar esses tributos de reconhecimento, e, in do 
ao encontro do 1novilnento generoso do povo brasiÍeiro, adaptar as medi -
das que julgardes ·convenientes · para honrar a sua venerada memoria e 
assignalar ás ger.ações f uturas, em monumento immorrivel, a nobre figura 
do glorios o ·e immortal estadista, .cuja vida vale pela melhor das -lições 
d e civismo e de amor da patr'·ia. 

A .agitação politica que teve 1111c10 com a camparnha ·presidencial de 
1910 ainda não desappareceu do paiz, e, se já não produz os frutos ·amar-
gos traduzidos nas .revoltas armadas, como as qué se deram no começo 
elo meu governo, no ,porto d·esta Capital, tem, toclav·ia, sobresaltado· a 
nação que não vê sem apprehensões o resurgir de paixões e talvez ele pro-
positos que os ensi•namcntos da Republica e o gráo de ·cultura e de pa-
triotismo do povo bras!le!ro já, .deviam t er afastado de vez. 

· Não ha duvida que as agita ções politicas, quando circumscriptas ll,s 
rafas ela legalidade e do respeito ll,s autoridad<lS constituidas, longe d<> 
seren1 u1n mal, aCvem .afigurar-.se-mos um ·ben1, porque mostram ·que está. 
vivo e vigilante o espírito civico elo povo, nilo esq uecido dos seus deve-
r es e elos seus direi tos. Mas, quando a.s agitações excedem 1áiquelles li-
mites, ameaçando a ord em publi.ca, tornam-se nocivas e só damnos acar-
retam ao paiz pelo sobresalto em que o põem, pro·duzlndo gr'ancle retrahi-
mento nos negocios dentro e fóra ela Repu.bl!ca. 



A coincidencia de seguli:em-se, dentro de pouco tempo, á campanha 
presidencial, que foi viva e apaixonada, o renovamento da Camara e do 
terço .âo Senado, e a substituição de varios governos estadoacs, onde as 
opposições. ha longos annos .afastadas dos negc cios publicos, começaram 
a mover-se exactamente por occasião daquelle pleito, foi a causa de se 
manter por tanto tempo a agitação poliUca no paiz, especialmente nos Es-
ta-dos do No.rte. Essas luctas ·nem sempre se mantiveram no terreno da 
pura competição eleitoral, entrando francamente, ás vezes, pelo camitlJho 
da desordem, como aconteceu em Pernambuco, Ceará, Alagôas e Bahia. 

·O !Governo Federal ·procurou cumprir o seu dever consti tucional, h1-
tervindo Bómente quando foi preciso manter a orüem e as autoridades 
consti1mi'das, á requisição dos respectivos governadores . Outro não podia 
ser o seu procedimento, uma vez que a ·s·ua primeira obrigação era a de 
manter-se neutro n essas· agitações, ainda que as visse, .pelo rumo ·que iam 
segui·ndo, c·om a maior tristeza e ·profundo desgosto. A sua acção s6 se 
podia fazer sentir, como de facto a,conteceu, lá requisição dos poderes lo-
~acs ou para fazer cumprir sentença ou ordem judiciaria. 

Não estava nas mãos do !Governo Federal fazer ·cessar t ae.s agita-
i0Ões, 1que ás vezes sahiran1 da ord,em legal, por mais desagr.adaveis e pre· 
jud.iciaes que ellas fossem ao paiz: a sua acção está traçada no art. 6° 
rla Constituição ·e entrar .na v ida dos .Esta1dos, fôra dos CJJUatro casos· alll 
~abiamente estabelecidos, seria funtar outro mal áquelle que já affligia 
não só os ·Esta.aos ·em. agitação, como á propr.j.a Republica; o reme·dio não 
cu ra ria •e aggrav.aria a situação, deixando os deploraveis antecedentes ele 
uma politica intervencionista . 

Por •isso, o Gover·no . teve de seguir uma politica de prudente especta-
tlva, p1:ocurando tirar •ás agitações os elementos qu e cleHas podia afastar 
legalmente e só intervindo nos Estados nos casos rigorosamente- constitu-
cionaes . 

O alheiamento ou !m•par,cialidade elo Governo Federal aproveitou 
neste ou naquelle .Estado ás opposiçõe.s e noutros ás situ ações dominan-
tes? .ae quem a culpa, d•e quem a responsa·bilidacle? 

Certamente que não será ·do Governo ela União qiue timbrou em se 
não pronunciar por um ou outro dos parti.d·os ·em causa: o exito ou fra-
casso das agitações estadoaes dependeu, assim, puramente dos elemen -
tos locaes, sem a .co·nivencia ou parcialidade do Governo Federal. 

Penso ainda hoje, como pensava por ·occasião ela minha Mensagem elo 
anno passa'do, quando a estas irritantes questões de poliUca estadbal q,ue, 
conforme disse, pondo . em jogo a ordem pu•blica, compromettem os c'reclitos 
da nação. 

Mas, não estava .ao alcance elo !Governo Federal poder evitai-as ou 
d·a r-lhes direcção · e solução differ-ent.es daquellas que _ lhes deu o clesclo.b•·ar 
dos proprios ·acontecimentos. 

Confiemos, por.ém, que essas agitações, que, como disse um grande 
jornal de Londres, attestam a vitalida,cle e o civismo do povo, passado 
este periodo historico em . que ellas forçosamente teriam de surgir, pela 
propria log-ica elos factos, fosse qual fosse o resultado do ultimo pleito pre. 
sidencial, confiemos que eHas não mais a;ppare~am ·Com o caracter ·de ve-

·hemenqia e de pertur.bação com ciue agora se manifestara,m, e que o pai-z 
possa caminhar par(t os seus incomparaveis destinos, escudado nas suas 
numerosas riquezas e no tradicional espirito de or.aem elo povo brasileh·o. 

Tenho o prazer em communicar-vos .que são perfeitamente satisfato-
rias as relações de amiza,de que mantemos .com as .aemais potencias. Não 
tenho poupado esforços, e os não pou1Jarei, para que essas relações se tor-
nem cada vez melhores e mais proficuas . 

Relações 
Exteriores 
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No desenvolvimento da co~so.lidação dessa obra a que deu to.do 
o intenso labor e a dedicação que o sagraram Benemerito da Patria, 
sof.fremos desgraçadamente a percla do Grande Ministro que, mantendo 
a tradição da nossa politica durante os nove annos em que geriu a pasta 
das Relações Exteriores, tão alto e nobremente se impoz â. veneração e 
ao reconhecimento elo Brasil. · 

D a obra imperecivel que ·lhe elevemos, sobretudo na defesa dos nossos 
direitos quanto ás fronteiras e na celebração elos ultimas pactos que 
a definiram, não será cedo para fallar. Sabemos, graças áquella, o que 
temos ele nós. E, com o nome e o prestigio que, indefectivamente apoiado 
pela opinião nacional, nos augmentou no conceito elo mundo, por melhor 
modo não lh e poderemos honrar a memoria do que nos fazendo capazes 
ele demonstrar que não nos ·é mal dada a honra de possuir o patrlmonio 
que nos coube e ele perpetuai-o. 

-O seu empenhado amor pela paz e pela harmonia no Continente 
e a sinceridade com que o praticou, desenvolvendo-o no largo systema ele 
Tra tados de Arbitramento que assignámos, augmentam essa obra dura-
doura. Seu desapparecimento não foi só ·uma grande desgraça nacional. 
De todos os povos amigos recebemos -as mais inequivocas demonstrações, 
que tanto nos penhoraram e sobremaneira agradecemos, de alta estima 
e consi-deração ·pelo i!lustre morto e de parti.lha do nosso luto. O Brasil 
soube ser digno de si mesmo na apotheose que lhe fez. 

. 1Correspon dendo ao .sentimentó unanime da .nação, entendi que ao 
Barão do Rio-'Branco não poderia ser prest a da sinão as honras de Chefe 
de Estado, e assim se fez . 

Espero que, no exame -aa mensagem especial que em tempo oppor-
tuno vos será presente, concorraes com o vosso voto para completar 
as homenagens á memoria do glorioso brasi.Jeiro que, na dedicação pelo 
nome e ·pela grand·eza d-a partia, d e"ve ser exemplo e orgulho para todos 
os nossos concidadãos. 

Por decreto de 14 de fevereiro de 1912, foi nomeado Ministro de 
Estado as Relações Exteriores o Sr. Senador Lauro Müller, que tomou 
posse no dia 15 do mesmo mez. 

A 'Secretaria de Estado das Relações Exteriores estâ. em via ele 
reorgan ização dentro do plano para que votastes o respectivo credito. 

·Pelo decreto n . 9 .-363, de 7 de fevereiro de 1912, -foi creado o lugar 
de Sub"Secretario de •Estado .das Relações Exteriores, sendo por outi'o 
decreto da mesma data , nomeado para esse cargo o Sr. Dr . Enéas 
Mai,tins, Enviado Ex.traordinario e Ministro Plenipotenoiario. 

A.o dirigir-vos a Mensagem do anno passado, tive de me referir 
penalizado aos movimentos que no Paraguay perturbar&m a ordem e a 
paz, creando uma situação ele desagradavel insegurança, por aquelle 
tempo como serenada. Infelizmente, esses mesmos tristes successos de 
appe i-lo ás armas para reivindicação ·do poder explodiram de novo e 
desde os ultimas m ezes do anno findo até hoje a quelle paiz, infelicita·do 
e depauperado por tantas contendas, se encontra em si tu ação penosa. 

Temos guardado a mais rigorosa neutralidade mt J.uta intern a, sem 
nos preoccuparmos de outros interesses que não se.jnm os da paz e tla 
·civiliz.ação. 

No intuito de defender direi·tos nossos, que os delSvarios pudessem 
attingir, fizemos partir para Assumpção assim a nossa pequena fjo tilh a 
ele Mat,to Grosso como outra-s -unidades que foramaram alli uma pequena 
divisão naval, á qual coube prestar, em momento decisivo, os deveres de 
humanidade que nelSsas <épocas mais do . que em outras se impõem. Tendo 
em attenção o calado de alguns desses navios e a época da balx<tda das 
aguas, j·$i ,fizemos partir dalli as unidades que com uma vasante rapida 
poderiam ficar prejudicadas. 
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N!l.o será, demais repetir-vos o que os nossos representantes naquelle 

paiz têm sempre manifestado como pensamento do Governo Brasileiro: 
o nosso vehemente ,desejo de que o Paraguay entre num período de tran-
quillidade durado·ura e se governe. por si cada .vez maior. 

Havendo obtido aposentadoria do serviço füplomatico o Sr. Dr. 
Josê Pereira da Costa .Motta, que com .todo o aprazimento r epresentava 
o Brasll na Re0publica Argentina, t eve o Governo a fortuna de obter que 
o Sr. Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles prestasse ao paiz o patriotico 
serviço de acceitar o lugar do nosso Enviado Extraordinario e Ministro 
Plenipotenciar!o aJli. Essa nomeação; que o Brasil todo recebeu com o 
devido apreço, despertou no paiz amigo ais mais calorosas demonstrações 
de erithusiasmo do povo e do Governo. EHa ê affirmação por .factos da 
sinceridade da politica q·ue o Brasil tem procurado seguir sempre de 
estreitar cada vez mais solidamente os laços que felizmente nos ligam 
il. grande Republica do Prata, como a todo's os povos irmãos do Con-
tinente. 

Tenho grande satisfação em mencionar o obsequioso acolhimento 
e as. ·constantes d emonstrações de sympathia que o pov.o, o Governo e as 
autoridades c.hi!enas dispensaram aos Delegados do Brasil il. 5• Confe-
rencia Sanitar!a Internacional das Republicas Americanas, ·reunida cm 
Santiago do Chô,J.e, d·e 5 a 15 de novembro ao anno passado. 

A Nação Brasileira recebe sempre com muito prazer todos os actos 
que .manifestam; mesmo em assumpto dessa natureza, a solida e pre-
cio1sa- amizade que a opinião e os governos cultivam entre nós e o grande 
povo irmão que vive no Pacifico . 

Assignaio com satisfação o acto de cortezia dos Governos da Grã-
Bretanha, da Halia e da Republica Oriental do Uruguay, fazendo-se 
representar respectivamente pelos cruzadores Glasgow~ Etriir-i,a e Uru-
g1.rn-y por oocasião do ultimo amniversario da nossa Independencia. 
Ainda no dia 15 de novembro ultimo, ao commemorar-se a data da Pro-
clamação da Republica, fizeram-se representar, pa1•a saudar o pavilhão 
nacionaJ, as Repuplicas ·Franceza, Argentina e Oriental do Urguuay, 
pelos cr-uzadores D'E'sf:>\ées, Nite~e ele Jti-ii.o e Uriignay. 

Jil. ·ê ·do vosso conhecimento a guerra que em melados do anno 
passado estalou entre o Reino .de Nn.lia e o Imperio Ottomano . 

. A. legação de Italia no Rio de Janeiro deu della conhecimento ao 
meu Governo em nota de 30 de ·setembro de 1911, affirmando que o fim 
do Governo Italiano, abrindo as hostilidade·s , coinci-dia com os interesses 
de todos os estrangeiros residentes na Tripolitania e an ·Cyrenaica e com 
os inte resses ela civilização, cujos benef·ici os elle espera assegurar a 
regiões desde mui.to tempo desamparadas e nas quaes a actividade eco-
nomica dos nacionfi.es de tantos paizes poderil. desenvolver-se sem empe-
cilhos sob o regimen da liberdade e do progresso q·ue o Governo Real tem 
a intenção de nellas Introduzir. 

O Governo Br'}Silelr.o respondeu , em nota de 1 de . outubro seguinte, 
lamentando as circums.fanclas que trouxeram .o recurso ás armas e 
fazendo votos para que oo bellige.rantes, pelos bons officios de üma po-
tencia amiga, possam ·promptamente e sem maior effusão de isangue 
chegar a uma solução honrosa e satisfatoria, em que fiquem ao mesmo 
tempo attendidos qs interesse·s geraes da ·civilização. 

O attenta.do ele 14 de março ultimo, em Roma, contra Suas Ma-
gestad es o Rei e a Rainha de Italia, produziu em .to do o Brasil pro-
funda impressão. , 

Interpretando os sentimentos da nação, em nome do povo brasileiro 
e no meu proprio · enviei felicitações a Suas Magestades por haverem 
cscapac:lo illesos áquelle attenta·do. E os termos da resposta dos Sobe-
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ranos foraim uma prova mui,to apreciada dos sentimentos . que cultivamos 
com . a nobre Nac;:ão -Italiana. 

Ainda ha poucos d-ias, em .nome do Governo e transmittindo poste-
riormente votos da ·Camara ·dos Senhores Deputados em suais sessões 
preparatorias, manifestámos aos 'Governos d~s Estados Unidos da Ame-
ricá do Norte ·e da Grã-Bretanha os sentimento.s que nos causou a grande 
catastrophe ultimamente pro·duzida com o nauf.ragio d-0 Titcmte. Acom-
panhamos com interesse o movimento que esse facto determino11 a 
respeito do estudo e exigencias sobre a segurança para a navegação e 
não me descuidarei do que se fizer preciso no que respeita ·á nossa 
marinha. 

Na minha primeira Mensagem tiv.e a honra de dizer-v0s que ·se 
havia reuni·do em Buenos Ajres, de 18 de julho a 27 de agosto de 1910, 
a Quarta Conferencia Internacional Americana. 

As no:vas resoluções a!li votadas o.poportunamente vos serão remetti-
das para que sobre ellas vos pronuncieis. Das que foram approvadas 
pela Conferencia do Rio de Janeiro e que já o·btiveram a necessaria 
sancção legislativa, posso annunciar-vos que estão expedi dos os clecretos 
ns. 9.190, 9.191, 9.192 e 9.193, todos datados de 6 de dezembro de 
1911, proqmlgando as seguintes: 

ct) Convenção relativa a patentes ele i.nvenção, d-esenhos, meclelos 
industria·es, marca de ·fabrica e commercio., e propriedade !iteraria .e 
artistica, de 23 de agosto de 190·6; 

b) Resolução concernente á Estrada de Ferro Pan-Americana, de 
23 ele agosto de 1906; 

e) Convenção· creando uma Commissão Americana de Juriscõnsultos 
para a oodfficação do :bir·eito Internacional Publico e Privado, tambem 
assígnacia em 2.3 ele agosto de 190·6; 

d) ·Convenção fixando as c·Ondições dos cidadãos naturalizad-0s que 
renovem a sua resiclencia no paiz de origem, assignada na mesma data 
das anter'iores, por todas as Republicas Americanas, á .excepção da de 
S. Domingos. 

A Junta · de Jm·isconsultos que deveria reunir-se no Rio de Janeiro 
em 22 de abril füi corrente anno ·foi novamente adia:da para o dia 2·6 de 
junho proxirrío . Como sabeis, essa Conferencia, c-0mposta de ·Delegados 
das Republicas Americainas, .tem por fim redigir um Codig-0 de Direito 
Internaci0nal Pnbllcp ·e outro de Direito· l ·nter.nacil:inal Privado. 

·Cem o intuito 'exclusivo àe facilitar os trabalhos, o Governo do· 
Br-asil transmittiu ·a todos os govern<'Ys interessados o J')rojecto elaborado 
pelos Srs. Epitacio Pessoa e Conselheiro La:l'ayette Rodrigues Pereira, 
a que me referi o anno passad:0 e ·que poderão servir como is·i1mples 
bases -ele estudo e instrucções aos De-legados. E' com ·o maror prazer que 
receberemos os representantes da A:merica to·da nessa reµnião, que de-
sejamos sinceramente possa produzir os nobres resultad0s que tiveram 
em mira os Delegados á ·Conferencia Pan-Americana de 190·6, teunid·a na 
nossa Capital. 

Continuam os trabalhos àa demarcação das fronteiras entre o Brasil 
e a BoJ.ivia, para execução do 'rrataido de Petropolis de 1 7 àe novembro 
de 19()9, entre a Bolívia e o Perú. 

As duas Commissões, Brasileira e Bo.Jiviana, já ·estão na bacia -do 
Amazonas, de conformid.ade com o Accõl'do de Instrucções .assignaElo em 
P e tropolis, a 10 .de fevereiro de 1911, tendo "ambas partido de Mamáos para 
o Acre ·no dia 18 ele abril deste .mesm-0 •.anno, 'PaTa in•i·ci<i dos seus traba-
lhos. 

Para dar cumprimento ao disposto no art. ·5° •do Tratado de 30 de 
outubro de 1909, que rectificou a nossa linha ele fr-0nteira com .a Repu1blica 



Oriental do Uruguay, foram nomeados pelos respectivos gove1,nos as Com-
missões -que, reuni·d·as, formarão a Commissão Mixta DemaFcadoPa. A che-

fia· da .commissão Brasileira está confiada ao Sr . Gene ra l Gabriel Pereira 
de Souza Botafb.go . 

Por occas.ião de serem .combinadas as res·pectivas Instrucçõ.es houve 
necessidade de :i.ttender ao caso especial qué se apresentava a respeito .d-0 
aroyo S. Miguel e nesse sentido se entabolaram negociações . Apesar do 
desejo de findai-as sem denwra, não foi: isso possivel, e os trabalhos do 
começo deste anno no ·Mi'ni ste-rio expHcam '!Ue se retardassem. Esto<U 
certo, entretanto, ·de que em 1breves clfas os trail;Jalhos da Comrnissão Mixta 
poderão seguir. 

Como sabeis, em· 1904, Delegados dos Governos da R epubHca Argen-
tiona, ela Oriental do Uruguay e ela do Paraguay assignaram com os do 
B rasil, no Rio de Janeiro, uma Convenção Sanit:ar.ia para defüsa e pro-
phylaxia nos portos maritünos e fluviaes ·no inter:esse de todos. iEJsse 

accõrelo procur'-Ou consignar os mai.s r ecentes progr.essos da sciencia ·nessa 
ma t eria. · 

O Governo Argentlno communicou ultimamente que, no uso de direito 
que lhe r econhece a mesma Convenção, a .denunciava, por já não estar ele 
accõrclo com diversas medida s que elle entendeu d·ever exigir em momento 
em que i:sso se lhe figurasse p1:eciso. Assim sendo, deixará ele estar em 
vigol' entre os dous paizes,. a 1~artir ele 31 cl.e outubro deste anno. 

Continuaremos nessa materia ligados aos outros paizes com os quaes 
assig111ámos essa 1C-0nvenção· e as Convenções ele Pari.s e ele Washington, 
sorbre as quaes no devido tempo vos pronunciastes. 

Na fronteira com Venezuela a falta dos marcos inclispensaveis para 
seu assignalamento produziu diver-sos attrictos e duviáas. Como sabeis, 
essa fronteira foi clemarc.ada em commum entre a nascente do Memachl 
até o Serro Cupy. Desse ponto para lêste não se J;XJUd-e fazer a dema!'ca-
ção ·compl.eta, mas -Os nossos Commissarios seguiram a linha do reratado 
ele 18·59 atê o Serro Anay. 

Procuramos que Venezuela acceitasse os traibalhos realizados· e ·qu e 
ainda não approvara ou os mandase realizar ou verificar, .afim de norma-
lizar-se a situação. Apesar de acto ass ignado com esse intuito, nada. prnti-
cament e se realizot1 pelo que mandamos propõr em fins do anno passado 

um Protocoll-0 para combinação de um asignalamento rapiclo e urgente ela 
demar·cação entre oS" nossos pai-z·es. 

Depois .de uma n egociação a que tivemos de attend er em momentos 
em que outras pre-0ccupações nos tomavam, para dar idéa dos nossos bens 
desej-0s e não adi-ar o assumpto, permitti que se assignasse . a 29 de f eve-

reiro deste anno um Protocollo em Caracas, executaria em parte do ·f.Fra-
tado de 185·9, para o levantamento dos marcos na regiã-0 á margem es-
querd·a do Rio Negro e o salto Maturacá. . 

O Gov·erno de Venezuela já nomeou os seus Commissarios que com 
os nossos, cujo chefe ê o 'l'enente-Coronel Manoel Luiz de Melo Nunes,. 
dev-em reuntr-se em Maináos ainda este mez, afim de subirem a dar exe-

cu.ção aos trabalhos. , -
'Tambem pa1•a dar cmnp1,imento ao nosso Trat•a do de Limites com o 

Perú, foi assignado a 30 de abril -0 Prótocollo .de .c-0nstituição da Commis-
são Mixta. Demarcadora, de accõrdo com o art. 2° do Trataido de 8 d·e se-
tembro de 1909 . Esse P rotocollo d everia ter sid-0 as,signa.do a 30 de 
abril de 1911. Attendendo, porém, ás razQes a presentadas pelo Governo 
do Perú, concertamos por troca de notas em adiai-o por um anno. Ao 
t erminar esse prazo, ainda que nos solioitem outros t;rabalhos já inicia -
d-0's, não quizemos propôr m.ais um adiame11t-0, que poderia ser mal . inter-
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pretado. Dentro de seis mezes, a .contar da d·ata <lo Protocollo, dev0em 
ser nomeadas as respectivas commissões , salvo, oomo é natrural, caso ele 
força maior. 

Não devo deixar de chamar a voss•a esclareci.da attenção para os 
compromissos que nos incumbem em relação a esses assumptos de fronteira. 

Convém que o Governo esteja hi-bilHado .a realizar as respectivas demar-
cações, sem o que permanecerá incompleta a obra patriotica da.' d elimita -
ção precisa do territorio ci'a patria. 

Com o Governo d•e Sua Nfa.jestade Britannic:i estudamos um Accõrdo 
completando a ossa fronteira com a Guyana,. desde o monte Yakontipú, 
a lê ste, atê a serra Roraima, a oéste, por isso que o ·rio •Cotingo nasce na 
Roraima e ·não n a q,ue lle monte, conforme suppoz-se ao ser proferido em 

1°904 o laudo ae Sua Majestade o Rei de ItaJi.a. •Estudamos tambem um 
'l'rataclo definindo toda a fronteirn entre o Brasil e aqueUa colonia in-
gleza. Esses trabalhos se têm alguma cousa demorado pelas circumstan-
cias qu·e infelizmente são de todos conheci.das. · 

E epero poder em breve espaço de tempo submetter ao voss o exam e 
constitueion.a l a Convenção, firmada em 4 ele outubro de 1910 em Buenos 
Air·es, pelos Plenipotenciarios elo Brasil e ela Argentina, e complementa r 
cio Tratado de Limites de 1898. ·· 

Por ena fixamos linha ·clivisoria no trecho elo rio Uruguay compre· 
henclido entre a ponta sudoêste da Hha chamad·a Brasileira ou do Qu a 1'a-
him, e a 'foz do rio Q•uarahim. 

Dentro do período a que se refere esta •Mensagem foram trocadas a.s 
ratificações .de 14 dos 31 Accôrdos de Anbitl'amento que temos · celebr.adv 
com diversos paizes: 
· 1) Em 6 de maio do anno passado foram trocadas as ratifica ções 
ela Convenção com a Grã-Bretanha e lrlancl·a, asignada em P etropolis, a 
18 de junho de 1909, depois promulgada pelo decreto n. 8. 720, .de 10 d e 
maio de 1911; 

2) -Em 29 de maio tambem elo anno passado, as da Convenção com 
Portugal, concluida em l'etropolis, a 25 .de março de 19U9, e •prornulgacla 
pelo decreto n. 8. 766, de 31 de maio; 

3) Em .27 ele junho, as ·da Convenção com a iFrança, firma:da em Pe-
tropolis, a 7 de a b!'il .de 1909., e promuigacla pelo del!reto n. 8. 850, ele 26 
ele julho; 

4) Em 29 .de junho, as da Convenção com .a Hesvanha, assignada 
em .Petropolis, a 8 el e abril d e 1909, e ·promulgada pelo decreto n·. 8 . .Sõl., 
de 26 .de jufüo; 

•5) ·Em 26 de julho, as da Convenção com a Noruega, concluída em 
Christ'iania, a 13 de julho ele 1909, e promulgada pelo .decreto . n. 8.S,52, 
de 26 de julho; 

6) Em 26 de julho, as ·da Conve·nção com os E stados Unidos ela Ame-
rica, assi·gnada em Wash.ington, a 23 de janeiro .de 1909, e promulgada 
pelo decreto n. 8. 890, de 9 de agosto; · 

7) J!Jm 2 de ag-0sto, as ·da .convenção com a ~epu.blica de Cuba, 
fi.rmada em Washington, a 10 de j•unho <le 1909, e promulgada pelo de-
creto n. 8.892, de 9 . .de .agosto; 

8) Em 10 de agosto, as da Convenção com a Republica de Costa 
Rka, assignada em Washington, a 18 <le maio de 1909, e promulgada pelo 
decreto n. 8.987, ·de 20 de setembro de 1911; 

9) Em 28 ·de setembro, ·as da Convenção com .a, Austria"Hungria, fir-
mada no Rio ele Janeiro, a 19 ele outubro de 1910, e promulgada pelo de; 
ereto n. 9 .104, de 8 de novembro de 1911; 
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10) Em 14 de dezembro, as da Convenção com a Oh'ina, assignacla 
em Pelün, a 3 de agosto ele 1909, e promulgada pelo decreto n . 9 . . 36 8; ele 
28 ele feve reiro ele 191·2; 

11) Em 26 de dezembro, as cl·a 0()nvenção com o •Mex.ico, .concluicla 
em Petropolis, a 11 de abril de 1909, e promulgada pelo decreto n. 9 .•389, 
ele 28 de fevereiro de 1912; 

12) •Em 8 de janeiro ele 1912, as da Convenção com a Venezuela, 
firmada cm Car.aca.s, a 30 ele abril ·de 1909, e promu lgada pelo decreto 
n. 9. 390, de 28 de fevereiro de 1912; 

13) Em 13 el e janeiro .de 19112, .as elo 'l',rataclo Geral com o Perõ, 
ass ignaclo em Petropo!is, a 7 de set·embro ele 1909, e pTomulgaclo 1Jelo llc -
creto n. 9. 392, ele 28 ele f evereiro ele 1912; 

14) Em 12 ele fevereiro ele 191B, as ela Convenção com o Equador, 
concluída em '\Vashington, a 12 ele maio de 1909, e promulgad a pelo de-
creto n. 9 . 516, ele 10 ele ab1<il ele 1912. 

Para dentro em poucos .dias es.pero que esteja elevado muito ma is o 
num ero d essas ratifica ções, que estão en1 ·preparo. 

Pelo 'l'r.ataclo de Petropolis, o.brigou-se o BrasH, como sabeis, .a cons-
truir, além .cl·a estrada ele ferro ligando as secções f rancamente na.veg-a-
veis dos- rios Madeira .e Mamo1ié, um ramal que, •pasall'Clo por Vtl ll a Mur-
tinho ou outro ·ponto proximo (Estado ·ele Ma.tto Grosso) atrn v·esse o rio, 
pelo n1eio do qual corre a nossa fronteira con1 a ,Bolivia, e fosse termina r 

nessa RepubJi.ca, em Villa Bella, na confluencia do Beni e elo Mamorê. 
O Gover·no ela Bolivia propoz e o do .Brasil acceitou, pelas razõ.es 

constantes ela exposição ele motivos ele 14 ele setembro ele 1911, que acom-
panhou a minha mensagem de 20 elo mesmo mez, a negociação ele um 
Protocollo, substitu•inclo esse ramal por outro que, partindo ela oach_oeir.a 
P:l.o Grande, na margem d.ii·.eita do Mamorê, atravesse este rio e vá cle-
mancla-r ' a margem direita elo rio Beni, a · montante .da cachoeira Espe-
rança. 

<Em sua :ultima r eunião o Congrcss9 Nacional deixou dependendo ela 
simples votação de redacção final o projecto que approv·a esse Protocollo 
e .autoriza a abertura dos creditas necessarios á terminação desse empre-
henclomento, cujo valor julgo nccessario .encarecer ao vosso espirito pa-
tr.iotico . 

Do Tratado ele Cornmer.cio e Nav·egação Fluvial com a BoJ.ivia, assi-
gn~do no Rio de Janeiro, a 12 de agosto de 1910 e sanccionaclo pelo de-
creto n. 2 . 36·5, ele 31 ele d .ezembro de 1910, foram tro.caclas as ratifica-

ções na cidade de La Paz, a 29 ele julho elo mesmo anno. O mesmo '.rra-
taclo foi promulgado pelo decreto n. 8 . 891, .de 9 de agosto de 1911. 

As Convenções para a permuta de encommenclas postaes que concluí-
mos com a França a 3 de junho de 1909, com os Estados Unidos ela Ame-
rica a 26 de março, com a Alemanha a ·20 de •abril e com a Ita!ia a 19 
de .dezembro de 1910 vend<ia,m, como tive a hO'nra .ele vos dizer na minha 
primeira Mensagem, da troca de ratifcações entre os paizes signatarios. 
Por nossa parte, esses actos internacionaes estavam já approv·ados em vir-
tude dos decret os legis lativos ns . 2 _.3.59 A, 2. 360 e 2. 362, de 31 de dezem-
bro ·de 1910. A troca ·das 1'atificações eff.ectuou-se no Rio de Janeiro, 
nos ·d·ias ·29 e 30 ele maio e 7 e 27 ·de junho ele 1911, tendo s·ido promulga-
das as mesmas Convenções, respectiv.amente, p·elos decretos ns. ,g . 767, de 

31 de ma;io <de 1911, ·8.7.81, ·de 12 de junho ele 1911, 8.853 ·e S . 799, ele 20 
de julho de 1911 . 

Estamos preparando os regulamentos n ec.essarios para que esses Ac-
côrdos, que ainda os não têm, entrem em e:irecução, que não deve mais 
retardar-se. 



O art. 4° do Accôrdo de l4 de fevereiro de 1879, asignado 'entre o 
Brasil e a ·Repu.blica Oriental do Uruguay, sobre a execução de Cartas 

Rogatorias, foi modificado por um Protocollo, firmado no Rio de J ·aneiro, 
em 1.2 de dezembro de 1906. Esse Protocollo, devidamente approvado 
pelo .Congresso Nacional; em resolução de 4 de novembro de 1907, sanccio-
nada .pelo decreto .,, _ 1. 769, de 6 do mesmo mez .e anno, ·acaba de entrar 
em execução, promulgado. pelo decreto n. 9.169, de 30 de n.ovembro ul-
timÓ, por terem si·clo trocada s as ratificações · na cidade de Moritevidéo 
no clia 2S de outubro anterior. 

A 1'3 de janeiro de 1912 foram trocadas nesta Capital as ratifica-
ções do A.ccôrdo concluiclo entre o B:rasil ·e o Perú para a navegação ·no 
rio Japurá ou CaqueM .. assig·nado em Lima, a 14 ele abril de 1908. A 

promulgaçãp desse Accôrclo f ez-se ·peÍo decreto n. 9. 391, de ·28 de feve-
re•iTo de 1912 . -

Os trabalhos das Conferencias Inter.nacionaes de Haya, 1mra unif.i cn-
ção do .direito r ela tivo á letra de cambio e de ·Bruxe.nas, para unificação 
do 'Direito Maritimo, de que tratei ·na minha .M.ensagem de 1911, vão pro-
seguir no · curso d-o preS-ente anno. 

Para r epresenta-i' ó Brasil nessas assembbéas foi nomea<:lo o Sr. Dr. 
Roclrigo Octav-io ·de Langgaa rd Menezes, q,u e já havia ·sido noss o Dele-
gado Plenipotenciario. · 

No intervallo dessas sessões, o Governo enviou para Haya observa-
ções sobre o projecto de lei uniforme· paira a letra de cambio .e a resposta 
ao ·questionaria so.bre -o cheque, de que tambem se occu:pará na sua pro-
xima reunião a Conferencia de Hay-a . 

A.s cluas ·Oonvençõés firmaJd!).s em Bruxellas pelo nosso Delegaclo, e 
referentes a abalroação e assistencia marítima, foram submettklas á 
vossa approvação em 17 ·de novfünbro ·do anno passado. Para ella peço a 

vossa attenção. · 
A Expos•ição Internacional de Hyg.iene, annexa ao Congresso Int1'r- · 

nacional contra a 'l'uber.culose, que devia ser effectuada, em Roma, de 24 
a 30 de setembro do anno proximo findo, fo.i adiada para 20 do mez de 
abril ·proximo pass ado. · 

O Governo do Brasil, convidado pelo de Italia a se fazer representar 
officialmente, nomeou para seus repres entantes os Srs. Drs. Gene·ral I s- · 
mael cl,a Rocha, Antonio Ferrari, Antonio Cardoso Fontes e José Augusto 
Moreira Guimarães. 

Para o di·a 7 do corrente, está convocada para WasMngton a 9n Con-
ferencia Internacional ela Cn.iz Vermebha., tendo-se instado pela represen-
tação do Brasil nessa- reunião. O Embaixador do Brasil em Washington · 
f-oi incumbido de nos repr-esentar nessa .conferenc·ia, que deve ·ser hon-
racla ·com a presença do Presidente ela Republica dos Estados Unidos da 
America ·do Norte. 

Taml3em nos Estados U ni dos, -na .cid"'de de -Phi:adelphia, deve 
reuniir-se a 23 deste .rnesrno n1 ez o 12° Congresso J:nt:ernacio.na1 de Na,-
vegação e para o qual. foi o ·Brasil convidado por intermedio do Depar-
tamento de Esta;cl.o. 

Acudindo a ·esse convite, e devendo ser .discutidas .nesse Congresso 
theses de toda importancia para assmnptos que tanto nos interessam como 
navegação, regin1en de portos e outros connexos, jiá .fiz destgnai· nosso 
Delegado o Dr : Manuel Carneiro de -Souza ·Bandeira, qu·e será auxilia•Jo 
como 1Delegados •technicos, pelos nossos A:ddido·s ·Na\'al e ·Comme!'cial á 
·Embaixa da em Washington. 

Além dos congressos, conferencias ou reuniões· a q·1'!e já me rete:·i 
especial·mente, o Br.a.sil nomeou representwntes ou vae se fazer repre. 
sentar no.s seguintes: · 
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10 Congr·es.so Postal ·Continental Sul Americano (Montevidéo, 8 de 
jaríe1ro) - Delegados Dr. Francisco J<:>sé de A:meida Brant, Domingos 
de .castro Lopes e Dr. Virgilio Silvestre de .Faria. 

30 Congresso Intepnacio.nal de Hygiene Domestica (Dresden, de 2 
a 7 de outubro) - !Representantes Dr. Henrique de Figueii·edo Vasc0,1-
cellos e Antonio Cardoso Fontes; 

·Co:ngresso e Exposição I>ntern acional Municipal e Congresso Inter-
nacional de Boas Estradas (Chicago, d·e 18 a 30 de setembro) - Re-
presentante D1'. José !Custodio Alves de Lima; 

' rcon gresso de .Syphiligraphia (Roma, em setembro) Rep1:esen-
tante Dr . . Aureliano Vie'irâ 'Werneck Machado; 

7° Co•ngresso Universal ele IEspe•ranto (Antuerpia, de 20 a 27 dé 
agosto) - Representante Dr. Agenor Aui;'asto ·de Miran da ; 

5° Congresso I:nte1,nacional para o estud<:> das ·questões relativas 
ao patronato dos liberados e 'â. protecção da infancia ,ir.oralmente aban-
clqna da (Antucr·pia, 1•6 de julho ) - ·Representante D r. J'osé Bonifaci.i 
de Oliveirn Coutinho; .. 

-5° Congresso Internacional ·de ·Lactícinios (.Stokholmo, de n a 1 
ele julho) - Reprcsenta·nte Dr. Antonio de Padua ."..ssis '.Rezende; 

5° Congresso Internacional cl·e .Pescaria (Roma, 26 a 31 de maio) 
Delegado .Capitão-tenente Henrique Aristides G uilhem ; 
·Congresso ·Inteiinacio.nal de ·Musica (•Roma de 4 a 11 de abril) -

.Represe·ntante Sr . Jorge Antonio Barroso Netto; 
!Exposição Jnternacional de Hy•gi.ene (Dresden) - Representantes 

Drs. lOswaldo Go·nçalves Cruz, H enriQue :Figu eiredo Vasconcellos, An-
tonio :Cal'doso .Fontes e Atal:iba Florence; 

-Exposição Internacional de .Roma e Turim - R epresentantes ,Drs. 
Padua Rezenele, ·1cortines Laxes e Mario Carclim; 

'Conferencia ·Sanita.ria Internacional . ('Paris:) - Representantes Drs. 
Oswaldo Gonçalves !Cruz e Henrique de !Figueiredo Va.sconcellos; 

·Conferencia •Para a .Protecção da 'Propriedade Industrial (Was-
hington) - Representante . Sr . iRinalão de Lima e .Silva, 1° .Secretario 
ela .Embaixada elo Brasil em Was·hington, ne.ssa. oc·casião .Encarregado el e 
Negocios; 

!Conferencia RaUio-Telegra;p·hica - de Londre.s a · ret,nir-se em 4 de 
jtmho :proximo ( 1;9112) - Represe11tante D"r. Francis,co Bhering; 

!Conferencia sobre a !Propriedade Industrial, a reunir-se em Londres 
dres a :3 de junho . proximo - Representante Dr. José Rodrigues Vieira; 

1Conferencia sobre a Assistencia aos E-strangcir,os, que eleve reunir-se 
ae ·4 a 7 de junho, em Paris. -

Não estou long-e ele pensar que o -Congresso Nacio'nal exa·minará com 
a devida attenção os deveres que nos impõem con:vites para essas re-
uniões a.e caracter internacional e a utilidade de assistir n ellas, que .au• 
gmentam _consideravelmente de anno para anno. 

Foram pubUcadas as seguintes adhesões estrangeiras aos actos in-
ternacionaes de que o Brasil .faz parte: 

Da Colonia do 'Congo Belga (decreto n. 9 ."3 19, ele 12 de ia;,_eiro de 
19.12), lá 1Conv.enção Tele:gra1>hlca: 1'nternacíonal de 8. iPetersburgo, d e. 
22 de dul·ho de 1'1Vi5; 

Do .Imperio de Manocos (decreto n. 8. 9'14 A,' de 31 de agosto ele 
11911) ; iá ·Convenção Jnternacional Raidio-Telegraphica de Berlim, de 3 
de novembro de 1•906 e ao .Accôrdo A:ddicional da mesma data : 

:na IBelgica, pela ·C01onia do Congo (decl·eto n. 9. 369, de •21 de ja-· 
neiro de 191:2), â mesma .Convenção e Accôrdo Addicional , para vigorar 
a partir de 1 de janei'ro do anno corrente; 
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Do Imperio 10ttomano (decreto n. 18 . 714~. C:e 215 d·e mafo de 1911) e 
do oMexico (decreto n. 9 .3·49, de •117 de janeiro de 1912), ao Accõrdo de 
Roma, de 9 de dezem:bro de 1-9017, estabelecendo em Paris uma Repar-
tição Internadona1 de Hygiene 'íP,üblica; 

Das Republicas de •Cos ta 1IUca ·e ·do Salvador .. (.decretos ns. ·9. 013, de 
30 de setemlbro de 1911, e 9. 387, de 28 d.e lfeverei•t'O de 1912) á. Con-
venção de !Genebra, de 16 de duJ.ho ·d.e 1'90•6, ·para .melhorar a sorte dos 
fe1·idos e . enfermos .nos' exerdtos ·em cam·pan.ha; 

1Da 'França e .da 1Grã~B1-eta·nha, pelo Archip.elago o a:s \Novas Hebrf-
das (.decreto n. '8.'7016, de ·4 de maio de 1•&11), e. dos 1Pratectorados IBri-
tannicos das ilhas Gilbert e ·Elllce e das ilhas :Salomão -(decreto n. 9.370, 
de 21 ·de fevereiro d·e 1•9.1'2), lá. !Convenção iPostal Universal de Roina, d e 
26 de maio de 1'90·6; - ' 

IDa HepubHca de Cuba, ao Ac.cõrdo de Homa, de .2•6 de maio .de i.9•0•6, 
relativo á. troca .a·e cartas e caixas com valor declarado, publicada pelo, 
decreto n. 8.87!4, d.e 3 de julho de 1•911, que ·posteriormente foi d'ec!_a -
rada sem effei to, a pedido _. do Conselho ·Fed.erai Suisso, pelo decre-to 
n. 8. 98'8, de 120 de .. setembro do mesmo anno. 

Pelo decreto n. ·8 .. 700, de 2 .a.e maio de 1911, fo·i ainda pul:>l>cada :i 
.renuncia do '1mperJo O:btomano ·á. reserva, que 11avia formulado, ·rela.ti-
vamente ao art. 181 da Convenção .Sa:nitaria Intennacloinal de Par·is, ·>d·é 
13 de dez·emhro de 1.903, por occasião de a,d·h,erir ·a -es·sa Co.nvenÇão, con-
forme já. ofõra 1publlcàdo pelo ·d·eci·eto n. 8. 68·4, de 115 d·e ·A'bril do mesmo 
anno de• 119·11. · 

Afóra as agitações· poljti.cas .. que se deram em alguns Estados do 
Norte e de que já. vos fallei, à ordem tem-se manttdo inalte.rada em. todo . 
o terrltorio da Republica, onde, no meio da· maior tr.anqui!lidade, se ef-
Jectuaram, •a 30 d·e janeiro ultimo, as ·eleições para a renovação da Ca-
mara dos Deputados e do terço do •Senado .Federal . · ' 

• .. - A organização do .ensino decretada .a 5 de abril do anno passado, 
Instrucção Pu- de accõrdo com as ex.pJi.clta.s bases da auto•risaç.ão leg'i-sla·tiva, va1i pro-

blica ·d\,IZÍhdo animador.e.s r.esultados, ,apezar de in.suffi'Ciente o tem!l)D decm·-
:r,ido para a implantacão de um regimen , ill1teirame·nte novo, que mofüficou 
profundamente os velhos ·e gasto·s· moldes ela legislação anterior. 

<Era natura l .que a .recente organização, sahi.ndo fóra dos antigos ha-
bitos de · .refo·rma, que .se limi•tavam a retoques e.)11 ,pontos as ·vezes s·e-
cund·arios do regimen existente, 'produzisse certa extranheza,. dando iu· 
gar a .critiocas mais ou menos vehementes. ( 

·Ma·s, o facto positivo é que mais foram os ap·plausos do que a.s cen-
suras que ·elia ·nece.beu da parte d·os· comp·etentes em cujos animos' ·sus-' 
citou vivas esperanças de eLficaz' regenera'ção elo ens-ino entre nós> 

' 11A ·reforma: decretada a 5 de abril,,, escr0eveu· o provecto ·professor Pa-
cifico .Peí·elra, 11foi r ecebida com grandes esperanças pelos que s·e in-
terernam p.ela causa supel"ior da insi:rucção n acional.)) -
'' Para demonstrar que essas esperanças não foram vãs , bastará. 'Gitar 

o que •se .está. passando na Facüldadc cl'e Medicina des ta Oapital , -0·nde, 
pelo test.emunh:o dos proprio.s· mestres, o ·ensino m ed ico ·quasi :tinlia desc 

·appa.recidÜ, ·e· onde renasceu agora, graças â -nova organização, m·ais ~ 1blri-
1hante e m;i,is prove itoso do que "nunca. As·sim é que aquena Escol':l, ele 
tão glonio)la.s tradlçõ·eS, onde nos ultimos tempos , a par de uma affluen·-
cia extraôrd"inaria de alumnos, quasi que se não estudava, gastando-s·e 
o tempo ~fn ex.ames, d·efesas de- these e ·paredes de estudant<Js, redÚ~ido 
n.s·slm o pcrlodo lectivo a · tres e a té. dous mezes e:m ·um an no, U!'ansfor" 

. mou-se agora i'nteiramente, realil'Jamdo-s:e os cursos, sem interrupcão, de 
mane·ira a podet'".,.m os professores es-g·ot ar os seus programma·s, coú.sa 
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que a muito :Se .não ·dava, conforme fez pU:b!i.co uni dos mais em inentes 
mes~res, o qual salientou o .fac·to ,de ·ser, depois de 2.8 irnno.s de ma,g•is-
terio, a · primeiTa vez. que leec-ionava o programma completo de sua ca-
deira, em meio de desusada concurre.ncia ele ·es tudanfes . 

iUm elos po.ntos pT.imordia'es que a orga.ni:zação actual teve em vj.sta 
foi o d.e J'i.bertar o ·ensi<110 secundario o·u -fundamentf!,l da condição. de 
mêro ·preprurato11io para o tl·ngresso aos cursos superiores, exigi.ndo ~ para 
esse effeito o ·exame de aclmi•ssão ou a.e vestiobulo .. IDe u ·es-te exame <Js 
melhores resultado.s: primei'r o, porque a sua simples exigencia produziu 
uma motav·el s·elecção entr-e os candidatos '3. matric·ula, mas escolas ,> L\-
perioTes, assim ·é que na Escola de Med'lcina, onde 0no &n•no de 1911 ma· 
tricularam-se, na 1• serie, mais de 800 estudantes, este anno, pela sim-
·p1es exJge.nda do ·exame de a,d missão, 1ins.creveram,s.e .tão sómente pouco 
mais de 250 candidatos; seg-uooo; porque, pela seri·eclade com que foi 
f.eita e·ssa p.1'ova, mais escolhida to rnou,s·e a ·Pti•rma dos que alcançaram 
entrada .nas e scolas, se.ndo que, na de ·Med.icina d·esta Capital, claque!l es 
duzentos e tantos iinscrtJ)tos q.uas•i .50 o/o foram inhabilitados. 

· Ora, se de a·ccôrdü 0com o conselho de .Re·inruok '"ª r·efoi·ma mais utú 
no·!;· tempos ·pres·entes seroia difficulta•l' a accesso •âs academias1i, não póde 
restar cluvida de que a aotua.J organiz·ação •elo ·ensino, quando não fosse 
digna de louvores por outro smotivos, devia ser por ter realizado esse 
objecti vo. . · . 

E o que se .aeu na ·m;;cola de Medi~lna desta · Crupltal deu-se egual' 
mente .nos -Outros institutes ae ensino aos quruets em boa hora a · lel 
concedeu completa a.>1to,nomia ·didactica e· administrativa. 

Bem razão tive, pois, quando na ultima Mensagem esorevi: «Ten'ho 
fundadas · espera.nças de que ·a nova organ'i·za~ão da1'á ·excl"llente.s fr.utos, 
sendü que já não• é pouco o facto de i•etira r de tal . materia a ;interven-
ção do poder publico B -entrtigal-o á con;;ciencia tisclàrecida d·as congre~ 
gaçôes, a:;· qua·es, de •hora ·em deante, não mais ,poderão dividdw com . o 
Gov.erno a -responsabilidade ela decaclencia ou da esmoralização do ensi. 
no. A ellas cabe o futuro e o que este produzir a e!la.s tão sómente 
se1'á devidü. » 

1Dif.ficll tem sido normalizar a adminioStração do Territorio do Acre: Tttl'ritorie ·tl• 
as distancias e as difficuldrudes de communicaçào, j•á .aas prefeituras 
com esta Capital, já d·entro do ·prop-rl.o territoTio ·entre rus sédes prefei· Acr~ 
turaes e os .outros .po.ntos· de sua jurisd'kção, tu•do isso ·co.ntri·bue para· 
to,rnar d!fficdlima a admini.straçãü naqüelle riquissimo terr·itorio, para. 
o qual a União preci-sa olhar com o maximo cari.nho. ·A.o assumir o go-
ve•rmo .encontrei o ter.ritm·io inteiramente ana:rc·hÍ.Zado: .prefe'itos •clepo.•-
tos, juizes .ausentes; portanto, sem administração e sem justiça. · 

Procurei 1ncmear ·homens qu.e me inspiravun1 co.nfiançà, , B _com cuja 
boa vontade pensava ·Co•ntar para que a a dministração al!i entTasse no 
cami;nho da .normalidade . [nfelfamente, o meu intento não fo i srnão em. 
parte alcançado, po.rque os ·pref.e'itos ·ao Alto J-urwá e do Alto . -Purús 
não puderam permanecer nw postos ·que lhes foram confiados: um aban-
donou -0 T'errHof'io sob temor " de uma possivel deposição; o outro· en-
trou ein lucta com a magistratura do 'Territorio, quer loca l, quer -fede-
!·al. Por isso, ambos tiveram de ser substitu-iclos, permanecendo apenas, 
dos ·primeiros· nomeados, á f-rente da administração, o . prefeito do Alto 
AJcre, que vae f>tzendo um governo modera.do, pat1'lotico e ele real pro· 
ve'ito . · · 

As otres estações ra.füo-telegraphicas, que haviam sido co·ntractadas: 
em dezembro d·e 1'910, já se •acham fu.ncciona,ndo, tendo· sido inaugura- , 
da.s , em .setembro de 1~11, as de Rio !Branco ·e S.enna. Madure!Ta e, em · 
fevercirn deste a·n•no, a de· <::-ruzeiro. do .l:lnl que, aLém· de . ta:nar, com. 
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' aquellàs dua•õ· e, portanto, com .Man.áos, falia tambem para Iqlliilos, n:.t 
Republica do P.erú. - . 

. Para ·c·ampJ.etar .esse utilissimo melhoramento, .em tão ·boa hora man-
dado <lxecutar, foram contractadas mais duas ·estações, .sendo uma em 
Xapury .e outra em ·Taruacá, luga•re.s de -gra!'1'de ;futuro, já , com a pr e -
ciavel po,pulação e ·notav·el d·esenvolvimento ma~el'ial. · 

Lnstalladas .e;;tas duas .estaoões, o Territor.io .ficará ·perf.eit;unente 
dota.do quanto ·ás comm.Ü.nicaçõe.s t eleg•rapJü.cas. 

UtiHzand.o-se da autorização legislatjva •CDns1tan.te da lc.i do oTç>t-
me·nto deste anno, o Governo vae reorgan izar o TBrritorio nas bases 'a.Ili 
lnd'i·cafüvs, ·estabelecendo a v'icla munici'pal, que -certarr:.ente muito con-
tr.ibuit•á para o desenvolvimento e progresso .cJaquella ·região. 

Saude Publica •Conti>núa a 1ser extr:emamente liso.ngeir.o o .e:;itàdo .sanitario des ta 

Assisteucia a 
allieuados 

Cll:pital que, a·pesar de ter recebido- ele importação de outros ponto·s da 
'Republica a lgú.ns enfermos .de febre amar·ella, se co:nserva, .graças á 
vtgil·anda ·e •CU'idados daõ· auto1"i·dad·es isanitaria·s, a.o abrigo de qm~l
quer <'>Pid emica do terrível typho-icteroide. As .condições de hygiene são 
hoj.e incomparavelmente .su[Jeriores ás q ue existiam, quanido is•e •rncwu 
o 1comQatte á 1fe·bre amarella; mas, não obstante isso ·e a·pezar da organiF· 
zação ·prophylati-ca contra esse nca1 ter caracter provh;orio, pois que •só 
(le-via 1nant·e·r-se tal qua l durante a a 1cção ag·gressiva contra a ep1id.emiá 

· lnveterada ·e semi-secular, ainda hoje, a despeito de •peque>nos ·côrtes que 
se fiz.eram nas ·consignações ü rçamenta-rias, essa orga.n.ização perrna;nece 
a mesma, isto é, .com todos os ·elementos 111ão j{1, pa1:a uma: acção 'de-
fensi-v1a da c'ida.ae, .mas Para uma acção agg~ress fva, !tal se o :inal exi:.S -
tis•s·e como d·antes. .. 

" .Ainda ma,i.s, o .serviço san.itario dos portos nã.o .era a,ntes o que é 
hoje, após a r€'0rgainização que- .esse serviço soffreu pelo decreto n. 9 . 157, 
de .29 de novembro elo ' anno passado, especialmente neste porto do Rio 
cl.e Jan·edro, onde foi creado o serviço prophylatico marítimo co.ntra a fe-
·bre amarella . ·.Pelo qu.e ahi fi.ca cl'ito, :bem .poder-eis avaliar a·sem ' razão 
da grita qu·e se 'l evantou na dmprensa pelo .facto de, s em vrejuizo do 
sei·viço., .que é exe.cutado ·com o ·maior escrnpulb, teremcse .feito a lguns 
corte!> ·no pes•soal de saude desta C'apital. · 

O Gover·no," considerando a immensa vantagem da extincção da 
febre am'arella em ·todo o territorio à·a RepubUca, .tem-se ·promptifica-
do· a auxiliar os Estad·os ne·ssa obra meritoria. Seí·ia conveniente, tal~ 
vez, que armas.s·eis o Exe-cu1Ji.vo · Federal dos precisos .me;'.·os de pO'der 
prestar a esses Estaclo·s .maiores a uxilios, d.e fórma a ser f'eita um a 
ca'l'lpanh;i, systematica e assim defin itivamente v.arrid·o do territorio da 
RepHb,lica · u.m .mal •que tantos prejuízos -ele. vidas ·nos tem custado e 
que tàntO"' d·escred-ito acarreta ao pruiz. 

Seria isso obra ·d·e extraordi.nario relevo, valendo por uma al t a 
propaganda do Brasil e demonstrando que o que se füz n a Capüal da 
Uniã9 pôde' e 7dev;e s·er feito -em todo o. territorio nacional. 

De accôrdo com à autorização d·ada pelo Co•ngresso, fez-~ ·e a re- . 
orgari'.ização da As6úitencia a Alienados do . Di"strido l<'ederal, atten-
üendo â.s .mais modernas pr.escri•pções da sciencia. 

• 1 • 

Em proprio n acional, pertenc;emte ao uVHnisterio da Justiça, -já está 
insta\~ada, no Engenho d·e Dentro, a c.olonia para mulheres, a lojan-
do niaJs ide 300 doe•ntes, ··cujo numero breve d.everâ. ser ·elevado a 500 
ou 600, com fos novos pavilhõe.s ,que a !li estão em via de constru cção, 

A colonia de homens, ainda installa:da na ilha do Gov.er.nador, es-
t a r& dentro d·e po·uco tempo removia.a· para lugar que satisfaz todas as 
condições que se reqne·rem. para ~·n·sti.tutos dessa n rntu'reza. 
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Apesar elo Gov.irno .ter cuida1do seriamente d•este ·problema:, d·esde 
o primeiro .füa de ·s,ua a.dmjnistração ,. ai,nda não foi possivel resolvei-o 
em todo o seu ·desenvolvimento, mas, ·está encaminhado, como vêdes, 
d·e fórma a ser ultimado, se lhe ·cunced•erdes os re,cursos de que ai.11áa. 
precisa:, dentro de curto tempo. 

Não foi possiv·el fazer a reforma da poHci·a civil, como era meu 
intuito, porque, .para fa.ze·r uma reorganização Que correspondesse por 
completo ás necessidades desta Capital, preciso ,s,eria. uma grande des-
pesa a que entendi prudente não .suj.iitar o era.rio publico, uma vez 
que, sem graves i·nconvenientes, essa remod•elação podia ser adiaáa.. 

Fo·i reorganizada, .porém, a policia. miJi.tar com grande proveito 
paTa o -s.irvil;;o de poHciamento d·esta c-i>d8'de e economia dos dinheiros 
•pubUcos. 

CC.nn 1essa reorganização .e co·1n 'O .regi1men d·e ·severa economi a. e 
fiscalização manÚdo na Brigada Polici:i.l •já sobem a ma:i·s d.e 2.o·oo :000$ 
as · eco·nomias feitas em favor do !T.hesouro. 

Tanto a poJi.c'<a civil como a militar •têm cumprid·o o s·eu dever., 
garitnUndo ·com •effkitcia ª' ·ord,em pub:Uca, apesar do excessivo traba-
lho que pe,3a ;sobre uma e outra, esµeciaJm:ente ·sobre R policfa militar 
que, tendo de aftender .ás vastissim>J,s zonas urbana <i suburbana. da. 
cidad\'), ·que s.e des·e•nvolve ra·p1da.m"'Ijte, se vê obr1gaCla a dobra.T as 
hor"!s de . . serv.:ço, não. dando ·qua ·si que folga. a.o ;s.eu discipHna.d·o pes-
soal. · 

Além da organização do ensino, da. remodelação ·da policia militar· 
e da a.ssistencia. it a.Uena.dos, foram r·eorg anizadas, d•e accôrdo ·com as 
a.uto-rizações l·egisla1iva.s'. a •Sec!'etai,ia ·d·e Esta.do dit Justiça e Nego-
cios Interiores, a ;s;,bliotheca. Na;cio•nal, o Archivo Nacional, a Escola 
de Bellas Artes, o Instituto de Musica, o Instituto Benjamin Constant, 
o Instituto dos 1Sur·dos Mud.O.s-, .crea.ndo-·s.e nes1e a secção femi<lli'na, ·que 
tanta falta fa.z·ia, o Corpo d•e Bombeiros ·e o •Cons·elho AçlminJstrittivo• 
dos Pa.trimonios dos Institutos depencl·entes do Mi,nisterio da Justiça. 

A todas esta·s reorga.nizitções presidira.n1 o espirito a ·e maior eco~ 
nom.ia. e ó firme •propo.sito de resp•eitar todos os direitos adquiridos. 

Na Mensagem ·elo a.nno '!)assado . escrevi que «ao .ser promulgada. 
a. lei eJ.eitol'a.l de 14 de 'novemhro d·e 1904. pareceu aos •espiritás bem 
i1nte·ncionado.s que it ·solução do problem'o\. ·eleitoral, pelo con5.eguimen-
to de uma. real ·e verdad·eira. ma.nif.e:;;ta.ção da vo·ntade popula·r estava. 
resolvido; inf.e1izmente, 'como acontece ·com as reformas ·do ensipo, mà~, 
por motivos hem diversos 'e bem menos dignos a 'nova lei •eleitor.ai a.ion-
da· não tinha ·sido cabalmente · execu~itda e já precisava de ser refor-
ma.da.. Com os primeiros 'J)its.sos para: a. suit •execução, nasceram o·s 
a.ppar·elhos, sempre vivos, ·de fra.ud•e <i -ele J.ud ibrfo do vo~o popula.rn. 
Hoje, a.pós a eleição de .30 de jitneiro 1 ultimo. não tenho si•l).ão que r·eaf- · 
firmar o que então· ·escrevi ·e insi,stir •pela l'eforma da lei · actual. de 
maneira a dotai-a. de todos os .el<eme'nto.s qu.e tornem, o mais •possivel, 
uma. rea.1i·dade o voto popula.r, unico meio de a:fastar de vez as agita- . 
ções politica.s· que fogem ás rnias da ·serena lega.lida,Gle. · 

Obra Lnatti.ngivel á fraude jamais será possiv<el ~az.er, m.as, .-oue se 
procure dif.fkultar tanto •quanto pos·sivel a;quella B que se facilite ·a 
acção. da. justiça no castigo dos -impenitentes- defra\]·dad,ores da verda-
de ele}toral. Esse dese ser o objectivo d•e uma. · boa. l,éi.· 

Utilizando-me da autorização cqntida no decreto legislativo nu-
mero 2 . 379, de 4 de janeiro ·de 1911 , -;,ncumbi .ao ·eminente juri-scons'ul-
to Dr. Hercula!no Marcos Inglez ·de ;Souza oa ·confecção d•e um pro-
Jecto de Cocl.igo Commercial da. Rep1,1blica, bem como de .um trabalho· 
tendente, caso · m ereça o vos'o apoio, á unfficação elo Direito .friva.do . 

... 

Policia civil e 
mifüar 

Refor~na 

Lei eleitor11l 

Codigos 
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Ambos os trabal'hos ·estão promPtos e entregues •á impressão. 
Do vrajecto do 1Godi<go 'Penal, .cuj.a ·confecção .foi egualmente auto-

rizada pelo decreto acima, est1á incumbido outro •disüncto jurisconsulto· 
que jiá tem muito adia.ntado o serviço que á sua ,competencia foi con-
fiado. 

!Em .breye tempo serão presentes á vossa deli.beração os projecto's de 
que se incumbiram os dous i.Jlustres~uriscornmltos ·patrios. . · 

/Pelo -Oecreto ·n, '9 .12163, de 1218 de dezembro ultimo, reorganizei nos 
termos restri.ctos da autorização que me d•êstes a Justiça do tDistricto m'e-
deral, melh9ra,ndo o criterio para a investi-Oura e .promoção dos juizes, 
tornando mais rapid•a a Justiça e mais uniforme a 'jurisprud·encia, «para 
qu.e», com·o 'disse :no ·meu ma·nifesto inaugural, «a eguaTdacie peq1nrte a 
lei attinda ao seu .fim, segundo a essencia do princi·pio ·constitucional que 
se 1rião restringe a inadmissi,bil!d.ade ·de privilegios .pessoaes, mas, ê ex-
tensivo ao ' r pconhecimento egual do direito sempre •que fôr iod·entlco o ·p·he-
nomern;> jurlpico s.udeito ~ decisão .judiciaria». 

IN'o curi:issimo tempo .que t ém de execução já vão apparecendo os 
·bons resulta'.dos que com a 1).0Va Ol'ganização se :teve em vista. Não es-
ta~ ella isenta de faH1as , tanto mais quan to, oeante dos termos res-
tri.ctissimqs da autorização leglslaÜva dentro de . cujos moldes devia o 
Governo f~zer a reforina, não era possível 'Con seguir mais ·do que o que 
fói feito, p1\incipalmente .na ·pa1•te propriamen.fo do proceS<lo. 

IEm todo o caso, ~s · tres obijectivos pri·ncipaes, .de que ,falJei no meu 
manifesto ' Inaugural; melhor ·ci;iterio para in·~esUdura dos (iulzes, maior 
raPi·dez 0na distri.buição .da justiça e uniforn1i.aad.e na jurisprudencia, fo- · 
~·am ·alcançados, o qué 'jiá constltue um grande avanço sobre o que 
existia. 

10 !Governo ·continuou a executar dentro dos recursos orçame:ritarios 
o vasto •plaµo de reorganiza{;ão do Exercito . 

. Os di·versos serviços :foram Jeitos com toda a normalidade, dando-se 
fiel ·cHmprirµento aos di.fferentes actos leg'islativos referentes ao Minis-
terlo da !Guerra. 

Mer.eceram especial attenção os ·problemas que pela sua importan-
cia· ·enten.'.lem com o a:perfeiço.ame:nto do Exe1•cito, quer sob o ·ponto ·de 
vista da instrucção, quer sob o administrativo, como sob o material. 

INaqueu'e sentido foram ·Creados dous coHegios militares, 0.im em ' 
:P9rto Alegre e outro em •Barba{!ena, porque sendo a. <!reação desses es-
tabeJ.ecimentos um meio a.e dif,fusão s;•stematica da instrucção, o· é tam-
bem de· •conhecimentos militares e tem a inestimavel vanta,gem de {les-
envolver o espirito mareia\ da nossa mocidade. 

·A ii1strucção <la •tropa foi o,bjecto •d.e cuida.elos, tendo sido obser-
vadas as pres·cripções ·do regulamento apPro vado pelo <lecreto n. 7. 45'9, 
de 115 ·de •ju)•ho de 1909, nos q:.iarteis como nos crumpos de man~bras. 

· !Foi a,pp rov"'-do um regulamento para a i:nstrucção da arma de in-
-fan ta:ria, organizado Pelo grande ·E>stado Maior do Exercito. 

[Não foi esquecida a .defesa ·elo nosso exte.nsissimo littoral. Prose-
guiram os estudos e trabalhos· o e .fortifkações nes•ta Capital e nos Es-
tados do Rio de :J aneir·o, .S. iPaulo, Paranâ e Santa ICat'harina, · 

INo int4ito . de obedece1•im1 esses trabalhos a um p.lano systematico, 
foi creada iJina commissão teclmka de inspecção das fortificações, cajas 
inshucções foram a;pprovadas pelo Ministro <la Guen'.!l ·em 1'7 ele ··feve-
reiro do .corrente anno. 

tFoi orga-n izado o quadro ele auditores, creado pela .lei n. 1 .'8·60, de 
i de ja·neiro ·ele 190'8, de. tal modo que a reforma do nosso syst·ema pe-



na! milltar encontrar·á prompto para executai-a. um .corpo de juizes mi-
lita res. . 1 

!Não estando ainda d.efinitivam ente fixados os venci mentos d·esses 
serventuarios, .dirigi-vos uma m ensagerii solicitando :.im ado •tendente a. 
normàúz.ar a administração nesse i:iartlcular. 

!Estão em andamento os tr·aba1'hos da .construcção da \Estrada de 
!Ferro de Cruz Alta a 1'íu'hY, .cuijo primeiro trecho ijrá está concluido e 
entregue ao trafego, assim ºcomo ·ta mbem conclui·da a linha telegraphica 
d e Jaguary a S. !Francisco, trabaJ.119s. estes confiados ao .3° batalhão 
ele engenharia . 

IProseg:.iem c om a ctivld aide os das lin•has telegra•p.hicas de Cuyabá 
ao Acre, a cargo do 5° 'b.ataNião de engen·haria. 

Tem continuado a ·ser ob(jecto ·da i:naxima solicitude o . proseg uimen -
to dos tra,ba lhos de construcção dos ·quarteis· necessarios ao alpdamento 
das nossas •forças nas diversas reg,lões 1µilitares em ·que se divide o ter·ri-
torio da RepubUoa, e especialmente n o·s · Estivdos ·do 'Rio Grande •do Sul e 
Matto G rosso, .bein como n esta Capital, onde ')lrcsentemente es•tão em 
construcção a Vilola :\!lilitar, em. Deodoro, os e dificios do QuB.rtel Gene-
ral e o Hospital 'Oent ral do '.E'xer.cito. 

'.Po r decreto de 17 de 1janeiro ultimo fo i organizada, de accôrdo com 
o acto leg'isla•tl v.o vot aid.o mo anno findo, a •commissão .ele .promoções, ·ca-
bendo-lh e o esLld-0 ·da a;pplicacão dos princípios reguladores das i:iromo-
ções no ·quadro de ·offidaes ·e o de ·direito em todos os casos. 

Decretada a r eforma do Arsenal ·de Guerra desta Capital, foi e lla 
mandada tornar extensiva aos ae Porto Alegre e Matto Grosso ·: á.quelle 
por 'decl'eto de t7 d·e maio do aim10 transacto e a este .pelo de 7 a.e .fe-
ver.eiro ultimo. 1 

1Destes es tabelecimentos. :i!á esbá ·dotado de novos machlnlsmos o 
desta Gaipital, que, entretanto, nlnda ·n1\.o est!l. nos .casos de produzir fo . 
dos ·os artigos de municiamentn e equipainento, .como se faz mistér. · 

· rHa toda co1w.enien.cla de RP.r o Governo habilitado ·com os r ecursos 
preciso>\ .a ·q,,e . os d ecretos de 17 ·de maio e 7 a .e fevereiro tenham inteira 
ruppJi.cação. !sito lé, ·que os arsenaes ·d·a Hep:.iblica seíam dotados dos 
mesmos eJ.ementos, a fim de •q u P. se tornem capazes ·de egual producção, 
pois que sómente isto podeJ'á justüicar ,a sua ·existencia, necessaria, mas 
já onerosa aos ·cofres nacionaeR. sem ·q4e ·est ejam nas .eondições · ae pres-
tar os i'll-estimaveis s erviços, cnlJa ·n eces~i dade determinou a sua creação. 

A administração naval, t endo co1110 principal obj.ect!vo a instr:.ic-
ção technko-mllHar dos of.ficiaes ·e •PraÇas, .a estas ·proporcionou, no de-
curso de 1911, devida praUca, fazendo movimenta r . e m exercícios e ma-
nobras, a quas i ·totaUdaile ·dos -navios ·eia esquadra. 

'Pa ra meJ.hor orientação dos exercícios, a1ém de ·detalhadas i·nstruc -
ções, estabelecendo regras a o'hservar p elos commrundantes das divisões 
ou navi·ós soltos, outras m ed·klas .fo ra m po•ta.s em pratica no sentido 
ele determinar •épocas ap rop riadas 1para• a mobi!izacão <e reserva dos na -
vios, garan tindo ás r.espectivas guarnições uma pha·se de repouso ou P,e-
riO'do •de .descanso a;pós os labores ex ten·Jantes do intenso período d e 
manobras, a exemplo do qu.e se faz erq adeaintadas_ marinhas. 

Muito embora fosse ·aipreciavel a n(ovimentação aos nossos navios e 
animadores -OS -resultados obtidos, q·uer lem, r elaç:ão lá {!isciplina, quer em 
.relação ao .preparo profissional, todavia esses exercícios .não propo1,ciona-
ram o r endimento desejado cm virtude do esta do incompleto dos effe-
" tivos .das guarnições, o que fôra determinado ·pela exclusão ·do .grande 
numero de praças dos co1•pos .ae •Marinha, medida imposta pelos succes-
sos anormaes aos dO"JS ultimos mezes de 1910 . 

• 

Marinha 
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Desnecessario seria repisar iw exame dos mo ti vos determinantes 
daquelle insoli to e inqualificavel movimento de indisciplina · que t anto 
a balou a Marinha e o .paiz inteiro, mas se não pôde deixar d 'e ins istir e 
apontar como sua prin•.clpaJ sinão un ica "ausa a falta dP. cultura m oral 
da maioria .dos nossos ma rinh.eiros. 

!Para acudir a semelhante mal, d-i versas fo ra m as medidas adopta-
das, salien tando-se entr.e esta.s: a regulamentação das. es·colas àe apren-
dizes marin heiros, a c reação das de gr:.imctes, as novas disposições es-
tabelecidas nos <'on tractos de foguis tas, 'Permi ttlndo melhor selecção ·de 
'Pessoàl e, finalment e, o •Projecto .da codificação disciplinar e· penal, ora 
sudeito á elevada sabe·doria ·d·o Poder .Legisla:Uvo . 

· A ttend.endo, ai'1ida , á exiguidade de pessoal inkiou o Goven10 o 
contracto de marinheiros a.e confo'i·midade com a autorização da lei de 
f ixaçã,o da força pa ra o corrente an no. . 

Muito ·ha a esperar .ela nova organização da da ás escola s de a.pren-
diies marinhei ros, principal v iveiro 'Para o preenchimento dos claros 
nas fil eiras da Armada; a inp.Ja.s foram as: providencias attinentes a me-
J.horar a situação ·mora l .e maforial desses .insti'tu

0

tos de ensino . . 
· Assim, q1á se inidou a cons trucção ele ~e.difi·cios ele ty.pos homogeneos, 

onde a .par d .e todas as .condições •de confor to e .11 ygiene, são observa-
• dos os · .preqdtos ·d•a Peda•gogia moderna . - · . · 

Ad·eq uadas forà m · tambem as medid'al'i. instit:.iidas relati vam ente ao 
•corpo docente das referidas es·colas, d e fôrma a tornar ·em in ci:mtestavel 
verdade os e.sfo rços· empregados pelo iGovernõ ho preparo e· elévàção de 
sentimentos das futuras praças. 

A situação politica do Paraguay nos fez pela segu·nda vez ter pre-
sente .ás ag\laS 'de Assumpção uma força ·naval ·éomposta de sete unida-
des, as .quaes, á excepção do monitor Pernmnbiwo, são h radequadas ao 
ser viço· fluvial. · 

Bem difficil tem sido a acção do •Departamento ·Naval na organiza-
ç.ão de forças aptas ao desempenho ele ·COm missÕeS eih iaes regiões, ond e 
o.s .i·nteresses ·bra.s ileiros as reclamam com fre q•u encta, ··em vista do estado 
de quasi completo aban a.a no em que se acham a ' flo•tilh.a " os estabele-
cimen tos ·nava.es de Matto Grosso. 

F a llecem ruhi" os impresc indíveis recursos para mobilização e appa-
rel'hamentos dos navios, até ·para suas urgentes · .communicações com a 
publica ad ministração . 

PaTa o.bviar tal estado de ·cousas já se •encomm erid ou a um estaleiro 
inglez d e co111·p.rovacla competencia a construcçã·o .de tres monitores, que 
de modo notavel vêm modificar os nossos recursos n.avaes n .essa parte 
do t erritorio da. iRepubHca. 

·Egualmente já está em via de realização o estabelec imento de uma 
estação de t elegraphia sem fio qu e nos porá a. c0berto das difficuldades 
que de pres~nte se encontram •pa.r.a os ·casos ·de Tapida ou prornpta com, 
municação. Indispensavel seria tambem .ext encler uma bem org0anizada 
r êcle radio-telegr.aphi·ca sobre o littoral. 
· iEJm proseguimento• ao prog ramma naval foram encommendados tres 

submers·iveis dotados ·de to-d.as ·OS àlpe rfoiçoa mentos indicados n esse ge-
nero de navios, acha.·nd.o-se ta.mbem ·em adea·ntacla. constr.ucção o encou-
raçado Rio .·ele J anei?-o. 

·Como complemento desse pro.gramma, julgo inadJavel a ·construcção 
de um porto militar e a rsenal de prim eira ordem, fôra da Capital d.a Re-
publi ca, justa · a s pi.ração dos competentes que têm sobre seus hom.bros a 
tarefa de manter em nivel elevado e ·digno o 'POder na.vai da União . 

Ha m·ister, o•utro t anto, i.nici a rem-se os melhoramentos r eclama dos 
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pelos Arsenaes do Pará, Matto .Grosso e Rio do Janeiro, convertendo"os 
em officinas de r.e1)ar.os .capazes de attender a-0 material que possuimo~ . 

Tão pouco se. •poderá ·comprehender a existencia de uma esquadra 
prompta a ,operar em llttoral <ixtenso, .como o nosso, sem os convenien" 
tes pontos de apoio dotaclos dos meios de ·Supprimento . 

. Nesse sentido muito ha a esperar da sá1Íi.a e patriotica cooperação 
do Congresso ·em benefido da ·nossa defesa naval. 

· Com ba51.ante actividade prosoguem -os ·concertos dos edifidos da 
Jlha da~ Cobras, notadamente do Hos·pital de .Mariruha, cuj·a installação 
está sendo ultimada . 

tEis a exposição dos principaes fact-0s 1·elativos ao Departamento 
Naval. Em sy·nthese, póde-se dizer que são bem .auspiciosos os esforços 
empregados em prol do ~oergu!mento ·da nossa .Mariruha de Guerra, o que, 
confiante, espero do conjuncto das medidas que vão ser ·postas em pra-
tica. 

'l'u.do O mais que se rel[!,CiQna com OS serviços inherentes aos nego-
oios da Mar inha., vereis do .relij.torio do respectivo Ministro. 

Ao findar D anno de 1910, achavam-se .em trafego; en1 todo ·o terri-
torio •nacional, 21. 370'"',199 de 1 linhas ferreas, extensão augmentada no 
decurso .a.o anno de 1911, -Oe 758k"',430, dos qua.es 4'5•4k"',824 fiscalizados 
pela União, e 3013k"',606 de lin)'las sob a ad·ministração .federal ·e de l·i- · 
nhas estadoaes, elevando-se .assim a 22 . 128""';629 o total da rêde de via-
ção. trafegada no Brasi l, até fins de dezembro ultimo . · 

Viaç1ío 

Proseguiram côm regulatida·de os traba-lhos ·de construcção d.a Es-
trada de Ferro Madeira e Mamoré, tendo sido no exerciçio passado inau-
gurados 140 kilometros, e estando promptos para ser entregues ao : tra-
fego ma-is 25 ·de Villa .Murtinho a Lages. O trecho restante, com 47 ki-
lometros, ·de Lages a GuaJarã-n:iirim, po·nto terminal da Estrada, já t em 
o )ei to prompto para receber a ,superstructura, o q.ue importa em permit-
tir até o fim do corrente a nno,' a :inaug.uração do trafego geral de toda 
a estrada de uma extensão de ·3·64'"';500. 

Rê:les ferree.s 

iDe accôrdo com o decreto n. 9 .171, de 4 de <lez.embro ultimo, pro-
cedeu-se á .revisão do tra(:ado da. !Estrada de Ferro de A lco.baça á Praia 
da Hainha, hoje denominada Estnada d·e Ferro do 'l'o·cantins, sendo-lhe 
muclad-0 o ·antigo ponto de partida para a cidade ·de · Cametá. 

Acha-se nella, ·prompto para ser inaugurado, o trecho compre.hendido 
en tre os k ilometros ·43 e 58. 

Os trabalhos de construcção da Estrada de · Ferro S. Luiz a Caxias 
continuam em activi-dàde, deve,ndo s·er ·brevemente inaug•urados os tre-
chos :de Caxias a Codô c-0m :86k"',180, e ·de Hosario a Itapicurú com 
57k-"',100, o que perfàz o 'total de 143'"',280 . 

Para occorrer á indeclin.acv:el .necessidade de que se resente uma 
grande parte · do sertão inaranhense, ºpr.fvada a inda da viação ferrea., .de-
terminou o Governo, de aocôr·do com :a a utorizaçã,,o legislativa., que :i 
Inspectoria Federal das Estrf!,das :pi~ooedesse aos estudos definitivos de 
uma estrada de ferro, qu.e, p.ar'un·ao do ponto mais conveniente da linha 
a.e S. Luiz a Cax·ias, fosse teri 'iL margem do Tocantins . Depois de con-
venie ntemente cons i·d·er a<lo o assümpto, fo i escolhido para ponto de par-
tida a estação de Coroatá, te"J1dO s ido inióados os r.espectivos estudos, 
que, effectuados cmri a activ idade compatível com ·as co·ndições de cHma 
e salubrida1de da zona, se <leverão achar promptos p,or todo o corrente 
anno. 

Em virtude da revisão do contracto coin a wSoutih American Hailway 
Co11struction Company, Lhnited», de conf.ormidade com o decreto nu-
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mero ~ . 711, de l.ô de maio de 1911, as ).inhas de Girau a Crat.heús, de 
Crato a Joa.zeiro e de Amarraç1to .a 1C•Lmpo Ma,ior, ·estão sendo estudadas 
por eommissõe:S espeçialrnente organizadas , para esse fim. 

Pela referid.a ·companhia foram s•ubmettidos á approvação do Governo 
os estudos definitivos do 1Jl'Olongament-0 da Estrada de Ferro de Batu-
rité a Macapá, com os rarnaes ao Crato e .ao Icõ, os •da Es.trada de Ferro 
de . .Sobral a Therezina. e. os da linha que vae servir á região de . Urub.u-
retama, cujo ponto terminal será em Ita)Jlpoca, com 13·5 kilometros de 
compr-imento total . 

!])a Rêde d e Viação Cearense já foi fnaugurado 6 •t r echo compr.ehen -
cl ido entre as estações de Nova Russas e Pln)'leirn, com 2.S kilometros d e 
extensão, -es tando prestes a se.r concl<uida a constrncção desse prolong:<-
m ento até a Villa de Cratheús. 

A extensão total ·em trafego da Estrada .ae Ferro Central do Rio 
Grande do Nor te, entI~e Nata l e Ca1,d-0so, i.á. attinge a 101 kilometro~. 

No intuito de promover o natural prolp·ngamento desta estrada, e de 
extender .ao mesmo tempo a rêde de viaçãtj ferre.a á. zona cornpre1hendida· 
entre el!a 'e o porto de, .Maeáu, o decreto ·n. 9 .17 2, de 4 de dezembro de 
1911. ·autorizou a revisão do r espectivo contracto de construcção e arren-
damento, ·sendo escolhida a cidade ele Milagres '])ara ahi se entroncar 
com a Rêde d·e Viação Cearense, e incluini!io-<Se -no 1'.amal el e Lages o es-
tabelecimento ele ·uma -estação no porto -de Macáu. Ficou <leste moào 
quasi completa a organ-ização do systema ferro-viario daquella parte elo 
nord€ste \:rrasileiro, já ffitando o Gciv.erno autoriza;do a provi'denciar 
sobre a sua integração. 

N·a rêde arreridada á «Great W•estern of Hrazil Ra.ilway Company, 
Limited» foram i1na1,1gurados os trechos Çle Pesqueira ·a Flores, (Ipa-
nema a Mimoso), •de .Mimoso ao kilometro 30, e ·de VJçosa a AnneJ. 

Em virtuçle desses ·accr~scimos, a extensão total elas linhas anen-
claclas áquella companhia atti<nge a 1. 36lkm,95.4 metr.o·s. . 

Pelo decreto n. 8 : 64'8, ele 31 cl·é março de 1911, foi feÚa d e ac-
côrdo com a Companhia Viação Geral ela Bahia a •r.evi,são elo seu con-
tracto, que- foi depo,is •transferido á. «•Compagnie •d•es Chemins ele Fer 
li'édéraux de l 'Est Br€silien», por a utorização ·Contida 010 decreto nu-
mero 9 . 029, de 11 de outubro d e 1911 .. 

Prosegue1n com maxima acti.viclad1e os estudos da.s !i<nhas .a cons-· 
truir para completa constituição d-esta importante rêde f erro-via.ria. 

Pelo decreto n. 9. 278, de 30 de d-~ze"Jnbro de 1911, foi autoriz,ccla 
a acquisição da Estrada de Ferro Bahia e Minas; afim de ser incorpo-
rada á cita.da rêde, te ndo-se dado já as n:eces·sarias provM.encia.s para 
se effectuar a sua entrega á companhia arre·ndataria. 

Da Esüada de· Ferro de Tirnb6 ·a Propri'á -acham-se q.uasi prom-
ptos os 24 O ki!ornetros com'J)r.ehendidos entr.e Apo1'á. e Lara.ng;eira.s. 

Na Estrada de F ·e·rro Victoria a 'Mil)as, que está. sendo construi-
da ele accôrdo com as necess idades de suµ, futura ·electr.ificação, foram 
i1naui:;urados tres ll"echos com um total ê!e 71km:,363. · 

Nas !Lnhas d•a «Leopoldina Railway ,Compa;ny, Limited» estão em 
nnclamento as construcções de clous ramaes d•estinaclo.s a complcta.r as 
ligações entr.e os bstaaos do Rio de Janeiro, 'Minas· Geraes- e E spirito 
Santo. ' 

Todos ·os estudos ela Esti'ada ele F -erro de Goyaz, ·c-0111 a extensão de 
1. 551 kilometro·s, foram concluídos e approvados. 

Os trabalhos de constr.ucção ela linha de Aragua.ry a Goyaz tic 
veram consideravel Jn•cr.emento, achando-.se o leHo concluiclo até Ca-
talão, inaugura;dos os trech.os de ·'Ba,mbuy a Perdigão, com 21~"',121, 
e d<J Perdigão a '.figre ·com 16k"',254, e In·iciacla a con.strucção do r>t-
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mal de Uberaba, -que irá encontrar a Ünha tronco na estação ele São 
Pedro ele Alcantara. 

Na rêcl·e ele V iação 1Sul Mineira fo.! in !clugu!'ado o trecho compre-
hendido •mtre fazenclinha e Carvalhos. ~\,c·ham - ·s·e em construcção a 
l'inha de Monte Bello a S. 1Sebastião d.a Paraizo com 175k"',340, e o 
ramal d1e Lavras com 92k"',492, fendo ·s i·do }á a,pproV'ado.s- os estudos 
clefinHivos do trecho de S . 1Sel;>astlão do Paraizo á Santa Rita de Cas-
sia com 51,kmi514, e os d.a ramal .a.e Passos ·com 125•m,968. 

Pela Ir,i;spect.oria Fed•eral das Est1,ad·as está s·endo estudada a J.i-
nha ferrea ele Uber-aba á V illa P latina, ach ando-se ·bastante adianta-
dos os traj:>alhos 'de campo e a orga.nização elo · p rojecto. 

Em v lr-tude ela autorização constante elo d·ecreto n. 18. 588, de 8 
ele março de 1911, foi fe'ita a revisão dos contra.dos da Companhia 
Mogyana ele Estradas de Ferro e Navegação, tendo-se-lhe conced ido a 
construcção, uso e goso do t'am•a l d1e Igarapava á Uberaba.. 

A Estrada. de F·erro de ·!ta.pura a ·Corumbá acha-se 'J)rompta até -
o ki)ometro 151 a contar cl•e Ita:pura, teindo sido d-e 99 kilometros o 
avançamento dQs serviços ultirpa:mente. Na parte e m construcção'. a.e 
Porto E.spe1,anqa a Ca:mpo Gr;i:nde, foram assentados o-s tnHhos desde 
o k!lome>tro 175 até o ikilomet,ro 247, perfaz1,,-ndo o total de 72 l<'!lo-
metros el•e assenta,m.ento dre linhas. D esta sorte a Noroest e do Bras il 
teve, 1em 1911, a .sua linha augmentacla de 171 kllometros, e dentro d·e 
poucos annos e.s•tará ter.m!·nada esta grande ·arteria, que pr.esta1·á .ine.s-
Hmavel se1jviço , pondo o longln'quo .Estado de Matto Grosso em conta-
cto com os 1 centros mais -populosos e ma-i,s adiantados do nosso paiz. 

ll'iveram bastante desenvolvimento as obras ele constr~ção das li-
nhas e ramwes contractados ,com a Companhia S . Paulo-Rio Grande. 
Acha-se preste.s a ser conc lu ída a linha d-e Berrinha a Ponta . Grossa, 
tendo a de S. Fra:nci-sco a f:'orto U nfüo ·200 ld lomeotros de le>ito prom-
ptos para ·receber trilhos, e o tr~cho r estante em pre·paro bastante adian-
t~·dü. 

O decreto n. 9. 250. de 28 ele -dezembro •qe 1911, autorizou· a i•e-
visão el os contractos d€ssa compa nhia, approvados pelos decr.etos ns. 
9 .127;8 e 8. 270, de :il de marçq e 6 a.e outubro d e 1910 . . Esta revtsão 
impunha-se como uma necessiclfl·de, para que se 'J)udesse n.Jcirnçar ll'l]:t 
convenl.ente rediucção •das t•a rifas ela Estrada d·e Ferro elo Paraná. 
e a n ecessaria unifo rmização dos preços de trans·portes, em todas as 
linhas da Rêde Paraná<Saiata Oathiwina. ' 

· A rêde ferro-viar ia, ·ele qt~e é arr:encl1a t ar:ia a •«Compag:nie .A .. uxi-
liaire does Chemins ele F'er a u fJrésib> , pontava .e m fins cJo anno passa-
do 2. l 70•"',425 de linhas e.m tr)lfego. 

De accôrdo com a a utorizaQão constante do a r-t. 3 2, .n. LXIII, <l a 
le,i 111. 2. 356, de ·31 de d·ezembro d e 1910, -procedeu-.se ·á reytsão ·dos 
col1'tracto.s ele 1-5 d·e m 1a•rço de 1898 e 19 de junho de 1905, ·ce lebrados 
com a rcferi·da co.m:panhia, 1tenclo-se ein v ista assim a unificação e a 
rev1·são das _tarifas ·e·n1 v.igoT '.na rêde .d:e· estradas ele ferro que lhe 
estão a rrend.aida.s, ·con10 a execução 'Õ-e d'iverso.s melhoramento.s -e ·a 
accjuisição de mater iae.s . 

As linhas a cargo da «•Brazil Great iJoutihern Railway Compan~'· 

Limitechl, têm a exiensão ·d e 175"", 597 e m trafego, achando-se em cons-
trucção por- conta do G{)ve<rno ·123km,s70 . O trecho ·entre Itaqui e São 
Borja está quasi concluido, atpingindo a ponta dos trilhos o kilome-
tro 91. · 

No Estado •elo R io Gran,ae_ elo Sul estão sendo const rui.cla.s mais as 
segu infos linhas: de -S. P.edro a S . Luiz , com o total ele 429 kilometros, 
- de S. Thiag-o a rS. Borja: com a ·exten são prov.aivcl de 15.S kilome-
tros, - de HasHiü a J aguarão :Com o <eomprimento de 113""\600, ~ 
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ele· S. s 'ebast.ião a Santa Amna elo Livramento com a extensão ele 
16oiim,460 e de Aleg1,ete a Quarahy com 117•"',1600. · 

No corpeirte an.no, d1e:verão ser encetados o.s estudos das seguin-
tes ldnhas: ' 

·Estrada de Ferro 1Santa Oathar'i.na, cuja incorporaçã<> á 
Rêde ferro-viaTia :Para1ná~Santa Catharina foi autorizada pelo 
deci•eto n. 9.1'55, d·e 29 de novembro cl.e 191·1; 

•pro!o·ngamento da Estrada de Ferro de The,,ezopolis a té o 
sul de Itabira do J.VIatto D€nfr.o, ; conforme o decreto n. 9. 255, 
de 28 de dez·embro do mesmo aonno; · 

.coirstrucção ·e -el'ectrificação da Estrada de Ferro do Por-
to de Souza ·ao Mainhua.ssú, ex-vi db decreto n. 9 .170, de 4 
·de dezembro uH!mo. 

Por d·ecreto · n . 8 . 07.6, de 3 de novembro d·e 1911, foJ approv,vdo o 
regulamento .par•a a Ln.spectoria Federal das Estradas, que tem a in-
cumbencia de · :fiscalizar todos os serviços relativos •a estrada de ferro 
e a.e .rod·agem, dep·endentes do Governo qa Uniã<>, excevtuada.s as qu:e 
estiverem sob a sua ad.m'1ni.stração directa. · 

·Têm tido regular andamento os trabalhos de consü1ucção da Es-
tPada de Ferro Cruz Alta~[ijuhy, a cargo do 3° batalhão d·e ~ng·e·n ha-
ria, incumbi.do tambe,m da construcção ela linha teJ.egraphi-oa de Ja-
guary a S. Fran.cisc<> de Assis. · 

kpes·ar das grandes ·chuvas que cahiram durainte •parte do anno, 
c-0nseguiu-se._, .levar a effeito ·em outubro a i·nauguração. da estação d:e 
Ijuhy·, send•o" entPegue ·ao ·trafogo ·PUbHco o l)rimeiro •trecho da estra-
da com uma extensão cl.e ,53 kilom:etros:, med.i<ante accôr.do precario com 
a «C-0mpagni·e Amoiliaire eles Chem.ins de. Fer Bl'ésilien». 

Na Estr•ada de Ferro Oeste de Minas já está apurada a ex·i·sten-
cia de saldo, :Jião .s.e levando em oonta ·a rend·a ficUcia T·epresentada 
pelos transportes solldtado$ por ·dilfferen~es minist•erios, e pelos "1•eces-
sarios á propri·a estra,da. Em 31 de dezem brn u ltimo 'l- •extensão da.s 
Unhas em üafego compr.ehendia 1.19•5 1oi1ometros, S•endü 702 de bitola 
de 0"', 7•6, ~ .493 de mn metro, achando-1se em constnucção 389 kilometros 
e em estu.do 2 6·9 .. 

'Termi:nadas a.s có.nstrucçõ·es proj.ectaida.s e 1e.m a.nd·ame])rto. a ·estra-
da terá uma extensão de linhas n-0 tO~ftl de 2. 061 kilometros. 

Elntr•e os emprehendi.mentos de maiar vu lto, 1•efe11entes a.os servi-
ços d·a Es-tracla d·e Ferro •Central do Bras.i1l, destaca-se vela .sua impor-
tancia administrativa e ecanomi.ca, o .projecto d·e prolonga;mento cl.e 
Pirapóra ~ Belém do 'Pará, cujos estudps definitivo.s forn.m ini·ciado1s 
em 7 de setembro do anno ftn.do . 

Os ·estudos em andamento e prestes ·a ser.em conclui·do.s, já permit-
tem calcul!Lr . em cerca ·de 3 .•650 kilometros •a extensão da li'n·ha .entre 
esta · Capi:tal ·e a cidade de Belém do Para, o que importará em poder 
e<Ssa viage.n\ s•er efféet.uada e.m ires .dias e meio. ·: 

A parte em construcçã!o compr·ehenÇle: o.s ·prolongamentos aa· li-
nha do c·entl'o até ·a marg•em esquerda do rio IS. Frandsco, e por Mon-
tes Clarns até a ligação em . ''.rpemedal com a Rêde ·de Vfação Bahiana, 
füc.ando assim \ igada esta Capital á do ' :JJ;stado d·a Bahia, logo que es-
teja conduida a sua rêde •de viação, o ramal d·e .Sabará á Sant' AJn -
na dos Ferro.s, - o al•argam.en<to da bitola até Bello Hor.io:onte, pelo 
vane "do Paraopeb>a, - o r•amal de ItaJCuruissá a Angra elos Reis, e 
diver.sos trechos da -Rêde Flüminense. · 

A extraordi.nari'a movimentação act4al do mat.,rial ro.cla·nte, cuja 
jnsufficiencia .é manifesta, ·está a diffict/ltar o tra·fego da Central elo 
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Bra·sil, consideravelmente augmenfaclo após a recente reducção das 
tarifas. 

Além da indispen.saYel acquisição desse material cujo pedido está 
oncaminhado, d epenc}e a <regulari•d.ade do trafego, de se concluir·em os 
trabailhos· d·e r emodelação das .novas officinas de inachinas, de serem 
renovadas as off.idna.s de c arros, e trans.formados n a maior parte os 
d·eposi<to.s existentes . Cum1)re ainda t•er em v.ista, como cau.sas deter-
mi!nantes ·dos embaraços ele que se re.sente o trafego, a:s condições das 
estações Centra.!, Maritfma e S. Diogo, em absoluto insuffioi.entes e 
mal a,pparelhadas, •exigindo o wmp.Jiamento da área em ·que estão ins-
tallada:s, ou a ·cornitnucção de outras• estações . 

Apre.senta-se a;inda pea.indb prompta solução, o problema do es-
tabeléc.imento da via d upla na •Serra elo Ma·r, ou pelo menos com o 
fim de a;di•al-o por mais a lg·uns annos, o da clClctrifka:çãó da .linha •en-
tre Belém . e a Barra ldo PirahY,, ·para: o que já existe. organizado .um 
anteprojecto que permitte augmentar ele 60 % a capacida.de nrn.xima 
elo trafego naquene ·h·echo. , 

A ' receiota total da Estrada de Ferro, no anno ele 1911, f-Oi de ..... 
3·2 . 197 :236$, super.ior •em 2. 200 :000$ á do anno de 1910 ' e ex.ceden do 
em 461 :437$ a de 1909, anno em ·que vigoraviun as tarifa.s approva-
das pelo dec·reto .n. 6.747, ·ele 21 de novembro de 1907, tendo si·do 
estas reduzi.das .pelo decre•to n. 8. 078, de 23 ele junho d e 1910, <JJUe a p-
provou a .s ·ta1,ifa.s actuaes. 

A despesa ele ou.steio relativ·a ao anno d·e 1911, sujei.ta a. ligeiras 
mod.ificações, ·importa .em 44. 077 :8·50$184, •Comparando estas cifms ·com 
as· da . renda, verifica-.sc um deficit de 11. 880 :614$184, cuja eliminação 
depende de medid·as que serão opportunamente estudada$. · 

·A situação da. rr·ar1nila m erca111te naciona l; que faz o serviço de 
ca•botagein, conti núa a r ecla1nar prov:idencia. en1 ordein a d irn inuiT-lhe 
certas .difficuldades e onus oriundos não só da legislação sobre direito 
ma1•itrmo, mas a .i.nda ·de diver.;sos cUspo•sitivas r egulame111tareó . 

Attendemdo em parte a .essa necessidade; foi votado pela Camar:i. 
dos LDeputad·os, e está pendénte do voto do Senado, um projecto de '1e·i 
que reorganiza a marinha mercante, regula o commerc.io marítimo, e dá 
outras .providc.ncia.s .relativa;s· ao a!ludic1o serviço. 

1No intui1to d.e .remove·r os ·embaraços, a. que ainda está infelizm ente 
s.u.jeita . a navega;ção de pequena cabotagem, e perm'ittir a maior fra·n-
quia dos portos, torna"se conv·enicnte ficar o Governo ·h a,bálitado a fazei· 
a desobstrucção . elas barras de A·marração, Ara.ca;ty, Penedo, S. Ma-
theus, 1S. João da. Barra, e out,ras ele ·difficil accei;.so. 

O regimen de ·estiagem dos nossos. rios, ·cuja na".egação na maior 
painte do anno fica vedada mesmo a emtbarcações de cala;do mini.m o, 
está ·exigi:ndo a adopção de o·bras, que fadlitem a nav.egação fluvial em 
qualquer ·época, notada.mente no rio Purús .e outros da 1bacia do Alto 
Amazomas, 1para. o que já es~á em parte o >Governo •autorizado .pela Jci 
n . . 2 _.5,413 A, de ·5 de Jane'iro ultimo. · ' 

· .Resolvendo o Cong:resso Nrucional sobre o projecto •submettido á sua · 
deliberação, attendJ,da;s quanto possível as neces-sidades .das empreza;i;· de 
navegação, ·e ultima·da a .d·esobstrucção dos rio.s acima a.lludidos, é de 
esperar maior d e&i:mv'olvimento dá: nossa marinha mercante, e .portanto 

.das multiplas ;relações eco.nomkas a .que e l·la serv.e. 
Apezar dos frrconvenientes a.•pontados e da. enorme crl·se que t em 

SQff•rido as praças •côrrime~ciaes do norte, ·é .i;•e.msivel o a.corescimo de mo-
vimento mo tra:nsporte ma:ritimo e fluvial. 

O .Lleyd Brasileiro, .cuja situação t-em melhora.ao sob a direcção 
act.ual·,. a;clrn -sc cem o .seu se1>viço' qua·s i ·regl,ll·a,rJza.do. 8omparada com 

Navegação 
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:i do an.no anterior, a renda ·bruta do ~.ervlço de tra,ns porte destà com-
panhia teve o accrescimo .ae 1 . 1'9·1> : •5!50~. att:i.n.g!-ndo ao total de .rêi ~ 
19. 002 :·816'9$, com um ,percur.so .de l.. 31416·,.7.55 mühas , para 41.9 , v lag·e.ns 
de diversas linhas de navegação. , 

As demai·s empr.ezas tambem ti 'Ve l' l} JJ1, em s ua. qu a,;, i tota lidade, ac-
orescinio de renda, Sendo que mttit1);S au!fmenta.ram O S·eU matel'ial flu-
ctuantc, e. outras a dquiri-ram ou .cops•trufoam diqu es e of.fic<i.nas para os 
.n eces•5a.rios concertas da.qu~lle m arerlal' . 

. Em virtude de au torizaçã·o legi~lativa. foram. celehrad·Os contua'ctos 
de .na vegação ,subvenciona.da com a Co1]1pa.nhi·a Pernambucana d e Nave-
gação, para o serviço en tre Recife, e B.l}hia e R>OCife e .Fe1'.fü1;ndo .de No-
ronha., e com a Companhia de . N:j.vegação a va;po r .a.o Ma.ra·nhão, 1para o 
serviço de navegação entre S. Luiz e Belém, S. Luiz e Recife e S. Lui.z 
e Portos interiores do Estado do ly.[aranhão. 

A naveg ação do Tio .A:mazonas e ·seus trfü·uta·r>o·s , que es teve a cargo 
da, ·«The Ama?O.n Steam Na viga.tio(! Compa ny, !Limited» não po11de ainda 
ser de .novo contracta,da, por •não se ter a.p resent!,ldo proposta aJ.guma 
n ms d·iversas co•ncm1re1H .. 'ias ·rerulizap.as , d!i.ffj·culclade que parece ficar re-
movida com os •novos a uxilioo pecuniarios a utorizados pelo Congresso. 

A navegação não subvencion;ada .do rio Para;ná, 'ent re os saltos elas 
Sete Quédas e Urubupungâ , e de a lgurís ·dos seus principaes afflu ente,s 
'no t erritorio de ' •Matto .G•rosiso, v11e sei' .contractada com a Corrípanh'ht 
Viaçãó .$ .. ·Paulo-Matto Girosso. 

ü.s ruuxHios .peca•niarios concedidos pelo Gove.r.no <ás "om!j)anh·ias da 
aiav·eg·ação têm sido !bem r ecompen·sados com o desenvolvimento que 
,vae tendo a na vegação maritima e fluvial, calculada em c.erca de 50 . 000 
kiiomet1'0s , dÕ~ . q.úaes ape·nas '2fl. 5 ,~ ,5 estão sendo ou t êm sido traf'egad'os·. 

A ·fü'scal'ização destes diver.sos •serviços está a cargo da I.nspecto-ria 
Geral de '·lNa.vegação, cujo •reg·ulamento convém ser •1 efo rmado, afim a.e 
que a Sua acção possa ·ser ·exer·Cida com mais efficà,cia. 

Usando da auto11zaçi'í-o co.nfericla pe la •lei. n. 2. 35·6, de 31 de de-
zembro de 1910, e. tendo em vista o disposto no decr·eto n. 6, 3'6 8, ciue es-
•ta beleceu definitivamente o regime11 especi·al que mais convém · â exe-
cução .aa.s obras de m el·hora mento dos ·portos, foi creacla a Inspecto·ri:i 
Federa l ·de Portos, Rios e Camaes, r egulamentada pelo decreto n. 9. 078, 
de 3 de d ezembro i!o amno fü.ndü , 

Esta r eprurtição, com o ·encargo de superintender todos os serviços 
-ele portos, 1rios e canaes , já installados ou por i'nstallar, qu.e t enham por 
fim· mdhorar as cond,ições de navegabilidade e faci!.itar o movimento 
de 'imér·cadorias, vir'á., de par com a <C a•ixa Especial dos Portos, co11-
venlentemente r egula.menta.da, imprimi•r unifo1'me orientação, "1ào só-
.m ente 3.0S es'tudos dos ' rneJ;!1oramentos de que ffi·Uito ·Carecem, COmO tarn-
•be(11. á clirecçil.o da,s ohrfl'S em •execução d·e uns, e A fiscalização dos Eer-
viços de ·exploração ·el e outros . 

Em .Samtos e Manáos pro.seguem os me H1oramentos ·projectados, as-
-.;im como os trabalhos t endentes a a·perfeiçoar o ap-parelha mento ·dos 
câes e a1m.azens já ·entr·egue.s ao trafego. Em rBe1'érn estão a deantaclas 
as ohras, aohamdo-se j~ util'izàdos 7160 mebro.s de .cães .e nove a rmazen's. 
Nos portos de Recif·e e Bahla e •no Rio <Grande ·do Sul, superadas as 
cl i,fficu.ldades iniciaes, d.nher·entes ti.s d ispen.cliosas i:nsta llações Ç!e di ver-
sos serviços, gu·er nas pea.t·e"irlls, q.uer nos a:ncoradouros, prâZeguem as 
obras com andamento satlsfactorio. 

Nesta Capita l c0:ncluiram-se as obras contractadas com a flr./na C. 
H. W a lker & C. e tmta-se de completar de vez o a pparelham ento do 
cães com n.rma zens, gutndastes e linhas ferreas em toda a ex·t ensllo cons-
t1~ulcla , e de ·lnsta\lar fô ra i;l a ;<;ua .f·a ixa armazens pi:oviso!'ios, em .1mb~ti-· 
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tuição aos antigos trapiches ;i;c tualmel).te sem serventia, devido á gr'a~.de 
distancia em .que .se acham do 0i.1ovo clíes. Está reçonhecida a necessidad e 
cl.a cons>trucção das obras do porto, ·na.s quaes o Governo deverá ·prose-
gui.r apó.s a indispensavel r ev isão do primitivo prnjecto. 

Estão 'iniciadas as obras do porto da Vi·ctor i·a a cargo . de ,uma em-
pres a concess·ionaria, e continu~m os trabalhos executados administra-
tiva m ente em · Cabedello e' N atal . 

. Naquelle porto já se acham construi.dos ·80 m etros de cães, que .se 
pr.estam .á a tracação "de v,apores ·de differen tes calados. 

Os portos de Pa1'fl·nagulí, Fa.rt·aleza, Coi,umbá ·e '1'araguá es tão- con-
vcni_entemente estud.aclos, e .as respectivas übras projectadas e orçadas. 
Para o · primeiro a execução e actuahnente .01bjecto de conc,urrencia pu• 
blicn : Quanto aos el e Fort•a leza e ;corumliá' foram a n·nullad·as as res-
pectivas concurrencias pai· não convirem as p.ro·postas apresentadas, que 
serão de novo chamadas, .sob o reg·imen €stabelecid·o pelo edital do d e• 
ereto n. 6 . 368. As 1propos tas pa ra a consti,ucção ·do porto de .Jaraguá 
estão sendo estudaclas . 

Acham-se em estudos o porto de Amar·ração, no ' PÜLUhy, e os braços 
fluviaes que formam o delta do rio Parahyba, assim como alguns portos 
elo ·E st ado -el e .Santa Catha rina, o·nd.e tarnbem proseguem os trabalhos· 
paJ'R o aprofunda m ento dô . canal el e entr.acla •Pll'ra o ·porto da Capital. 
Brevemente se estudará tambem o porto .ele S . .João da Barra, .assim •·como 
a n avegabilidade· elo rio Para1hy1ba e o rest abelecimento elos canaes que 
dant es ser V:iam a essa zona ·do Esta do do Rio de .Janeiro . Qufi:lito a o 
canal de Mossoró, na lagÕa de Ara1,uama, já existe •projecto e estão or-
çados os r espectivos melhora m entos, pa:ra os qu·aes, entretanto, o orga-
m ento elas despezais da União não .deu conslgnaÇão no ,actual exer cício. 

Está ·nomeacla uma commissão ·pat'a examinar o <:urso 'do- rio Para-
cntú, affluente do S. Fra ncisco e propôr os melhoramentos par.a _ tórnq l-o 
fr ancamente 'navegavel ·JYor va•pores ele pequ eno calado. Tambem o. 1jo 
Paraguassú está sendo objecto de .estudos com i.dentico fim, ·effectua,dos 
pela sub,administração que fisca liza as obras elo porto .aa Bahia . 

Ut!liza·ndo a auto.rização que lhe foi concediqa pela lei n . 2 .•544, de 
4 ele j a neiro .deste anno, espera o Governo promover a construcção elo 
porto de 'l'orres, na costa a.o Rio Grainde do Sul, · que virá, satisfazer uma 
necessidade ele ordem econnüca, int.er esSRJ:!.dO a d efesa do territoriO na 
cional •no sul da Republi ca . 

Por decreto n. 9 . 080, de 3 .ae novembro .de 191i, foi da do novo · re. 
gulamento á. Repartição :dos Correios, com o intuito de attend·er de modo 
co·nveniente ao .interesse elo pu•bJi.co,. e de melhora r a organização .aos 'se~
vi.ços, sem prejuizo ·das garanti-a·s e v·a ntageiis dos funcc ionarios pos-
t aes. · 

F ·oi durante o anno findo bastante pronunciad·o o augmentü das cor-
respondencias ·.em ti;a nsito por este .departamento ela :a:dmi:nistração pu-
blica; t endo a receita subido a 8. 41-2 :737$124, contra a de <6,082 :219$19 4 
·em 1910, hav·enclo, ·pq'is, a dlfferença qe 2 . 330 ;.5 17$ 930 para ma;is. ·'Em 
1909, ultimo a nno en1 ·qhe vigor.aram as taxas que foram posteriormente 
reduzidas - de 150 o/oi ·as :elo interior e de 3·3 o/o as do exterior - a rec 
celta elev.ou-se a 8. 90.5 :681$446, 'isto 1é, a penas ma-is · 492 :947$-446, ou 
5,8 % ·do que em 1911 . 

. .A import31noia elos senos officiaes, fornecidos a e.redito ás diversas 
r epartições federaes, foi de 968 :290$390, ·contra ;i, de 980 ;.324$110, r ela.-
tiva ao a nno de 1910. Estas importancias não ·estão com1H e·hendidas 
nas respectivas r ecci tac>. A despesa conhecida, at.é 31 de dezembro do 
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anuo passado, importou em 16 . 764 :638$ 156, sen.do 1'5 .160 :430$081 com o 
pessoal e 1. 604 :253$075 com o .materi·al. 

No anno anterior d1spenà'eu-se 13 .·535 :963$452 com o pessoa l e l'êis 
1. 64.2 ;0 0•5$039 cOlll. o material, perfazendo o total de 15 .177 :%8$491. 

Incluid:os em correspondencia registra da com valor, transitaram 
velas diversas repartições postaes da Repu•lil.Jica 91. 96·5 :1'54$05'4, al~m 
á<: quantia muHo maior transmittida po.r mej.os a.e vales postaes. 

Q•ua·nto .ao movimento de e·ncommen:das -postaes ( colis-v•ostctitx), o 
recebimento attlngi_u a 76 .074 volumes, e a eX·ped.ição a 1.424. 

Foi intdado no ::tnno findo ·O serviço. de •Cai:tas e ca·ixas com ·valor 
declarado. Os dados . estatistic_os r espectivos a·ccmsa;m o r ecebimento' de 
820 cartas e 626 caixas, no valor de -647 :212$020, frs. 485.046,84, réjs 
fortes 3 ;332$, pesetas 1. 927. 00, liras t5. 010. 00, libras· 134-0-0, marcos 
2. 460,00; e a expediçli,o de 146 cartas e 127 .caixas, ·no va lor tot'!-1 ·de 
6'ii':.244$ 080; frs. 6.5 . . 50·6,9.8, pesetas 63,00. E' de presumir que tal ser-
viço adquira muito maior importa;nda, desde que se tornem niais conhe-
cidas as .suas reaes vantagens. 

O Goviemo continúa a se ~reoccupar con; a necessLdad.e de insta\ t;ar 
as repartições postaes conjunctamente com as d-0s telegraph-0s, em P,l'C-
dios ·convenientemente adaptados ás exigencias elo serviço. 

No 1° Congresso Postal GonUnental Suf Americano, que se reuí\iu 
em lYLontevidé-0, em jameiro de 1911, fo,ram approvadas as proposiçõ,e,s' 
apresentadas •pelos delegados brasileiros, a um dos quaes cornbe a honra 
da ·eleição para o car.g0 de vice-presidente ·do m esm-0 Congresso. 

A 011ganização ·dàida aos serviços da Repartição Geral dos T elegra-
p·hos, doe accôrdo com o regulamento approvado ·pelo decreto n. 4. 05·3, 
ele •24 de ju'nlfo de 1'901, j~ .não satisfazia as condições oriundas das ul-
timas con venções, nem ás exig.encias trazidas pelo trafego inte1~nacional, 
e so,bretuclo :pelo serviço radio-tele•gra,.phico .,J.e recente creação. Faziam-
se necessarias modificações taes, que tornassem esse departamento da 
administração publica compativel .ciom ·a sit'Jação Úeacla pela evolução 
normal- dos serviços. IPara tal fim ·foi ex:pedido o regulamento approya-
do ·pelo d ecreto n. 1J .14i8, de 2·7 de novembro ele 1911, que· entrou em 
vigor em 1 de janeiro deste anno. 

A ·extensão da rêde t e1egrapl11ca fed·eral, em 31 de dezembro ul-
timo, era de 32 .14416 .120 metros com o 'desenvolvimento de .51J. 2•37 .'7'2•6. 
Em relação ao anno de 1'91'0, houve na ex.tensão das lin.Y1as o augmento 
ele .1.11.3 .171219 com ' o desenvolvimento de 2. 0•9'7. 4.87 metros. 

O numero de .estações, que em 1910 era de 629, elev·ou-se em i.911 a 
· 6'5:8 · ou seja1'1 mais . 2>9. 10 de estações de estradas ·de ,ferro em trafego 
m:r1tuo com as linhas telegraphicas fed.eraes · augmentou .de 15, ficando 
elevado a 1 .1512•9. 

Usando da autorização contida no ·n. IX .do art. 32 da lei n . 2. 356, 
de 31 · de dezembro d.e 119110, o GÕverno ad·quiriu para a iUn-ião a rêde te-
legrap·lüca pertencente aq •.Estado do 'Rio iGrainde do .sul, .mediante ac• 
côrdo, cuóas bases estão mencionadas no decreto n. ·9 .. 253, de i2.8 de de-
zembro do anno ·findo. Tem aquellâ rêde a extensão d'e '8:80·. 600 metros 
e o d·esenvolvimento de .i. 04'7 . 013 0 metros, com 20 estações. 

·Por dec~"et-0 n. 8 .146·8·; de· '2!8 de dez·e~·bro ultimo~ <foi abertõ o cre-
dito de .390 :000$ .pam o ·Prose•guimento ·da construcçã0 · do cir.cuito de· 
Goyaz a ·Boa Vista do Tu·cantins, linha essa de gránde importanci~ es-
trategica e economlca. , . ' 

O numero de .dist;ictos t·~legraphicos, em qui! se: d·ivi.d'e a ' rêd·e · fe -· 
dera!, foi elevado de 1'8 a ·20, .pelo &esdolilramento dos ela Ba;hia e ·Matto· 
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Grosso, ·cuja e·xte<nsão se tornava ,ciemasiada · para a .fiscali.zação ele um 
só' engenheiro-chefe . 

' A ·renda ·elos ·.'l'e1egraphos ,para 1911 foi 'orçad·a ·em 60·0 :000$, ou.ro, e 
6 ,,5 00 :000$, ,papel, tendo sido apurado, segundo os elementos sujeitos a 
alteração do 'balanço definitivo, o total ele ·9. 94.9 :000$0518 . 

'11. despeza para o mesmo anno foi orçada em i "L ·3.413 :9il:5$, papel, 
32,8 :8>!98,$1914·.9, óurõ, · tendo sido ·effectuado, .approximaclamente, o total de 
M.99.9 :000$000. , . 

iHoúv.e, portanto, o .d:.e/i"o.it de 4 .'714>4 :.90,8$·9'4'2, que excedeu de néis 
9 5,g :1-9,4$14'9·8 ao verifi.càdo em 11910, não o.bstante a renda, em -1'911, ter 
augmentado de .320 :05·2$716, em re:lação >á daqu-elle anno. 

As' ·Cinco estações rttl.id-tb·egTaiP11icas ·êded~iras, .â ca1,g-o .a.a Repar-
tição .Geral ·dos 'l'eJegraphos, fLmcéionaram regularmente durante o anno, 
ÍJrestan·do 15ons serviços ·á n avegação . O se Li trafeg'O aügmenta 1·apic1a-
111ente, .tendo havido o niOvimento .cte· ce11ba ode 1. 000 teiegram1rias co1)1 
12.·uuo paia:vr'as por mez . A .este sêrviço ·qlie éonvém ser regulamen:tado 
por lei especial, afim -ae assegurar o slgilt,o ·.das communicaçoes no ter-
riwrio da ÜepúbHca, tem o >Gov.ei,nb dedicaclo desv.elaoa ·attençào, de-
terminan.uo .a ·construcçao ·uas novas estações radio -tcJegrapJ11cas da 
Barí·a do Rio Grande 'ºº . ::lu.l, Santa Catlrnrina, ,S . Thomé, .GruzeiJ·o do 
Sul, .Senila Madui-eír"à, J:lio ,Branco, 1S. liuiz de .Caceves e Porta iYlur-
tinho, .e proviaenciand"d para a brgariização do plano g·cral .aa rêde r a-· 
dio-telegraphica 1cost8irá e interior, Sob ús .pontos ·ue vista conunerc.;ial 
e• es'tràtég ico. 

A 2,9 de março inaugurói.t-se o tr'àfego pe1o .cabó da «Deulscih 'S uda-
meri·l{anische 'l'eleg'raphefi·g:eseuschal:fa), r~suitancto desse facto -a redrnc-
ção ide fr • . 0,7.5 na taxa por palavra, fe ita pon essa .companhia, que foi 
acompanhada pelas demais. 

1Ficou .concluída a ~ duplicação -do ·cabo sub-fluviàl da .«Amazon 'l'e-
l>egr;ouph 1Companyii, verificandó-se que essa pl'ovidencia corresponcleu ca-, 
baJ.tnerite 1!1: eSpectativa, pOiS· d serviçb ·d·eix.ou de ·SOffi'el' ·'1S C011'3.tantes e . 
longas h1•terrl!>pções a ·que estava sUJeito. 

As linhas telephoni.càs interurbanas, augmentadas elo circuito Rio-
Petrópolis, a'brange1n actua:lmente' . esta Capital, ,Ni·ctheroy, Petrnpolis e 
'.l'h•erezop'oUs. 

A i.fista!lil.Ção· de ttibffs ·ÍJ'neum:aticos está pres·tana'o .b·ons · serviços, 
sendo .esse systema pref.eriélo para o transito -de· telegra1rimas .entre es-
ta'.Çõe·s ur.bàrias. Sp>hre' urd total ·d i\ ,57. 7"7'8 telegrammas · recebidos e 
fransinitUdos .em dous níezes, 42 . .SO'l circularam peJ.os pneumaticos . 

. Healizou-<Je em ago·sto do· à·niio passado' .em '.l'ui·im, 1por occasi·ão ela 
Exposição .cto 'l'rab~lho e ·da lndustria, úm co'ncurso iritérnltcional tie te-
leg·fap.hia, no qual o Brasil se f.e·z l'epr.esentar a .col'l vi te do Gover.no Ita-
li'.ano'. 

IPot decr.elo n. 9. 0~•2, .de 17 d·e dezcn1Lro cte· 1911, f;i _ a lteracf.o 9 .re-
gulamento .ao serviço de fiscaliza.ção cta illuminação .public:i, e parti .cular 
-O·esta Capital, o qual .Lbm tié]o ultimamente .notavel .ciesenvolviment_o. 

tEm 2·3 de .j ·un.ho ·do anno fincj,o, ef.foctuou-se a inauguração official 
·da nova usina d0e g·a~. qu.e ·es • .á aJ!);p;uelhada co m o que •existe de 1_nais 
modepno e aper·feiçomdo nessa- industria. 

A .emissão total d 'o gaz Bm 11911 elevou-se a 31 .. 6.41 . 4 6 O metros C\1.bi-
cos ou ' >!'flàis 1.1161 .·5•60 metros do que em 1910, ten:do attingido á ele.-. 
vada pro1forção d-e 23,'4.9 o/o a perd·a: de girz nas canalizações. 

A extensão cfa rêde a·e distriibuição cl·e gaz teve um augmento de 
41. 344 metros, elevando-se ·em 31 de ae.zembro d'e 1911 a 695.603 metros. 

Ili um inação 
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Dentro do '"ecinto da ·nova fabrica de gaz, está sendo lnstallad·a a 
usina therm-i-ca de reserva, cuja capacidade será d·e 15. 000 kilowatts. 

A ill.uminação •p.ublica tanto a gaz como electrica foi bast·ante au-
gmentad·a no decurso do a.nno . iA.quella fo i ac·crescida de S90 luzes so-
bre um total de 20. 264, serndo elevaào a 5 .·597 com a i·nsta.llação de mais 
2.075, ü numero d·e lampadàs electricas. ' . 

l'l"eve tambem grande desenvolvimento a illumi·nação particular a gaz 
e electrica. 

:Durante o anno, o •preço médfo .em papel elo metro cilbico de . gaz f"i 
de 263,87 r-éis, e o da energia e lectri·ca para a illuminação j)articular, de 
381122 réis o lülowatt hora, tam1bem papel. · 

O préço <la energia ·electrica para a illumi·nação publica, pago me-
tade em moeda corrente e metad.e em ouro, foi d-e 1815 l'éis o kilowatt 
hora, até 12 de abril, ·baixand.o dessa data em deante a 17•5 l'éis, ·p'Or ter 
attingi-do o consumo a mais .de 7 . 000. 000 kilowatts :hol"a. 

· A · e.nergia electrica consumida na illuminação ela Quinta da Bôa 
Vista e no Parque do iPalacio do ·Cattete, está sendo paga, porém, a 
150 r-éis o kilowatt hora, J}Or .p.roposta feita peJ.a ·«Soci>été Anonyme du 
Gaz» e ·acceita pelo Gove1'no. 

A despesa com o serviço de illuminação .a gaz, durante o anno ele 
1911; import·ou ·em L 49·3 :2•5:5$399, contra 1.1387 :275$68·5 em 1910, ha-
vendo uma differe-nça pal"a mais de 105 :979$71-4. 

Corri o serviço de illuminação electrica, no mesmo atino despendeu-
se 1. 604 :866$0-59 . 'l'endo sido a despesa do .a:nno .anterior de 779 :•618$321, 
houve, pois, um aecrescimo de 82•5 :247$738. • 

As contri·buições diarias dos differen.tes mananciaes para o abaste-
cimento de agua potavel a esta .Capital f-oram de 237. 900 . •877 . litros, no 
decurso do anno findo. · . 

Divi-dido esse v-oLumq r>ce la população do Distrfoto Federal, compÚtada 
em 1. 000 . 000 de habifantes, caberia a cada um volume de 237 litros e 
nove ·decilitros, •Si o actual estado da rêde permittisse uma distr'ibuiÇão 
equitativa. · 

Em g.rande numer-o são as reclamações rece1bfdas pela Repartição de 
Aguas e Obras Publicas, e si a maior parte · ·é devida á falta ·de caiaxs 
ou -depositos e a defeito 'nas installações domidliarias, causas estas fa-
cilmente removive'is, -autras porém são perfeitamente furidamentadas, 
porquanto se estribam já na escassez real da agua, já e principalmente 
na falta de .pressão que lhe não permitte alcançar a a ltura necessa1,ia. 

Procedem •taes reclamações a.os ·moradores dos andares superiores 
ao te-rceir.o, e ·dos que habitam po.ntos acima · da cóta de 16 metros . 

. Para attendel-os têm si·do tomadas algumas provi!dendas, · t aes 
como a nova canalização; de 0°',40 de diametro, partindo da caixa nova 
da Tijuca a s·eguir >dir.ectamente para o morro da Providencia, ·de modo 
a ficar provido diariame.nte de mais de 4. 000. OO·O de litros, nã.o só· esse 
com ·ainda os reservatorios dos morros .ao .Pinto, Livramento, Castello, 
Glo.ria € G!Uar.atiba, ·por meio <le liga,ções conveni·e.ntes . , · 

Foi lev1mtac!la a repreza do i·io :S. Pe.dro d.a -cóta de 146 •para a de 
178 metros, podendo assim esse manancial ·augment.ar a sua contribuição 
actual ao P -edregulho, de mais de 9. 000 . 000 de litros, ou env-iar para a 
caixa; nova da 'Tijuca 17. 000 metros cubicos e ainda 8. 000 metr.os para 
o reservatorio de Santos Rodrigues, na cóta 'd·e 100 metros . 

. Torna-se prec\so attender á necessidade do aproveitamento das 
ag·uas d-a Cachoeira -Grana.e, nas -contra.vertentes do Ma.racanã; que 
muito contribuirá para melhorar o supprimento de aguas aos moradores 
cm lugares de . cóta elevada. 
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ÜS estudos feitos e -OS projectos já -Organizados demonstram a possi-
bilidade de encami·ruhar estas· aguas .com um volume de 13 .<600. 000 li-
tros diarios, até o reservatorio ·do Fo·ança, n·a cõta de 162 metros. 

Aceeito. o traçado do projecto, as agua-s da Cachoeira Grande pode-
riam, •p<'>r intercommunicações, acudir em dadas ·emerg.encias aos reser-
vatori·os d-e Ma:c!llcos e morro da V1uva, a:limentad-ores dos ·bairroo de 
Botaf.ogo e Copacabana e ainda abastecer o morro do Mundo. Novo, 
actualmente sem edificações por não gosar {lesse ben·effoio. 

A despesa a fazer com as desapropriações um tanto onerosas, para 
o approveitamento · daque!las aguM, será toda·via inrerior á ,que exigiria 
a captaçã·o de aguas .elevadas á gramde distancia da .Oaipital. 

Como complemento .ás medids necessaria-s, sobre as correcções ·a 
fazer para melhorar o actual abastecime·nto de agua, parece indispcnsa-
vel a construcçã-0 de um grande T.eserV'atorio, de capa.cidade de 20. 000, 
metros cubicos no Morro do Pinto, ·na cõta d.e 70 metros, para -0 ,que já 
existe elaborado o projecto com o respectivo orçamento. 

PeCJJuenos .reservatorios locaes ou de cil;cumscri·pção, ide·nticos ao já 
existente no Morro do -Casteúo, seriam construidos nos morros da Con,-
ceiçãio, Gloria e Guaratiba, .pai·a o fim d·e gual'darem reservas de agua, 
de que se pudessem pr.over as r espectivas local.idades, nos casos de acciden-
tes nas linhas add uct-0ras. 

Cumpre tambem ·cuidar •do abastecimento de certas localidades do 
Di.stricto, taes como ·C3Jmpo ·Grande, Rea·lengo, Bangú e 1Sapopemba, 
Cjljo consideravel dese·n·volvimento está ex.igindo mai.or supprimento de 
agua. · 

Além ·do aproveitamento de 6. 000. 000 de litros •com ·as sobra.s do 
Rio da Pr3Jta d-o Mendanha, convirá .fazer a éaptação de 1. 200. 000 li-
tros provenientes do manancial "l'res Riachos, cuja desa-pprop11iação se 
torna necessari-a. · 

E' .serviço esse que se impõe, vi.sto que ta:es aguas poderão abas-
tecer a · Villa: Militar, poupa·ndo-.se os 4. 000. 000 de ·litros que pres·ente-
menté a alimentam, retirados nas -ca·nalizações gieraes, com gr'ave pre-
juizo do fornecimento ao Pedreg.ulh-0, e ;maJs ainda, provendo {j,s ne-
ces.si:dades da V.ilia Prolet!l!ria em adeant·a:da construcção. 

De aecôrdo com os ·contra-ctos ,e:ioistentes, os esg.otos da Gia>a:de do 
Rio de Janeiro continuam a cargo da «The Rio de Ja,n.eiro City Im-
provéments Company, Limited», :füsca1izada pela Repartição que se ·des-
annekou da ·de Obras Publica.s, por decreto n. 9. 087, d,e 6 de noN-·em-
bro do ·a·nno proximo passado. Os serv.iços foram realizados .pela com-
panhia, durante o anno findo a contento do Gover·no, tendo sido ·cons-
truidbs 1. 438 metros ·de collectores, varios depositos para esgotos de 
pne:doios novos e 2. 6912 d•e galerias de esgotos fecaes com ven~,i!ladores, 
entradas e tanques fluxiveis. A rêd·e de esgotos de Copa-cabana 'acha-
se funcoionando de aocôrdo com o sy.stema ·ae lançamento fóra d·a 
barra. 

'Estuda-.se actualmente a resolução do prob~em•a geral do.s 'esgotos, 
tend-0-.se em vi·sta dívidir toda a cida-d·e e -suburbios em ·<'Lua.s grandes 
zonas, de modo a ter-.se na ·pr.imeira o lançamento fóra da barra, e na 
segrn;1da a applicação do tratamento bacterian-o. 

Em todas as ·ca'sas de ma-chinas a ·companhia tem tratado de sub-
sUtufr por ·i,ns•tallações ·electl'icas, as 3JÍ:ttiga-s a vapor, estando quasi 
completo esse serviço. A revisão d·as canalizações do 2° districto está 
dependendo da resolução do problema geral acima a.Iludido. 

'Ü .numero t otal de predios servidos pela companhia em 1911, foi 
de '2. 615 novos, e 58·8 recons~ruidos, attingindo a 60 .1°68. 

Dura.nte o anno foram devJd·a-mente. conservadas, al·ém das oanali-
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zações. de e-sgDto fecal, as galeriai.s ele: aguas plu-viaes, que estão entre-
gues á companhia. 

Com a installação de um~ officin::i . . de fundição <le f•err-o e bronze 
na casa de m •vchina.s <le s.. Clemente, e c-om D fabrico d·e ·tijolos , n 
companhia ·conseguiu reduzir consi-d eravclmente a sua importação. 

Os . esgotos de Paquetá ainda não fi-caram conclu,i-c1os, por depen-
der d·a desapropriação de terFenos particulares, cujo ·processo está em 
via de . conc1usão . O se1:viço fo-i orçado ·em 837 :043$401 e já se acham 
no local -em que. devem ser empregados, -todos -o.s a1}parelho·s, quer cle-
ctricos, quer os u.s·ados no tratam.:mto bacteriano elas agua.s. · 

O probiema da modificação .dos esgotos no Rio de Janeiro é unate-
ria d·e s-umma relev::mc.ia, que reclama do Congresso autorizaçõe·s am-
plas para que o Governo 1possa tomar as necess·a.rk:ts prov1i·d.enc.ias. 

1Decretado o sanea.mento da btLix·ada f.lu)l)inense, vão t en.clo -conve-· 
ni ente ·impulso ·o.s respectivos trabalhos, cuja 11ealização muito ele per-
to interessa, assim á salut>ri·Çlade e hygiene da ·Capital ela União, comQ 
á val-onização ·dos terrenos adjacentes, que clest'arte passarão a ser 
melhor aproveitados. · 

A1pcsar el e ·se tr-atar de um serviço ele na,tul'eza especia l e inteira.-
mente .novo no wLiz, •tem D Governo funclrucla-s e&peranças de que a sua 
execução virá trazer reaes beneficios a uma ·área de ce11ca de 4. 000 
kilmuetros -quadrados, atravessada em clivers·as cl.irecções por "''umerosos 
rios, ·cuja -extensão ·pôde ser calculada em. 300 l<Llometros, e -que achan-
do-se lmje mal aproveita.elos, ficarão afinal em concUções de navegrrbi-
lidade cl•urante _toclo o anno, apressando o d•esenvolvim·ento da pequenn 
lavoura .e de algumas industri.as, e facilitando o escoamento da pro-
ducção. 

,Já se fazem sentir os beneficos effeiws dos trabalhos executados 
com a abertura de longos canaes nas ban1as elos rios Estrella , .s.uru-
hy e Macacú, nas extensões respectivas de ·2 .-800, 1. 500 ·e 4. 000 me-
tros: o nivel das· aguas dos pantanos interiores tem descido considera-
velmente, e a naveg.ação ·a-ctualmente vae já sendo feita, mesmo nas 
baixas marês da bahia do RÍIO .cl-e Janeiro. O M-acfrcú com pequen a 
dragagem no seu interior, tem capacidade suff.i-ciente para receber os 
na.vi0s toqiedeiros da Marinha .ele Guerra Nfrcio·n·al, que a poucacs m·i-
lhas do littoral, poderão :Huctuar •em agua doce, ·evitando a.s·sim as 
granid-es despesas ele enti,ada, e o tempo ele permanencia nos diques 
para ;a raspagem d-as ·chapas •dQ fundo. 

O Governo espera que :não deixa-reis d -e :propor.ci-onar os neces·sarios 
meios de ·continuação ele tão importantes trabalhDs, concedendo-lhe op-
portuna,mente autorização para abnir os -cr-eclitos, 1que se to!'narem pre-
cisos á indemnização -dos immoveis j.á desapropriados pelo deCl'eto nu-
mero 8. 3.13, de 20 cl·e outubro de 1910. 

Obras contra O serviço .de obra:·s -contra os effeitos das seccas, instituido pel-o 
decreto n. 7. 619, d·e 21 ele -outubro de 1909; e reorganizado pelo -regmla-

1\S seccl\S merito que baixou com o decretQ n. 9 . 25.6, de ·28 de dezembro ultimo, 
teve conven-iente systematização e d,istribuição e quita.ti:va pelas regiões 
do paiz desfavorecidas ·elas chuvas. 

A exp_eriencia <'le dous runnos. üe trabalho demo.nstro.u a convenien-
cia .de- desienvolv-ei· e melhorar os serviços da respectiva lnsp.ectoria, e 
o novo· re.gulamento attendeu a essa necessidade, estrubelecendo meios de 
acção ma"ls ampla e t'.fficaz no -combate ao fla.gello das seccas. 

A partir de· 1911 os ' serviços -constar·am -em resum-o ele estudos para 
a cQnstrucção <'le 136 açÚides, sendo 6 no iPi·auhy, 23 no -Ceará, 60 no 
Rio· Grande do Norte, 20 na Paraihyba, 7 em Pernambuco, 6 em Sergipe 
e 14 na Bahia, havendo alguns, no Ceará, 1Rio Grande elo No.r-te -e Para-



hyba, cuja o.~paddilide attinge, de accõrdo com os dados obtidos, a mais 
de 5.00 milhões de metros cmbicos. Muitos delles jiá estão pro jectados, 
prtnc1palmente os que vão ser co·nstrui.dos ·em tei'reno1s particulares, á 
custa dos respectivos propr!.etarios, mediante um }).remio em di11hei ro 
egual á meta.de do orçamento. 

Este regímen mantido pelo actu al regulame·nto da Inspectoria foi 
amplamente divul.gado no sertão e deu desde logo · os melhores resu lta-
dos. 

Acham-!Se em ·COnstrucção os segui•ntes açudes: Aca1,ape, Salão, Santo 
Antonio, S. Pedro de Tim•baúbá e Aldeia, no Estado do •Piauhy ;· Santa 
Anna, Gargabhei.ra, Corredor .e Curnaes, no Estado do Rio Grande do 
Norte; Bo:docongó e Soledrude, no tEstado da Parahy;ba; Riacho da Onça 
e Miguel Calmo•n, no Estado da Bah1°a. 

Com E»çcepção. os açud·es S. Ped·ro de Timbaúba no Ceará, Aldeia, 
no Piauhy,' Ourraes e ·C.orredor, no Rio Grande do Norte, que estão sendo 
construi·d·os administrativamente, as o.br·as dos ·demais foram con.t:racta-
das mediante concurrencia publ\.ca. 

Foi feita no anno findo •a perfuração de 52 poços tubulares, sendo 
4 no Piauhy, 14 no Ceará, 9 no Rio Grand·e do Norte, 4. n·a Parn:hyba, 
8 em Pernambuco, .2 em Alagõas ·e 11 na iBahia. 

Continuaram os trabalhos to·pographicos da região flagellada; ficando 
cohc!uido o levantamento de grand·e parte idos !Estados d.a Bruhia, Piauhy 
e Pernambuco. 

Es·tão s<mdo organiza:das, ·'Com os maiore~ detalhes; as plantas elas 
bacias elos vrincipaas rios daquella zona, afim d·e se fa.ze!'em os proje-
ctos completos das respectivas obras de represa e de irrigação. Procede-se 
alli tambem a estudos geologioos a.e modo a ficarem a.ssignalados º" pon-
tos, ond·e verif.icada a exhstencia em ab.undancia de aguas potaveis sub-
terra:neas, seja ·effioaz a abertura de poços. 

Com ·os elementos que ta;es estudos fornecer·em, fioa;ra o poder pu-
bJi.co melhor conhecendo as necessid.rudes e condições locaes, e bem as-
sim, q•uaes rns .recursos de que deverá lançar mão, afim de vrevenir e at-
tcn uar os efÍ'·eitos elas seccas. 

Os elementos que o ·Thesouro fornece para .aipredação do movimento 
financeiro qo exercício ide 1910 não são tão completos que nos possam 
dar um resultado ~lefinitivo das ·operações de receita " despesa, não ob-
stante menos deficiente do que o éonsignado na ultima Mensagem. 

A receita em ouro foi de ......................... . 
a cles·peza na mesma es1Jecie -e levou-se a . . ......... . 

resultando mn saldo em ou·ro de ..... . ... .... . .. ... . 

112. 915 :7·63$374 
101.(}3·5 :201$674 

11.880:561$700 

A ren·da em papel, ·comprehendendo tanto a escri1>turada. na impor-
tancia de 3-23:454:6•63·$081, como a ·não classificada e não <escripturada 
n.a ,5omma de 4,5 :328$941 ·e os saldos dos . depo.si\os 110 valor de réis 

---L547 :0·22$733, attinglu o total de 329. 047 :014$755. 

A despesa .g-eral em papel subiu á somma de ........ . 
coinpreh end~ndo a despesa ·es·crip turada que foi de .. 
e a não escripturàda, de .......................... . 
O confronto d-aquella verba 'dC' receita propriamente 

·orçamentaria na impor.tanda de . ........ . ... .. . 
corri esse algari-smo da ·despesa de .............. : .. 
r-rrr=--r-•·i --- 1"] T 1 

nos indi·ca o excesso d~ste uJ.tilllo ya,lor Çle •. , , , ... · · 

438. 211 :465$747 
416.972:863$191 

21.238 :602$'5'56 

323.454:663$081 
43-8 '211 :4·65$747 

114. 756 :802$6GG 

Fazenda 
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Si se a ttender que houve saldo na receita, ouro, de 11. ·880 :·561$700 
q,ue, eonvert!do em papel prnduzi'll 19. 008 :898$7'20; que <para essa des-
pesa co·ncorreu recurso extraor.fünar!o, resultante de operações· de cre· 
ditos •na cifra de 50 .165 :586$920; subtrruhida a - somma 'dess·as duas ver-
bas a.e receita, uma normal, o.rçamentaJl'ia e ootr·a de o.peração de cre-
dito - ou 69 .174 :48·5$·640, do excesso de despesa verificado ~le r éis 
114 :756 :.S 02$666, a 45 .•5 82 :317$026 - ficará .red.uzido esse deficit. 

E' de notar-se que.essa diminuição do defic'it, correspondente ao :;tlga-
rismo .com que as operações de .credito contrihuiram para as des.pesas, 
determ·ina natura lmente um a·ugme·nto na· divida •publica e uma aggnava-
ção dos encargo.s futuros. 

A esses a lgarismos da ·receita e d·espesa menctonaclos ain'da se eleve 
addicionar, ·como receita. extraora.inaria, as seg;uin tes verbas : 

Producto do emprestimo de 1910 .. . ............. .. . . 
P roducto ao emprestimo para a · E. ·F. de Itapura a 

'ÜOI'Umbá . . . . .............. : . . .... .. : .. ... . 
Pro·ducto do ·emprestimo 1)ara a E. F . Goyáz .. . . . . 

·Total: o~ro ........................ .. ... . 

Emissão -ele a pohees para a construcção de estr·a das 
de ferro, papel . . . .. . ... . ....... . ..... . .. ... . 

Para pagamento de reclamações bolivia·n:as, em paipel 

Ouro 

15.129:021$779 

32. 485 :510$006 
26.350:265$226 

73.9'64:797$011 . 

31.384:000$000 
1.727:000$000 

Pelos algarismos q,ue · deix-0 mencionwdos se conclue. que a r~nd·<t to-
ta l d·o anno fi"nanceir-o ae 1910, quer 01,d.inaria, que•r extraordinaria por 
mej.o -ele ope1,áçõ•es de credito, ·elevou-se a 186 .>88 0 :5·60$38•5, ouro, e réis 
362 .158 :014$755, .papel. 

Deduzindo-se o ou-
ro. convertido . 
em papel .... 
e addic'ionaindo-
á rec-ei ta <pa-
pel o prndu-
cto da co-nver-
são 

fica a ·receita 
cliSp(}l!iVel de. 

Despesa ...... 

passando para 
o exercicio se-
guinte o saldo 
·de ........ 

ba r eceita a1pura-
da de 
compar.ada ·Com 
a orça.a a 'em 

64.820:789$049 

.. . .... .. .... ' ~· . 107.179:811$585 

122. 0·59 :771$3·36, ouro, e 469. 337 :82'6$340, papel. 
101. 03·5 :201$674, ouro, B • 438 . 221 :367$147, papel, 

21. 024 ;5 6·9$762, OUf·O, e a1. ns :459$193, papel. 

n2. 915 :763$3-47, OUf·O, e 329 . 047 :014$75.5 , p,-ipel. 

104. 403 :8·60'$'220, ·Ü~l'O, e 313 .118 :400$000, ·pajpel, 
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,resulta um ex-
cesso sobre a 
previsão orça~ 
nientária de .. 8. 511 :903$154, ouro, e 15. 928 :614$755, papel. 

Exercício de 1911 

P.ara .a;preciação d·a;s operações deste exercido, os dados de que dis-
põe o 'Dpesoµro são imcompletos e imperfeitos com ·relação á receita e 
deficientes quanto á despeza. 

De muitos Estados faltam bala;ncetes das d·elegacirus necessa:rios para 
escri.pturar a receita e despesa respeotivas. 

Apenas .uma parte d:a receLta e da de&pesa acha-se devidamente es-
cripturada e classificada, const,ando a outra <parte de ·demonstrações e 
informações teleg·rap.hicas das repartições federa:es d,os Estados e desta 
Capital. ' · 

Esses da:dos assignal,am um augmento bem apreciavel da receita so-
bre a previsão or9ament.vria, bem •Como cornsi:deravei accre.s'Cimo de 
despesa realizalda sobre a que foi fixadà., 

A recefra de.s·se exercido fo,i orçaida pela ,lei 
n. 2. 321, de 30 de d·ezembro de 1910 •em, e>u.ro .. . . 

A renda arrecadÍXda. füi d'e ...... ...... .. .. . . 

excedendo atj·uclla previsão em, ouro .. ..... ..... . . 
A receita em ])a:pel orçada em . . . .. , ..... ... . 

produziu üfoluidos os depositos ... . ... ... .... . .... . 

a.presen ta.nd•o excesso em, papel, de ............. . . . 

103 , ,321 :8·60$220 
122. 354 :239$37i8 

18.532:379$158 
·31'4 .. •978 :400$000 
383.618:735$533 

68.640:335$633 

D evo notar ·que a importancia dos ·depositos é swper.ior a . .. . . . . 
2·5. 000 :000$000. 

As opevações de credito realizadas ne.s·se exercicdo cohsta.m de emis-
sões de apoiices para construcção de estradas de . ferr·o no valor de 
39 .'461 :000$, para ind emnização de reclamações bolivian as 12 :000$ e 
para .saneamento da baixa.da do Estado <'lo Rio no de 1. 4,39 :000$-
no tota,J de 40. 96.2 :000$, paipel, e emissão do e.mpres,timo para o·s ser-
v iços ·de ·construcção da Rêde ele Viação Bahia.na no valor de .. ... . 
17 . 594 :389$.SOO, ouro. · 

A rencla -total, · ·comprehenelendo receita orfüna riia, extraordinaria e 
operações de •credito, a ttingiu a: 

Ouro Fa-pel 
1'39. 948 :.629$178 424 . '581 :l.35$533 

A despesa rea,Iizada, conhecida até agora, é de: 

Ouro 
89. 088 :80.8$984 

P.apel 
511.·874 :222$238 

rl'endo si'Clo a receita Pl'Opria do exercido ele 122. ·3•54 :23,9$378, ou-
ro, e 3·8·8.·616 :73.5.$533, papel, verifica-se l\lm excesso na Tenda, 0uro, 
ele 33. 265 :430$394 - e um deficit na l'eceita, papel, de 1.28 .. 255 :486$705 . 

•Converti-do em papel oao cambio 'de .16. d . es.se sa!Çlo da verb:J, ouro 
çla ·receita, que prnduz 53 . ~~3 :688$·630'1 rud·Ç!icion;i,ndo ao al~ari·smo e'a 



clespesa tffectua.aa por meio de operações de credito ·!IP valor de ... 
40. 962 :400$, papel, ou o tota l -de 94 .18·6 :088$-630 - e levado em ·con-
ta -do mencionado excesso -de despesa, reduzir -se-h a a 34. 069 :398$075 
essa d ifferença n,o tad a, que fica s.ujei-ta a- modificações resultantes da 
apuração e Hqui.dação def.in1tiva desse perlodo financeiro e do cqnhe-
cimento ex-a:cto da impor-tancia dos deposito.s. , 

A receita conhecida -do 1º trimestre elo -corrente anno já ·se \)leva 
a 32. 739 :8·67$, ouro, e a 71. 2•5·2 :982$, papel, ultrapas~ando em .. . .. . 
l. ·899 :253$, ouro. e em 4 . 954 :·6•66$, papel, á r enda de egua-1 periodo d.o 
anno passa.do, ·que · fo i d e ·30 .840 :61.4$, ouro, e 66. 293 :31·6$, papel. · 

Essa progressão cres·cente da-;;; r endas publicas-, que se observa des-
de alguns annos e ·que se !l!cce.ntuou em 1910, é um fa:cto que a.ss ignalo 
com satisfação por ser r evelador do .nosso desenvolvimento economlco 
e elo franco ·progresso do no·sso paiz. 

-Essa ·ex·pan.são da r eceita foi d•e 1909 para 1910 de 27 .115 :618$212, 
ou ro, e 38 .558 :649$.236, pixpel ; de 1910 para 1911, de 18 .•532 :379$158 , 
ouro, e 68 . 6•40 :335$•533 , papel, achando-se in cluidos nesta somma os. _cle-
po.sHos, .que foram avultados; para 1912, no lo trimestre, o augmento 
.já é bem apreciavel, como já r-eferi. 

Os effeitos dessa expansão d·a nossa ren(la não se têm feito sentir 
n a .s ituação financeira tão beneficamente, ·como era de prever-se, an2 
nulla;clos como têm sido pelo augmento das ·def>pe.s•as, que vae numa p1·0-
gressão a inda maior. ' 

iE' imprescindiv.e\ m'1.is pru-é{encia na decreta.ção das despesas. pu-
bJ.kias, especialmem.te evitando-·se .•que s•ejarn a.gg11a.vadas com as ele 
cara-cter permanente e sem nenhuma influencia no desenvolvimento ela 
Ol'rde1n eçonnmi•ca. 

Sem um grande esfu:rço mo sentido de r estringir as clespesas 1 pu-
blica.s até o limit·e da receita, não se consegu\1'á o equiJ.i.br.io orça.men -
t a. rio, que é imprescindivel, não s.ó para rna;nter i·ntacto o nosso · cre-
dito, como pn\nci·pa.lm en t e para enfrentarmos resoluta-mente o proble-
m íl_r ela conversão •elo prupcl moecla circulante, por Jneio -da restauração 
e fortalec'mento dos fundos de garantia. e de resgate. 

No r egimen ·de c~eficil:s em que infe1'izmente ·l emos nos en<:ontrado 
desde 1908, escassea ndo o·s -r ecurs•os orçamenta rios para oc-coner ás 
despesas 01,dinarias el e ·caracter ímperativo. são forçosa mente priva:clos 
OS fundos ele garantia ·e d·e 1'8Sgrute, 3.S'.&Í il1 . -CO·IU'O OS cl'emai s , dos l'f:CUr~ 
sos aue os orçame11tos lh es destinam. 

· Da de)nonstração ela conta desses fundo s no 'l'hesou-ro, consta que a 
r eceita elo de garantia de 1900 a 1.911 accusa um activo de 111.214 :372$406 
equ iva lPnte a f 12 . 511 :•61.6-17-47 ·e o de resgate um activo de ..... . 
47 .567 :997$543 , elo qua l t eve a pplicação -em resgate el e papel moeda , 
q·ue fo i inciner a·do de 1902 a 1909, - a somma ele 30. 200 :000$. Para 
esse funrlo foi tran sferi-do do cl·e gara:n•ti a em 19.07 - n. qua.nti1t el e 
16 . 000 :000$ , q ue s·e a.Gha em poder elo Banco elo Brasil -conjunoc tnmente 
co m ma is 10 . 000 :000$, que .lhe foram en:trcgue.s· el e 1900 a 1902, em 
vâ r.tucl e ela le i •1. 689. de 20 de .set embro de 1900. 

Para que seja uin a reaUcla.cle a cx.isten·cia cles.s·es fundos, a partir 
rlo a nno d-e 1911 forfl,IJ1 abertas contas especiacs nos nosso.s agentes 
f·in:-1.n ceirn.s en1 Londres e no Ba.n.co elo Brasil. afim ele qu e ..seja111 nel-
ks recolhi-das as sommas q·ue se vão a.purando, da receita orçam enta-
ria. de ca.cla exerci-cio. N.a agencia d·e Londres foram já depo·si'(adas 
E 0500. 000, e no Banco do Era.si.!, 2 .>559 :659$•5 02, 1)itpel, correspo.n•dçntes 
a parte de.sses fundos , que o ex·er-c.icio de 1911 deve fornecer da renda 
com appl.icação especia.J. 

Para esse assumpto soli'cito vossa. esclarécida att-enção, esperando 
el e vossa. sabedoria e do patrio.t-i-smo que vos anima, uma med ida 1-eg-is -
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lativa, ql!e assegure a manutenção dessa in.stituição e seu fortaleci -
mento co.m a arüpliação das fontes dos recursos, que devem restaurar 
esses fundos, que são :o.s fac1or.es essen eiaes •para o estabelecimen:to do 
regi.m.en da conversão. 

A no.~·"l divida exter.na eleva-se presentemente a f 82 . 90-3 .1 20 e 
frs. 1300.000.000. Atê dezembro. de :).910 ascendia a f 77.331.757-9-9 
e frs. 240.000.000. 

Determinaram. esse augmento ·da divida externa, o ernprestimo de 
4 . 500. 000 destinaclo ás obras complementare·s elo Porto do Rio ele 

Janeiro, o de f 2. 4 00. 000 para pagamento dos se rviços el e c onstrucção 
da Rêde ele Viação Ferrea Cearense, contractaclas com a "South Ame-
rican RaiJw.ay Companyll e o de frs. 60 . 000.000 ·desti:naclo ao pa ga-
mento dos trabalhos de construcção da Rêde Ferro-v'ta rJa elo Esta-
do ela. Bahia co-ntractad&S com a Co.mpanhi.a Viação Geral . da Bahia . 
8 eria maior essa cli,dda si não tivesse havido res gate ·de t ítulos no 
valór ' de f 1.32·8.620 até d·ezembro l]Jas,sado. Atê o rnez d·e março do 
corrente an•no foram resgata-dos titulas dessa divicl a na irn.po1-.tanc!a 
ele f ·24'4. 200. 

Não proseguitr' o Governo nas operações ·da conversão <la divida 
externa, in iC'iruda em 1910, por não se lhe . afigurar opportuno o mo-
mento ·para. realiza i-as em cond.ições convenientes para o Thesouro. 

De j.aneiro d e 1911 a marGO do corrente anno o Thesouro remeU eu 
a s.eus agentes finance'ros em Londres f 7. 533. 0•88 e frs. 2·5 ~220.663'.95. 

<Co:m a maxirria regularid rucle têm siclo satisfoHos os nossos com -
.promissos externos. quer com relação aos serviços de juros e amortiza -
ção da nass-a divida quer relativa.mente a ou tra natureza ele prestações 
contraduaes . üs .juros pagos em 1911 importa ram e m f ·3. 51'3 .. 9·2'9-18-4 
e frs . 1.2 . •2.91 . 15 O • 

. Até dezembro ·de 1'9Ú .era de <G.20-. 5,2.,5 :<600$ · a divida int·erna d a 
'Unii'í,o, tendo sirlo <lmi'tt\dos de janeiro a março de 1'912-11 . 019.1 :00·0$ el e 
apoiices, s endo: •9<.170'2 :000$ para ·pa gamento ele construcção de diversa s 
estradas el e ferro e 1 . 41819 :000$ destinados a pagamento dos tra'ba lhos ele 
sanea m ento ·da ·baix acda elo LR.io ·de J ·a.n eiro. 

'As, apoiices uniformiz a. elas até 31 ·àe jane iro el e 1•911 attingiram a 
50'9 . 5·6•7 :·400$00 0 . 

IFDram sorteadfLS 16 . üGO a.polices elo em•prestilno interno el e 1897, qu e 
estão ·~enclo resgaitadas. 

rD a en1issão feita para pagam.ente elas reclan1ações bolivianas forarn 
r esg ata.elas· 60 apoHces de 1 :000$000" 

'l'crn sMD realizado com r egulari·dacl·e o se1·viço elo ju1·0 cl essa clividll 
qu e montou cm (ll .. 312.8:7019$ em 19ll. 

'.Parlelladamente, pela s di·versas elil·cctorias, pod erão s er aprecia.elos Thesouro !'fa-
cl evidamente os ·e f~eitos ela ultim a r e forma elo Tlwsouro Nacional ; em 
virtucl·e {la lei n. 2 . 0·83, ele 30 d e ju l l10 ele 1909 , regul a mcntad·a pelo cl e-
c r e tD n . 7. 7'51, ele 23 <d e dezembro do m esmo anno e executarl a a p a r-
tir ele 1 ele fevereiro de 1910 : 

E es1tes effeitos, em suas linhas gera·es, não •corresponderan1 inteira-
mente aos intuitos ela reforma. 

A 'Directoria do IGa·binete elo Thesouro, p ela ext in cção da s Direc to-
rias do 1TixpeeHente, Inspecção ela tFazenda, elo official (lc Ga bi·ne t e e ·1' 0 
Conselho el a !F a zenda r e.cebel] a seu ca1'g·o todos esses serviços e outros 
cr·eaclos no exipe cliente ordinario. 

IPor esta fórma a·ccrescMos os tra balhos, não houve, en tr<ltan to, um 
au gmento pro·po l'ciona1 no numero ele s·ens funccionarios. 

<Demais, os 1·es blta;dos el a centralização não foram tio proficuos CDmo 

cional 
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se augurava, ape.sar da regularidade que n.elles se tem procurfbdo in'lpri-
mir e que vae sendo cons€guida com grande esforço e dedicação; estando 
implantada para um ·grwpo de empregados. como medida de caracter 
permanente, a pr-orogação ·ele ·horas de funccionamento. 

· 'Na Directoria ela ;Receita a ·reforma veiu 1raz€r o inconveniente da 
duplicata de serviços, da mesma .natureza e a cargo d-e duas directorias 
- Receita e- Contabi.Jiclade -, o que acarreta forçosament<l a lguma con-
fusão nos trabaJ.hos. 

A<jhando-se ·em dia os serviços ordinados da Directoria da Despeza, 
não •ha sido possivel identica normalidade na organização dos balanços 
das 1pagadorias1 ·que dentro em breve esta"rão em dia com as providen-
cia'S adopt3idas. 

INa DireCfl:oria do Pal:rimonio Nacional, a ' complexidade dos Sfü'-
viços das mais variadas P.specialidad·es está a exigir um maior numero 
ú·e funccionarios; dentre os quaes alguns com conhecimentos technicos 
especiaes. 

Recebedoria A estatistica dos tra·balhos realizados durante o anno ·passado .e ·o 

Caixa de 
Amortização 

movimento do expedi-ente revelam a ·grande capacidade de trabalho desta 
repartição, que, conservando o mesmo pessoal ·de 188·9, tem vis·to ex-
traorfünariamente augmentados todos os seus serviços, que no emtanto 
são . ex<ecutaclos •com relativa •PromptMão . 

Repr.esenta a arrecadação do a ·nno ·fin:do a maior receita até hoje 
conhecida, tendo sido .,de 32 .:51.6 :1-3·4•$•8176, ou um excesso sobre a de 1•9·10, 
de 4. 2152 i412 7$17·5.3. 

1Com a passagem para a IPrefei•tura do imposto d-e transmissão e ex-
clusão das taxas ·das -escolas, não pod-erlá offerecer um saldo egual ao 
actual excrclcio, si Previsões bem fundadas não autorizassem a crer em 
um augmento na receita por conta de outros tributos. · 

A reforma do apparelho fisca·J, interno · <e externo, desta repartição, 
se impõe ·como um~ impi'escinclivel necessidade. 

1Bl),sta considerar que a Recebecl•oria .se rege por algumas ·ais-posi-
ções, qurusi secüla'res, tan•to 'elas · leis d.e 1'8!31 . como de 1·850 e · 118·60, não 
compatíveis ·com o progresso do paiz e a lgumas delh:vs, -com o actual re-
gímen . 

. correram com regulari'dad<e toclos os multiplos -serviços a cargo 
desta importante repartição •do Ministério da :Fazenda. 

!Pelo II'ilesouro Nacional •estão sendo resgata-das as 6. O·OO apolic<es 
sorteada s •do emp restimo nacional ele 118·9·7. 

·A uniformização da:s apoiices prosegue, ·caminhando para sua con-
clu·são, :tendo si-do, .no anno de 1•911, :mi.forrniza:dos 1. 4714 titulas, no va-
lor de 1.408 l40 0.$000. . . 

O total elos titulos .permutadós, tanto por interme,dio ela .caixa como 
das •clel<egacias fiscaes era . . no final do ultimo exercicio, ele 5Hl. 06.'8, / <e 
equivalentes a 150•9 .15&7 :40 0$000 . Existiam, entl'et.anto, ainda' não · uni-
fo1,mlzados, elas ,apoJi.ces anti gas, r econve1<ti'clas e elas do ernprestimo .ele 
1139 5 - 13 . 1318 tituloo. representa ti vos do -capital d·e · 2 .>G 2.7 :-4 00·$ O 00. 

·Do empt•est imo de 18•6.S, '.i·uros .ae 6 %. ouro, cl.rn.mados a resgate 
.aesd<e rubril de 1190,5; restam pou•cos títu los ; igualmente, do emprestimo de 
11819!7, juros d-e 6 %. papel, foJ'am retira.dos elas contas conentes, nas d·é-
legacias .fiscaes ·e em vista ·ele diversos sorteios effectuados, fi ,;817'8 titu-
las, 11'1 importancia de .5.8'7•5:000:t, restando ainda 12 .6•6•8 ti<tulos. 

A emissão para ·constru·cção ele estradas de ferro. juros de ;5 %, 
papel, ·em 31 de dezembrn de 1·n1." estava l'epresentaaá por 7:9. :i.z,9 tí-
tulos. 
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Em . dln·heiro . a verba d.esUnada á acqulsição ele apoiices, do fun-
do de Amortização impor.tou, em 1911, em 1. 48•6 :0619$, tendv sido ad-
quiridos 500 titulos, ao valor d.e 1 :000$, cada um, da · emissão para 
construc·ção de es-trad.as de ferro. 

Em apoJi.ces este fundo possuia 27. 262 t!tulos ele diversv.s e mprest!-
moR, jul'os e valores, mas Pela Tetirada, nas contas de Fund·o de Amor-
tização .a e 136 apolices· do eni.prestimo a.e 1897, ainda sorteadas em 1910, 
resultou o sal&o d·e 27 .113 :000$, r.epresenta.clos por 27 .12·6 titulos, que 
passam para o actual •exercicio. · 

·Quanto á circulação de papel moeda. que era, em 31 de dezemb·r·o 
ae 1910. de ·621.005 :2.55$, baixou a 612.519 :62()$ no fim do ex ercido 
a.e 19H . 

A ddfferença no·tacla provêm de div·er.sos resgates, ·sendo: por moe-
da.s de ·prata. 4. 797 :577$; nickel 95·8 :993$; bronze 7 :749$: nvtas· de 
$•500, que perderarrn o v.a.Jor, .2. 721 :310$500; num total rle 8. 485 :629$500. 

A incineracão das notas· v elhas atUngiu á impo-rtancia de .... . . . 
159. 326 :259$500 e mais a ele 6•6. 000 :000$ corres.pond•ente a 330. 000 
ceclulas de 200$, por terem apparecido a lgumas fal~a·s na circul 'lçãv. 

Quanto ás apoiices gera es convém a,ccentuar que as suas ·Cotações 
têm.,se conservado sempre acima do par, mesmo no •principio do.s semestres, 
em que "sempre sOffrem certa depressão ás mesmas cotações. 

Na semana p.as·~aaa a sua cotaçãv era. de ·1 :026$000. 
Cont'núa exercendo súa be·nefica funcção na ordem economica na-

cional essa 1Caixa. 
As entradas de ouro am-0eda<lo ·em 1911 .foram ele f 8. 248 .-892-0-8 

e as retiradas de f 3.282.536-1-8-0, ficando em clepositv o saldo d·e .... 
E 4.966.35ii - 2- 8. 

Nada houve ae a:normal nestas retiradas, vis·to .como o saldo do C)e-
po.sito correspondeu á mécl.ia dos <lopos1tos annuaes, ver.ificaclos no pe-
riodo d·e· 1906 a 1910, ou · f 5 . 000. 000. 

Os depositos effectua,dos durante o anno [oram feitos irias s aguin-
tes rnveda.s : f 7. 461. 375: ouro nrucional 176 :280$; francos 1LJ2S.5. 210; 
marcos 2. 68·3 . '510; do.Hars 91,5 . 612., 50; pesos argentinos 1. 480; liras 
3 .·890: pesetas hespanholas 300; ·corílRs nustria:cas . 7 .140; réis 'for-
tes 18$000. · 

Foram retirados: f 3. 22"8. 57·6-10- 0 ;· ouro n;wional 108 :670$; fran -
cos 746 .110; marcvs 112. 620; dollars 28. 025,50 ; ·pes·os argentinos 
2 ,.295; liras 7 .'500; pesetas hespanhvJ.as . 2. 300; corôas a ustriacas 590; 
réis fortes 63$000. ' · · · 

'Em 191-1, o m enor deposito a·e ouro na. Caixa fo·i verificado em ~ 
rl e maio , s•endo ele ·252. 422 :,536$73-5 , corres'J)ondente a f 16. 828 .169--2- 3. 

•Reuni1clo o sal.do de f 4. 9·6·6 . 355 - 2~8 ao,s ·deposito-s ·anteriores, ele-
vou -se o lastro das emissões ·conversiveis. em 31 de dezembro dess•e 
a nno, a f 25.23•2.l~ j>8-0-2, equivalentes a 378.485:6,62$711, s eu .elo; 

Ouro amoeda;d-o, em cofre .... · ... : .. · . . . . .. . . ... . · ... f 
Respcmsabil.fidade do T hesvuro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

23 : 94"?. 059- 2- . 3 
·1. 289. 318"-7-·11 

IDsita r·esponsaqilidaclc é derivada d.a lei >n . 2. 357, de 191"0, ac-
crescida <la <le f 2jl .. 692-0- 0, res uJ.ta nte ·da . rectifi{!ação das tabe!,las que 
vigoraram ·de 1906 a 1910. 

A relação porc~ntua.l da.s retil·aa.a.s para os de-positos foi, em . 1911, 
ele 39 ,79 % . . • 

Fez-se a cmis?ão de 123. 733 :380$, correspondente á ·entrada ele 
'ouro. sern~ o entregµe s ·cH deposita ntes, em bilhetes conversiv·eis , : .. ... 
133. 726 :980$, e e.rr1 moeda -subsi'd·iarla 6 :400$000. · 

Caixa 
ele C'ouvers~o 
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Em!ttlo tambcm a Caixa 17 .. 242 :15'30$ para attender á, substituiç1',o 
de notas clilaceradas. 

•Conseguintemente, a €missão total €m 1911, fo'i de 140.9·82 : ·1l~0$000. 
Addicion.a•cla >á. ·esta cif.ra a das' em1'ssõe.s antBrlorres, chega-se á, 

g·Joba! de 5°38. 0·6•6 :1500$, a datar de 22 de D.ezembro ele 190'6. 
Desta somma d·evei~ ser retirada a pitrcella .de réis 159 . •583 :490·~ . 

ou 11'9. 534 :370$ pelo resgatB por entr.ega de ouro á, Calxa e 40 . 049 :120$, 
pela substituição de .notas dilaceradas. ficando, pois, em circulaçã© effp. 
ctivn, em 31 de Dezembro, !3·78. 4•8·3 :010$0•00. 

Des·cl·e o inir1o de suas operações a Ca·lxa recebeu t 31. 638·. 9'89 -5-1 
e entregou f 7 .. 67.3. 2.38 - 2-.10 ou 2•4,25 olo do total do.s de.positos. 

Das sommas globaes ae' en.fradas em cada exercicio •podem. ser se-
paradas ai; ref.erentes ao 1° trimestre, ele Janeiro a Março. 

Nestes periodos, a contar ele 190·6, entraram f 4 .'381. '525•5-2 e sa-
l'Jiram f 4 . 511. 72·5-10-4. Verifica-se por esta fórma que as retiraelac~ , 
nos trimestres el·e J 1rne1ro .a Março, repres.entam, até 31 de ·Dezemb:·o 
de 1'911, com re'ação ao total elas u·etiradas .nos seis annos regJ.strwelos, 
a ·porcentagem de 58,7 ofo. 

A 31 de Março ultimo o lastro das emissões era · de f 24 . 780.0985'~14-S. 
inclui-da a 1·esponsa•bill<dade •do Thesouro; ouro em r ofre convertido em 
dinheifo sterlino- f ,2<3.41J;L66'7o6<9; emissão lastreada 3Ú. 7·0•6 :7-40$000. 

CaHa rla Moeda E ssa instituição vai p restanJdo ' reaes serviços e es tá, apparelhada 
para grande ·producção. 

Para .que ·este Bstahelecimento · tivesse o ·necessario desenvolvimen-
1o ·e pudesse ,produzir economicamente, em .condições da mais exigente 
perfeição e em cruanti·dad·e suffici:ente para attender, sem ·demora, aos 
varios servioos .que lhe estão af.fectos, .fo•ram ne!le executados no cor-
rer de 191 Í varias modificações e dotaic1as as· secções technicas dos 
mais aperf.eiçoa·dos aipparelhos. 

Por cl·e<Jr.eto n. 9. 224, de 20 de Dezembro ultimo, foi expedidv :novo 
re.<ni lfül'r.,ento ·por essa 1•ep.a0rtição, clande me~hor , organização ao i:ier-
viço .. 

O proprio edHicio JJão •PO·Ude escaipar á acção cln reforma, sen;l.:i 
necessarlo acla1)tar convenientemente varias de suas depenc1enie!as a0.~ 
novos serviços cr.eados. 

Resta u·rou-se a a ·la direita· da parte i;>·rincipal do ed ificio; foram 
reparadas as dependenci:as j<á, existentes e cons truidas outras, afim ele 
poc1ei· ser mais bem installa.elas a Directvrla, a Contadoria o Archiv0, 
a offi.cina cl·e· Gravura., a Theso·uraria, IPo·rtaria e o Labo'ratorio Ch!-
n1ico. 

As officinas ele ilüpressão e f undição passaram ·por -grandes m2-
M1orameatos; a })rimeira, com a ahertura d e um vasto salão onde fo-
1·am c1ist•rlbuid'as as .dffferentes machinas impressora,s; .a segunda, com 
n. r eco.nstrwcção de mahs seis 'fol'nos ·e insta.li ação ele mais CJ uatro para 
pequenas fusões. · ' 

Co1n a reorga11ização de toclos seas serviços, a Ga~a ela Moe d!l. 
a.ugmentou a sua producção, me'.horou as condições elo pessoal,' •simpll-
ficou o .ii1 ecanisn1Q adm·inistrativo, a0ctivou a fisculb·açã.o, estabele01~u 
uma esc ripturnção mais p•ratica, regular e methocli•ca e ape1'foiço0u no-
tav€lmentc a fa·bricação das diversas formulas . 

E eles-ta r eforma wpparecem agora os mais Jisonjelro•s resultados·: 
a adnünistração d·a <Casa cl.a Moeda, execu:tando maior somma de tra-
ba'hos, adquirindo ma,clün.ismos e mater·ial para uma producção mai.3 ' 
intensiva, reduz varias verbas e a lcança estas vantagens sem grande 
accrescimo da despeza total. 
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Na reforma do material foram install.ada.s novas nucchinas de im-
pressão de uma e duas cõres, de gommar e seccar estampas de sellos 
aclhesivos, de picota:r, de impressão typographica e lithogr.aphica, cie as-
seUnar, . rubricar e cortar ·papel e ele impressão a talho doce. 

As despesas da ·Oasa da Moeda fo~·am, nos an111os ·.ae 1910 e !Dll, res-
pectivamente de 1..246 -:172$498 e l.{;80:791$866' 

Da d1fferença pa.r.a mais . em exercido do anno passado cleveril ser 
retirada ·ai quantia •ele 218 :633$805 ele oobras extraor-clinarias. ·Rcstalll 
1. 362 :2'58$051, ou mais 116 :0'85$553 que em 1910. 

·Esta clifferença para mais se justifica pelo mebhor apparelharnenli> 
ela offi-ci-na ele impressão, pelas -installações electricas, em um total ele 
118 :415-5$680 . 

Gompensa,tiv::\)nente, em 1911 houve na proclucção um auginento, em 
relaçã·o ao anno ele 1910, ele 63,26 o/o no numero de form ulas procl.uziclas 
na of.ficina. -ele impressão; 51 o/o -no valor de rnoeclas de ouro €.ntreg·ues á 
'l\hesouraria; 89,35 o/o ele._ moedas de prata e 92,86 '7~ ele moedas ele 
bronze. 

,LJepohs ela reforma, como mostram as estatistica·s ' de trimestre, re-
laJti vas a amnos dif.ferentes, houve um graincle accresciJno ele 1producção, 
selll ter havido augmento ele pessoal. 1 

ill:stão já em circu lação os novos sellos adhesivos, tendo novas gra-
vuras e imp-ressão -em tinta sensivel para não •poderem s·er .utilizados 
inais ele uma vez. Estão pro1nptos os 1nateri.aies dos novos cunhas de 
prata. 

A Casa da ·uv.roeda está a·p.parelhacla para -produzir em serviço nor-
mal, por anno, 2 . 800.000.000 de formulas diversas e 10_000.000 de moe-
das · e des.(le que ·sejam fornecidos mais alguns elementos, ü Govcr-no Fe-
deral poderá confiar-lhe tambem a fabl'i-cação ele notas e sello postal . 

Em 1911 fo.ram cunhadas 7. 960 .140 moedas, sendo S. 60·4 de ou ro, · 
4.746.500 <le prata e 3.205.000 de bro.nze. 

Em 1910 a quantidade ele moecl·as curnhadas foi de 4 . •618. 850, ha-
vendo pois uma aifferença para mais, em 1911, de -3.341. •290 moedas. 

· At.tingiu a 1. 5•53 . ·501. 220 a quantidade de f.orm.uhas diversas de con-
sumo -e sellos adhel3iv-oR, na importancia de 112.813 :910$000. 

i•·oi a seguinte a producção metallica do 1° · trimestre elo corrente 
anno: moedas ·ele ouro, 1. 276; de 'Prata, 242. 000; cl·e bronze, 418. 7•5().-
0s saldos em 31 de março eram: ouro, 2.640.000; prata, 3·24.780.000; 
nlckel, 17. 669 . 286. 400; bron z·e, 14. 896. 832. · 

Além dos ·trabaJhos que executa, exerce com a estatistica organizada 
elos fornecimentos ·nos annos anteriores, u1na _acção fiscalizadora sobre 
a arrecadação d:as rendas de consumo e do sello adhesivo . 

Apparelhada, como se <11cha a Ca·sa da Moeda, para uma grande ·pro-
du cção em metaes, -seria da mai-or conveniencia realizar a cunhagem do 
ouro produzi.ao no paiz, além ela continuação da cu-nhagem da prata •até 
o limite fiX'ado para .a moeda divis·iona1ria . 

Ser-il mister para esse effeito ·empregar os saldos ·(lo Fundo de Res-
gate ·na acquisição elo metal, que ·é actualmente exportadü em barras. 

Após a operação d.a cunhagem, clever-se-hia depositai-o na <Caixa de 
Conversão e sob.re e·sse lastro fazer a respectiva ·emissão de notas, desti -
nada ao reegate do papel circulante . A moeda !bra•sileira, tendo ·como 
base o real, é bem imaginada, e ele facil contabil idade, mas, ··pelos valores 
qu·e representa, não satisfaz as exigencias do commercio inter•nacio.nal . 
.11Jsse valor inscripto, não corr.espondenclo ao que lhe eleve ser a •ttribuiclo 
pela ·Caixa de Conversão, c-oncor.re ·panai a confusão que se ·Observa .no 
commci'c'o exterior e até me.;mo no inter;or do paiz. 



Accresce que a falfa ela corres·pondencia exaota da nossa com uma 
das moedas inrternado·naes difficulta sua circulação. · 

S.eria aoonsel'havel a creação de uma moeda bra,sileira, que se har-
monize oom a: libra ingleza, egual no titulo, no peso e no modulo, sa-
tisfazendo assim as exigeneias do comrnercio internacional. 

A' vossa sá·bia atte·nção. sub~etto a a:preciação desse assumpto d e 
i;\Tande relevancia pa;i·a o nosso paiz. 

Como complemento desse plano deveria soff.rer alterações o cunho 
da moeda .de prata em justa éo.rre~pondencia com o franco. 

Poderiamos ter a li>bra brasileira com o valor de 15$, ·e as su·bd-ivi-
sões de 10$ e '5$ de ouro; e de 600' r.éis de pra.ta em subs•tituicão das de 
500 réts, conservadas as de 1$ e 2$000. 

Im rensa ·Na- Repenmti~ _e'.'1 tod-0 o paiz a impressão c~ws.ada •pel~ ince•ndio que 
p devastou -0 ed!f1c10 ela: Imprensa Nacional, em cuJas off1cma'S era feito 

cionl\l todo o trabalho de pubHcações officiaes - e Dicwio Offioial. 

Delegacia8 
fiscnes 

Não ob.s~ante este <lesastre, as o.fficinas •não -ficaram varalysadas e 
o tr.abalho co-ntinuou, naturalmente atravez d-os naturaes embaraços 
creados pelas consequencias daquelle facto. 

Os pr-ejuizos que, a pr-i•ncipio, eram reputados •to taes, foram sensivel-
mente diminuindo com o aproveitamento ele um grande . numei·o' ele ma-
chinas, sujeitas algumas a grandes ·concertoo, mas de despesas inferiores 
ao cus•to -c1e novas. · 

-Do edificio mesmo foi aproveitado o arcabouço para installações pro-
visorias, de modo a não .se interromperem õ s tra.balhos que lá Imprensu 
incu1ube executar e que· .ella vae i."ealizanüo co1n a possivel regtilaridàlde1 

mas com grande esforco elo :pessoal, que tem siclo de uma defü.cação in-
excedi vel. 1 

O Gov.ernio ac;ha-se autorizado a reconstruii· o edifício da Imprensa 
mas · julga consultar mel'hor o. interesse publico, 'construir um novo ecli-
ficio · em local mais .espa,coso e que of.fereça melhores condições ·hygieni-
cas ao grande pessoal ·que .pr.esta seus s·erviços ao E stado nesse ramo 
ela administração puliJi.ca. ;Ao - a lto ,criterio do \Poder L egislativo cabe 
resolver •como Julgar ele m-ais acerto. 

!Não ·correm con1 a regularid-ade ·necessaria os serviços a cà.rgo 
d•essas repartições fiscaes. 

llDm algumas o .numero ·de funccionarios é actualmente inferior ao 
exist·ente no 1tem,po das antigas thesourarias d·e ·fazenfla, senrffo oerto que 
naquella :épocà, os serviços .não alcançavam a metade, ou ·mesmo a ter-
ça parte elos actuaes. · 

;Em outras, pelo excepdonal desenvolvimento dos serviços e 'das ren-
das, notadamente nas delegacias de S. Q"aulo, -i!o •An;iazonas e elo ·Pariá, 
os respectivos :quadros -estfuo reclannando augmento urgente e completa 
reforma. Em geral o pessoal .não -correspond·e á massa ·enorme de tra-
balho que diariamente afflue ·á repartição, e refer·ehtes a importa.ntes 
serviços novos ·que se vão organizando nos diversos ministerios. 

Attri•buida ás cleJ.egacias fiscaes uma ·grande cópia •de serv:ços, taes · 
como a co,brança da divida •activa, prestações ele fianças dOB exactores, 
pagamentos de 1juros dos titulos da divida pubÚca, •tomada d•e c ontas dos 
res.ponsaveis, cofre <l e -orphão·s, montepio, pensionistas estando sob a sua 
immedi•ata fiscalização a anecadaçã.o aduaneira, a~ collectoria s . fede-
raes, a:gent es fis·caes, "clubs de mercadorias, proprios naciona,es, caixas 
economicas, naquellas em que se acham annexas, o pessoal existente .é 

·mui tas vezes insufficiente para t er ,em dia to elos os tra·balhos, attendel-
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os convenientemente, sem sacrificio do exped iente, sempre vo lumoso " 
as mai·s das vezes de ca ra·cter \.Irgen te. 

·Não obstante ·as ma is insisten tes recommendações do Thesouro e 
os esfo rços do .pessoal drus deJ.egàcias não se ha conseguido evitar o 
atl'azo na org-ani.zação e riem-essa elos balaneetes,- o que causa serios em. 
baraços á regularidade do serviço de con1tabiJidadc do ll'·lrns-oüro. 

lE'stá se fazendo sentir uma i.nspecç,ão permanente, methodica, em 
todas as repartições arre.cadadoras, que j1á se iniciou. 10 pessoal in ves-
tido nas funcções ele collectores, em a lguns Estados, deixa multo '' de-
sejar quanto ·á sua compet encia e idoneidade, não estando ·por esta fór-
ma garanti·dos ·cohvenientem·ente os interesses fisca es, n em bem fe ita u 
a rreca:clação elos iÚ1postos de .con·sumo. 

A renda das a lfa.n elegas, tomado englobadamen:e o movimento de Alfanclegu~ 
todn.s, teve no exerc'icio ,passn.clo tlm aprec iavel a ugmento. 

Ass im 1é ·que, tendo sido de 1015. 32 0 :300$, ouro, e 1195 . 953 :427•$, .p fj.-· 
pel, no total · ele 301. :2·7'3 :'7•217$ em 191 0, foi em 1'911 ele 1115 . f1R3 :9·414.$, 
ouro, e ·2~2 .4G8 :12•817$, papel, perfazendo a a rrecadação total de. i•êis 
317 .. 6012 :.213'1'$, ou m a is 1'G .. 3:2181 :15014$, so.bre o exe rci cio anterior . 

. ]Examinado pal'cerlacla1nente, 1ein ctüla alfandega, o p:henoineno elo 
aug-Inento ou decresêiino ela renda, v·erifi ca-se que es te ultin10 só foi 
cons tatruclo cm dnco de llas, {las ·quaes qualro a:o Norte: - Ma111áos, 1Pa-
1já, lRecife e Maceió. :i"\/o .Sul só a Alfandega :de ·uruguayana deu, em 
1911, monos ',3113 ~421$ de r enda elo que no a ntecedente exercl cio. 

A ~<\.lfandega de Manáos, tendo produzido, em 1910., ·a ronda ele réis 
6 .1723 :7:4.1$, ouro, e 120, 3·&4 :·H -4$ ; papel, ou o total de 2·7 .. 018'8 :155$, no 
exerci cio •ele 1911, cleu apenas 5 . 0164 : 00·3$, ouro, ·e 1'3. 05·5 :1016$, papel, ou 
a somma glo'bal de 1'8 .119 :10·9$; .qu e r epresenta menos S .. 969 :01416$ elo que 
no anno ultimo. · 

.Mais accenluacla ainda, foi a diffcrença para m enos acc usada na 
a rrecadaçfuo J'eifa pela Alfand.ega ao '.Parlá . 

EHectivarnente, ·tendo' sido, em 1910, de ll.12712 :140$, ouro, e réis 
219 .'8118 :180·3.$, p a.pel, no total 'Cle 41. 0•90 :<9'<13$, baixou, em ·1'911, a réis 
7 .,41916 :.411$, ouro, ·e 1'8 .-4814 :·81'6$, papel, perfazendo o total de i<éis 
25 .'9•81 l2:217•$, ou 15 .109 :1716$ menos do que no periodo elo anterior exer-
cicio. 

Ainda pro duziram m enos .do que em - 1910 a Alfancleg-a do Recife, 
·aando uma d ifferença depressiva de 70 :447$ e a de Maceió, que accusou 
uma menor l'encl a de 401? :171$000. 

·Nas demais alfandegas verificou-se um aug-mento global de r.éis 
41.1916 ' 30!5.$, tendo pa ra esse J"esultarliQ concorrido a Alfand·ega de .San-
tos com o augmento ele 16.71215 :17164$ e a elo Rio ele Janeiro com o ele 
15 .1395 :000$000. 

Dessa somma geral dos augmentos, na importancia d e 41.19'6 :'305$, 
cled u.zida .a somma geral elas clifferenças para menos, ou 24 .B·67 :801 $, 
accusada pelas alfandegas referi!das, resulta aqu·ell a differença para 
ma is -de 1'6 . 3128 :.5 0·-1$, na arrecadação alfandegaria, em 1911. 

·Tendo sido embora menor ·em Ma·náos e ·paná a ren da ·ele ·suas res-
peotivas alfanoeg-as foi, todavia, maior do ·que a lotada. iEssa ·clifferen-
ça para mai11 ela arrecadação real sobre a .lotação fiscal, se e:>0prime 
quanto a •Mail:áos na proporção de 10·0,68 % e qua·nto iá elo 1Par1á na de 
5;2,.52 o/'o. 

'.Ex•ced.eram tambem 'á res.pectiv.a lotação as rendas das alfandegas 
ire iNatal •em 514'5 ;12•2 %, ele •Victoria ·em 307,;9'7 %_ do 1Ceará em 1217,06 o/o , 
é. e 1Paranag-u;á em 2H,27 %, de Aracajú em 1·8:9,92 %, ele Florianopolis em 
lSG,17 % e de Santos em 97,>418 %" 
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De .um muJo geral pôde-se af.fi' r.mar ql1e a rrecadação elas a lfa '.1-
üegas soffre grande,n:ente com os defeitos de fiscalização. A lém fü1 
carencia ele 1pessoa1 em algiu1nas alrfa·nd·eg·as que, coln o mesmo quadro 
de funccionarios, tê1n a sua renda aug1nentada .progressiv.a·mente e).> 
ceél.en{lo ás yezes ao triplo da lotação official, ha ainda a .notar ,;, a u-
sencia 'Pe apparelbag,ein, em to{las ellas, :para a imprescindive1 po lki:'l 
fiscal. 

Assim é qu e, ,para .os serviços maritimos e fluviaes, as alfa.n clegas 
não dispõe,m do material suHiciente; 'barcos, lanchas e rebocadore.; , 
cuja falta Lmped.e a pratica de uma vigi!ancia permanente e prcstavul 
nas costas ~ n1~r·es territoriaes, assim .con10 nas ·ag·uas interio'r.es da 
Hepublica. 

Muit0 conveniente ta.mbem seria ·que se procedesse á revisão ~la 
lotüção de cada alfa-cnclega,' at1111 .a,e '1.Ue Se e::; ra belecesse a neees8ll. l'ict 
u.nifl'rruidade ou equivalencia no.S vencime.ntos do refe:rido pessoal e ~'J 

'.pudesse ma.is ·1s·eg·ura mente, fazer o calciulo or.ça1nen.târio cln · r·e nL~.a 
a(t.uanPil'a do paiz, que é a fonte :priJnciJpaJ oncle ' vai o Goyerno hauri!' 
os recursos finan c·eiros i·ndispen.saveis ·á gestão dos serviços .,publi0os. 

,~o pri.meiro trimestre do corrente ann.o ·a rendi acluruneira. aÚi11-
g1o á e '.e vacla cifra de 103 .'892 :184:1.$, s•enttlo: 3·2. 73:9 :1816 7$, our-o, e 
71. 252 :•982$, papel. · ' -

.rnste total, ·compara.el o com o de igua l peri-odo em 1911 clá uma 
difl:erença para mais de ·6. 853 :919$000. 

Em· alguma•s de.las os eclificios ameaçam ruina, a lém • de serem in-
su.tficientes os armaz·ens ·para deposito das ineucadorfas. 

O Gove1'no es·fü providenda;ndo para melhor.ar esse serviço ·C0.<11 
relação ao matedal; usand.o ·da aufó'l'iz.aÇâo qu.e lhe foi concecli(la para 
as necessarias o,perações de c1'edi t-0. · · 

Os postos fiscaes ad.uaneiros, que. têm como -funcção g ua rdar ·JS 
ancoradouros dos portos frequentados. por embarcações . vindas do extnrn-
geir-0, estão ~ubo.rdina,C).os 1ás al•fandegas, incl~pendem por isso de or-
ganização nova e especial. 

Os .que se destinam á pl'evençãq . e repressão d.o contra:bando na.s 
fa •anteiras e á f-iscalização e anecaclação das .rendas i:nternas e cl1JS 
direi tos. de ex.portação taxa:clos .peja União, têm por isso- mesmo, orga-
nização e at tribuições especia:es. ' 

.Para estes é _que se fazem necessarias algumas providenci&s, do-
tand.o-Õs com maior numero de guardas, afi,m ele se exercer uma m e-
lhor . .fisca:-ização. 

Dia:riamente chegam noticias,. elas fronteiras do' Sul, de invasõ.'>s 
d.e ·contrabandistas. audaciosos que, ,.conhecendo o diminuto nlldl1ero Cle 
guardas dos respectivos J)ostos fiscaes, exercitam seu eommercfo il!i-
cito sem ve.mor de repressão·. ' 

Além do reduzido numero. de guardas, os postos· füsca:es são .pou-coo, 
co,m, particular·iéLade no_ iRi·o Grande uo Sul, para desenvolver lima vi-
gilrunCia efficaz em •uma .fronteira extensa .com.o a . que co.mp:rehen·ae as 
cluas Repub.Jicas .do \}ruguay e Argentina.' 

Seria , pois, de toda .. a 1conveniencia a creação ·de maior .. numero de 
postos fiscaes, sufficientemente guarneci-dos ·de guardas, q!W seriam dfa-
tri't>uidos .para os :ponoos fronteirigos assim como paFa os r.ios àll!quella 
=L ' 

Para o actual ·exercicio .foi auto1'izad0 o . a:ug.mento. do :numero de 
guardas; mas nãio tendo sid.o CO\Il!Si·gnll!da vei,ba para atte.nder á:s des-
pezas que esse augmento BJcarre'taria., não tornou .tealizaveis os· novos 
serviços, · 
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O Banco do Brasil., g•ua1•cland·o C'scrupt'1osa;merrte suas tradições, 
procura exercitar sua funcção com·J:l1et,~ial, .f.avorecendo a .circulaçã-o ra-
nida do ca]ilital, acceitando a desco·ntos letras e effe'Hos commeréiaes ue 
todos os valores e reduzindo, por outr:o lado as taxas dessas operaçõ·es, 
no justo empenho de amparar ·e favorecer' os legitimas in teresses do 
commercio desta !Capital. _ · 

Este, por sua vez, pela su,a a:ctividade, intensa capa,cida:d.e ;produ,-
ctfva e uma ass'ás Jouva;da prôbid'a;de, bem merece esta orientação, que 
a d·irectoria tem procurado dar a este instituto d·e credHo, 

A cotação das aieções do banco osci!l.o'll d,e J ,aneiro a Dezembro de 
1911 entre a .maxima .ae· 22·0·$ em Abril e Maio e a minima de 19-8$ em 
Ag-osto: Atê A:bril do conre·nte anno essas cotações ·foram de 21-5$ a •251$, 
sig.nificando a ,grande confiança; que ins·pira esse grande instituto de 
c·redito, 

Em as épocas propria:s foram distribuídos os div·idendos, á razão 
de 9 o[o e 10 o[·o, respectivamente. 

No movimento de rearnbiaes houve, no exerdcio <te 1'911 uma dif.r<11-
rença para menos, relativamente a igual período . financei'ro anterior. 
Effectivamente, emquanto q'ue em· 1910, as icompras attingiram a 
42. 31515. 69·3 e as vendas a 4r6 . '7 41. 32.9 esterlirnos, em 1911 baixaram a. 
~3.405.603 as compras e as vendas a 3·5.02·8. :8719. 

A mai·or movimentação do mercado do cambio em 1910, quando em 
a!ta a . sua tax.a e em . eff.ervescencia os : debates sobi'e sua fixação fo!, 
sem duvida, a ,causa determi•nante dessa differença. Convém,. entvetari" 
to .. notar que, mesmo , assim diminui-do .em .relação a 1910, . o _mov_imen-
to de .cambiaes .foi maior do ,que o de 19019, quanto -ás v·end.as, e .be'n 
proximo, quanto âs có,m.p·ras. 

Aquellas 1ilesmas causas exp!-ic-am igualmente a -differ-ença_ para 
menos, tambem accusad.a ·no movi.menta da caixa, dando .11ara l r9 U --'-
1. 448 .'103 :8,80$1622 de entradas e 1 Ar60 .420 :07'1$507 de sahidas com o 
saldo de 4.1. 338 : 2'417"$0•7-5 contra o movimento sU1perior de 1910; ·ciue foi . 
de 'entradas no valot de 1. 7·0i4. •989 :902$•5'i616 e sahidas 'no de ........ _ 
L.69,1.822 :831$ 439 , dánclo um sald·o de 53 .16·514 :-43'8$020, · 

De facto, o ,m,ovimento· de entradas e salüdas estâ Jlgadb em rela· 
ÇãO de dependencia, ao movimento 'da Carteira cambial, pois que COlTlT 
prns e vendas •de cambiaes são credita;das e debitadas em conta corren. 
te .e avolumam ou diminuem as cifras representativas ·cl-0 movimento 
da caixa, segundo os valor-es das especies de ca~biaes: 

Nos algarismos que reg~·stra,m o movimento dos descontos de· letrns 
ha a observar ainda o phenomeno da· depressão quan,to ao an.no de 1911 . 
Ess·e cresciment-0 .foi, em 1910, de 131.93-1 :111$1:20, tendo bafa.ado em 1911 
a 102. 016 :064$710. ' · · · 

A decisão da ·directoria, aboliindo o systema de reformas sem amor-
tizações; tambem foi unia elas causas a.e· diminuição. 

O phcnameno, .enh'etanto, ·foi tramsitorio e Jogo que o Banco ffr-
mou uma razoavel .taxa para iG•escontos · começa·ram · de novo a aJJifiluir 
os negocios sendo mesmo de notar que o movimento seguia s•ua t énden-
eia asicenstOnal. · · 

. O 1° trimestt•e d-o cor.r.ente., anno, em q-ue na conta de letras deil-
contadas o movimento foi qa quamtia de 27. 220 :5-20$077, Jâ é sup-erior 
a qualquer trimestre de 19-11 . 

Ainda o movimento de contas corventes com juros, inferi·or· em 
1911, tem exp!icação no jiá ·notado ;n.enor movimento d·e compTas e ven-
das de cambio que soffreu, como era n atural, o effeito 'da alta · e dns 
neg•ociações para a:tei'ação da · taxa cambial. 

T endo sido assim menor · o movimento em 1911, operou-se con1 o 
totar de ·9'19,96•9 ~'7 132$·531 de entrncla·s e ·936'.~2·6 :0-64$8·6·5 de sahi<lu~, 

Banéo 
do ·Brazil 
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contra 1.018.438:226$.817 d.e entradas e ·9.88.940 .. 811$109 .. de. sahiêhs 
·· em 1910. 
· Do confrori.to _resalta paí·a· o anno de 1911 a som ma ele . . . ..... . 
. 88 : 335 :234$943 ·COntra '75.1'91 :567$277 ·em 1910. 
,. \Em ·.1911. a totalidade . idos vales-o.uro v.endidos teve o valor · ster-

lino de 12.970.4•57. 
. A conta -0.e luer.os apreS'enta, comparadamente · á c(iri,ta:·. de 1910, o 
s eguinte movimentO:: .em · 1910 accusou a quantia de· 10 , 724 :836$455 ·e 
em ·1911 a ele 11 . 867 :570$478 ou· ínais 1 . 14-2 .:73-4$023. 'Dos .elementos 

oonstituintes ·da renda de 1911, forani. consi·derad.õs. ·•como lu<:ros sus-
pensos os produzidos .. péla agencia .ao P<ai•á ·na importaiicia . de ...... . 
·i. 409 :404$285 ·é do Amaz9rias no valor de 526 :697$370, que reduzem 
a9u.e1la renda a 9. 93·1 :4:68$·823. · 

·A libernlidade a que atting.ira a <:onc.essão de isenção .cJe .direitos 
aduâneiro.s estava a . exigir a ·i·nterv·enção do Poder Legislativo, prom-
pta e efficaz, afim de que foss•e, <por esta fórma, ga.rantida -e ·am.pa-
rnda a renda da União, annualmente desfaloada em . grnndes . sommas, 
sempre em .escala . as•cendente. 

Na Lei da Rooe'i1:a para. o exerci·cio de 1912, foram tomadas algu-
·mas medidas de . ~·estricção, .r.evelando o Congresso Nacional a : sua acção 
vigilante sobre uma das . causns .cJe ·.constantes e· irrepri.miveis .abusos•, 
.que se reflectiaín sobre a.s rendas ·dais . alfandegas, e que, sem o avul-
' tadissi!llo numero de isenções de dir.eitos apresentariam ainda . tnais aus-
. piciosa.s n'ceitms. 

As Hmi1ações impostas pela Lei da Receita · d' este exercicio á :pro-
·.gressiva expa•hsão das '·isençõ.es de direitos valem <!Omo o primeiro passo 
para. a j ust<1- protecção aos interesses da a:rrocaclação aduaneira . 

-.Neste 'partiçular; o obj.ectivo· a culmimar será o .aa ,eJiminaçã() gp1-
cl11al', ·. mas constante, das dhrersas concessões d·e is,ençõe:S ·de direHos, 
m e<smo ·para o serviço publico , f ederal, .dos Esta,dos e dos munfoij)'ios, 
pli,ra évitar c:is abusos que á · ·sombra a.e taes •conéessões· se "~orninett'éfü. · 

.&ssim me · manifestando, julgo defender o fi_sco naclo,naJ, 11nnuà1-
mente desfalcado . de· milhai,es ·.ae· contos de ré.is, se:ndo que uns, legal e 
honestamente, á ·sombra -de uma ·lei que taes liberalidad·es favorece e 
a·utorizà; mas ou~ra~, prov.in,do.s de abusos que não podeni ser · evHados 
nem ·· <:ohibidos: 

· .. O .despacho livre de direito.s at.tingiu, .no ·ex;erci·cio ele 1911, a i.imâ, 
cifra· <:onsiderruve'I, embora inforior á ·elo a.nno ele 1910. 
· ·Assim ê que, no e:ic.erdcio ,precedente, ·as alfa-nd.egas d.eixaq.m de 
arrecadar direi.tos, que importaram ·em 'prejuizo· para .o .T·hesouro .. Na-
cional, -·no . total de 39 .' 256 :28.7$, sobre .mercadorias livr:es ele direito,s. 

Em 191 O, a s•omma desses direitos não arr·eca:efo.;da · foi de ...... . 
'1·5 .,228 ':735$, ou .um excBSso, sobre o eicerócio . de 1911, de .... · .. . . . . 
5. 972 :4•))8$000 . . . 
.. . ;. Para o ' total' não apura:qo em 1911, . avultam as impo1•tari<:ias ele 
qu'e foram · d·esfalcadas a,s ·alfandegas elo Rio ele Janeiro . ... .. . .... . 
('17".001 :304$); .Santos (5 .5.2·8 :-108$); Recife (3 . 051 :124$); B elém . ., .. 
(2 .. 434 :68~$); Rio. Gra;nde (1.876 :335$000). 

As entradas de mercadori.as livres de dfrei.tos tê.m vinc1o, a e]at a.r 
a.e 1906; sem' óscHJações, em uma qua.si progressão geometri'ça , 

,Para. <:omprovar, . ahi ·estão as esta.tisücas de tod as -as alfa.ndegas, 
que,. seni. exeepção, ;a.ccusam o .mesmo ph·enomeno. 
· To#iado, comó. termo de comparação, . um · esta.do . de u.ma renda . ai-· 
fandegaria {le 5. 000 :000$, na média , e, n<!stas cond.ições. eetá o Geará, 
(\•ei:x;amm de entrar para os . cofres, nos ultii:nos seis a nnos , por effei-
!P <Ie .i:;iç11çõe!? . ele ·elireitos, 1 . 423 :,192$04'2, .. 



------ --. 
O movimento ascensional das .cifras .a·A'nu:aes·· é .. digno (!e . r epa1:0 ·: ~m 

1906, 73 :951$500 ; _em 1907, 127 :806$ 170; em 1.908, 163 .:03:6$250; em , 1:9091 
165 :04'8$581; em 1910, . 329 :723$842; em 1911, .•5·63 :9·27.$•699. 

-O sacrificio a .que se impoz o Governo Federal, durante la rgos, ann ps ,. 
a brindo mã-0 dos direitos aduameiroo· para f-Omentar, desta .. fó rma, o 
desenvo lvimento das industrias e empresa s -d-0 'P'aiz, . d .everá ser sobres, 
tado para o futuro. .D· impulso ,foi da;do : as. industrjas qu e dispunhan1 
de elementos de prosp.erida1de· puderam cre.scer e ·desenvolver-se · ·assim 
a mplament e, . f.avorecidas pela não incidencia .de impostos ,•no.s . arti_go.s n e-
cessarios. á sua producção. . 

Send-0 inilludivel e ·imperioso o dever de i:espeitarem . os .governos os 
,direi•tos a('lquiridos legalmenj;e, aJS e.mpresas .existeµtes, ·no goso .·d.estes 
favpres, .n.ão poderão soffrer. ·restricções · em sua·s •Concessões . 

_Estas e çiutras medidas constantes da mesma lei orçam.~ntaria ·;<;ão.· o. 
fel iz ·preni.mcio de •que a materia de -isenç.ões de c}ireitos esbá ·scni'lo .su-
jeita a ser"ios estudos e i·nv.estigaçõe.s, .das quaes ·promanarão, . Sft lll . d .u-. 
y icla, grandes e inestimaveis vantagens para o paiz. :. · 

E' .natural que; nc; ·corrente· ex ercic io, .. já cobra das as taxas reduzi'. 
das para os a rtigos ·que gosavain, até e"nt\io, de .concessões . de i~ençõés 
de direitos, o que está •sendo ·ex·ecu taido ·Com o :maximo cuidado, se apure 
uma ·dif.ferença .para mai.s na .renda das alfandegas. · · · · 

Pela .primeira vez foi · organi-zada, com os ma ppas co11Jéccionados 
pelas defegadas fi.scaes nos Estados, a estatis.tica ger\].l ' dos·· impostos ele 
consumo, correspondente a o exe·rci-cio de 1910, estando tainbein a tenÚi" 
na·r a do exerdcio de. 1911. · · · 

· · N a · estati.stica daquelle prime·iro anno, o tot~l ·elas ai·;·ecadaçõ'es fm-' 
portou em 54. 619 :17 8$ 89•5, ·q,ue, comparado com 'º de 1909, ria ·impoi'tan-
cfa cJ.e· 44. 318 :595$, dá ·a differença' ·para mais ele 10 . 300 :583$985. • 

' A totalida de ela •re.nda . no . tri ennio de 1908 .a . 1910 é de réis 
14·2 . 694 :733$·985, que r epresenta ·um .excesso d€ 11 . 679 :773$89·5 sobre . ás 
or.ça:clas ·para o mesmo: .periodo, no total •de 131~015 :000$000. · 

As duas estatisticas - de 191 O e· a que· será brevemeri t e offerecida 
ele 1911, .tratando discrl!.nin·adamente da .renda dós impostos ele · consumo 
em cada Estado e 'por ".especies, or.igens e· .quiúiticl aicl" dos ,productos su" 
j eitos aos mesmos . impos•tos, servirão de valiosos subsidias á . administra., 
ção, . expressando ta mbern, elo'cjuentemente, o quanto é .progressivo o: e·s, 
taclo da ·nossa ·industr ia fa,bril e o .gi·a,nde consumo cios seus prÓ·duc 
ctoS:. 

·Para o global das arrecadações do anno de 1910·, conoorreram prin-
ci·pitlmente os seguintes . artigos: fumo - 7. 09'8 :820$1"5•5; bebidas -
7 .827 :11.3$365; phosp;horos - 8. 320 :554$ ; sa l ~ 4. 301 :678$715; calça: 
dos - 2·.-036 :·589$800; conseTvas - 2 .116 :323$775; chapéo's - r éis 
2. 091 :126$700 e- tecidos - 12. 395 :633$47·5. 

Est•tistica llos 
imposto9 

de COJlSUUlO 

ü .. commercio exterior eíevou-se em 1911 a .uma cifra nunca a ttin- Commercio ex-
gida no Brasil . 
·· A ·importação e ex·portação reu·ni·clas, em seus valores glo•baes, no ul-
timo. ;riennio, constam dos seguintes algarismos: e·· 

rn·ii ·:::·:::: :: :::::: :::: ; 
1909 . ' . . .. .. . ' . . '. ' .... . . . 

. l. 799 .. 488 :186$000 ou 
·. 1. 653 . 276 :592$000 . ou 

1. 60.9 . 466 :19 7$000 ou 

:f 119.783. 7.02 
:f li0.963.561 
t 100 .863 , 794 

· Nestas· sommas · fíão foram ·computadas . as esp.ecie.s m etalli c[!:·s, ·. 
A' ."excepção do a nno d.e · 1908 , i.nfer!or. a.o set1 .antecedente, . todos os 

m a.is, no ultimo dece-nnio, accusam um ·a.ug!llento ·a nnual, sempre creScE!lite, 

terior 
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do valor do nosso commercio exterior. Mas, tomados para comparação 
os termos extremos do ultimo decennio, '110 mesmo .paÇlrão invariavel -
ouro - .verifica-se que o commercio exterior em 1911 .r epresenta sobre 
o de 1902 um augmento •corresponde_nte á 100,6 o/o . · 

Tambem, pelo movimento ~lo nosso commerdo exterior, que corre.u 
tão auspiciosamente, pôde •ser apreciada a situação .aos nossos saldos in-
ternacionaes, faotor 1pod.eroso da estabilidade do v.alor da nossa moeda. 

As· exportações atÚngiram iá cifra de 1. 003 :924 :73 6$, correspondente 
a :E ·66.8318.892, contra 939.413:449$ ·ou :E .63.091.'546, em 1910. 

A differença para mais foi, pois, de 64 .0511 :287$, em moeda nacional; 
valendo 4. 300. 7•52, em dinheiro esterlino. 

!Tomando os algarismos que re·presentam a exportação de 1·909, anno 
que marcou .periodo de excepcional expansão nas trocas internacionacs · 
do commerc!o, verifica-se que, depois da pressão de 1910, se accentúa de 
novo a tendencia ascensional, tendo sido •CJJUasi attingida a cifra do valor 
da exportação daquelle exercido. 

·Estudando a causa desse augmento na quanUdade e valores dos · pro-
ductos nadonaes de exportação, apura-se que o ·cafoé, •que fõra, ·aliás, o 
maior factor da ·depressão notada em 1910, foi eguaimente agora o maior 
faictor da elevação. 

Assim 'é que, emquanto em 1910 a eX'portação desse producto accusa 
o valor de 38·5. 493 :560$000 .ou :E 2S.696 .•41•3, ·em 1911 foi de 606.528 :949$, 
ou :E 40. 401. 206, dana.o uma differença para mais de 2•21. 035 :389$, ou 
cerca de 60,4 o/o do valor da expor.tação. . · 

Embora com cifra inferior á ·do .anno de 1910, avulta no valor das 
exportações a ·borracha com 22,5 o/o, a herva matte ·oom 3,0 o/o, couros com 
2,7 o/o. cacáo com 2,5 o/o, etc. 

®m seguida ao cafê, apparecem con{X)rrendo para o augmen•to ela 
exportação em 1911 o algodão com M. 6<4J6. 909 l<ilos, no valor de réis 
1'4.17014 :1'4;6$ contra apenas· ll.1t60.0712 l<ilos, valendo 13 . 4.5.5 :.67'4$ em 
119110; 0 ·caoáo, com 2,9 .1'57 ;15:719 \kilos valendo 20 .167·9 :1209$ em ·19110 con-
tra 134 .c91914. 013;7 v·alendo .lM .16'6'8 :017$ em •1911 e a herva matte, que 
accusou a exportação d<i 61 .18'314 ..41416 kilos no valor de- 12·9 .'7'8'5 :0'20$, om 
1'911'1, so1br·e 5•9. 3160. 21•9 kilos no valor ide 219. orn :Si.9$, em 1910'. 

As peUes, aocusando maior quantidade €xpo1,tada, 12. 7,97 .1909 kilos <im 
1911 .contra .2 . 6·915 .. 9.83, em 1"910, produziram no valor a diHerença ·para 
menos entre 19.7'2·9·:•9•516$, em l9·U ' <i ·10A·9·5:6>6()$, em il91lO. 

Diminuiu em quantidade e, sobr<itudo, no valor da exportação a bor-
racha, cuJo ·commercio <ixterior accusou uma ·di.ff-er-ença para menos de 
1.50 .15716 :1414!1, equiv.al-ente 'á •füf.f er<inça entre a ex•portação d e 1318:54•6 .19170, 
kÜos ·em .119·10 contra :35. 5•419 .1'27 kilos em 19<1'1. 

Accusaram tambem dinün·uiçao: o assucar, com ·58 .. •8;23 .16·812- kilos· no 
valor d'e 10 . 605:12148$, em 1910, .contra 13·6.2018 . 3ü-1 kilos no valor d e réis 
6.1.312 :1füo,$, <im '1911, e o fumo em 3'4 ~ ·14·8 . 177•9 ltilos, valendo 214.13·90 :·682$, 
em 1'910, contra 1>8. 4,g,9 .1.2.2 Jdlos .no v.alor ele 14. 53,5 :°'17$ , em mm, que 
pr0duzi r aJm respectiva mente ·as 1difoferenças para menos d e 4.14'7'3 :03·8$ e 
9 .18.515 :.616:5$000. ' 

1C0Ín os couros deu-se o ·contrario do" observado com as pelles. T·en-
do •sido .m<inor a exportação em quantidade, 34 . Of>8 .•8,2.5 kilos, em ·1910, 
co.ntra : ,31 .·~3'1 .. 69,S kLlos <im 1'91•1, produziu' maior renda, ·dando a diffe-
rença r\'.ar·a mais de 87·2·:·315'4$ enc ontrada <intre o v alor de 1910" que foi 
de 216. IJ.i4·2 :3;211$ -e o de 1'9\1.•1, na lmpor.tancia de .27. 014 :1675$000 . 

·1}.. 'importação ·em 11.Hl foi de 7,9,3 .. 361 :·564$ contra 713. 8>6,3 :143$ em 
1'9110 <i ·51912. 8715 :·91217$ ·em l.19019, ·OOl'l"espondendo r espeC'!ivamenfe a libras 
52.798.011~, 47.871.197'4 e 3).1139.354, 
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Destes.· •dados tomados co'mparativamen t~. verifica-se que se avo-
lumou tambem o movimento <le comp11as 'no exter!-or,, sendo muito maior 
que -a do anno de 1910. · 

De 190•6 rpara cJá a importação segue .uma escala ascend.ente, poden-
do ser ·exp'l-Fcado pelo u1atural d·e~envor.~.\inento do ;;onsumo e çonseguin-
temente da população. 

A -exportação, é ·certo, .não -apresenta a mesma csta•bi!idacle neste 
movimento -ascendonal, mas isso .não traduz fraqueza economica do pa!.z, 
cuoo progr-es·so é um facto in-dis;;utivel. 

Sobrele-va,m, iporém, aos demais, .dous artigos, na exportação na-
dona,I o •oaifé e a horrac11a, e a instabilidad-e de suas cotações se reflecte 
aooentuadamente nas trocas ·interna.cionaes. 

A di~f.erença· entre os nu-meros que indicam -r.espectivamente os va-
lo11es da exportação e importação nos dou-s annos, foi da ·quantia d-e réis 
il•l0.15·56·:,4160$, ou f H.0'40.:81716 -em 19111 - menor 7,7 ·% que a de réis 
~12-5 .. 2·50 :/3016$, ou f 115 .•21'9. 517'3. em a_,910 e menos da meta-de <la di.ffe1·en-
ça em 1•909," que foi ·de '1·2·3 .rn4· :?14·3$000'. .' 

·A 1di.ffer-ença seria ainda mais sensivel si os pi:eços do café não 
viessem üobrir a •baixa -soffrid.a nas -cotações da ,borracha. 

INo commercio -externo ·de especies m -etalli·cas, o exe11cicio de ··1-9,ll: 
rupreserrto.u um decres:ei.mo ele importação e um ac·cresdmo de exporta-
ção nos valores -respectivos ·ae r218. 018 :•5·616$ e 3. 911 :87:2$, em confronto 
co:m o exerci1cio anterior. 

!Et'j'ectiva,mente, emquam•to que em 1910 importou-se 1.415. 014 :303$, 
em 1'9111 apenas se importou a · quantia de 116 .-99·5 :'7137$000. Quanto ã 
cxport!\ção foi ·em 1'911 -ele 36 .r4•21 :.31214$, contra 3•2 .-50•9 :i4512$ em :).-9'10. 

Expnessando englobadamente o 1riovimento geral d?- exportlO!ção e 
importação, comprehendi-dos mercaidorias e especies metallicas, · t emos 
ém 19:\-1 a exportação no· va)-or de 1. 040 . 34fi :Ofi0$ e a importa,ção cor-
respon«jlente a 910. 357 :'301$, produzindo o saldo de 129. 988 :759~000. 

Em 1910 a -exportação attingiu a 971. 927 :9 01$ -e ·a importação a 
858 .!877 :456$, dando o saldo d•e 113. 045 :4415$ . A differença para mais 
no salao de 1911 sobre o de 1910 foi de 16 :8 43 :305$000 . 

Deste ligeiro exame -dos a lgii,rismos indicativos <lo nosso commerc!o 
exterior, ·pó·deese concluir que o paiz progri<le --economicamente, som-
1nando todos os saldos, neistes .ultimos lÓ ainnos, a elevada quantia de 
1·5•2. 000. 000, o que revela um a grande expansão economlca e um grande 
augmento de producção. 

'Expirou ·em ·31 de dezembro -de 1910 o antigo -contracto da extracção 
ele loterias .nacionaes com a -Companhia ele [.,oterias Nacionaes <lo Brasil. 

O Governo, por;ém, foi autorizado, em fins daquelle mesmo anno, 
pela lei orçamentaria ·n. 2. 321, art. 31, §\§ 11 e 12, a chamar concur-
rencia publica para o serviço das loterias nacionae·s, caso a antiga 
companhia não se sujeitasse -ás modificações' impostas. 

Consig.nando o mesmo orçame·nto da receita a verba proveniente da 
extracçRo das loterias, a autorização legislativa ao Governo tornou-se 
obrigatoria, não podendo a me-sma renda incorporar-se á receita geral 
da Republica, sem que o m esmo serviço de extracção de loter.ias fosse, 
ele novo, restahelecido. 

Em 16 ele fevereiro de 1911 celebrou"se novo contracto com a mesma 
companhia, moldado nas bases . do anterior pelo prazo de 10 annos, 
r econhecendo a companhia o -direito d-o Gov1erno á cauçã,o de 500 :000~, 
já estipulada no antigo e obrigando-se a recolher, desde . 1 de janeiro 
a quota destinada á fiscalização, bem como a contribuição qi'linzenal, 
durante o·s 10 mezes de março a dezemb1:0, ela quait'ltia de 12 :5 00$, ou 
ao todo 250:000$000, 

Loteria9 e 
clubs ele mer-

cadorias 



C!ubs de 
merci>dori !IB 

.. Por esta fórma ·a renda ordinaria orçada no art. 1 o, tit .. . V, n. 31, 
da .lei' .o·rça!llenta1'.ia . não veiti .a: .:soffrer inenhuma diminúição. · ·· .. 

;Firia1rriente, para a boa execução do co'nfracto · ~ co11veniente e 
efficaz fiscalização, foi expedi.do o decreto n . 8 .1597, .. de 8 âe mar(;o do 
mes:mo anno, tendo sido . approvaclos lJrevhünente os planos ela Companhia 
de (Loterias Nacionaes. · · 

.Durnnte . o , a·nno. de 1~11 foram fe itas 244 extracções, tendo sido 
pagos em t.empo· d évi·do todos os imp.ostos e saUsfeitas as d1emais· ·obri-
gações presc1~iptas nó contracto ceie.brado na · Procura.doria Geral · da 
.Fazenda publica. 

A fiscalização· dos clubs ele m ercadorias teve -por origem o <trt. · 36 
d a lei n. 2 . 321 , d.e 30 de dezembro de. ·1910, que veiu excluil-os da 
sancção -penal, em que :incorriam pelo exercício de um commercio não 
autorizado .. 

· Veiu,. pois, . enoo.ntrar a .Teferida 1ei um gram,de numero de casas 
comi:nerciaes, ·que illid.tamente .e:>0ploravam ·este genero de operaçõe,s. 

Para cpmpleta .effectivi·dacle do ·citado art ._ . 3•6 da lei .orçarrientaria, 
foi ·necessa1io . regulamentai-a,. baixando o Governo o· decreto ·n. 8·. ;598, 
de 8 de março d~ 1911, ·com as disposições co.ncernentes· á . venda de mer-
cado.rias mediante sorteio e á respectiva fiscalização. 

Este satisfaz amplamente .ao,s f ins a que se ·destinava e .. á natureza 
dos serviços sobre os quaes provid·enciava, como, aiiás attestam e ·con-. 
firmam os r elatori OG dos fiscaes dos clubs de m ercado.rias·. 

. O .novo ser.viço lega'!izando .• e fiscalizando este .processo mercant!! de 
v:en,das veiu moralizai-o em todas as dda:des onde ·Se faziam c.Jubs, ga .. 
rantindo os · interesses 1daquelles que pr:ocuravain, •por este processo, aid-. 
quirir objectos dé ·que ·pre-cisavaJm, s em des·confiança . da·s av,enturas dos 
as•tu tos. 

· · A' ·Superinten.dencia dos clu bs ·está aHecto todo o serviço de &c·a-
li.za~ão.•dos ·cl:.!bs n esta Capital e ·em Nictheroy. 

No.s Estados estão . sob a · irnmediata suibordinação das delegacias 
fiscaes . 

Iuspectotia 10 .Serviço d.e ' Inspecção : e íDefesa Agri·colas continúa a desenvoiv·er. 
D em 'todo ó t erritorlo nacional a prapaganda, por meio· de {!emons>trações 

- e · , efeza agri- pr.aticas e pela distr1buição de '.folhetos cem tendo ensinamentos uteis so-
colas bi".e questõe;;; .concernentes '.á agri·cu.ltura, •elas vantagens da lavoura · me· 

canica, ao . 1nesmo t empo ·que procu.ra -colher elementos .para o . fovanta-
men to da .npssa estatística •agro-pecuari-a. · 

D.~frante ' o a nno findo {ora.m füstri·buidos •gratuitamente •pelos ' J.avra-
·elOres ,.nos diverlSos Estados ·da Uniãio 216. 887 kUos de sementes sel·ec-

·' ci0<natlas, ·1~ •9 .16'69 .bacellos de videiras e 31. 9147 mudas "ae arvores. 'fru" 
tiferas . 

• Est:á·· ein ·ensaios urn···plaÍ10 .a.e . comba·te pa1'a a externii:nação syste-
1naüca das formigas, ga:fanhotos e outras prag-3Js qu.e hlf·es tan1 as .plan-
t a s e cultm'as. -

O Góverno t em procurado aÍ1i.mar e promo ver, com o · maximo em-
p'enho', o ileserivolvi'mento da .. cultura elo trfgo . 

<Está ·verificado q:.ie "as nossas ·condiçeeB de solo ·e clima são <par-
ticularmente pro,pLcias p~ra a ·çultura economica des'sa precio'sa gra-
niin"ea. 
" " E' auspicioso o movimento que, sob o es timulo .da propaga nda of-

J'.ÍCiá,1 ·~ •dos •pre1ili-Os 'e auxí lios ·conc.edidos •pel.a União · a os agricultor·es, se · 
ope1:a; a ,:fayor .da .cq)tura· do tri·go, especialmente no •Estado d o Riu 
Gran·de do ·Si.JI, 0<ncl e ··cerca .•de 4,3 . 000 ·familias se acham matriculadas no 
r{!g•;stro ele planta:dores ele trigo e já é notavel a ·pro.d·:.icç.ão-. " 



.~~s ag·Úcultor~s são ·111fnistr~das p~r fonccionarios .para _ tal tini _ d~, 
slgnados, instru·cções pra:ti-cas so-bre a -e.sco.lha dos tei'renos, preparo" -Oas 
terras, a d,ubaçã_o conveniente, escolha e · S'elecção das sementes apro•pria• 
d{ls, 'épocas das sementei1'as -e colheitas. 

As -reformas •po.i· que ·pa,sso-u -o Museu, !Nacional visara~ .a1)1).àrelhai· -Múseu 
esse es tabelecimento . para, · sem . 11red:.iizo d·e "ma funcção de mostru(l.rio Nacional 
classi.co · dos tres reinos .c1a natm:eza, ser um orgão ·consulüvo do ·Minis-
teri-o da •A-gr.õcultura, · intervJpdo mais ef-fi-cazme'l'.lte .no desenvolvimento , 
economico do paiz por meio •de •estudos ')YSteynaÚcos sobr·e a nossa '..f lora 
pàrasi'taria, -s~bre as· molestias ·que atacam as -plantas e sobre os in_sectos -
uteis ou ·no-civos âs ·mesmas. 

· Apezar · 'de .não se · achar.em ainda ·conclui-d-as as obras d-e remodela -
ção do velh o edifício; t-0-davia, · f'.mocio-naram regularmente .. no cui·so ··do' 
anno findo at3 ·diversas <"ecções ·e •labomtorios j'â 'irn;talla;dos, sendo feito; 
gl·a·nde numero de analyses e pesq·uizas, r espondidas -diversas ·êonsultàs de 
lavra,dores sobré assumptos agri.colas e indi-cado "º tratamento mais con~ · 
veniente para debe!lar as molestias de . certas plantas-. · 

As -coUecções entomolog-icas têm sido enriquecidas .com a acqUisição 
e -éollecta de d ive1·sas especics -de· insecto~ in:di-genas ou exoticos dos mais 
damnin:hos. · 

ÍForam distribuídos ·pelos agriculto1'es exempla res· impressos conten-
do formulas e instr:icções· sobre o emprego de meios preventivos e sobi'é ' 

- a · applicação de insecticida,s mais e.ffkaz-es para a ·destruição dos in· 
sectós -no·civos, ·or.ganizado o novo CHorto íBotani·co· e, -_nos diversos- labo- ' 
ratarias, ·foram "estud31das e examinadas ' ,todas as amostras de 1n·odu'ctos 
veget acs remettidas' pelo Ministei-io da AgTicultura. · 

. Reforma-do por d·ecreto . n. 7 . 8'418, d~ 3 de fevereiro de . 1911 0, o Jar- .Jardim Bota-
dim Botanico acha-se a·ctualmente dotado de grandes melhoramentos, a nico 
maior·. p_arte dos -quaes se ·ultimar-am-. no ·çorrer de 19-11. 

O regulamento a.p-prôvado •por· -aq:ielle decreto imprimiu ·a esse es- · 
tabelecimento scientifico fe·ição ·completamente riova, -não só -pela rcmo-
clclação . ele anti'gos -serviços, como pela cr-eação de outros. 

InfpÓrtantes ·trabalhos de saneamtnto e drenagem ·foram exeéútados, 
sendo augmentac1a de mais tres 11ectares a .f1r-ea do 'J ardim, rior :aterro de 
pa'llt a-no·s- N9vas-'.edifLcações foram levanta-das, dentre as quaes avultam : 
o pavil!hão onde' funccl.nnam o '.La:boratorio -àe Chi:mica Agrícola -e a sec-
ção · 'de IP•hysiologia Ve10rntal .e ·Ensaio ae ·Sementes; a casa •do director e 
o- edificib ·em que funcdbna a Secretaria. no qual se acham t:i.mbem 
hi·stallados o Her.ha'rio, o Muse,Li, a •Bib•liotlleca e a Se•0 •cãn -de Botanica. · 

IJlá· se,, acha-_ -or•ganizado o catalogo das plantás -d.o Jaicdim, ·em hum-e-
ra d•e 4 . 0'217 · es·pectes . · 

Para dirigir o Jardim . foi -contractado o Sr . u. !R. Willis, conhecido 
bota.nico c especialista em culturas tl'opi·caes, ·func.cion.a1:io· g rad.ua;do . do : 
qua_d1·0 elo pessoal te(;lmi.co do·s tl·ar-dins reaes de Kiew, Russia. 

o · IHor to ·/Florestal, '-que constituia a antiga Secção ·· A,e:ronomica ·00 
Jai'-d'im .Botani·co •e que ~ ·haj.e '..!ma repartição autonoma, j 'á possue em -
cul turas entre arvores florestaes, fru ti feras e ornamentaes . 2,s.9 espe-
ci'Cs. ·~endrol-0g·ic3.:s . 

Seus viveiros produziram lia a!uio findo 4414 .'7'24 mudas ·de arvores 
envasaàas, convindo notar que a primeira sementeira foi -feita em 30 de 
março de 1911. 

Só no g-enero - eucalyptus - poss:ie o H-orto 512 -especies e 6·~ do · 
ge\1e1~0 ___:_ áca··cias. · 
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Ba alli pla1)taclos diversos )Josques ele especies puras productora,s 
ele rilacleiras · de const'rucção, esperando-se que a producção de mudas 
de arvorelS alcance no cor.rente a1wio a um milhão. 

O Ensino .Agronomico, creaao pelo decreto n. 8. 319, de 20 .de 
outubro de 1910, tem tido, de accôrdo com as ·dispos\ções orçaµrnntarias, 
a maior diffusão e tomado .consideravel incremento, sendo jil os resul-
tado,s colhklos os mai1S p.romettedores e satis.factorios. 

A's escolas e aos aprendizados têm accoTri.do muitos candidatos á 
inatricuJ.a, tornando-se ne~essario, 'á vista ª" qu·e dispõem m respectivos 
regulamentos recusar muitos delles; isto patenteia ·que vae ·despertand(} 
no seio das classes productoras a instrucção technica e profissional, 
base do aperfreiçoamento e progresso de .qualquer industria. 

Os tral}alhos para a inrstallação da Escola Superior de .A.gricultura, . 
suja ·sêde é nesta ·Capital, Já vão bastante adianta:dos, sendo possivel 
que se · faça a sua inauguração no proximo mez de setembro . 

A Escola Média ou ITheorico-Pratica da ·Bahia, installada .no edifi• 
cio elo antigo [nstituto Agrícola J3ahiano de accõrdo .com a autorização 
legislativa, j·á s•e acha funcciona,ndo regularmente, havendo 56 alumnos 
matriculados . 

Annexa a esse eistabelecimento está funccio·nando um aprendizado 
agricola. 

A Esco)a Média ou Theorico-Pratica elo Rio Grande elo Sul, tambem 
está funcci0nanelo com regular frequencia de alumnos. 

Pelos cl:ecretos ns. 8 .1872 e .S. 940, de 2 e 30 de agosto· de 1911. e 
S. 972 e 9, 514, de 10 de abril do carrente anno, foram creados mais os 
segulntes f prendizados ag.ricolas: de Tubarão, em terrenos doa;dos ·pelo 
Governo do Estado de Santa Catharina; de Satuba, na antiga Estação 
Agronomica e Posto rz:ootechnico ·em Santa Luiza do Node, cedida 
pelo Üoverno do ·Estado de Alagôas ; de Igarapé-Assü, na antiga Estação 
Experimental Augusto Montenegro, cedida tambe1m pelo Governo do 
Estado •do Pará e o de Guimarães, no Maranhão, confonne autoriz:ação 
contida na lei n. 2.544, de 4 de janeil'O de 1912. 

Para esses estabelecimentos já foi nomeado o pessoal technico ne-
cessario e estão em a;ndamento as obras indispensaveis para drepositos 
de machin:+s agrlcolas e construcções, adequadas a uma exploração 
rural bem o.rganizada. . 

· Dos aprendizados agricola,s d e S. Simão, ·Estado de S. Paulo, ele 
Barbacena, , no Estado de Minas Geraes e de S. Luiz ele Missões, no 
do Rio Grande do Sul, creados por · decretos .anteriores -.e a que me 
referi ma •"flensagern que tive a honra ·de vos apresentar na passada 
legislatura, já estão funccionando os dous ultimas, have.ndo-se providen-
ciado .Para a i·nstailação do primeiro. 

·Fo11am •tarnbem ·crea,dos por decretos ns. 8.729, 8.93•6 e 9.129, de 
7 e 21 de junho, 30 de agosto e 22 de novembro de 1911, e 9. 334, 
9. 410 e 9. 514, a.e 17 de abril do cor-rente a:nno Ors campos de d·emonstr.a-
ção: de Macahyba, no Estado elo Rio Grande do Norte; do Espirita 
Santo, .no Estado ela ·Parahyba; de Lavras, no Estado ele Minas Geraes; 
de Xirlrica, no Estado de •S. Paulo ; ele S. Christovão, no Estado de 

. Sergipe; d1e Itajahy, no de Santa Catharina e o de Itaocara, no Estado 
do Rio de Janeiro, 

Destes, ,estão i·nsta!lados e appa,relhaclos com os imprescindi veis 
instrumentqs a;grarios, os mais modernos, os dous primeiros, tendo sido 
i.nicütdas Vftria,s culturas, que dera,m satisfactorios i·esultados; quanto 
aos elemaiis prosegue-se nos trabalhos de installação, tendo á sua frente 
pessoal idoneo. . . 

A instrucção profissional agricola, a cai·go de professores arnbu-
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lante.s e i·t1stru ctores agricolas contractados, disseminados por diversas 
zona.s ·do paiz, ele accôrdo com as producções, tem tido o 1naior impulso 
e clarão brevemente os proficups T•esu itados que ela mesma jruJtificacla-
inente se .esperam. 

Po.r de.eretos .ns. 9.083, de 3 de novembro, e 9.265, ele 28 tle 
dez·embro ·de 1911, fo ram creadas duas escolas ·permanentes de lacti-
cínios, uma em S. João d'E.t-:R'ey e outr•a em BaTbacena. 

As providencias para - ins\allação desses estabelecim entos, que rele-
vantes serviços vão por · certo pr.estar á i·ndustria de lacti cinios, 110 
Estado de Minas, já foram fornadas , t endo sido nomeaJo 0 pessoal 
tecbnico que vae dirigil-os. 

Barticularmente einpenhado em fomentar o aperfeiçoamento pro-
gnessivo e o cleisenvolvimento d:j, industria pecuaria no Brasil, o Governo 
tem p1'ocurado disseminar pelos centros pastorios postos zootechnico.s 
e fazendas-modelo ele criação, cujo objectivo é estudar theorica e prati-
camente todos os aissmnptos rel&tivos ll. criação elo gado e melhoramento 
das r.espectivas raÇas-. ·1 

Já se acha installado o Posto Zootechnico de Pinheiro, no Estado 
elo Rio de Janeiro, e em co.nstrucção o ele Ribeirão Preto, no EstaclO' 
ele S. Paulo, e o ·de .L1tges, no Estado de Santa Catharina, mo.delados 
ambos pelo seu cong.enere de .pinheiro. 

As fazeindas-modBlo de criação, instituidas pelo decreto n. 9. 217, 
de 18 de ·dezembro de 1911, visam cliffundir entre os criadores os. 
conhecimentos de zootechnica e hygiene do •gado e se propõem a fazer a 
selecção systematica elo gado indígena das diversas especie~ uteis a 
aclimar e multi.plicar an imaes ele raças européas aperfeiçoadas-:" julgadas 
capazes d:e melhorar as espe'Cif'S authoc·tones e a JH'Oduzir cavallos elo 
typo e apropriado ll. remonta .ijas nossas foTças militareis. 

Já existem i·nstallados dous Bstabelecimentos dessa natureza, um 
no Estado do Paraná e outro po .Estado do Rio .de Janeiro, devendo 
inst·allar-se ·o terceiro, brevemilnte, no municipio de Ube.raba, Estado 
ele Minas Geraes. 

Os rebanhos que esses estabelecimBntos postsuem .são <numerosos e 
' selectos e apropriados ao fim a ·que e destinam, constituidos 1Jor a nimaes 
finos de raças européas es·peclalizados p'ara detBrminad.as .funcções 
economicas . 

• 4" 21 elo mez transacto fo i inaugurada, solemnemEnte, a Escola 
Média ou Theorico-Pratica de Ag.ricuHm,a, annexa ao Posto Zootechnioo 
Federal, na estação de Pinheiro, esta;ndo matriculados no 1° anno do 
respectivo curso 35 alum.nos. · 

Attendendo ao clesenvolvim·ento que v·ae tendo no Estado do Rio 
Grande do Sul a cultul'a elo trigo, e, de accôrdo com a lettra k) do 
n.rt. 72 da lei n. 2 .1644, d·e 4 de janeiro do corTente anno, tomei a 
resolução de crear no municipio ele Bagé, naquelle Estado, um campo 
ex·perimental para cultura elo trigo, tendo arínexo um Iaboratorio ele 
ex·arnes chimicos e biologi'c{)s. Esse instituto, espero, brevemente estará 
funccionando. 

O Governo cogita ainda da creação de mais dous campos de de-
monstração, em propriedades particulares e ae uma esco1ai de horti-
cultura, em local apropTiaelo. · 

Com isso julgo ter satisfeito as mai.s urgentes disposições contidas 
no citado decreto, que creou o ens ino agronomico, aproximfendo-nos 
assim do fim collimado. 

E.ste serviço, que só em principios do corrente anno fi.cou definitiva,. Serviço 
mente installado, VaB ·prestando assig:nalados serviços ao desenvolyimento d Veterinaria 
ela pccuaria nadonal. ~- e 
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· .à,cfi~m-i;'e ·"lFJl'~jli,;adas e funccionanclo '.regulaÍ'!ne-nte toda.s . as -inspc . 
ctoria;S veterina:ri:j,p qistri•b.uldas pel'os cliversos. Estf!)dos da 1Repub.Ji.ca· . .. 

•Foi' 'creaad ém ·:J3ello Hort.z·ónte, no Estado ·de Minas, un1 Posto dé 
Obs·ervação tenc1o ~nnexa uma enfermaria ,para •animaes, devendo:· ser 
installados no ' ~orrente an.no ú1~is dous postos ·Veteri•narios, em Cah1po.s 
é tiii Victoria, na~· JEsfaJdos do Ri-o ele Janeiro e :Espirito 1santo. 
. ,As . obra~ Cio e~ificio do .embarcaclo'uro ·e .desemban'cadouro de: gado 

no ·portei cjó Riq de Jai;!eko já ._fo_ram ·i9iciadas. . · . - . 
Junto á . ·i qsp~ctoria foi installaclo, _na ctdad.e · de Florianopólis, Es-

tado de Sant.,_ Cathar.jna, um instituto Pasteur, seguilido -para a mesma 
ci:dade uma . .com.1nissão com instr.ucções org:;i.1Íi:oadas :pela directoria para 
dar combate á . epizootia d·e raiva qu_e, _d·e algum tein1)0 a .es_ta parte, 'fla-
golla com l;l:ltensidade o gado .da r.egião llttoranea daquelle .Estaqo. 

:Têm sido di,strJ·l;J\liÇios, gratuitamente, . aos criadores, sõros e v:aeci-
nas .. diveFsa;s, .. -prevenüvos .·e cµrativos ·das ;epíZootias mais . coni.mm1s aos 
animaes dom.esticos, l:>em como ·attendidas ··com· pres-teza a.s: requisições 
dé prof.issiOJlfl.êS veterinarios ,para. :providenciarem · sÓbre o tr'atamentõ e 
prophylax.la .das molestias reinantes. 

so·b a presidencia do !Ministro .da Agri·cultura, reuniram-se nesta Ca-
pital, .em fj•n,s d·o anno vassado, ns d·elegados dos governadores e presi-
dentes doil Estados para accordarem sobre as <bases ·d·a · 9rganização de 
um serviçÓ · de polida san'i•ta'rfa. animal effectivo em todo o tetritorio da 
Rep\j.b'!Jca. · 
,.. Convjjlado, o Brasil se f·ez representar no Congresso ele Polida Sa· 

nitli.ria 4-Pimà.l e Med.icina Veterinaria que, por iniCiativa do GoVerno 'da 
Repµ·blica Oi1'enta1 do UI'uguay, deve nest~ data · estar· reunidô em Mim-
tevjdéo, · ' · 

· A Di·rectoria de Meteorologia ·e Astronomia, .a cargo do Dr. Henri· 
que ·M;ori.ze, continúa. a dar exeÇução aos <trabalhos technicos ·que lhe ·es-
tão oeqnflados, qu·er no ·qu·e contende com a astronomia., q:uer· em relação 
â;s observações . rneteor<ilogicas •que, no ponto c1e vista. agricola, co-nstituern 
uma de suas 'J)rincipaes funcções. 

No: correr do aniro findo forn,m . crea<las e- .instaÚadas 3·2 estações 
meteorologicas e ·p.luvi<lmetrica.s de diversas classes, não tendo .sido :pos-
siv.el, .por f.a lta -{!e .pess-oal idoneo nas ;localidades -onde seria vantajosa a 
colloc·ação 'd·e -estaçõ.es jl.essa natureza · e, tambem, -pela d·emora com qu·e· 
os fab;·icantes .fa.zem a entrega do matm·ial êncommendaclo, a iosfaHação 
de maior •numero. · 

Apesar· disso, o serviço vae se desenvolvendo·· progressi\iam ente ' e é 
licitei affi'rrnar-Se que dentro . de POUCOS ' an nos 'j)OSSUi:reinOS dados SUffi-
cieiltes ·.P-a1'a · caracterizar o cli_ma de todas as rcgiõ·es do terrrtorio · aa 
R epublica.- · · · 

No intuito· de. se obterem iiLfórwações ~eguras sobre as condÍÇões · cli-
matologicas sobre Mattó Grosso, Goyaz, A,mazonas & Acre, serão : breve-
m.ente . fqndada_s estaçõe,s.. meteorolog.i-cas n~ssa região .. centr.al do paiz. ' 

' Os a.ppàr·elhos sismographicos, .Jna·n.ti.,dos em actividade, ·registraram, 
d.urailte o anno ün<lo, entre gmn des .e pequ.cnos ·s\srµos, 22 abaios, cuja 
publicação foi - feita em boletins · impressos e m mimeographo e dist·ribui-
dos .Pefos intêressados. · · · 

o sei:viçó . 1horàr.io continúa a . ser executado sem interrupção, t endo 
sido feitas as observações meridianas do so l e das es<trellas, necessari·as 
á dete1:nünação das constantes d'a hi1neta das ·!passagens e 'ªº •estado a.b-

. s'óitito ··do pendu·lo : principal: · · · · ' ·· · 
'l'·endo-:;e verificado· a ·utilidade de se -remover irara local ·mais a.pro-



1p.rlado o Observatorio Astrnnomko, foi . escolhi!IQ .para · tal fi·m: :.o: mót<t'O 
·de S. Janu:i.i-ló, füigivdo o mais aidequado para $éde da dir"<'t-0da .• · · 

Realizadas as desa1n·oprÍações necessarias e concluidas · as obi'as do 
.novo edifició, já. Jniciadas, a Secção d·e Asbronomia e Geodosiá '''pocle:râ. 
d·esenvolv·er melhor e mais co.nye"ni'entemente a s·ua acÚ'vida;de: · · 

De accôrd-0 com o regulam,ento . anhexo ao decreto n. ·s.537, de 25 Introducção 
cíc janeiro :de 1911, entraram no paiz, ,procedentes da Europa, · Asia, Es-· de animaes re· 
tacl-0s Un.idos ·e Argentina, 50.8 a:nimaes de .d·iversas ·<lS.pecies de raça:s. productores, 
clestihad-0s .a reprod'ucçãó .nas pr-0prieda;cl·es ele 103 cria.dores, nos Esta- com auxilio do 
dos de s·. P·aulo, Rio de Janeiro, Minas, ·Paraná., íRio Gran:de do Sul; Governo . 
Amazol)as, Bahia, ·Pernambuco e Ceará. e no District-0 F ·ed.eral. Transporte no 

Foram ·concedidos •transportes para 1. 093 an imaes diversos perten-· paiz 
cent.es .a 138 criacl-0res. . . · . Registro 

· de lavradores, 
As tnscrivções já. effectuadas neste registro alcançam 480 .. profiss.io~ criadores 

tiaes .agrl:colas. e profissienaes 
:Esse registro vae tendo gra11de acqeltação·. de industrias 

No intuH,o d.e facilitar -0s meios ld·e se assegnrar e garantir o direito 
s_obre a propriedade semovente, .foi, pelo dec'reto •n . 8. 899, de·. 11 d·e· 
agosto 'de 1911, i·nstltuido no .fMinisterio da Agricultura o .Registro e Ar-. 
chivo Geral de Marcas a 'Fogo para assig·nala~ anlmaes das especies, 'bo-
vina, oavallar e muar. · ·· · · " 

Esse registro tem tido fl-anca .aéceitaçã·o por ;parte dos ~teressados, 
já. tendo dado entrada ·naquelle Minis•teri-0 13. 7'74 requerimentos de cria-· 
dores e .Javrador.es ·rE!sidentes em diversos Estados da Ut:íiãõ solicitando 
registr-0 de inaroas. . . 

Pa:rn reger esse serviço foi pron:iufgado, PE;lo · decreto' 11. 9~45'1, . de . 
20 de março ultimo,' um reg.ula.mento es·pecial, ·tendo o Gové1'no em vis.ta 
promover !desde logo, segundo as 1bas·es es tabelecidas no ·;:eferi-do rcgu'Úi.-
mento, accôrd-0s com -0s ·Estados afim d·e . .que nos . muni,cipios . a ei.;ecução 
desse serviço fi.q1Úe a -0argo das ·camaras ·municipaes. 

O Gover.no, no . senti.do ·ae ll).es dar um caracter mais prntko e effi . 
cie1nte, tornamdo-os access1veis aos oriadores e . interessaidos, ·vaé·' 1iJodifi -' 
car o regulamento dos Registr.os Genealogicos de Anim~es,. afim de eri·ar 
o.s registros loca:es, que- ficarão a cargo das camaras munidpaes· o'u as-
sociações agrjcolas. 

connexas 
Marcas paru 

animaes 

Registro 
Genealogico 
de animaes 

<E)ss·e ramo <le servl(}o tem tido desenvolvimento ·basta,nte ., a'nima,dor Immigração e 
cprreS·PO•nden~d-0 a:o·s. i·ntuitós· ele sua m.anutenção . e aos cui·dados que ha c9Jonização 
mereci·do da administração pub)i.ca·. 

Enti'aram no paiz, dura'll'te o ànno '])assado, 15'3 .203 . pessoas, sendo 
133.616 iinmigrantes e -19.587 •passageiros. 

•Em média foram, portanto, ·rece.biÚos 366··•.immigr'antes por d·ia. 
Houve em 1911 um augmento, rio movimento immigratório.~· d.e 4·5.05.2 

pessoas em relação ao a:nno an~erior, e de 48 .'205 ·em ·confron;td com -0 
anno 'de 1909. · · · · · 

Foi ·registrada a ' entrada d·e 46. 7·54 ·immig1\antes ·porfog.uczes,' .2·1.o·oi 
hespanhóes, 22. 821 italianos, 1•3. 898 ··russos (ná · maiúrlá '.polacos) ,' 6 ·~ 233 
turco-arabes, 4.223 a llemães, 3.3.27 austriacos, i.34'0 ·rrancezes, ' i.116 
s.uecos, 1.. 045 inglezes e 15 .. -852 .,de 32 o'l1tras nacionaJi.da,des . · -_ 

Esses imm gruntes foram dassifi.cádos :· 78'.'021 ·espontaneos e 55·.595 
subsidlarios; agricultor;is 99. 811 e d·e . diversas profissões · 38 .. 80•5. · "·· 

A . todos que o solicitaram concec1eucse· o patrocinio .oliüoia:!; de· ac-

·. ~ : .' ~ •; •. 

•' · 
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eordo eonr as dl.spoa·ições reg.u)~mentares eni ·vigor, facijitando-se-lbes . cql7 
locação irnmediata, ·conforme 'eµas apUdões. 

!'.Essa oir0umstancia e o resuHado -.satisfl,Lctorio a lcançado pela maioria 
dos colo-nos eslabeleeidos niJ/S diverso3 nu·c),eos coloniaes e em varias lo-
·calidades t êm debe1'minaijo favorav·e;I repe~c-ussão no exterior, de modo 
a ·estimular a corrente ·em)9patoria para o Brasi>l. 
· No ann o findo ·a Dlrect0 r!a do S-erviço ·ele P-0voamento recebeu 4.765 
pedidos, 'feitos por . co'!onos ]pcalizados em 10.ucleos ·coJ.oniaea, para a vin-
da ele .parentes, ç.migos _e cpnhecidos resi-d.en tes €m paizes estrang.eir-0s . 

ICOl1Stitue, sem -d-uvi>el1a, pO:derOSO attractiVO paTa a V.inda d.e agricul-
tores esrrangeiros a facjl)-dade .na acquisição de lotes de terras de boa 
qualicllJ.de - ·em nucleos G.Qj-.Oniaes, em exicellerites -c-0nclições ele salubridade 
e producl:ividacle. 1 

!Para ·q,1e isso pl)c,c.e,da, o' 1Govel'no Federal e -Os governos dos illlsta-
dos preferidos pelos io711nigran tes têm, 1CQm to-ela solicitude, providen-
ciado no sentido de ·haver •sempre ·á disPosiÇão d-0s recem-chegados gra'.n-
-cle numero -de lotes rur_13.es, regularmente medidos c dema·rcaclos, conve-
nientemente pr-e parat!l-0s para a installação ' de agri·cultores como propri-
eta:rfos, ·e servidos po~ 'viação cl-e rodagem -que se tem construi-do ·em con-
dições de JPl'Opo r-cion:w aos :colonos •com.m-0d-0 e facil accesso a €atradas 
<1-e -ferro ·e ·cen•trns •C.ommerciaes. 

Actualmentc ·P.xÍstem ·em 'fundação 318 colonias ou nucleos ooloniaes, 
se ndo '.um no ·Estado do Espirita •Sant-0, dou.s no -Estado do !Rio de Ja-
neiro, dez em Minas Geraes, .nove em 18. >'Paulo, dez no IParan:á, dous em 
Santa C-atharina, tres ·no Rio Grande do •Sul, aMm de -um illas . immedia-
ções da Estação Legru, da Estra;da de 'F·erro S. 1Paulo-Ri-0 /Grand·e, á 
custa d-esta empreza' . 

:Gusteados pela União contam-se 118 ; :por -Estados, com aux>ili.o~ Pe-
cuniaúos dos oofres feda·-a·es, sete ; por ·Estados ·e ·emprez-as de vi ação, 
sem auxi lio pecuniar!o da -União, mas rece'J:iendo immigrantes encaminha-
.ias por esta, seis ; ·e por •Estados, sem -compromisso aJ.gum do Governo . 
Fe.deral, sete. 
· 1C-01n o auxi!i-o da 1União estão locà l!za:d-0s nesses nucleos 1\112. 3Rl0 co-

lonos ide ·quast todas -as nacionalidades européaa. 
!For conta ·prop·ria ou ~om favores concedid-0s pelos E'stados 1têm-se 

estabeleci-do tambem e levad-0 numero de lmmigrantes como proprieta-
rios · territoriaes. 1 

1Nas sêd•es ou povoações centraes que -s~ .têm fundado na maioria dos 
n.ucleoE coloniaes exist em escolas pu·blicas de inatrucção .primaria !bem 
fre9uenta;c1as, campos de demonstraçã-0, p-05tos meteornlog!e-0s, off•icinas, 
d,epositci,;i de instrumentos, maohinas e .-uten$ilios a-grkplas, a l1ém d·e casas 
comljl~Fdaes e pequen0s estabelecimentos h1dustriaes pertencentes a par-_ 
ti-çufarcs. 

4 producção obti-da pelos co.lon-0s que 11stão localizados com a.uxilioa 
feà·f! raies em nucleos coloníaes attingiu no ·apno passado a 7 .'6•5.2 :'93·5$·800, 
fórft .ar.versos productos que não ·puderam ser e-0ntemplad-0a n a estatis-
tlca organiza;da .pelo :;erviço do povoamento .d.o sólo. 

Na Mensagem a.o anno transacto ap rec)ei a utili-da>de e os frutos co-
!h1dcJF!, em a.lguns .Estados, por p_arte <leste 1 serviço, graças aos me;thodos 
cspéclaes -empregad-0s pela sua directoría. · 

C-reada essa repartição por força ·ao ,ffecr·eto n, ·8. 012, de 20· ·ele }unho 
de 1'910, a experiench e as necessi-dad-es qa economia ihdi·oaram varias 
modificações ·que foram J.ntroduz!das pelo r decreto n. · 9. ·21·4, -de 1-5 de 
dezembro de 1911, •que actualmente a rege. 

Na alludida Mensagem, referi-me aos resultád1:>s auferia-0s com a 
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pacificação de varias t-r·ibus em iMatto · 1Grosso, Paran;â e Espirita Santó . 
• Hoje tenho a satisfação, não só de confirmar esses factos, como assi•gn ã -
lar-vos os resultados da a<ição civilizadora sobre os · aborígenes em ·São 
Paulo, Mi.nas Geraes, Ba,hia, Maranhão, '.Par·â •e Amazonas, bem como ds 
trabalhos •de assistencla aos ·indígenas do -Rio Grande •d-o Sul e de · todas 
as inspector.j.as · em geral. i _ · 

Em ·S. 1Paulo, os iKaingangs, ·consl·clerados irreductiveís, cu•jo obsta- ' 
culo ao desbravamento do .sedão só poderia ser arreda<:lo pelo seu ex-
termínio, segundo 'Uma .corrente ·de o.pt•nião, devido aos esforços e devo-
tamento dos fun·ccionarios da inspectorla, que, por .cerca de um anno, es-
tiveram Internados na matta v-irgem, . acham-se agora •pacificados, tendo 
estado, em numeroso grupo, entre homens. mulheres e creanças, nó acam-
pamento do .ri·beirão dos Patós, a pó.uca ·<distancia da estação de Hector 
tLegru, da Estrada de •Ferro /Noroeste do · !Brasil. São 'homens robustos, 
dO'ceis ·e obedientes, de grana.e activldade e intelligenoia, com enornie de-
sejo, patenteando a ·cada momento, :de imitar os nossos ·usos e costume,s. 
No LEstrudú de 1Goyaz, o resp6ct!VQ inspector emprehendeu uma "longa e:x;-
ped•ição que .durarâ ceroa ·d·e dous annos, afim · de entrar em relaçõés '·e 
pacificar as n'llmerosas tri.bus de indios localizadas nas ·duas margens dos 
grandes rios ·Arag11aya e 'l'o•canfins, no t erritorio goyano, d·evendo per-
correr tacmbem a região dos rios ·do Som mo, · ·Balsas, Manoel AJ.ves, Pal-
ma, Parantá, Maranhão ·e seus trtoutarios . ComQ primeiro resultado desse 
trabaJ.ho .é muito aus,;iictoso ass)gnalar a pacifi"c.ação dos indioo Javaés, 
moradores no interi.or· da. ilha do \Bananal, onde se .encontra actualmente 
aquelle funociúnario. 

Em Matto Grosso, dE>Yido aos esforços ·direetos do Gororiel RondoJ1, 
á pacificação dos 1N.hambiquaras seguiu-se a de outras ti'Íbus. 

No Estado de Minas Geraes e no sul 'da Bahia proseguem o.s tra. 
ba1hos de pacificação dos índios P<J.jichás e Patachós; do mesmo modo 
que ho centro deste ultimo Estado pros·eguem os trrubalhos com ·relação 
aos índios Kamakans·. 

No Estado do Maranhão os Tymbi~as mansos, S'Jm.pre ex·pl•n·ndos 
pelo chamado commer.cio de .fegatões, têm agora ·OS · seus nego.cios d .o,fen-
didos e regularizados com os civilizados por intermedio · da ·respcctiv>.. 
lnspectoria e os Urubús, ainda bravios, já. iniciaram o contacto com a . 
turma que se_ a.cha interna'd·a ·na região onde habitam, no valle do Gu-
rupy. 

No Parâ e no Amazonas têm-se succedido as viagens pelos rios, em 
cujas margens existem tribus de )ndios mansos e bravios. .... 

Foram fei·tas expedições ·aos rios Juruâ, .Yaco e •Môa, no Acre; Atu-
man, Mau:és, Canuman e Jaua·peri, no Amazonas e em div·ersos rios que 
banhaJm os Estad·os do Parâ, .Maranhão, Bahia e Espirito S-anto. 

No Estado do Rio Grande do .Sul, on'de os indios es·tão mais ad ian-
Utdos, foram ensaiadas varias ·Culturas pelos methodos mod·ernos, esta11-
do assim os aborígenes ·prestes a se transformarem em trabal1hado1··cs 
uteis . 

·Quanto á oolnnização com elementos nacionaes continuam as obra s 
d e in tallação do Centro Agrícola «Srubino Vieira», no Esta!do da Bahia, 
já tend·o s ido feitos. os trabalhos preliminares, iniciadas as demarcaçõ., s 
dos lotes e a execução das oonstrucções.. · 

Estão, egualmente, em andamento ós ·estudos pa ra a fundação. dJs 
nucleos agri·colas para trabalha:dore.s nacionaes nos 'Estados du Ma:·a-
nhão, Piauhy,- Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagôas e Ser-
gipe. As terras para esses nucleos jâ .foram estu.d.;i;das e. escoJ.hirj-as 
pelo !\gronom o do serviço, estando quasi u"lthnado.s os accôl'.do.s com S iR 

: ) 
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r_!!spectivos .il!;:s.tados. e munlcipi.os, . para que · se" "faça< u ·ceisB1.fo. ·.deÚits a 
este Minis.ter.io. · · . .. : . · · 

•Seria de . gr~nde utiEda.de .a · promulgação de urrta lei definindo a si- · 
tu'\ção; ,j1;1ridica cio ; índio . . 

,por deereto ·:dé 17 de abri( proximo ·findo foi expedido regulamento 
para a êx·ecução da mai.or parte das •medidas ·previstas na lei n. 2 ,.543 A, 

da de ·5 de janeil'o do ·corrente anno, estando ··em elab9ração Os regulamento·? 
referentes á marinha ' nie1:cante de cabótagem ·e á discrfnünação ·e· lega-
Jl.zação ·das . posses de t'erras ·no' 'Territorio Federal . do hcre, que serão 
dentro em · br·eve pub!ica;dos. · · 

iSerão ·,por sua· vez ·objecto de estudo e de opportuna, providencias 
•os ··accôrdos a fazer com os res·pectivos Estados ·productores para a re-
·au.cção aos ·impos.tos d·e exportação e ontra.s medidas ·dependentes elo seu 
:cvr1cursci e que pareçam necessarias .ao ampa.ro efficaz da inclu~tria, ela 
borracha. 

'Dentre os .pr&b.lemas de .mafor .impor.tanda: pei-o. seu alcance · so•bre 
·a vida;. ·não ·sómente financeira, mas tam.bem socia1 ·:·a:o paiz, .. destaca-se 
'esse"<la··-a"efesa ecdnonüca d.a ·borraciha, como o ,que n~a·Ís recl-an1·a ··o esforço 
conjúg&do dos poderes publicas e .dos 'q,ue lhe ·são d ir.ectamente ·i:nteres-
ºsados· ·p·ara que se possa alcançar, a ·· tempo, resultados efücâzes . · 
- A cultura das arvores productoras· ele ·borracha logrou desenvolver-
sc em' .djy.ersos paizes estl'amgeh·o;s, of.fereoenclo aos .m erca-Çl.os consumi-
·cJ:o._res um :pro,du<i to que de·, f!.nrio .para anno aug:menta ·em .quantid.acle, me-
lhora em ·qualidade e reduz em proporções importaµtes O CU'8t.o. de pro-
ducção, de mo(lo que, ·sG não &companharmos esse . movimento, ·procuran· 
<:lo ·' remover .e nergica e .promptamente as c&usas ' que elevam artificial-
m!'>nte o. custo de 1n·-01ducção e r ebaixam a qualidade da bor.racha nacio-
f\~l, . faer .. émos inevitav.elmen~e ven:cidos na concunrencia que já .se faz sen-
.tir .e que .. e~cla vez se tor.nará maior .e,o,,1ll.ais f.Qrte. 
·· · Sinc-eramente empenhado em corresponder aas intuitos que· !nspi·ra-
_ram a - reter.ida .lei n .. . 2.1543 A, o Governo vae .procurar da.r~Í-he .inteira 
e lib.erai 'e:ioecuç.ij;o, coriv_i.cto .de q,ue os ·.s.a;criÜcic)s ·'que porventura tenl:)a 
1:Ie -fazer ,agar.a o .. paiz serã-o fo.r.game n•te ·compensa d.os, não s.ó pela con-
ser,vação 'de uni.a industria qu.e representa a nossa segui]cla verba de ex-. 
):iortaÇão, ·como pelo . desenvolvimento inevitavel ele outras industrias de 
alto valor e ele ºgrande futuro, que um cci.nveniente ap,p.arelhame'nto -eco , 
po,m_ico fará . surgir. nas t erras opulentas .do vane do Amazonas. · 

'Fara . iss~, •conto, nã,o, .me faltareis . com O indispensavel apoia., 
De accôrdo. •.com a ·auto.rização· constante do art. 73 da lei n : 2 .. 5h 

de .4 de janeiro.de 1912, ·.o. Governo .pretende dentro em pouco orgarrizat 
a Inspectoria da .Pesca; que deverá: superintender toàos ·OS complexos aa. 
-suni'ptos que a esse serviço. se referem, comdnd.o que a sua regulamenta,:; 
ção .seja f ei ta conso-ai1te os ·ensinamentos .fornecidos pelas acqtü.ciçõe' 
scientHicas já obüdas a respeito por .outros ;paizes e pelas concli-ções na.. 
turaes do nosso meio. 

··Para .este fiJn; o ·serviço da pesca devel'á ser odot.ad.o ·de ·COl'P,os coll 
- ~ultivos e e:k:ecutivos, os ·primeii:os para • explapar •as ques tões scientifl· 
cas e:os segundos. para ;pôr em «ixecução ou fiscàlizar o .fiel ·· cumprimento 
das medidas administra.tivas . . . 
·.-· ' ' Jtraidiand.o ··· desta Capita:!, · irão graclat~v.amente . sendo esta·beiecidoi. 
colonlas, escolas, portos d_e pesca, •estações de piscicultum, . etc., . em todo 
ff no·sso· v:asto .litto.ral .. de 1. 20.0 leguas e .nas 1bacias dos rios .de d.omi.nlo 
d.a União, ona·e 1houver· •nucleos Cfe pescadores já ·constitui-elos ou· ondjl fõr 
julgado ·con\ieniEmt~ constituil-os . 
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Nas . regiões de rn:eno· ·domi·nio. Çlos Esta<los serãô: feitQs accôildO'.i com 
·os r'espectivoS· .governos. . 

··Si · ;pela fa.ce industr-ial tem o Gov·erno •motivos pàra -rejubilar~s·e Jcom 
a . 'execução <le tão impo1>ta:nte e!n.prehendimento; ·TIO . qual ·estavamqs11 re· 
ta'rdados em companação com as demais nações .. civil izadas; • p·eJa .fací; 
soci·al :nos ca:bem e·guaS' motivos, ·visto :como, d•esse modo .attendemos .a.s 
intenções mundlaes sobre os progressos dos estudos scientificos " do 
Atlantico, ·para ·cuj-o. fipl, por ld·ecisão do 9°, Congresso Internacional de 
Geographia, realizado em ',Genebra, de 27 de julho . • a 6 ,de ,agost.o· ·de .1908, 
fo i solicitado . concurso directo do Brasil, conforme c.ommúnic.Óti o pre-
sl·dente <lo mesmo Congr·esso, S . A . . 1s . o, Pr.i.ncipe Alb.~rto · Í, · :qe .: Mo.' 
naco. 

Na Exposição ·1ntern'acional .c1e Turiih"Roma, que se realizoü de 30 
de :J,bril á 19 de no embró do ·anno' proximo passado, o Brasil f·ez-se· re 
pre•entar official~ente po1· uma . comnlissão d'ir igida · pelo •Dr. · A nto.n'i'o 
c1e .Padua Assis Rezende, · mais farde ·S!.lbstituldo ip'e10 ·Dr. J·oaquhn ~an· 
di·do da costa . Sena. . . . . . . . . 

.Da cLassificaçã.o e remessa dos productos d'estir{a;d.os a éss·e certa· 
men .foi encarr·egadÓ o .Museu Com111erciaí db :Ftiô' ·~ Janeir·º··· ; : 'q,ue deu 
cabal desempenho a 'essa' tai·efa . · ' 

. No período .da .Exposição' foram condignamente solemnizrudas ·às da 
tas :nacionaes, com · recepções no pavilhão das .f estas e· ·concertos musi 
caes, tendo ·a ·essas solemnidades compareci·do . não só o mundo offici al 
.italiano e estra:ngeiro, como tambem a parte mais distincta ·,da sociedafü; 
de Turim. , " , · 
, . As solemnidadcs effectun:d.as 1para eommemorl).,r O· 89°. an nlversa-rir-
da Iridepe.nden.cia 'do Brasil ·c·m1sli.tuiram uma da~ ·festa s .mais br!Ihan 
tes ela Exposição: 
: · Na orgiJ:nização .do jury · de recompensas couberam ao Brasll dous 
JÚgares de membros· itlo jury superior, dua·s presidencias d·e .classes, se,te 
vice-presidencias ·e 10.2 juradüs. 

O nosso paiz, tendo ·em vista o numero ·de seus expositores, foi uma 
das na6ões mais recompensadas. . . 
. . Assim·· é que O•btiv.eino.s -3 .18·2 ·bremios', senc)o: fóra . de concurso, 
'.cl\iatro; . grandes premios, 188 ;•"diplomas de honra, 228; medalhas . de 
ouro, 712 2; mecTalhas ·de pTata.; 930 ;. tnedaJhas de . bronze, 530 .; .. men.ç:ões 
honro13as, 390; ·füplomas de bernemereitlcia, 97, e diplomas de .collab.01;a-
ção, 92. · · 

.. ·Durante todo o tempo da Ex.posição foi feita dis.tribuição Çle .café, 
!llatte, · tapioc.a, livros, m a,ppas, cartões p.ostaes, etc. · · .. 

A distribuição do café, cu id•a:dosamenté .. preparacfo, foi uma pro1)a-
gancla realmente e.fficaz· áesse · producto nacional. · · . 

PaTa 1est.a Capital e para os' .Esta.dos estão · sendo devolvidos 9s 
mÓ~truarios que figuraram. ·na referw_á Expósiç.ão: · . · 

ExposÍçil'.o ele 
'l'urim-Uoma 

.\;,•.: 

·,Extincta a -.c.ommissão_ de Expansão .. Eco·nomica ·e PropagrunC!a do Propaganda no 
Café e outros produetos .brasileiros no .estrangeiro; resolveu o Govern·o 
estabeleee·r êscriptorios .a,e inJormações em "Paris e ·Genebra, com o .. 'fim . estrangeiro 
especial de fazer aquel!a pro·paganda. .,, 

E '- intuito do GovernO' crear esc1'!ptorio identieo· em uma das cidades 
da Italia e de outros paizrn com ·que mantemos relações .economicas .. 

A esses escriptorios têm sidq forneci-dos . regularmente Úvros, jor-
iii.aes; · ritappas, photogra']'.>hi-.as e t-0d.os os elemenW.s ·necessarios ·p ai·a o <"'1 J·'.·: ;l .. e<·l 
bom desempenh·o do serviço de que se acham encar1;égaclos . · " 
· ,. (Nos Estados Unidos da Ar~erica cio Norte ~· no Cannt1á o GÓvernci. • : .. . ,, .;._ .. : e" 
n1ontém um delegado incumb'ido de egual pi·op~gantla. 
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- O Governo, com o fim e fazer a propaganda das madeiras · nacionaes 
e acquiescenc1a ao appello que lhe· foi feito por i,ntermedio do nosso 
Mtnistro na · Haya, resolveu offerecer ·á Junta lFisca \ do Donativo Car-
negie e da Construcçfio do Palacio da Paz a quantidade d e madeira 
necessari•a · â.quella construcção, a exemplo do que fizeram quasi todas 
as ·nações da Europa e a lgumas da America, que concorreram com 
varias productos seus. 

O desenvolvime•n.tõ da mineração, entre n_ós, depende sobretudo da 
decretação de uma -· lei de minas. 

Em 27 · de setembro· de 1911 vos dirigi uma mensag-em solicita;n-cl'o 
para o caso a vossa -esclarecida attenção e -espero que nesta sessãe 
vos accupareis de tão importante assumpto. 

· ·Com relação á industria siderurgica, o Gove!'no, tendo em vista a 
a 1üorização constante do art. 8~ da Ie1 n. 2. 544, de 4 de janeiro· de 
1912, -está estudando com especial cuidado qual das duas is-0 luções con-
Vé!IJ. mais aos altos interesses ao· paiz: si a rescisão do contracto f i1·-
mado com Carlos IG. • da Costa W"igg e r:r-rajano •Saboi-a ·Viriato de M-e-
deiros ou si a outorga de todos· os favores que lhes foram concedidos 
pelo decreto n . 8. 579, de 22 -de fevereiro de 1911; ás diversas .empresas 
que se orga nizarem para os fins da lei n. 2 . 406, de 11 de ja:neiro elo 
mesmo ,a,nno. 

As escola,s ·ele a,prendizes ar.tifices ·estão já produzindo resultadcs 
bení satisfactorios. Qua,sl todas ellas se acham funccionando com re-
gula,ridade e os a-rt'ej'actos produzidos ' em suas officinas rev,eiam o 
gráo de a,provei•tamento dos alumnos e o qaunto se pôde esperar de 
tão u til creação . . 

O novo .r,egulamento, approvado peio decreto n. 9. 070, de 25 de 
outubro d·e ,!911, procurou f.aci-litar a , installação de novas officinas e 
-esta,bleceu ,a creação ele caixas de mutualidade que, além de outras 
vantagens, têm a , de ga1'8.nti-r aos alumnos -que terminar-em o seu apren_-
dizado os· meios peeuniarios indispensaveis á acquisição .aa: ferramenta· 
necessarfa:- ae- officio a, que se dedicar-em. 

A matricula das es.col·as . de aprendizes artifices em 1911 foi a se-
guinte: Amazona,s 70, Pará 915, Ma,ranhão 104, P iauhy 87, -Ceará . 82, 
Rio Gra nde do Norte 83, Pa,rahyba, 134, Pe1111a,mbuco 125, Alagôas 151, 
Sergipe 1"20, Bahia, 68, Espirita Santo 166, Rio ele janeiro 273, S. Paulo 
148, Paraná 293, Santa Catha,ri·na 130, Minas Geraes 60, Goyaz 68, 
Matto Grosso 84 e Rio Grande do Sul 415. 

Conforme ponderei na ·Mensagem de 3 de maio do anno passado, 
torna,-se indis,pensavel a -remodeiação da lei -de 1patentes de invenção que, 
como sabeis, data, de 14 de outubro a,e 1882. 

No correr dos vossos tra,ba_lhoo, remetter-vos-hei o projecto para 
suvir de base á nova lei, assim como á indicação das modificações que 
devem ser in trocl uzi.das na lei de marcas ele fabrica e de commetcio. 

Convém se a,proveite a opportunida,de para tratar ·çla creação da 
R-epartição de Propriedade Industrial, que 1Se occupe exclusivamente d_a 
execução dos serviços acima, mencionados, de accôrdo com o compro-
misso que assumimo;; na, Convenção Internaci_ona! de 20 ele ma-rço de 
188,3 ··;; como já :ot•éontece em todos os outros pa,izes que fizera,m parte 
ela mesma· Convenção. · 

· O novo i·-egulamento · da Directoria, do Serviço cl-e Estatistica, appro-
vado pelo decreto n. 9 .10·6, de 16 de npvembro de 1911, creou as dele' 
gacias ele estatistica nos Estados e no. T erritorio do .Acre, que a, expe-
ri encia demonstrou serem indispensaveis á perfeita -execução dos tra; 

_·balh,os a cargo da directoria. · 



Essa creação fl:>i feita .co111 pequeno a ugmento de .despesa, . ..sendo 
os delegados · e· auxiliares tirados do propr!o ·quadro· 'ao pessoâl ·da Re-
partição e aproveitamdo-se para <>sse fim o concurso •clOs diversos func-
cionã rios ·· ·do Ministerio a.a Agricultura nas r espectivas circumscdpções . 

. Acabam de d3r expedidas as instrucções pa~a as mesmas delegacias, 
sendo de esperar que· dentro em pouco todas ellas estejam funccionanclo 
regularm·ente. · 

O ·Serviço ele Informações e ·Bibliot.heea foi reorganizado por .decnefo Serviço de 
itt. 9. 195, ele 9 <le dezembro d.e 1911, passando a denominar-se Serviço informações 
de Informações e Divulgação. e 
_ · r:rem siqo <?xtraordiriario o numero · ele informações prestadas sobre divulgação 

o nosso paiz, vediclas de tocl.as as procedencias ._da Europa e America. 
Como medida de expediente foi autorizada a traclucção para o 

inglez, francez, a llemão e ifalian·o __:_ cio·. regulamento .elo Povoamento 
d.o Solo e .a.e outr<ts r:ublicações e decretos que interessam · clire·ctam.ente 
aos que solicitam irnfoi·mações sobre terras, culturas e collocftgão de 
iro migrantes. . · 

· A repartição . distribuiu, em 1911, _:_ 83 .15'73 · publicações e ·rorain 
recebidas 67. 751. · 

A ·distribuição . no 1° trimestre augmentciu · consi.clerftveJmente, como 
se verifica cl,a respectiva estatistica, mais elo dobro de eguaJ .perioclo 
em 1911. 

A Bibliotheca ·ao Ministerio, a cargo deste Serviço, vae-se · enrique-
cendo ' paulatinamente de obras p.reci.osas e conta " cerca de tres mil 
volumes, estando bastante adiando o trabalho de catalogação . 

Tem augmLmlado sensivelmente o numero de autorizações conce-
didas a soci·ecl·ades anonymas nacio·naes e estrangeiras, para funccio-
narem na Republica. 

Isto con.stitue ·um bom symptoma. do nosso <lesenvolvirnento ·eco-
nomica, ao mesmo tempo que patenteia ·o grão .de c_onr'iançit cada véz 
maior que a nossa praça inspira aos ca'pitaes <>strangeiÚ>s . 

Rio de Jan<>iro, 3 ele maio de 1~12. 
HERMES H. DA FONSECA. 

· \ 

ELABORAÇÃO DO CODIGO COM M ERCIAL 

Srs. membros ao Congr.esso Nacional. - Em cumprimento ao dis-
posto . no a•eGreto n . ·2.3·79., de 4 de janeiro ·ele 19,11, o Governo incumbiu 
o illus·fire jurisconsulto Dr. Heroulario Marcos . Inglez a,e Souza da con-
fecção do projecto .ao 1Codigo Commer.cial. E, attend·endo ·á especia'l cir-
cumstancia ele não estar ainda o .1Brasil .dotado de um Codigo_ Civil, 
entendeu conveniente, -retomando a ..velha aspiração de Teixéi í·a de 
Freitas, hoje sagrada por um voto expresso do Congresso Ju'ridTco 
Brasileiro de 1908, iencarregar o mesmo eminente professor, o;eni ·aú-
gmen.to de des,peza, da -organização de um profecto de emendas tenden-
tes .a alcançar a unificação elo .d ireito privado. 

As razões que teve· o Governo para assim. pro·cecler -estã:o lar.gamente 
expostas na introducçij,o do Relatorio do Ministerio da Justiça e N ego-
cios Interiores ·do anno de .. 1911 e · paca ellas tenho o 1prazer de chamar 
a vossa attenção. · · · 

Caarnru 

. ·' 
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Havendo .o Dr. Inglez de Sou2la dado cumprtmento ?o- missão de que 
se incumbiu, fez -entrega ao Governo do seu trabalhai constante d.e uma 
i·ntr<Yducção, vepd,adeira ex·posição de _.motivos, ·do projecto de Codigo 
Com.merda! ·e .das ·emendas. 

Depois de d'evidamente exami•nacla pelo Govern() e acceita, foi im-
press•a a o·bra ·do Dr. Ingt.ez de So·uia; e hoje, na fórma do ·Citado de -
creto ·de 4 de janeiro de 1911, venho tra7lel-a ao vosso .estudo ·e delibe-
ração. 

Não entendeu o Governo necessario ·nem cortveniente sujeitar o pro-
jecto ao ·exame 1:n'eliminar de uma coinmissão especial d·e juris·con.sultos, 
cómo se f ez cõm o projecto do Codigo Civil de Clov-is B.evilacqua, por-
quanto tal facto, a lém de importar em larga demora na remessa do tra-
balho ao .v osso co;p.hecimento, . havia a .considerar que· desse exame an-
1ecipado 'po·deriam resultar mod.jficaçõ.es que quebnassem1 a u1üd,acle do 
espírito que norteo·u a ela,boração do projecto. Demais, como perante 
a Camara e o Senado tem e lle ele soffrer o mais amplo e:ioame, ouvidos, 
na fórma do Regimento daq,uella casa ,ao Parlamento, os i·nsütutos ju-
ri.dicos e j'urisconsultos patrios, toN1ava-se inteiramente c1.esnecessario 
esse estudo fóra do Congresso. 

Não pr·eciso encar·ecer as vantagens e urgencia na adopção elo novo 
Codigo Commer·Cial, pois que, apezar de no Manifesto inaugural que di-
rigi á Nação ao assumir o Gov·er·no da Republica, ter posto ·em relevo 
es_sa necessidade, a iniciativa da lei que lhe '.aeu orig·em é elo ;proJJrio 
Congresso NaCional. · · 

Como estaes ultima.ndo o estudo do Co•digo Civil, .julgo [}pportuno e 
util pedir a vossa attenção para as emend·as ·unifica-doras do Direito 
Privado, as qua·es, m1es·mo nã·o rne·l'ecendo o vosso aipoio, .ficarão como 
mais uma ·prova da ·cultura jurid'i,ca bra&Hei.ra e .novo padãó de gloria 
ela-s lettras ha-cionaes . 

Rio de Janeiro, 23 de setemhro de 1912, ·91° ·da Inclepend.encia e 24° 
ela Republica. 

HERMES R. DA FONSECA. 

PENS.õ.O A FA1MII.TA Q. BOCAYiLJV'A 

Ministerio da Justiça e Negocios Tnteriorns - l" Secção - Rio de 
Janeiro, ·23 de setembro de 1912 . 

Sr. 1° 1Secretario do Sena-do FeCLeral. - Tenho a honra d·e remetter-
vos ·a Mensagem d'o 1Sr. Presiden'te ,da Republica relativa ao projecto a.o 
Coclig·o Commer·cial, ·de cuja organização foi incumbido o Dr. Herculano 
Marcos Inglez de Sou2Ja. 

Saude e Fraternidade. - Rivcvdavia ela Cunha Corrêci. 

Srs. •membros do Congresso Nado.nal . - Procurando interpretar os 
sentimentos patrioticos da Nação B.rasileira, fundamente alanceada pela 
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morte do Benador Quintino Bocayuva, o P.od·er Executivo julga do seu 
dever tomar, com a presente Mensagem, a iniciativa de um movimento 
que ·não visa sinão reflectir, •na sua physionomia offici.al, a · :nobr·e ancie-
dacle em que se enco11Jtra:m todas as ciasses do paiz por patentear a sua 

immensa gratidão aos assignalados serviços presta:clos valorosame.nte ao 
nosso regi.men demoeratioco por um elos mais wbneg·ados funclaiclores da 
RepubJi.ca. -

Propagandista de vinte annos antes elo advento .de 89, Quinti.no Bo-
cayuva consagrou a sua eJ(istencia inteira a um purissimo sonho ele de-
mocrada. A ·sua 1pr·Qp.aganda come(}ou mo seio a=CLemico e é ·clescle aihi 
qne a Historia terá que contar a sua carreira triumpihante . 

.Semea:dor elas formosas id.éas ·igualitarias, bem cedo elle se col)sti-
t·uiu o centro intellectual e, por isso mesmo, o f6co d·e irradfação ela 
nova .doutrina politi.ca. Lutador i·nfatigavel, a sua campanha 11ão co-
nheceu tvéguas e, quer .no jornalismo, quer na tribuna pu,blica elos co-
micios, a sua palavra magistral i·a firmando convkções e d·erramanelo 
espel·anças . · 

A sua ~é era de natureza CLaquellas que se não deixam assaltar '])ela 
duvida . 

.EUe foi o autor arrojado do famoso mamifosto ele 1870. Nesse mo-
mento a .pro,paganda repub.Jioana, ai•nCLa revestiCLa de uma fó·rma vaga, 
começou a tomar cor.po e a assumir a feiçfto de um combate organizado 
co1itra a mO'llarchia. Data exactamcmte deste imstante a difi11ição de 
sua -investidura, · ao lado d·e S.aManha Marinho, como um dos -chefes do 
partido. Era a consagração dos homens secundando a dos aconteci-
mentos. 

Durant·e os 19 annos que ·declorreram e.ntre este facto e a proclama-
ção ela RepubHca, em 89, a O•bra de Qui.ntino Bocayuva, entrecortada de 
victorias estrondosas - ·Como a lei d·o Ventne Livre e aibolição do tra-
balho escravo ~ é vastamente coruhecida de nós todos. 

A quinze de novem·bro·· seu pwpel de pre.cursor terminára deante do 
eE\l)J.endido ql:!adr-o da realização do seu i'deal. 1Sempre ina atalaia du-
rante os ·esforços crescentes da propaga·nda, quando, pela força c1as cir-
cumstancias, o valor s·e mefü.a pela persuasão do velho intelligente, ao 
chegar o minuto de.cisivo da luta pel,a.S ·armas, ell e reclamou o seu Jogar 
na brécha: Qui.ntino Bocayuva .estav.a .a cavallo, ao lado de Deodoro e 
Benjamin Constant, e á frente ·das tropas e do povo que derrocaram o 
throno. 

Tod·avia, depois de feita a . lRepubJ.1ca, após os gloriosos loiros co-
lhi-dos, a a lma privile.gi·ada d.o morto de hontem não arrefeceu o enthu-
siasmo. A somma dos seus inestimaveis serviços á Patria augmentou 
dia a dia nos 22 annos em que elle tBve a Yentura de a ver trans.for-
mad·a ·numa terra ue .cidadãos livres. . 

.Vós sabeis que Quintino Bocayuva morreu poh1'e, após uma longa 
existencia toda f.eita de devotaimentos. Assim pois, s·olicito ao esda-
r·eci.ao . es·pirito dB justiça do .Congresso, que seja votada uma pensão 
para amparar a viuva e os filhos menores do prantBado repubUcano. E, 
no intuito de resgatar parte da diV'i1da de g.ratidão ·CJJUe · a Nação Brasi-
lelra contraihiu com o P.atriarcha a.a RepubJi.ca, ,peço mais aos illustres 
membros do ·Oong.r·esso Naciomal a concessã..o de um cr<:Jdito destina:do á 
erecção de um monumento que poss·a pe1ipetuar e transmittir ás vindou-
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ras gerações de brasileiros a serena effigie desse CJ!Ue em v\.da foi um 
exemplar de c1v1smo. 

Rio de Janeiro, 13 de julho d·e 1912, 910 da. Independencia e 24° da 
Republica. - Hermes R. da Fons.ecci. - A.' Commlssão de Fina nças. 

Srs. membros .do Congr\llsso iN•acional - Perfeitamente d e accôrüo 
com as considerações feitas pelo Sr. ministro {!a-1Justiça e 1Nego.cios In-
teriores na e:x!Pos-ição ju.nta, >tenho a honra ae subrrietter o assumpto >ã 
apr.eciação do 1Cnngresso iNacional para que se digne resolver con1-0 fôr 
mais acertado . 

.ttio de .Janeiro, 12 de dezem,bro d e 19112, 31° da Jn.d epend encia e 124° 
da .Republica. - H ermes R. dei Fonseca. 

1DX!PIOSIIÇÃ!0 J)E MI01.~JIV\OS 

Sr. 1Pr-esidente da Republica - No manif.esto inaugural de H de 
. novem,bro de '19,10, dissestes, fallando da justiça, que era necessario «ele-
var cada ·vez mais o nível in:telle.ctual e moral da magistratura, me!1ho-
rando não só as condições .ae J.nd-epen.dencia dos juizes, como· o criterio 
para a sua investi•dura e promoção, dó qual resu~te o preenchim-ento ef-
fedivo .aos ,·equi.sitos de competen·oia moral e profissional; facilitar a 
justiça, col10!Cando-a mais ao a1cance dos !jurisfüc-cionados, sobretuclo 
pela dúninu.ição •elos onus que ~he são impostos; tornai-a mais rapida, 
pr.inci'Palmente nos jufgamen.\,os definitivos das ·ca~1sas; diar-lhe no Dis-
tniJOto Federal insta!lação .condiYm,a em ecUficio que satisfaça as mwis 
1·tgo,rosas exigencias e ondJe fur11acionem t.odos os serv•iços swbo1,diniiaclos 
aos Pribu1vcves; dis•pôT sobre a unif.o.rmização da juri.spruclencia, para que 
a i-gualdll!de perante a l ei a;ttinda ao s•eu fim, segundo a essen.cia do prin-
j:!Ílpio <:onsütucion.al qu-e se não restringe a inadmissfüilidaele de privi-
1eg•ios pes•soa·es, mas ê extensivo ao ·recon;hecimento igual do direi.to s-em-
pre que fôr ti1entLoo o p·henomeno ·j.uüd.ico sU'jeito á a •eci·são jU'diciaI'ia». 

iOomo j•á dis·se no •relato·I'iO que tive de ·vos avresentar, O d<icreto nu-
mero 9 .12•613 , de '2'8 ·de de!llembro de 1'911, ·que reo11gani.zou a . justiça no 

· Distr>d:o 1Fed.eral, procurou, nos limites da autorização leg.islativa, elar 
~atisfação áquelles compromissos. 

E desses compromissos i•est11 agora ·Sô.mente o da installação ·da j.us-
tiça 1!10 Di•strkto iFederal, ·por incompetencia do Executiv-o para d-eliberar 
a respeit-o; e as •palavras .qu-e escr.evest<is ácerca de tal necessidaide re-
preS"entavam e representam wi·n.da a o·p,Lnião não só de 1juizes, de advog.a-
dos ·e .da imprensa, mas •tambem ·d<l todos a,quelles que conhecem os <idi-
>fidos em que teem sêd·e os .nossos tribunaes, em a,1ojamentos absoluta-
mente incompat iveís •com a dig.nl!d·acle elas elevadas funcções 1jufü>ciarias. 

A aictual situação, por demais v-exatoria e ·prejudi-cial. não só aos 
memb!'os da mag.istl'atura e áquelles ·que por deveres ele officio e pro-
fissão trabalham no fôro .d:esta •Caipital, mas· igualmente ao andamento 
elas causas, não d·eve mais continuar e demanda uma vrompta solução. 



O 1Congresso Nacional, embora reconheça a urgente necesstdade de 
dar ào !Poder Judkiarlo lnstaHações cond·i·gnas, t em ·deixado de r.esolver 
o assumpto, · attentas as nossa,s condiçõea fi'nanceiras e a elevada im'Por-
tan'Cia •do ·custo da obra. 

IPro·curan•do cr>oPf·iadamen•te realizar tal idéa, ·consegui, depois de es-
tudos ·e trabalhos pr.eliminar·es, uma pr-oposta que me parece merecedora 
de a ·tte·nção •e .que alcança o resultado deseijado 'POr ·um systema já em 
uso na constr.ucção ·de obras .em ·certos serviços ·explorados pelo Governo. 

- O caJpitalista e o construc·tor signatarios da proposta obrigam-se 
por s·!, synfüca1o ou <im.Preza ·que o•r,gaTilsarem a exe.cutar em quatro an-
nos. mediante approvação das plantas e .fiscalização do Governo, quer 
na 'Pal'•be technica, quer na ·Parte fionancelra, a construc'ção de um colos-
sal edi'f.ido, do valor de 115. 000 :000$, construid-o com todos oo preceitos 
modernos, inclusive ·installações a prova de fügo , reversível para a União 

· sem lnd·emni.zação alguma no prazo doe 60 an•nos, .aesUnado -para Í'ala-
cio ·da Justiça e no qual serão alo,j.adas •corri todo o luxo e confort-o as 
diversas depenclenc1as 'Cla 'Justiça !Federal e a:..ocal •d"este Distrioto. S<U-
-premo T·ri•bunal !Federal , Juizos Fed.eraes, Trfüuna l do Jury, · '1'uizes 
das div·er.sas varas, -C'Õrte de A.Jppellação, !Pvetorias, Otffi.cios de No-
tas, Registros, ICart-orios, etc., •emf.!m, ó !F'orurri do Rio de J ·aneiro, 
que, além das demais vantagens, trará a .a:e eY-itar a peraa d•e tempo e 
dis·p·ersão .de es.forços de .que se queixam todos aquelles que, lidando na 
vida for·emre, teem de •Se achar '110 mesmo dia e d·entro de um numero li-
mitado d·e horas .em pontos •diametralmente oppostos. 

IIDm compensação pedem os pro.ponen1es: a •árêa necessaria á cons-
trucção do 'Palacio, desaJproprianclo por · conta deHes os .toerrenos existen-
tes dentro 'da mesma ·que não forem da União, -para o que •gosarãó da 
facul!.dade · de ·desapropriação; .isenção de d'irei.tos para o material; ·Cessão, 
a titulo gra,tuito, dos ~eri<enos cir-cumvisiniho·s ao IForum •designados na 
planta. desapropriados tamBem •por ·co·nta dos proponentes · os que, en-
cravados na pretendida área ... não .pertençerem 'á União, no.s quaes serão 
levantaJdos grand•es oe bellos ed.!f.i.cios, .füvididos em «apartamentos" e des-
tinados, por mod.Jco aluguel, ·para resldenda de funccionarios ·publlc-os e 
que, sendo ·de .ar·chitecitura. '!}er'feitamente harmoni-ca á do Palacio •da Jug-
tiça, darao uma grande imponencla ao local e ao novo bairro •e concor-
rerão pelo seu numero e preço para o abaixamento ou pelo menos esta-
cionamento dos alugueis ·de 'casa desta .cid'ade, contando os proponentes 
com os alugueis d.esses ·edlfidos, que, a:liás, custarão somma el~va·la, 
para co·brir o deficit da construcção do ·Palado e usii-fruir razoavel n :n-
da pa.ra a totaUdad•e do capital "empregado; pagamento pelo GovernJ Fe-
deral, durante o prazo do contracto, a titulo de aluguel das depeadPn-
0ia.i •! ·salões oocupa.dos pelos j-~1izes e trLbunaes, da quota annual de réis 
200 :Oü0$, pouco mais de 1 o/o ao an'11o, da importa.ncia a ser empregad:i 
na, ccr,strucção do :Pala.cio; direito ·de co.brar dos escrivães, ta·Jelliães, 
d'nribi:lciores, etc., emNm, elos serventuarios n1Lq remu'11erados directa-
mente 'Pelo iEstado, aluguel razoavel pelas depen•dencias que oc,,·1parem. 
rreç·i ·<'8•e ·que será fixado pelo Governo no contracto ; direi.to '1.e alagar 

·salas, .em deperndencia especial geparada das !nstallações da J;1stiça, a 
aflvogados, 1lO!lcitacio·pes, etc., e bem asslin no pavimento tcr:eo '1 esta-
belecim~ntos ·para venda .de -papel e artigos - congeneres, estl.m iilhas, 
agencias ·dü !Correio e Telegrap'hos, eloc., o que trará extraordina ·ia,; fa .. 
c• l•dades áq1rnlles que trabalham no fôro. 

A ~rea -pedida •é cl ~ 714 .,30i2· metros ·quadrados, sendo 13. 220 metros 
quadrados -para Q l):'alac!q dEJ, J ·usti9a ~ ~l , O ·~~ m~tro~ quadrados dos ter-



T~noe circumvlz!nhos para eonstrucções ;· desses 7-4 .SOi2· met1'0s qu·rudra-
dos serão desaproprlrud-0s pelos proponentes 1'4. 0'60 met ros quadrados, 
sen,do '· 13. . .5•80 m etr-0s quadrados na·-~r<ia do. Pal_acio ·e 10 .4.SO me tros qua-

. drados na. dos te-rrenos alludidos; assiin, descontadas a á rea ·cl-O 'Pala.cio " 
a •áil'ea •çlos ter.renos que s!)rão •desaproprirud-os, sel'á, p-ortan~o. de 47.02,2 

·metros q.urud.rados a área cedLda, a ti1tulo gratuit-0, Pela Un.ião; o J!)etro 
·quad·ra-d·o ·a e "terreno ·naqu-eHe local · tem sido ·vendid-O a 30$ .e ultima-
mente a· 50$, preço tambem ·por que 'tem ·sido vendLdo o nietro quadrado 
d·e · terreno na ·zona commerdal., · muito mais importante, do Oáes •do 
Porto . 

Com a construcção do IP.alaJCio 'ªª uus>tiça, para o ·qual os cofres pu-
iblicos nã•o concorrem im-mediata e d ·irectamente com quantia alguma, fi-
Cfllrão Vfl!gos os ·Precl ios ructua1'mente ·occupados nesta cidade pela Justiça 
Fe"d·eral e Local, bves -como : o ·do 'S•upremo Tribunal, o d·a Cõrte de 1A,p-
peUação, o d'o ·actual (Forum. o do Tl'~bunal do Jllr~ e o· da Praça· da Re-
publiea, ·em que f.un.ccionam as Terceiras tPretorias 'Civi1 e 1Cri•minal; es-· 
ses edifücios valem appr.oximaidam·enbe 4 :00() :00·0$ e· ·re-presentaJm; ' por-
~anto, uma r enda ·que pôde ser avruliada no duplo da q·uota · de 2-00 :()00$ 
com -que -o · Gove1,no terá d·e ·concorrer actual!'nente para pagamento •dos 
proponentes·. · · 

·Sendo imperiosa, urgente, ·por todos reconheci·da a necessldalde da 
.con.st.rucçã,o , do J>alaicio da (fustiça, não estfllndo ·,o Govei:.no autoriz1tdo a 
:-e.solver ·e parecendo-·mie merecedora de ponderado estud.o a proposta, 

. j·u!g·o ·de -toda a conwmiencia transmittir· aio .Congresso Naci-onal, pàra 
deliberar ·a respeito, a có•pia da mesma· ·com as pla.nta s q1:1e a acomipa-
~~. . . . . ' 

.A' ·vi.sta do ex'J)os-to, submetto .o assumpto á vossa apreciação par.a 
que ·vos digneis resolver -como fôr m ais acertado. · ., 

Rio de J !aneiro, 12 cl€ de:i>embro de 11~ :12 .. - . Riva.davia da•· Cioivha 
Corrêa. - A's Commissões d-e Constituição e Just iça e d'e Finanças, 

Atf?'ElRTURtA DA SIES-S:l40 EXT•R'AOHDINARIA 

.Senhores Mem.bros do Corng11esso NaQi<Jí!iái - A •presente sessão Iegi_s-
Iativa ex-traordinaria foi, -como donsta do decr<ito de f evereiro u\timo, 
conv"ocada para ·o fim -especial. de ser ultimada a votação ·do projecto de 
·Co.di g:o Civil que ora pena.e, em ultimo turno, da delj_beração da ·Gamara 
elos Srs. Deputados. · 
. . ' Atten dendo 'ás po1nde.rosas razões 1que, em -nome. era Commissi"j,o réspe· 
çtiv,a da Cam:a.ra, me ~roux.eram "o' seu 'Presideinte · e s·ecretario, e11tencli de 
g ranel e cohveriienci·a a co:nvoeéj..ção extraordi:naria :do . Cong··reS:so para 
aquel!e fim, porqu e assim. s•e me afigura mais seguro o -e nseJo de EJer 
reali~ada uma cia.s mai s ve1'ha~ e m a is justas asp-irações na.cioarn.es. · · · 

iO lento pr-o.cesso ·por .que o projecto do Cocligo •Civil 1t~m ·pa.ss·ado nas 
duas Casas legislativas, esfii. , mostramdo quão cliMicill seria conseguir a 
sua defirijtiva :approvação .no · eorrer d•e uma s·essão 01'dinaria,. quando tain-
tos assumptos de ord·em política e ·admfnistrativ,a mais i·ntensamente so-
licitain a aittenção e o estudo dos Jegislad ores . . · ,. . .. 

-E mão seria jus-to que, após o esforço ,feito pelo •l?enado na ' ultiina 
sessão iegislativa, discutinq9 e larg·amenfo emendando o projeéto qu e ha 
ma·is de 10 a-nnos lhe enviou a !Gamara dos 'Srs: D eputados, .ficasse ain d'>i 
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Incompleta uma obra que vem ·OCCuPamdo a attenção dos Gove-rnos e dos 
mais e:ninentes jurisconsultos ,patrios ha quasi 6.0 a:n.1fos. 

'Não <é um rtr'ruba1ho feito de afogadilho, ás pressas, esse a que sois 
chamados a pôr ·definitivo -remate: sem <fallar nos gra;ndes 1rabalhos MJ• 
ter!ores, dos quaes um constitue legitima gloria d'o paiz que vio applau-
dido ·e aproveitado no extraingeiro o labor do seu mais insigne juriscon-
sulto, devo salientar tão sómente que o a.ctual projecto esitá em estudo, 
recebendo a critica e emendas de jurisconsultos e institutos juridicos, ha 
mais de 12 a;nno.s. 

A lei d·e 120 d·e outubro de l r8'23, declarando 1que fi.cava:n em inteiro 
vigor -as ordenações, lei s, .regi1nemtos, alrvarlâ:s, dec-reto~ e ·resoluções pro-
mulgados pelos Reis de Po11tugal, a;ccrescentava que assim ·o seria ccem-
·quanto se não organiza·sse um novo Co{!igo», e a Constituição -outorgada 
pelo ·pt.emeiro Imperador ·a 25 de ·março d.e '182-4 bem comprehe·nd·e.ndo, 
como aquella lei, que tal provi·d'en.ci.a não ,podia ser senão de caracter 
provisorio, prcimetteu ·expressamente ao povo ·brasiJ.eir•o a aclo·pção de um 
Codi.go ·Civil. 

Enereta;nto, os a;nnos se :passavam e sómente em 18:5.5 o Governo 
Imperial .procurou dar ·execução ao ·expresso compromisso, incumbindo ao 
grande TeixeJ.ra .de Fr·eitas d.e urri üaibalho ·prelimirnar, . . consisli'ndo ma 
ctassificação sys<tematica das leis existentes, sob a ·fórma de ccmsohda-
ção. ·Foi este o primeiro .passo que ensai'ámos para a cod'vficação civil. ' 

·A elle •seguia-se o •Contracto feito com o mesmo eminente jurisc-on-
sulto, em f.5 de janeiro ·de ·185·9', ·pa.ra ·redigir um pr-Ojecto de Godigo Civil. 

E, se dessa ·feita alinda não fcH consegui.da a tão desejada aspiração 
naciona l, por motivos que não vêm a peHo rememorar, ficou do ingente es-
for.ço empregad.o peJ.o sa;bio brasileiro um monumento ·d'e · .valor juridico 
que, se por um laidü immortalizou o seu nome, ·por ·outro enche de justo 
orgulho o rnosso pa;triotismo, ·porque o ·esboço então •feito ,foi servir de 
etemento a cofü.fi.cações d·e povos extra·nhos .qu'e, mais .praticos e mais 
conscios da grande necessidade de um CocUgo Civil, principalmente, e:n 
paizes ·d'e immigração, soubeva.m · aproveitar -0s extraordinarios tra;balhos 
do ju-risconsul.to órasileiro. 

\E emqurun<to ·elles assim, fugi·ndo ao irrealizavel J.aeal d·e só .f.azer 
obra ele absoluta ··perfeição, conseguiam ,codificar o seu direito civil, nós 
cahiamos cm novo - ócio, inter.rompido pelas tentativas de Nabuco de 
Araujo', .Felicio dos Sanitas e 1Coe1ho Rodrigues, para ·chegarmos até aos 
d'ias presentes ·ainda duvidosos de ado1Jtar u:n codigo porque este pôde 
não .ser su,premamente per·feito. 

Ora, como ·füs·se C'lovis Bevilaqua, «OS codig-0.s não são monumentos 
megalithicos, 1aHla:dos na ·nocha ·para se ·pcrpetua;rem com a mesma fei-
ção .aos prin1eir-os monu!nentos, ·erectos, i1nmoveis, inerradicaveis, ruj an1 
em torno, muito embora, tempestades, esbar.r()ndem-se imperios, sosso-
brem civilazaÇões». . 

.Pr·ete·naer acl1ar a perfeiçã-o ilm trabalho huma no 'é aspirar ao ab-
surdo, · morme.nt.e em materia que s·offre o influxo .constante das r elações 
que, dia a ·dia, . ~obem c1·e intensklade, em ·meio ·de uma humanida;c1e que se 
apel~·feiçoa se1n cessar, ·caminho de consta·nte e ' v ertiginoso progredir. 

ceio f)roprio Justiniano .não pretendia a .perpetuida•cle para sua º 'bra, 
attributo que, ·disse elle, só á perfe ição füvina cabe a lcançar." 

No 'Manifesto l'naug'ural, que -dirigi 'á Nação ao assumir o Gover·no .ela 
Républica, escrevi: «Uma das maiores ·p.reoccttpações d•os paizes pol.iciac1os 
deve ser :a •boa e prompta distribuição da 'justiça : .e, se este é u:n deve~ 
primordial nos velhos paizes de f.ormação completa, mais impeTiÔso e!le 
se apresen ta em :nações novas :c-omo a nossa, ·Sobre as quaes f)aira, in-
cessantemente, a âesco•fi'ada vii;;-tb<\!p:çi(L .d():;i · paizE?s Çle emigração, isto ·é, 
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daciuelles donde importa:nos o ouro e -0s .braços de gue carecen1os parâ 
tirar dó seio do nosso uberrimo te!'ritorio as immensas· riquezas que ahi 
j azem · inexploradas ou imperfeitame.nte ex•plora.d.as. 

«iMas, ·base essencial desse diesfderatum é a existenc!a do Ó'od!go 
Civil, prome1tt!do ao paiz desd'e à Constituição Imperial de 1'8,24 ·e até 
hoje não satls.feito, co·nstituindo úma - d·as · màiores 'áspirações do povo 
brasi1eiro: que, em pleno seculo XX, vê os seus direitos civis ainda .regi-
dos pelas velhas O.r.cle.nações do Rei.no '. que o proprlo Portugal, ha muitos 
annos, desde 1'8:6'7, relegou por incompativeis com as actuaes necessi.d'ades 
sociaes. . . . . . . 

.Sujeito ao estudo do ·Senàdo da Re·publica exist.e, j!á appro vado· peia 
Camara dos Srs. 1Deputados, úm projecfo do Codi.go Civil que, tendo re, 
cebi·d'ó a co!lwboração efficaz de ;t-0das as ocrporações juriidcas ao ·paiz 
e dos seus mais doutos jurisconsultos, ·bem deve satisfazer ás justas 
apirações naci01hil.es, ain.da gue nã:o attiruja á suprema per.fe:ção, mesm0 
po·r.que, como escreveram os eminentes red·actores d•o ·Codigo de Na,poleão, 
é «absurdo .entr·egar-se alguem a ideas .absolutas d·e perfeição em cousas 
que SÔ são SUSCeptiV·eis de bondade relativa». 

Ao abrir-se a presente sessão extraordinal'ia, eu ·não precisava mais do que. repetir aquellas palavras que 'encerram o . meu pensamento actual', 
para mostrar-vos a ·urgencia de ser conciuida uma obra que ha 5.g· à:nnos 
foi in.iciáda, e pará a qual · têm ·contribuid·o, com ·larga cópia de sabei' e 
éxperiencia, os mais ·notaveis ju.risoomsultos brasileiros. · 
· t:N'ão é· ad•missivel que permaneçamos por ma)s tem·po, em materià de 
dii'eHo privado, ne~ta incerteza e obscuridade r'esu!taJnte· de · u·ma Iegis '. 
laçá.o esparsa e variadissimà e de velh'as or.denações que já n1tà . tr'a-
'duz-em "e até sao oppostas aos 'interesses, ás idéas e aos . sentiniénto,s da 
época .actual. · · 

•Quaesque.r que sej;;i,m as· imperfeições · -de qtie o projectd erri cris-
cussão se resinta, constitui11á isto inconveniente infinitamente menor do 
qu.e continuarem as relações de d·ireito dvi1 · sujeitas a uma iegis)ação 
cahotica, onde o proprio profissional se enconf.ra muitas vezes perdido ou 
em .serias d·i:fficuldades paora 'buscar as -regras reguladoras de r ·elaçõ·es 
·jurifücas. · · 

A approvação immediãta do Codi.go ·Civil será de inconteistavel van -
tagem; sahirenrns assim do ter.reno das simples es·peculaçõeis para a ~xpe
rie.ncia definitiva que mosfrará os .possíveis vicios, defeitos ·ou falhas ela 
nova lei que 'no futuro deverá receber ·as correcções que · a sua propria 
execução praticamente indica1'á. ' 

Ao exam;.nar e votar o project-o do ICod'igci Com:ncr·Cial, que no anno 
passado 1tive occasião de offerecer ao vosso ~onheciment-0 e cleliberação, 
podereis, aproveitando as ·emendas unificadoras do dir,eito privado que 
acompanharam aquelle p1'o'jectci, .corrigir aquillo ·que a experiencia· de-
monstrar care"cecl'or de aperfeiçoamento ou qual·quer cl e<feito que possa re-
sultar <lo ·Ce>ntraste· entre a op;nião ·d-0mirninte em uma e outra C'ása do 
CongTesso. -

. se: de accôrdo c9m o~ d·esejos da Commissão que a Camara incumbio 
ele . da.r parecer sobre as emendas do Senado, u1timard·es a votação d·o 
projecto d·o Codigo 'Civil, itereis prestado assignalado serviço ao paiz e 
desobrigado os. poderes publicos d:e a.ntigo compromisso que constitue Je-

' g itiina ·e fun,d.acla aspiração nacional. 

Rio {le JaJneiro, 2 ele abri'! de 1913. 
lHER:MES R. DA -FONSECA, 

Presidente da Republica. 
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PLANO GERA L DE V IAÇlii.\O FiERiREA FEDE RA L 

A' commissão de Obras Publi<:as foi presente o projecto p.. 447, de 
1912 brilhantemente justificaüo da tribuna da Camara por seu autor, o 

' · nosso eminente· .co.Jlega Dr. Prado Lopes. 
P'lweçm• 

elo 81· .. Octavio 
R,ochif 

recer. 

. Senil-o ur.gente e relevante o as·sumpto de ·que 
trata o rele.rida· projecto. a Com:missão üe Obr·as Pu· 
blica.s apres.sa-se. ·à sobre <>lle Ínterpor o ·seu pa-

Justamente impres·sionado ·co.m a falta de uin '.plano geral · de viação, 
aliás previsto pelo estatutõ fundamental da ReJmbÜca, o ·nosso coUeg'a 

.procura d<e uma fõrma •pratica pro.mover a e:x;ecµção do •disposto no ar-
. tigo 13 da Constituição de 2 4 d·e fevereiro. . 

Varias tentativas têm .sido feitas no mesmo sentido. 
O .projecto de mn plano geral de v iação da Republica já foi objecto 

de largo e insti;uctivo <lebate nesta casá üo Congl'esso NacionaI. 
Ela;borado por uma commissão es·pecial com.postá dos ex-Deputados 

que honra.raro es-ta Gamara ·os fü-s. Deinetrio ·Ribefro, I 0ndio elo Brasil, 
F : Schmi-dt, Urbano de Gouvêa e Domingos · Rocha, seguiu €lle os 
tranütes 1'egimentaj:)s desde liÍ93 até ·1896, anno ·em que foi ·enviado ao 
Senado, sob o n. 21 B,. <le 18~6. · · 

No Senl)Jd-0 dorme até hoje esse projecto o sómno do esqueCimento. · 
Na Gamara elle conseguiu clesper.tar vivo interesse. · 
Desde 1893 até .1896 foi esse itnpor·tante projecto semp.re toma do 

como mater•ia dê alta rel!')vancia. · · · 
· Discuti1•a m-no ·em varias sess\jes, pa r lamehtares lllustres, entre os 

quaes os •Srs. Lauro Müller, ·Paula Ramos, Emílio Bium, Francisco rn,-
l•entino, José Carlos de Carvalh9, tJ•rba·no de Gouvêa, OlegaTio Maciel, 
Luiz Adolpho, An~onio de 'Siqueira, Carlos Jorge, Americo de Mattos , 
Bueno · ele Andrade; Nogueil:a Paranaguá, etc. . · 

Não será. i.nopportun{) !ncÍ-Uir aqui o projecto de 1893 e .o el e 1896, 
já moclifkaclo . , · · 

Eis o de 1893: 
O Congressq Nacion,al dec_reta: 
'Art. 1.° Fica o plano. de viação f.ederal da Republica constituído 

do seguint·e modo: ' . .. .. . . . 
a') • pelas linha,s fer:reas custeaclas pela União, a saber: 
Estrada <le ·Ferro. do ,Sobral; · · -
Estra,da de Ferro d,e- Battnité ; 

Camara 
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Estrada de Ferro Cent1,al de Pel'nambuco; 
Estrada de Ferro :sul de Bernambuco ; 
Estrada .de J!'er.ro Sul •de Pernaitniburo . (prolongamento d~a Recife 

and :S. F .rancis·CO Railway ·com as ligações de sul e norte do Estado pelas 
linhas dé Paquevira a Im1leraitriz a Tímba.úba ao PUar; 

IEstraJda de Ferro de ·Paulo Affonso ·; 
Estrada d·e Ferro de AI.agoinhas ao Joaze!ro (<prolongamento 1a 

Bahia a;nd 1S. Francisco iRailway) ; 
Estrada de Feáo Central d'O Brasil; 
Estrada de iF·erro d·O Rio do Ouro ; 
Estrrud·a de Ferro {!e Porto Al<=gre a Urugnayana, comprehen.dendo 

as ligações ·d·e Bágé a Cacequi e de Oaceqiui a Livramento ; 
b) pelo,s rios que banham mais de um Estado, e pelos que se es-

tendem a tefritori-os estrnngeiros. (Cons . Art.) ; 
ó) ipeLas linhas ferreas fluvi·aes ou mixtas concedid.a;s- pelos pode-

res da União, e que até a pr.oonnlgação da presente lei se regerem PO·r 
contr.actos ainda vigentes. 

O Poder Executivo •Prom-overá nos .casos ·convenientes, a permuta ·de 
Íl'açados de estradas já concedid•as, ma;s não especificadas nesta ·lei por 
outros novos constantes della, e que melhor satisfaz·em o objectivo por 
aquelles visado. 

As linhas cujas co·ncessões aipôs a ·promulgação desta !e! vierem a 
cadu·car, subsi•stirão .no plano de viação federal da iR:epubUca, · excluid·as 
pol'ém as ·estra:das de ferro seguintes: 

I.. Treoho d·e Oaxias e Porto Fr.anco, na estrada de f.err·o de Caxias 
ao Araguaya, o qual tem •PO•r correspondentes n·este . • projecto -o traçado 
da estrada adeante .notada s-ob n . IV, da lettra e; 

II . Petro.Jina ao litt-oral de Pi·a:uhy, pas.sando em Therezina, a que 
corresponde o traçado neste' pro•j·ecto da estrada notada so1b n. V, 
lettra e; 

III. Nazare·th ao Cr.a;to, a oujo traçado corresponde ·o do prolon-
gamento do ramal do Pilar, da Estra:da a.e Ferro Conde d'.E.u, na ultima 
·parte da notação IX da lettra e ilesse prodecto; 

IV. Püntal á f.ronteil'a da Bolivia, que tem um trecho commum 
com a linha notada sob n. XXI, lettra e; . 

V. Uberaba a Coxim, a oujo t naçado corres·pon.d·e o da estrada pro-
posta meste pro1jecto sob a notação XXV 1ettra e; 

VI. Estra:da de Ferr.o Minas de ' s . Jeronymo e seu ramal, que per-
cone o v-alle do rio Gama;Q1Uam, e ao qu•al •corres·po.nele ·o tra çado ela es-
h ·ad·a nota:da sob a lettra b d"O p.rojecto n. 104 A desta :Camara; 

VII . Estrada de Ferro <le. Paraty a Lguape; 
d) rpelas linhas es.trat egicas f.ederaes do Elstrudo elo Rio Grande elo 

Sul, que já ·estão em trafego, construcção ou estudos, •e mai<J as compl e-
mentares constant es ela •pro1Josição n. 104 A, de 18 e1c agosto el este a;nno, 
el·a Camara elos Deputa:dos; 

e) pelas linhas q.ue vão eIT) seguida mencio.na:das, .a saber: 
I. Estre.da d•e F e0rro Madeka. ·ao . Mamoré, comprehenclenelo ·o trecho 

encachoeirado d esses rios, ;;t partir das lm.mediações da ca,0hoeira ·de 
S.anto Antonio á de Guajará-Mirim; 

n. :Estrada de F ·er.ro a partir do ponto accessivel á navegia.ção do 
rio Tapa;józ, no Esta:do do '1Pará, 1á dda:de d·e Ouyabá, Capital d"O Estaelo 
de Matto Grosso; · 

·nI . Estra:da de F"rro de S'Rnta .Maria do Araguaya ao Xi.ngú, no 
ponto ·em que tem inicio a naveg.ação des•te rio; 
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IV. . ·Estr3Jd·a de Ferro <le Oarolina Monção, passando em Grajahtl, 
e desenvolvendo-se pelo v·alle do Pindaré ; · 

V. Estrada d\) Fer.ro de Jaicoz' ao por.to da Ama,rração, desenvol-
vendo-se pelo !nteripr do Estaoo do Piauhy, passando po.r Picos, '\TaJ.ença 
e Lrupa, onde l•ança)·á um ramal para T·herezi.na, e •proseguiwdo por Mar-
vão, Pedro Segundo atê P.arahy·ba e Am3Jrração ; 

VI. P.r·olongarµento da Estr.ad.a de FE\r0ro de Grumocim a Sobral, di-
rigindo-se por Ipú e pelo mu·nki:pio d·e Oaratheús, a o Estado do Pi·auhy, 
onde terminará em Marvão ; 

VII. Prolongftmento da Estrada de FeNo Bruturité atê Omicury, 
no :Estado .de .Pernambuco, passwndo eirn Te1ha e •Crato, no Ceará, e Exú, 
em Pernambuco ; 

VIII. Estrada de Ferro de Macáo ao S. Francisco, d·esenvolven-
oo-.se pelos v0alles dos rios iPiranhas e Pejehú, de modo a servir os Esta-
dos do Rio G.ránde' do No.rte, Pa.raihyha ·e Bernambuco; 

.IX. ProJ.onga·rpento da Estra·d·a de Ferro Conde d'IEu a . partir de 
l ·nd-epem1d·encia aité Noya Cruz, -e do ramal. d-o Pilar, . par.Uri.d:o ·de UJ1TI 
.ponto conveniente '? passa!J·do por Campina<Grande,. S . João e Piancó, 
do interior do Esta(!o da P.a;r·ahyba; · 

X. PJ•o!ongamento da Estrada de Fer·ro C.emtral d·e Per.nambuco a 
partir de Pesqueira neste :Estado, ao Passo . de :Santa . Maria, n·o , Ara-
guaya, désenvolvenflo-se em Pernamhuco, pelo interior do Estado, pas-
sando em Lagôa .de Baixo, vma Bella, Salguei>ro, Leopo1dina e Om·icury, 
de onde lan9ará u.m ramal •para Petrolina, á margem dü S.. Fr.ancisco ; e 
no Piauh:v, ·por Jaicoz, S. João do PiauhS• e Santa Fi-lomena, d·e -onde 
proseguirá atê -o seu termino no Araguaya, devois de servir o sul do Ma-
ranhão ·e atravessar o Estado de Goyaz, t ·ranspondo o T :ocantins mas 
p.rnximidadcs da fo,z do rio Somno Gra,nde ; 

XI. · Estrada de Ferro Bahia e Goyaz ·da foz do rio Sapão, no rio 
Preto, ao ponto em que comeÇa .a navegação do rio Somno ligando.se do 
mod-o mais conveniente e economico, por um r amal com a parte em que 
tem inicio a nav0egação do· ·rio Paranahy·ba; 

XII. Prolongamen~o da Estrada de ·l<'er.ro ·de Ar.acàljl(r •a Simão 
Di·aJS, até Villa Nova· da Rainha, por Gereirnoabo, lançrundo de Simão 
Di•as, ou de outro ponto conveniente, um ramal p.a,r,a Jatobá; 

XIII. Prolon.gamento do ramal de Cap·e:lla, na Estrad·a de Ferro 
ele APacajú a .Simão Dias, a:tê P.ro,p.riá ;·· 

XIV. Prolongamento do r.am.al do Timb6, no Esta;do da Bahia, 
até Ita;porang.a, no Estado ele S.ergipe; 

XV. Prolongamento da Estr.a>da de .Feno Central ela Bahia; · 10, 
ela cidade de Cacthpeira á de Maragogipe; 2º, da 'estação .<le Bandeira 
de MeJlo, no Estado d·a Bahia, á d'dade de Palma, em Goyaz, rpassanclo 
em Uruibú e seguin~o pelos valles dos ·rios a:as Eguas e da Pa1ma; 

XVI. Prolong·;i.;m ento elo ramal de Olhos de Agua, na Estrada de 
Ferro Central d·à Bahia a Grão Mogol, no Estado ·de Minas, atravessando 
o ·rio de Conta.s e passando em Ri.o Pardo; ·· 

XVII. Estrada de Fe1' ro do P.orto e Cabral~a a -Guaicúhy, trans-
.. pond·o a sena dos Aymorês no ponto mais conve1;üente e desenv'olvendo-
se pefos valles ·dO ·rio Jequitinhonha e do Itacamhirassú, e ·passando por 

- Grão Mogol e Mon~es Claros; 
XVIII. Estra;da de Ferro da Victoria a Santa Cruz do Rio Pardo; 
XIX. .Prolongftmento da ·Estrada de Ferro de Victoria a Pe9anha, 

até Pir.;3,,pora; 
XX. Prolongamento da ·Central do Brasil, .d·e Pirapora· a1Jé For-

mosa, no Planalto 'central ; 



XXI..· Estrada de Fer.ro de Formosa a Matto Grosso, até a fron-
telra da Boliv!a, ['.lassando em Goyaz, Cuyabã, S . Luiz de Cacéres e 
.Mititto G.r-osso ; 

XXII. Estrada de Ferro de Catalão ã ca'Pital do Estado de Goyaz, 
pondo em communicação esta cidad·e eom as estradas de ferro Mogyana 
e Oéste ide Minas ; 

XXIII. Estmda ·de Ferro de Bahuzil1lhos a Nioac, pa;ssanido por 
entre· as verteu tes d·OS rios Coxim e P.a1'dü ; 

XXIV . Estrada de Ferro de S. Sebastião, em S. Paulo, a Bam-
. buhy, em . Minas, •pr-olongamdo-se até o entroncamento da Estrad·a de 
Ferro de Barra Mansa a Catalão, com a de Bamhuhy ·a Patos ; atraves-
sando a Central do Brasil em S. Jos·é •dos Cam·pos, e passando em Bu-
quira, Sapucahy-mirlm, A1fenas, Pi~mby e Bambuhy, de modo a ficar 
comprehendlida neste •traça;do a linha já conce·dida pelo Estado de Minas, 
de Sapucahy-mirlm a Piumb.y; 

XXV. Estrada d·e Ferro de Fructal ao Araguaya, a entroncaF com 
a Estrada de Formosa a Matto Grosso, ·atravessand·o o Parahyiba no 
Ca~al, e druhi seguindo •pelo vaJ.le ·do Rio Cla-ro até a vma de Jatahy, de 
onde Iançarã um ramal para Coxim, ·passando em Bambuzinhos; de Ja-
tahy pr.oseguirã· em demanda de s·eu ponto terminal, depois de passar 
por Torres elo RI-o Bonito; 

XXVI. Prolo·ngamento do ramal .a.e Ponta Grossa, na Élstr.ada de 
Ferro .de Pa•ra;na;guá a Corityba, até a Co-rredeira .de Fer.r-0, no rio Ivruhy, 
lançando de Ponta Grossa um su·b-rrumar pelo valle de Tibagy, de modo 
que est·abeleça co.mmunicação com a Estrada de Sete Quedas a Uberaba ; 

x:x;vn . Estrada de Ferro do Salto idas Sete Quedas a Uberaba, 
servindo aos Esta,dos ·do . Paraná, 1S. Pa;ulo e Minas Geraes, transpondo 

· ós 1primeiros destes Esta;d-os os rios Ivahy em tCorrédei.ra de Ferro e Pa-
ranrup:tnema, no ponto mais. ·conveniente; e desenvolv·endo-se ao segundo 
em ·direcção a Fructal, em Minas Geraes, e.m busca de seu ponto ter-
m~; . 

. XxVIII. IEstrad.a de Ferro do Paraná a Miranda, q1ue, além ele 
· outros pontos obrigados que os estudos determinarem, tera por ini·cio nas 
proximi.d~1:des da foz cl·o TIP.té, o ponto mais con'veni.ente ao a,ceesso ela 

' colonia ·militar elo Itapura, no JDstado de IS . Paulo ; 
XXIX. 1Estrada de Ferro do Brilhant1e a Minmda, 1passa;nd·o por 

Nioac, de onde lançará um ·ramal :p·ar.a Bella Vista, e tendo por ponto de 
,par.tW.a o inldo da navegação do rio BrHhante; 

XXX . Éstra;d•a <!te Ferro do porto S. Frahcis·co no Estado de Santa 
Cathari:na, a entroncar-se na villa do Rio Negro com a Estrada ele Ferro 
de . Paranaguá a Cor!tyba; 

·XXXI. Estrada de Fler.ro do Estreito á cidaide de Lages, no Estado 
ele ,Santa Catharina, servindo o município de S. Jo~é; 

XXXII . JDstra:da de Fer.rn ligando á D. "l'hePe~a Ohristina Rail-
way a Lages e S. João de Campos Novo·s; 

XXXIII. Esh'<l!da de Ferro Torres a Lagôa Vermelha, passando 
por Vaccaria . e lançand·o, de um po'nt-o conv·enienbe, um- ramal, que s er-
vindo ao 1nu·nicipio de· Ararang·uá, ou ao de Lages, '"á encontrar a es-
trada de D . 'l'hereza Christina, ou a sua ligação com Lages e Cam,pos 
Novos; _ 

f) Pelas estradas que futuramente ·forem d•ecretadms pelo Poder 
Legislativo, decreto .n, 109, ·de 14 de o.utubr·o de 1892. 

Art. 2. 0 Pr.omulgaa'a a .presente, o Governo fará -proceder aos es-
tudos necessarios das linhas ns . II; XXX, XXXI, XXXII e XXXIII da 
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lettra e do artigo antecedente, por administração ou emp!'eitada, e neste 
caso mediante concurrencia publica. 

Para o estudo das linhas de que trata este artigo, o Governo dispen-
derá quantia· não excedente a 500$ por l<ilometro e abrirá os creditas 
indisp.ensaveis. 

Art. 3. 0 O Governo, apenas séJa promuLgada a µresent'e lei, man-
dará ·proceder aos estudos necessarios das linhas ns. III, XXI, XXVIII 
e XXIX da lettr.a e do art. 1°, mediante imstrucçõe.s que o Ministerio da 
Viação expedira. 

§ 1. 0 · A execução do estudo será prestdida pelo Ministerio da Guer-
ra, por conta de oujo orçamento correrão as despezas ref·erentes ao pes-
soal. · 

§ 2. 0 'Toei.o o material technko, de que não dispuzer o Minister io da 
Guerra, será f01•necido pelo da Viação, que, caso o não possúa, para o 
fim de adquiI•iJ-o aibri-rá os cred itos necessarios. 

Ar. 4.° Com1}ete cumula tiv·amente á União e ao Estado cl elib€lrar 
sobre o estudo .e ·execução de vias ferreaes ou mixtás, dentro dos limites 
elo lEstaclo, CJ,Ue tenham por fim ligar· centros d·e :população e ·economia 
a.os portos mari tllnos . 

A competencia neste caso, r esolve-se pela inicia tiva e a pplicação 
de fundos. "Fica, porém, entendido que, m esmo na hy.po these el e haver 
a União tomado a iniciativa na execução do melhoramento, caberá ao 
Estado o direito ele reclama r pa ra s i a reversão clelles com todos os 
seus onus e vantagens, m ,as m edia;nte ind emnisaÇ°ão, cujo ·computo será 
decretado pelo Congresso Nacional, que o calculará, tomando por base 
a r enda liquida , e tendo em consideração 'ª importancia elas obras, 
mater iaes e dependencia.s, no estado em que então es tiverem. · 

Art. i5.0 iNão poderão ser · concedidos quaesquer favores para exe-
cução das vias d.e ·communicação f ederaes, nem contractar-se a r ealisação 
dellas com responsabilidade.,., para o Thesouro, sem a prececiencia e 
approvação elo orçamento das despezas, baseado em estudos completos 
especificados, e sem os dados n ece,ssarios para o calcufo .da r enda pro-
va".el. (Decretos ns. 5 .5·61, ele 28 de fevereiro de 1874, e 7 . 959,. de 
29 de d·ezembro de . 1880.) 

O Congresso Nacio•nal poderá foaz·er, e•ntretanto, na falta dos ele-
mentos, de que trata O antecedente artigo, ·Concessões · de cáracter pro-
visorio, que .só · serão definitivamente r a tificaclws, após a acquisição 
delles e m·ediante condições expressas .em contracto previa. 

Sala das oommissões, 24 de agosto de 1893 .-Demi-etrio Ribeii·o.-
A. Indio do Brazil.- F. 4Sclvpi.iclt.-,-Urbano de Goiivêa.---:Domingos Rocha. 

O projecto nnal, de 1896, que foi remetti.do ao Sena,do, é o seguinte: 
O Congresso Nacional decreta: 
.Art. 1 .0 iFica o plano · de viação g.eraJ da Republica .constituido ~ 
I. Pelas linhas ferreas .em trafego ou em construcção, .custeadas 

ou concedidas pelo Governo Federal e ·enumeradas no § 1°; 
II . Pelas. linhas f erreas em estud0,s e pelas fluviaes ou mixtas e 

canaes em estudos ou em exploração, concedidas pelo Governo Federal 
e constantes do § 2°; 

IIJ! . Pelas li:nhas ·novas complementares e nmnerad.as no § 3° ; 
IV. p ,e J.os canaes e rios navegaveis que banham mais de um Es-

tado~ pelos que, atravessando territorios nacio:naes, tambem passem em 
territorio estrangeiro. · 

§ 1. 0 Pertencem ao grupo de que trata o numero I as seg·uintes 
linhas: 

1. Estrada de .Ferro de Caxias a S . J osé das 'Ca jazeiras, n"o Está.do 
elo Maranhão, concedida pelo. Governo Federal. 

/ 
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2 , Estrada de Ferro .ele Sobral, .ao porto de Camocim á Ipü, no 

Estado do Ceará, custeada pela União. 
3. Estrp.da de Ferro de Baturité, ele Fúrtaleza e Quixeramobim, 

no Estado <:lo Ceará, custeada pela U:nião. 
4. Estpada de Ferro de Natal a !Nova Cruz, no Estaiclo do Rio 

Grande do Norte, concedida Pelo Governo Fede ral. 
5. Estrada de Ferro .Gonde cl'Eu, de Cabecleilo a Guarabira e ao 

P ilai-, no Estado ela Parahyba, concedW.a . ·pelo Governo Federa l, e seu 
prolongai;nento cJ.e Guarabira a Nova Cruz, no Rio Grande clb Norte, 
custeada pela União. 

·6. Estra.cla de Ferro Central do Estado da Parahyba, ele · Mulungú 
a Campina Grande, custeada pela União. 

7. JDstrada ele Ferro elo Limoeiro, n o JDstaclo de Pernambuco, con-
cedida pelo Governo F ·ed·eral, e i·amal de Nazareth, prolongado de Ti.m-
bauba ao Pilar, lllO Estado da Parahyba, <lusteada pela União. 

8 . Estrada de Ferro Central d·e Permambuco e seu prolonga mento 
até Pesqueira, custeados pela U:nião. 

9. Estrada de F ·erro elo R ecife ao S . Franc>s<?o, no Estado ele Per-
nambuco: 

a) Estrada ele Ferro elo Recife a Palmares, concedida pelo Governo 
· )!'ecleral; 

b) E!Strada de Ferro Sul de Perna mbuco (ele Palma res e Gara-
nhuhs ) .e seu prolongamen1o até Aguas Bellas, custeados pela União; 

10. Estrada ele Ferro de Paulo Affonso, ele Piranhas e J atobá, no 
Estado d·e Alagôas, custeada pela União. 

11. Estradas de F e rro Central de. Alagôas, ele Maceió a UnHlo 
(Alagoas Railway), concedidas pelo Governo F ederal. 

12 . Estra·da a.e Ferro do Aracar.iú a Simão Dias, no Estado de Ser-
gipe, concedida pelo Governo Federal. 

13. mstrada ele l!'e.rro da Bahia a o S. Francisco: 
a) Estrada a.e Ferro 'da Bahia a Alagoinhas e ramal de Timbó, con-

cessão do Gov.erno Federal ; 
b) Estrada de Ferro a.e Alagoinhas ao Joazeiro, á margem do São 

F .rancisco, com ·o ramal de Feira de Sant' Amna, <lUsteada pela União . 
14 . Estrada de .Ferro Oentral da Bahia, de Cachoeira a Bandeira 

de Mel!o, seu prolongamento ao porto de Maragoglpe e ramal para 
Feira de Sant'Anna, ·concedidos pelo Governo Federal. 

1'5. Estrada a.e Ferro da Victoria, no Estado do Espirita Sa·nto, a 
Peçanha, no Estado de Minas Geraes, co•noedicla pelo 'Governo Federal. 

16. Estrada de F erro Leopoldina," pelas seguintes linhas e ramaes 
que vão ter de Nitheroy ao Cachoei ro de Itapeffi irim, no Espirita Santo 
e ao Porto Nov.o do Cunha, nas raias de Mina!S Ger.aes : 

a) Estrada de · F erro de Oantagallo e ramal de M;itcahé, .concessão 
da antiga provilllcia do Rio de Janeiro; . 

b) Estrada a.e Ferro de Macahé a Campos, a:n'tiga conces.são pro-
vincial; · 

o) Es.trada d·e F-erro de Campos a Carangola,' até a estação de 
Murundú, e ramal ·de Itabapoana com o· seu prolongamento por Santo 
Eifoarclo ao Cachoeiro de Itapemirim, ·no · Estado do Espirita Santo, 
a·ntiga ·Concetssão provilllcial e geral ; 

d) Estrada de ·F€1TO -do Norte e Grão Pará até Petropolis. 
1 7 . Estrada de Ferro do Ri<J .ao Ouro, da ·Capital Federal á Serra 

du Tinguá, no Estado ào Rio de Janeiro,' custeada pela União . 
18 . Estrada .de Ferro Central do J3razil, ·da Capita l F-ederal aos 

Estados do Rio· ·áe Janeiro, Minas Geraes e S. Paulo, e ramal de Ouro 
Preto a Marianna, custeada pela União. 

19. Estrada de Ferro Oeste ele Minas; -de Barra Mansa e Catalão 
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e 1seus rarriaes para 'Mogyana, entre Uberaba e Jaguará e para o 
prolongamento da Ce·ntral do Brazil, e mponto conveniente, á margem 
do Paracatú\ concedida pelo Governo Federal; 

·20. E-strada de Ferro .Minas e Rio, de Cruzeiro a Tre8 Corações, 
concedida pe)o Go,•erno Federal. 

21. Estrada de Ferro de Muzambinho, de Tres Corações ao Rio 
Verde e ramal de Campanha, concedida pelo Governo Federal. 

22. Pr.olongamento ela Estrada ele Ferro Mygiana, ele Ribehão 
rreto e Catalão, ·e ramal ele Poços de Galc1ru;;, 1110 Estado ele S . Paulo, 
<'oncedielos pelo Governo Federal. 

23 . Estrada cle Ferro ele Santos a Jundiahy (S. Paulo Railway), 
concedida pelo Governo Federal. 

24. Estracl.a ele Ferro Paulista, elo Rio Claro a Araraquara, conce-
cl icl a pelo Governo <Federal . 

25. Prolongamento ela Estrada de Ferro SorocaJbana, ele Botuc:dú, 
ao 'l'ibagy, e ramal ele Boi:tuva a Itararé, no Estado ele S. Pn.ulo, con-
cecliclos pelo Governo Federal . 

2G . Estrada ele Ferro de Itararé, no ·Estado cl1e S. Paulü, n Cruz 
Alta, no Estado elo Rio Grande elo Sul, com os ramaes ele Ponta Grossa 
a Therez ina, bifurcando-se pelo Pequery e pelo Igunssú j concedida pelo 
Governo Fede ral. 

27. Estrada de F1erro Paranaguá a Ponta Grossa, e ramal ela Lapn., 
no Estado elo Paraná, concessão elo Govel'no Federa l. 

218 . Estrada ele Ferro D. 'l'hereza Christina, no Etstaelo ele Snnta 
Cathariha, concedida pelo Governo Federal. 

29. Estrada ele Fefro d·e Santa Maria a Cruz Alta, no Estnclo elo 
Riü Granel e elo Sul, oonc·eclicla pelo Governo Federa 1. 

30. Estrada d·e Ferro de Porto Alegre a Uruguayana com os ra:ma.es 
de Cacequi a Sant' Anna do Livramento, e de Al·egrete a Quara him, no 
Estado do Rio Grande elo Sul, custeada pela União. 

:n. Estrada de Ferro elas Minas ele S. Jeronymo a se ligar á ele 
Pelotas, 1ás coloniats ele S. Lourenço, · no Elstado elo Rio Garnd.e do Sul , 
lançando um ramal pelo valle do Camaquam, a entroncar-se na Estrad a 
ele Ferro cl·e Bagé a Cacequi, concedida pela Unitío . 

32. Estrada de Ferro de Pelotas ·ás colonias ele S. Lourenço, no 
Rio Grande do Sul, ligandü-se á das Minas de S. Jerónymo, conceelifüi 
pelo Governo Federal. 

33 . Estrada de FerTo d·e Quarahim a Itaqui, no Estado do · Rio 
Grande do Sul, concedida pelo Governo .FedeJ:a!. 

34. Estrada de Ferro da cidade do Rio Gra11de a Bagé, no Rio 
·Grande do Sul, concedida pelo Governo Fed·eral, e 1seu prolongamento 
a Cacequi, custeada pela União. 

2.0 Pertencem ao grupo ele que trata o -n .. II as segub:1tes linhas: 
1. Linha mixta formada pela navegação do Baixo Tocamtins, no 

Estadü do Pará, pela Estracla de Ferro ele Al~obaá á Praia ela Rainha 
no mesmo . Estado; pela navegação do Alto Tocantins nos Esta{los do 
Maranhão e de Goyaz e pela do Araguaya e Rio elas Mor.te·s, nos Es-
tados de Goyaz e Matto Grosso . 

2. Estrada de Ferro do. porto ele Amarração; no littoral do Piauhy, 
á cidade de Petrolina, á margem elo S . Francisco, no Estado de Per-

. nambuco, passando por Therezina. 
3·. Estrrucla ele Ferro Central .A,Jagoana, de Atalaia - estação da 

Alagoas RailwaY - por S . Miguel e Limoeiro, á Estrada de Ferro de 
Paulo Affonso, lançando do melhor ponto um ramal que v'á ,terminàr 
á margem do S·. Francisc-0, e.m Jogar fronteiro á villa de Propria, rto 
Estado ele Sergipe. · 
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4. Estrada ele Ferro ele Peça:nha ao Arax>á, passando por Curvello, 
no Estado de Minas Geraes. 

5,_ E,strada d·e FeTr.o ele Ouro Pr·eto a . Peça;nha, no Estrodo ele 
Minas Geraes . · 

,6 .' Estrada d,e Ferro de Catalão· a• Palmá, -no .Estado de . Goyaz, 
modificado o seu traçado e modo a poder-se· e;ffectuar a ligação con-
süi,nte do n. 5 do § 3°. 

7. Estrada de Ferro de Uberaba, 'no Estado dé Minas Geraes ·.a 
. Coxim, no Estado .de Matto Grosso. .. . · . 

8. Canal ele juncção da Laguna, mi Estado · de Sa;nta Catharina, a 
Porto Alegre, :no Rio Grande do Sul : -

· § 3. 0 Pelas seguintes linhas novas . complementares: 
1. Estrada de Ferro de Manáoo á 'fronteira norte da RepubHca com 

a Guyana Ingleza, pelo valle d orio Bran·co, Estado "fo Amazonas ,· 
2. Estra,da .dB Fer.ro do Mad·eir.a .ao Ma'mOré, da cáchoeira d·e Santo 

Antonio á ele Guajarámirim, no. Estado' ·de ]\![at.to Grosso. -
3. Estrada de' Ferró de Santai;ém na .foz do -rio rl:'apa:joz; no Estado 

do Pará, á cidade e Cuyabá, capital do Estado ·d·e Matto Gro~o. 
. 4. Estrad"- c1e Ferro de . Macapá _na .ma:rgem. elo Amazonas, no Es-
tado do Pará, em direcção á Guyana · Frànceza, pelo vali e elo Araguary. 

5. Estradá de Ferro de Belém, capital elo Estado do Pitrá, a encon-
trarcse com a Estrada ele l<'erro ci.e Ca talão :j, Palmà, no Estado ele 
Goyaz, passando por CaroHna, ·no JDstado do Maranhão . 

6. Estrada d"e Ferrp· elo Pará ab Maranhão, partinqo elo )mnto mai's 
apropriado da Estra,da · e F ()rro de Bragança, no Estado do ·Pa:rá, e 
tra,nsportanqo-se a um ponto conveni~nt eda l)Jstrada ele Ferro a.e São 
Luiz ao S. Francisco, com a qual sé ljg~rá no . . entroncamento da Es-
trada d·e Ferro de Carolina . 

'7 . Estracl?- ae Ferro partindo de :s. Luiz, " capital elo Est~do do 
Maranhão, passando p9r Caxias e ino . ter á cicl"-de ela Barra, á . ma r -
gem cló S. Francisco, no Estado da Bahia. · . _ 

8 . Estr"-da de F <j!TO de Santa Maria · elo :Ar.agi,Iaya, . no. Es'tado ele 
Goyaz, perp.etranclo i;>or Carolina, :no do Maranhão, indo encontra r-se na s 
immediações da cidade ele· Codó, ou em outro ponto: mais conveniente, 
na ·Estrada •de '.Ferro de S. · Luiz ao S. (Francisco . -· 

9. Prolongamento da Estrada de (F.erro de •Sobral, de Ipú; aõ ponto 
mais conveniente ela Estrada de ·Ferro · da Amarraçã9 a Petrolina, pene-
tr&ndo no E,stado do Piauhy_ pela garganta que o;ffer-ec'e a serra ·ele 
Ibiapaba paTa o va:!Je do r\o Poty. . . . , 

10. Prolongamento da Estra,da ele FBrr_o &e Bátur\té, ele Quixera-
mobim para o sul, encontrando-se no Elsta'().-0 d'8 'Pernambuco, em ponto 
conv.eniente, •com a Estrada ·de F .er.ro de' Macá0 a- P.etroiina . · 

11. Estra,da <de .Fe1,ro de 1MacâJo, ",no lj]sta:ao do 'Rio Granàe do Norte, 
·a · P.etrolina, á mar,gem .do ·s. ·Francisco, pas·sando 'J)or: Mosso.ró. · 

12. Prolongamento da Estra:da de Fler.ro C~ntral da .- Par.ahy.ba, de 
Campina Grande, através dos Estados da P.ar.ahyba e C.eará;, até entróh-
car-se no ponto mais conveniente do pr.o.longamento da Estr.a,da de Ferro 
a.e Sobral. . 

13 . P·ro'longiamento :da .Estraida de F ·erro· :Gentral ele Per.namb0co, de 
Pesqueira até encontrar-se no Estado d·o Piauhy com a Elstradá ·a e ··Fenro 

. de Amarração a. Petrolina. . - · 
14. Prolongamento da Estrada . de Fler-ro ·d·e Paulo AffQnso, cie Ja-

tobá até o ponto mais conveniente do mé&io :s. Francisco.· · 
· 15. Estrada de Ferro. da foz do 'rio Sapão, affl.uente do Rio ·Preto~ 

no lEstrudo da Bahia, a 'lPedTo Af.fonso •ou •outro ponto do rio :Sornno, f!f-
fluen.te do Tocantins, mais accessivel· á nayegação. 

16. Prolongamento do ramal da CrupeÜa da Estrnda ele Feri-o d·e· 
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. .a.racajú a Simão Dias, no Estado ._de 1Sei'gip~, até a V.illa -ele Propriõ,, em 
!rente ao pqn'to em que t ermina o ramal ela Estrada de Ferro Central 

- .Alagoana. 
17. Prolongamento do ramal do Timb6, da Estrada ele F ·errõ- tl·a 

Bahia a Alagoinhas ao . Itaporanga -ond·e s-e entronc_ará na Estra;da -de 
__ Ferro de Aracajú a Simão Dias. 

18. Prolongamentp da Estr-ada de Fenro Central ela Bah-ia, da es-
.:tação Bandeira de Mello á cidade 1de Palm!L, no Elstado de Goyaz;' 

19 . 1Est-ra;cla de Fe1,ro do Port'o d-e Maragógipe, ·no Estado da Bani-a, 
.. a Arassuruhy, no Estado ele Minas Gera-es. 

-20 .. 1Est-racla cl·e Ferro · do -Porto ele Ca·bralia, no Estado ela Bahia, 
.a· encontrar--se coon -o prolongamento da Estra-cla ele Ferro Central . elo 
.Brasil, na margem do Para;catú, passando por Sa1to Grande, Montes 
Claros e Extrema. 

21 . Prolo·ngamento da Estrada d.e Ferro Central do Brasil •po1' Pi-
.. ra-póra ao Planalto Central, até a futur·f! Capital da Republi-ca. 

2 2. -Estra:cla de Ferro· elo Planalto Central á Capital elo Esta elo cl-e 
·Goyaz. 

23. Estrada de F _erro S. Sebastião, em S. Paulo, a entroncar-se na 
·Oéste -de Minas no ponto em que tem começo a linha ferrea ele Bambuhy 
'ª Patos. -

24. E-str&cla de Ferro de ·Catalão a Leopoldina, 110 rio Aragüaya, 
.,pass-a,ncl·o pela cidade -ele Goyaz. 

2·5 . E strada de Ferro ele Leo:poldina, no Esta:do de Goyaz, ás 
.fro,nteiras •ela 1Bolivia, passando -pela ci-daide ele 1Cuyabá, em Matto -Gro_sso. 

· 26. Estrada de F erro de Fructal, no :Est·ado ele Minais Gerrues, ao 
. Baita -do Ur-U1bú-Pwngá do rio Paraná, no Estado de S. Paulo. 

27. Estrada d.e Ferro de Ponta Grossa, no Estado do Para ná, 
pelos valles ele Tibagy e do Paranapanema até a margem do Rio • Pa-

. Taná nos limites elo Estado ele Matto Grosso. 
128. Estrada de Ferro de Brilhante a Miranda, no Estado ele Matto 

Gro1Sso, ligando a navegação do rio Ivinhema á elo Miran·ela . ; 
- · 29 . Estrada el-e F e-rro -elo Estreito e de São Francisco, por Blumenau, 
~no -Estado de Santa Catharina, á: fronteira argentina, -no t erritorio elas 

Missões, passando por Palmas, e a Passo Fundo, no Estado do·, Rio 
•--Orrunde do Sul, passando pai· Lages. · 

30. Estrruda ele Ferro ele S. Francisco ou elas imm ediações deste 
--porto, no Estado ele Santa Catharina, á villa elo Rio N egro, -no Estaclo-
do Paraná. 
1 

31. Estrada ele Ferro do Tubarão, no Estado de Santa Catharina, 
__ por Araranguá a entroncar-se na ele Porto Alegre á L ag·ôa ·Vermelha. 

-32. Estrada de F erro de Cruz Alta a Itaqui, - no Es·taclo do Rio 
Grande do Sul, lançando de Cruz Alta um rafoal -para o Sal-to Grande 

-do rio Uruguay _; . e . qe pontos convenientes mais dous: um para São 
Borja e outro para o passo do Catharina,_ a e·ncontra r-se na . Eskacla 
de Ferro ele Por.to Aleg-re . a UrugÚayana. - · · 

33. Estrada de .Ferro -d·e Porto Alegre a Lagôa Vermelha, ou a -
_.-autro ponto em que m-elhor se possa ligar á estrada que ele Sa.nta - p~

tharina vae a P"asso Fundo. 
34. Estrada de -Ferro de Cachoeira, por ·caçapava, a entro,nca l'· SQ 

no prolongamento ela - Estra,da de Ferro de Bagé, no Estado ~10 Rie 
-Gran c1e elo Sul. __ 

3,5. _Rafoa! de Piratinim, na Estrada ele Ferr.o do . Rio Grande. '.ª 
:Bag<é, a Jaguarão, na front_eira do )!Jstado Oriental . _ 

- Art. · 2.º E ' da exclusiva competeucia do Governo FeÇ!eraJ , -J.egi•s li;J.r 
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. ·_§obre }!,· navegação dos r.ios que banham os territorios de mais de um, 
Estado, ou que passam por territorio nacional ou estrangeiro . 

• ~rt. 3.0 Passarão ·a ser reputadas de interesse federal e sujeitas á 
fiscalização do Governo da União, as linhas f luviaes ou ferreas, con-
-çedidas pelos governos düs <Estados, que forem contemrpladas no plano. 
de viaç.ão geral. 

A •posição legal da empreza concessiona-ria não sei~ altera·da em 
relação ao ·Estado concessor, subsistindo todas as .obrigações tomadas. 
nos termos dos cohtrac1:üs celebraclqs, cujos effeitos f icam reconhecidos·. e 'J.'eS·peitados. . 

Art . 4. 0 E' da exclusiva competencia dos . poderes fEicleraes resolver 
soli>re as concessões, contractos, estabeJecimento e fiscalização de qual--
9uer via ele communicação ferrea, fluvial <iu mix.ta, que faça parte ~ do· 
l)lano de v iação geral; ficando sujeitas ás disposições deste artigo as 
lin·has designadas no art. 3°, cujas concessões estacloaes vierem a 
caducar. 

Art . 5.° Comi)ete cumulativamente á União e ao Estado deliberar· 
sobre o estudo e execução de vias ferreas ou mixtas, dentro dos limites 
.ao ,Estado, que .tenham por fim ligar centros de população e economia 
aos portos mari timos. 

A competencia, neste caso., resolve-se pela iniciativa e a applica-. 
ção de fundos . J!'ica, porém, entendido .que, mesmo na hy.pothese de· 
·liav'81· o Estado tomado •a i·niciativa ·na ·execução do melhoramento, ca-
berá á União o direito de reclamar para si a reve1rsã·o delle, ·Com todos. 
os onus ·e vanta.gens contractuaes, med°i-ante, ·POr\érn, indemnisação a,o. 
:):l:sta,.do, -O·e quaesquer .despezas que por ·elle tenham sido ·ef.fectuadas. · 
· . .AJrt'. 6. 0 1Comrp·ete exclusiv1amente 1á U nião a concess!to de estraxlas 

de ferro que 1s·e1'ão ·consideradas ·estrategicas, na zona de 60 kilometros· 
n!l:s frontei-ras . 

Art. 7. 0 O ·Poder Executiv.o promoverá •nos .casos eonv.en i·entes a 
pe):muta •d·e ·estraJdas f.edenaes, já conoec1i:das e ·não :ap.roveitadas no· 
Pl·aino, por ó~1tras c•ujos traçados .nelle se •acham ·consi.gnrudos. 

Parag1'a<pho uni·co. A permut·a implica immedtata nov.açã,o de con-· 
tmcto, ·podend.o, entretanto, .&er manüdo o .primitivo, foitas as modifica-
ções e r·estrÍ!cçõea exigid·as pelas novas ·cli•posições rde lei. 

Art. 8. 0 •O Pod-e•· lExecutivo :pod·e11á -igualmente :permutar estraiiLas. 
estadoaes, madirante accôrdo com •os ·respectivo.s .gmrernos, por outras que 
façam :parte do .plano de viação genal, 1ficando .estas suJeitas 'ás .füs·posi-· 
cões do art. 7° .. 

krt. 9. 0 'Ficam prohibidas desde já a:s concessões ,com garantias de-
juros ou s ·ubvea1ções, sem autorização Ido. Congr.esso, assim como qua·es-
quer al'Ovos favo.i·es ás empr·ez·as ·concessionarias ·das J.i.nhas ferr~as já. 
cóntra~badas •que não fazem parte do .pl.ano de viação. 

Art. 10. 1Ficam r·evogadas as . disposições em 1cont'l'ario . 
Sala <das IOommissões, 1em 13 de .a,gosto d·e 1896. - Paranhos Monte-. 

. negro. - J. A. Neiva. - F. I.Mrua Dwarte. 

iConv'ém como elemento ·de a·preciação trans·crever o swb:stitutivo-
apresentado pelo e ·rudi-to Sr . D€(puUlldo lBueno a.e Aindra;da, que n ão .Jo-· 
g·rou o voto da Camiar·a 1. 

·<EJl!-o : 
O Cong.ress·o Nacional decreta: 
Art. 1.0 lE' ,JiV'rn a qualquer pal.'ticulrar, companhia ou emprêza, o-

dJréito de ·construir e ·explo,rar estrruruas de fenro den tro do territoio bra-
zUeiro, precedendo lioença do poder 1com:petente, obser vadas as dlsposi-· 
ções da ·pres·ente lei. 
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Al't 2. 0 Ao Governo da União compete conceder licença pa,ra con-
strucção e expl-oração de vias ferreas, mediante as segurntes condições: 

§ 1.0 1Serão res·peitaàos .os direitos ·aidquiri-dos em vi•rtu'de de con-
tracto ou co.ncessõ·es iegalmente .feitos, até a .d•ata desta lei, ou pela 
União Federal, o·u .pelos governos dos '.Estados, ou pelas municipalidades .. 

§ 2. 0 iO requerente d·ev·erá apresentar ao -Governo ·estudos gera-es da 
zona ·qu·e a estrad•a de ferro pr.oj.ectruda vae p·ercorrer. 

Ess·es estudos compr·ehendem: 
a) E'°ame .ela ·r egião por ond.e tiv·er de construir a Hnha, tendo· 

por fim espeda! 1deterrnin.ar Implicitamente os u;>ontos inicial e termi•nar e 
os da passagem obriga:d•a. 

Esse ·exame deve fornecer .dados e i·nformações sobre os valles que 
tem .de percorrer a ferr.o -via requertd·a. · 

b) O traçado de urna linha de ensaio tão ·approxi·rilado quanto pos-
sivel .aa di.rectriz :definitiva, s·endo as dJ.stancias mecli·das com 1P'Odome-
tro, os angulos ·com busso1a e •as differença,s de miv_el com ·w'heroide ou 
outro qualquer hypsometro . 

·C) Uirna rnemori·a ·clescriptiva ·e justif.icativa elo projecto conte·ndo 
noticias das locaJi.dad.es ·e povoações ·que tiverem de ser atravessadas ou -
servid·as pela estrada, acompanhacl•a de d1aclos sobr·e :a S'Ua criqueza, :JJOPU-" 
lação e producções. 

cl) Nota sobre a i•mportancia, ·confluencia, secção, V'olurue da agua,. 
nav.egabili-da:de ·e cheias dos rios cortados pela ·linha. 

e) in·fol'mação a rnspeito <:l•as vias de ·communicação já ·existentes. 
e sobre as proj.ectadas na mesma região da li.nha . 

f) Orçamento ap,proximativo das obras a fazer-se com a linha fer-
I'ea p1'anej a:da, ·i,nclusive mate.ria! rodante. 

§ 3. 0 10 pretendente, no aoto •de apresentar a licença, depositará. 
corno cauçã'O no Th'esouro Nado.na!, em rmoeda co.rr·ente ou em ap.o'1ices. 
da .divida publica da União, 1 % ·d.a iJJ»porta·ncia total elo orçamento a 
que se l'filer·e o § 2°, lettna f, 'llão ,podendo, porém, ·essa caução exced·eF 
ao rua'°imo de 100 :000$00 0. 

Essa ·caução poder á ser .retirad.a, desde que a obra construida im-
porte ,em quantia igual á mesma cauçã'O. 

§ 4. 0 A requeJ'i.mento do comcessionario ele caminhos de ferro, ·o. 
Governo manda,rá UllU ·engenhei•ro da Inspeotoria Geral a.as Estradas de-
Femo verificar si a q,uantidade .ci.e obras f.eitas corresponde a 1 % ·elo· 
orçamento approximatiV'o (§ ,2° do .a,rt . 2°, Iettra f) . 

~·sse exame não pôde durar ruais d·e seis mezes, contados c1a data. 
de s·eu pedido. 

Os v encimentos do en genheiro, durante o ·tern.po elo exame das obras, 
oorrem por conta do 'concessio.nari.o ·do caminho de f.er.ro e serão cledu-· 
zidos .aa importancia pe1'o mesmo oau cionivda . 

.Si no fim de um .mez, a oontar da GLata do ,pedido de exame d·e obras, 
o Governo não o tiver or.den.ado, o exam.e será considerado corno tendo-
sldo feito e o total d.a quantia cauoionacla pôde se•r retJ.rado, imdependeR-
te·inen te :da verificação da üb!'a ·construida. 

Art. 3.0 Na licen9a ficar ão declarados .os prazos .pa1'a in iciar e· 
termimar os traba•hos de ·construcção da es·t.rada de f.erro ; si, esgotado 
o ,primeiro praEo p.ara in icio, não ·hnuver come9aclo as ob.ras Gla l•i.nha, o· 
l'equeren te .perde a importaincia ,d,a caução ·em .proveito da Uriiã'O, salvo 
caso de força maior, a juizo do Governo, que p.oclerá co.nceder mais uma 
s6 .pro.rogação de m·eta.d·e cl·a:quelle prazo . 

ArL 4. 0 O 'Governo pocl~rá negar 'a 'licença ~"equerida para ·a cons-
trucção de v ias-ferr.eas, s6men te .nos seguintes ca.sos : 

a ) Quando a Ji.nha projectada of.fender dJ.reitos adqu i.ridos em vir-



tude de contractos e c0ncessões d'a União, dvs Estados e das municlp•a-
.lidades. 

b) · .Si pelos agentes d.a admini·straçãQ for·em r.econhecidos como fal-
.sos es .a-0cumentos exi.gid·os pelo art. 2°, § ·5°, lettras a e b . 

e) Quando a estrada requerida modificar o pla,no estnategico a,n-
teriormente adopta:do pela União F -ederal. 

d) Si a linha por. :si, ou por ·entr-oncamento cQm outras linhas, trans-· 
portar cargas para porto de outros paizes . 

Paragrap ho 'lm.ico . .Sendo a licença 1negada pelo Poder Executivo, 
>?oderá então o r>ret endente dirigi'r o seu ·pedido ao· Corig.ress·o, que resol-
verá .def.i.nith'amente a r espeito. 

· Art . 5. 0 As linhas f.erreas poderã,o .gozar .ae favo•res 'd·a Uniãó, t a es 
como garantia de juros, subvençõ.es kilometricas, dispensa .de a:iagamento· 

•.de impostos, etc. 
Paragrapho uni co . Estes favor-es, porém, só p6d,em ser con cedi.dos · 

.Pelo Poder Legislativo . 
Art. 6 .. 0 Os agentes .a·a administração s ão competentes para inter-

vir em qua lquer tempo ·em tudo q:u'e se r-ef.ePe á solid·ez das .obras, <resis-
tencia do materi,al ·e seguramça d·o publico. 

1§ 1. 0 ·Antes de inictar os t·raba!Jhos .d·e construcção, deverá o oo·n-
cessionari-o do calll'inho d'e f.er.ro apres·entar á a pprovação do Governo os 
projectos .d·e t odos esses trabal-hos, que comprehenderão: . 

a) PJ-anta ,geral 'ª'ª Unha concedida com ·a .indicaçã-o dos pontos 
-obrigados ·de passagem, cO'nfigura,ção <lo t erren0, r epr.esentad'a por mei-o 
·de curvas de nivel equivalentes a cinco met-ros no maximo e, bem assim, 
em ruma ,zona .ae 50 metros, ·pelQ menos, para cada lado, os ·campos, 
'mattas, t errenos .ped.regosos .e -brejos, •semp1,e que fõ.r ,possível, a d-ivisa 
dlils propried·ad·es .parti-cula•res, ·as ter.ra,s devolutas e as mi·nas. N essa 
pla,nta, em escala <le 1:4.000, .serão indicadas todas as distancias kilo-
nietr1cas, conta,das a partir .ao po.nto inicial d•a estrada de ·ferro, a ex-
tensão .aos alinhamentos r ectos ·e curvos, os g-ráo.s e ,raios das curvas 
e mp·r-ega,d,as. · 

b) Perfil longitudi.nal na escala de 1 :400 para as a lturas e de 
1:~.000 pa,ra as .distamci·as ho1'izontaes, rrnostrando .por mei·o <le convim-

_·ções to,pognaphicas o terreno n a tural, as 0plataf6.rma;s .aos cõrtes ·e ater-
ros· ·e as obras -d·e arte. 

o) O ·pePfil rongitudinal .dev.erá ser acompanhado · a·e perfis tra,n.s-
versaes intercalados de ·5 O metros mo 'maximo. 

d) P.Pojectos compl·etos .e especificad os ·,de todas as . obras .de arte 
n ecessarias par.a -0 estabe1'ecimemto da 1estrada, ipQntes, tunneis, viadu-
oCtos, pontilhões, boó ros, estações e .ae.penden cias, bem como planta ·de 
1:odas ·as pr-0p.r}eda<les na .part·e cuja d-esapr-opriação fôr indispensavel . 

'e) 'Ü d·eseniho dos trilhos e •3'CCessorios, :em .gnundeza d-e e~ecuçãó . 
f) LReLação d.o materia l .ro.dante, contendo -0 t ypo 'das locomotivas, 

wagon, .gondolas e oCarros ,ae passageiros, na -es·ca!a -de 1 :50 -em catalo-
gas da s fabr icas. 

§ 2. 0 1IDsses dados podem ser apresentad-os por s·ecções, comtanto 
.que estas não 1sejam menor·es de ci.nco kilometros . 

Os proj-ectos das pontes, estaçõ·es e -outras obras importa,ntes po.de-
-rão ser· ·apr.esenta,dos á medida que tiv-erem ·de .ser executa,dos . 

'§ 3.0 O Gov.erno ··poderá rejeita.r os p.rojemos ·das estradas ·de ferr-o, 
quando não offerecerem ·garantiias de 1solidez,. ·mas t erá en tão :a.e apre-
-eentar as modificações que juJ.gar convenientes. 

!Si os ·concess-icmario.s não se s•ud.e>tarem â' ellas, pod-erã,o recorrer ã 
·arbitrag,em, ·como vai determinado .mo a rt. 11. , · · '. 

Art. 7. 0 IO governo prestarlá ao concessionario -de Ji•nhas .ferreas toda 
a prote<:ção <:o•mp,ativel com as leis, afim <le que ·possam ·ellas realizar 
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a ·arreca<lação das taxas estabeleci-das; para que sejam res1)eitadas as 
-disposições _de seus reg·JJamentos _e ma ntida a polida -da estrada ,. tde 
fer_rG. 

1paragrapho µnico. 'folio o emprega.Cio na arr.e<)adação das taxas e· 
na polida -da .Hnha deverá ser cidadão da RepubHca. · 

. Art. ·8.0 .Fka o •Pocer Executivo ·autorizado a modificar, sempre .que 
julgar conveniente, os regulamentos •de segurança e .policia das Ji,n.has. 

r Art: 19. 0 rI'o·das ·as estrrudas de •fe rro gosaràJo de ::ima zona garantida. 
poi·éJm nunca maior ·de 100 metros ·de ·cada lado da linha, :co·ntaidos dO· 

. eix0 d'Cl lei.to. 
Nas ga~gantas e ·decliv-es de serras 1essa zona fica reduzid.a a 5(} 

metros. 
§ 1. 0 A~ z·ona.s g'°"rantidas sàJo !imitadas por ·duas linhas •!'lar-a!lelas 

ao eixo ida linha vermanente. 
_ .§ 12·.0 D'entro das zonas privilegiadas ·das -estradas existentes e das 

que ·se .forem co.nstru1ndo, não p(Jde outra linha recebe r generos ou vas-
sageiros. 

IEx·ceptuam-s.e: 1°, o caso de duas ou mais li'n'has ter-em o mesmo 
po.nto i•ni-eial o::i t érminal; 2°, o ·caso em que o ponto i-nicial ou o ponto 
teuminal ·de uma estrada .esteja -e-entro da "ona de outra; !l'º· o . ças<:> · 
d-e · entro1n-camento a .que ·se r.efere o art. 1214 -desta lei . 

§ 3. 0 Qualquer estrada de ferro põd-e .a.travessar a zona priviÍegiada · 
de outr·a, cruzando a linha desta, co·ntanto que dentro da r.eferida zona. 
nãio se r.ecehann generos .nem -passageiros . 

· ' § 4. 0 As ·estr aclas de ,ferro a ccmstruirell)-se c)e ora ~vante podem 
t er simul'laneamente os mesmos •Pontos inicial e terminal, r-espeitacos os 
direitos adq::i iri·dps en;i virtud.e 1Çle -contr;i;ctos anterior-es. 

. § '5. 0 Os ramaes das lin'has . existentes e das que de f'u-ti:1ro forem 
abertas a0 tra·n·sitó publico não poderão gosar de zo·na privilegiatda .·mai;;; · 
11u:ga ao . que 100 metros de -çada Jaqo {!e s:ua lin·ha . 

. 1Art. ·10. As obras de ccmstr.ucção d e ·linhas f-erreas não :poderão 
!mipe-dir o escoamento das .aguas aa.s pro,priedad-es ·parti<iulares, a ·pas-· 
! agem .a-as ga.leria.s de .esgotos urbainos, ·de ag::ias utilizadas :p_ara · _a·bas- · 
tecimento ou ·Para ün.s industries e agricolas e a naveg.a,bilidad'e dos . 
rios -e canaes e o livre tramsito · 1da·s ruas . · ·· 
·· · · !F'i·oãm a ·Car.go do ·Cohcessid"nario ·das vias ferreaS as idespezas com 

as · ·<Ybras · necessarias para o •cruzamento das ruas, estra das .pubHcas e ' 
cami-Hhos parhculare.s exi.,tentes ao tempo da construcção da linha, fi-· 
ca:ndo tam·bem a seu ca-r~o- as· desPezas com signaes e g'Jal"das, quando 
se :tornare1n precisos n·ess·e.S '(~ruz.ariieintos. 

__. Os o nus , pro:venJe~niteR rli0$ c ruZ.rumentos das vias publicas, que se 
à!brfre.rrí -depois da cónstruc'ção de uma -estrada de ferro; •não -cor·rem por 
·conta •dos emprezarios desta. · · · · 

·paragrapho unico. Si · o cruzamento fôr ae duas -estradas de ferro, a-
a'e ma i.s moderna constr'u<;ção Hcal'á sujeita aos onus que da-hi prove-
~~ - . . . . 

"· - A..rt. 11,. Quando sus·citar-ém-se questões· entre as. linhas feq:eas e' 
o govNno, serão -ellas ile·cirçl,idas por uni juiz-o arbitral, o qual_ s.e for-
maDá id o n1odo seguinte: " ... _ _ .... -

C_ada .,1ma ,aa,s p21.rtes _ nomea11á par-a duiz urp arbitro .. Si os dous 
assim no!l'eado.s ·d·ivergirN;n ·em seus la udos; um terceiro . sera escolhid-o 
por ámbas as partes ; si •nã.o .. houver ·aiicôrdo nest a escofüa, cada parte 
l).Omeariá_ o s·e:i ·e, dentre dous, a.ciuel)e que fôr indic(l.d·o pela ·sorte, d'e-. 
cidirá a questã.o. 
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A.rt. •J..2. A.s esb·adas de ferro de que trata esta lei gosarão <lo di-
r eito de desapropriação, nos termos da legislação em vigor vara os ter-
renos ·necessarios á construcção ua linha, estações, armazens e mais 
depen<lendas. 

'Paragrap·ho unico. Quando um concessionario quizer ·iniciar uoma 
acção de odesapropriação por utilid·a<le :publica, devet'ã apresentar ao Go-
verno a -:planta <la necessaria desapropriação, sõmente na parte a des-
a:propriar. 

ü (;;{)vet•no odent·ro do orazo ue .30 dias da data <la apresentação oda 
j)lan ta, <levet<á '-conceder o~ negar · essa licença, aresenta.ndo os motivos 
da recusa no caso -da megativa e indi•cando as modificações do -traça-
do de modo ·a 1)ermittir a conti~uação da o·bra. · 

Si den•tro do prazo de 30 dias o Governo não manifestar-se, fica en-
tem.(lido que está concedido o direito de àesapi·opriação por utilidade pu-
bl iea. 

Art. 13. Os particulares, com:panh{as, ou em prezas, que <:ondu-
z irem ou explorarem linhas oferreas fi·car ão su•jeib:>s ás justiças da Ca-
pital ·F-edera.!, perante ás q uaes responderãc. 

Art. H. Os preços i! e transportes serão t'lx.Wos em •tarifas llippro-
vadas ·pela aJdminist-ração, não podemdo exce'der nas linhas ferreas de ' 
uma d.etenminada bitola aos maximos ~tdoptados a.ctualmente para as 
Unhas ferreas <la mesma .bitola. 

Art . '1-5 . 'E' veda.do ás companhias adaptarem tarifas de favor :para. · 
pr(ljudi-car ou favorecer pessoas ou emprezas detet,mina,das. 

A r.t. 1•6. !Em uma. mesma estra·da d-e oferro, pelo transporte Jdos .pas-
sageiros e generos feitos em condições i-denti-cas, se :pagarão os mes-
mos "Preços, desde que percorram distancias iguaes, salvo o caso de ta-
•ifa,s dit.feren.ciaes. 

Art. 17. To·das a, administr-ações dos ca,minhos de ferro são abri -· 
g.adas a submetter á approvação -do ·Governo suas ·tabellas -de poreço de 
transportes, <:om ind·icaçiio Jdo Jogar -d·a parti.(la e -do da ehegaàa deter-
minação dos fretes pelas 'dista·neias a percorrer e classificação dos 
-generos. 

iParagrapho uni co . Depois de a.pprov-adas pelo Governo, serão ellas 
impressas em cara.cteres legívei-s e col!ocadas em todas as estações, para 
conhecimento do pu·blico . 

Art . 18. Quando a lgum eoi!{)essionario ·a e <;aminho de ferro tivPr 
n ecessidade de elevar o preço da,s tarifas, solicitará licença -do Governo 
<>.pr<·sentando as razões desse accresclmo. 

fFa·ragra_pho uni co. 'Ü governo resol'li!'.'fL ,sob r~ ~ qu0:;tão. no prazo 
maxlmo -de um mez . Si .não o fizer, fica entendido que o accresdmo <le 
preça está -a:pprovado. 

Art . 1•9. Nen•huma elevação de pr.eço mas tarifas poderá ter força 
obr ig~ttoria mesmo approvada pelo governo, sinão depois da .publicação 
na imprensa. durante 10 dias, amnunciando a madlfica~ão feita. · 

§ 1.0 Esta publicação será feita nos tjornnes de maior cireu.!ação- da 
capital do Estado, e, quando fõr possível, em um de cada loca;lidade ser-
vida pela linha. 

§ 2.• A , reducçãü -pôde t er Jogar independen t e de publicação prévia. 
Uma vez, po11ém, aldoPtada a publicação, torna~se obrigator!a. 
•Art. 120. As <!OIDbinações entre os diversos concessionarios de li-

nhas fer reas a ·respeito de tarifa só poderão ter força obrigatoria depoi~ 
de approva:das pelo -governo. 

·Art. 121. No acto de eo-nceder lieença para a con strucção de <;,ada 
1-in.ha ferrea, o governo estabelecerá, .segundo a bitola d-a estra<'la, os 



maximos dos _pi·azos permittidos no transporte de encommen<las e <le 
-cargas, relativos aos percursos kilometricos. 

§ •1. o tEsses prazos ser~ o <::ontados da <lata dos despachos das merca- · 
-dorias. 

§ 12. o lOs oean<::essionarios d.e linhas fe r reas são responsaveis pe!Ós·· 
,prejuízos <::ausados aos pat' ticulares <::om a demora no transporte de car-
_gas e encommendas 'Clepois <le realiza>do o seu despacho. 

§ 3. 0 ~q_ importancia do prejuízo causa>do pela demora das meréado-
rias em 1ransito deve s er determinada, quan>do o !Governo regulamentar 
.esta lei, em t a:bellas tbaseruda.s n o custo <los respectivos ifr etes -pagos , 

Art . 12~ . 'enhuma >das estradas de ferro actualmente em traif~o. 
·poderá obter dos poderes da União qualquer favor, fõra do seu respe-
-ctivo contracto, sem sujeitar-se, tamto na parte ôã trafegada, como nos 
..seus prolongamentos ou ramaes, que !houver de construir, e:is <li,s.posições 
dos arts. 15, 16, '17 e paragrapho unico, 118 e paragrapho ·unico, 19 e 'Pa-
xagrruphos 1 o e •2°, 20, 21 e seus paragra'Phos. 

Art . 213. iJ'ara todos o& ef>feitos Jegaes ou resultantes <le contrados· 
>de estradas de .ferro, os lucros IJ.istri·buidos en t re os accionistas, quer a 
'tl~ulo '<'le ·bonus_, quer sob a fõnma de acções :beneficiarías ou por svual-
.quer "Outro mew, serão computados conaunctamente com os pagos, sob 
.a denom i•nação de ·div;den c1o. 

§ .1,o ·,A d is·posição deste a rtigo ab r ange tanto a.s .estrad as em ti'a -
1'ego com o as que de ora em .di-a nte fo rem constr uidas . 

§ 12. 0 Para todos . os effeitos resultantes >de contracfos, as compa: 
nhias de estra<las d.e ferro em trafego deverão a:presentar ao G<>verno a 
r espectiva ·con ta do . capi ta l empr.egado na constr ucção primitiva, ;nos · 
me1ho·ra:mentos d·a linha e suas depen dencias . 

§ 13.<> !Essa conta <le capital poder.á ser augmentada pelas estradas 
-de ferro, mediante exame e approv-ação dos poderes publicos compe-
t entes, sempre q ue fôr necessario melhorar, est ender ou rà.mi·f icar a!! 
;suas .linhas, ou augmentar mruterial, sen-do, porém, sõmente irrcluidas 
-na conta de capital as impor.tancias das obras, depois de realizad•a.s. 

Art. ·24 . Nenhuma estrada de ferro poderá op.por-se á juncção '<'I e \Jlo· 
vas ferro-vias á s u a linha. 

iPara regular as relações das estradas de ferro que se entr oncam, 
-em caso de desaccôrdo entre ellas, será o uvido o Gover no, que .resolVe-
rã defi.nitivamente. 

Art. 2.5 . Todas as estradas de fer ro serão obrigadas a enviar an-
-nua lmen te ao Governo um -relatorio contendo dados complet os sobre seu 
t rafego, movimento de trens, estado do material .e da via per.manen~ 
t e, et c . · 

Art. 26. Nenhuma modif.icação nas obras de construcção serã €Xe-
cuta!da sem .prévio consentimento do Governo, que proced·erá. então como 
-está determinado para a .constr-ucção primitiva. 

Art. 27. As empre,.,as de caminhos de ferro são obrigadas a :trans-
1iortar, sob requisição do Govern o, ·com abatimen to de 50o/o: 

1.0 As autoridades, escoltas militares e policiaes, quan'do forem em 
:Oiligencia. · 

2. 0 Munições e bagagem das referidas escoltas . 
3.0 Os colono.:> e immigrantes, suas bagagens, ferramen tas e uten-

·s ilios de trabalho, quando em viagem para o Jogar de seu estabeleci-
mento. 

~ 4.o As semen tes e plantas enviada:s pelo Governo para serem _gra-
tuit a:mente distribu ídas aos lav.radores. • 

;;.o Todos os generos de ·qu alqu er natureza, enviados como soccor-
r os publkos. 
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§ :r. 0 :As malas do .correio e ·seus 1con·du.c.tores ,serão transportados:., 
gi·atuitamente, ·e bem assim os escolares ,para as escolas publi-cas. 

§ 2. 0 1Sempre ·-que o Governo exigir, em circumstancias extraordl-
naria.s, os emprezarios ide linhas ferreas ·serão obrigados a 1pôr á sua. 
füsposição todo o pessoal e material d.e 1transporte. 

· Art. 28. Quando a via-fer-rea servir a um só município, será. con-
siderada ·como Hnha de bond-es, e cabe e:x;clusivamente ã. municipalidade--
o direito·· de .resolver a respeito. 

· 1Art. 29. Para que ·uma via-ferrea seja considerada e.stra;da de fer-
ro estadual, é necessario que sirva a dous ou inais Jnuni.ci.pios, tendo· 
pelo ménos em cada um tr.es ·kilometros de. via permanente. 

Art. 30. Desde •que ligarem-se -duas ou mais Hnhas ele •bondes, si-
tua-das 0em municipios . diff.eren.tes, serão consideradas estra:da·s de fer-· 
ro es taduaes. . . 

·Esta ligação não pôde .ser realizada sem ·Pr-évia licença, concedi-· 
da pela administração do Estado, •que collocal.'á a estrruda ·sob o regi-· 
me.n da ,presente lei. 

Paragrapho: unico. Qualquer .Jinha de bondes, que por entronca-
mento Jiga.r"se a uma vla.-ferrea, será do mesmo modo cons·iderada estra-
da de - ferro estadual. 

Consklera,se entroncamento, não ,só o caso de ligação, ' por meio d~ 
via. ipermanente, como ·POT meio de estação ·commum. 

'.Ar.t. 3•1. Fi•cam .revogaida.s todas a.s leis de ·concessão de privilegio 
de estradas .a.e f.erro, ·para .cuja. construcção ;não fôr requerido o respe-, 
ctivo contracto, dentro do prazo de .aous mezes da. .promulgaçã·o desta 
lei. . 

Art. 32. Pol' inobserva.ncia. das dhmosições da presente lei, incor-· 
rerão os empreza.rios de linhas ferr.eas nas ipena.s que -d·etermina.r o re•-
gulamento deste artigo, . a juiz.o do Gov.erno, cam recurso para. ·a.rbitra-
g~in de que trata o art. 11. 

Art. 33 . As estraidas .a.e .ferro, ás quaies se refere esta leí, são de-· 
uni metro- de bitola entr.e trilhos. ' . 

Ai't. 3 4. Os E s tados teem ·competen.cia para resolver sobre "viaçãq, 
feiirea a ·entro do .seu territorio. 

Pa.ragrapho uni.co. Oompete exclusivamente á União a. concessão de· 
estraid.as de fe r ro, que pelo Poder Legislativo sejam consideradas es-
trategicas, na zona a.e 60 kiílometros na.s fronteiras. 

Art. 35. E' da e)'.oelusiva. -competencia da. União resolver sobre 11-· 
nfua.s f erreas •que percorram mais de um Estado. 

Paragra1Jho u·nico. Qua;n.doo grana·es ·interesses nacionaes, a juízo· 
ele .Po-der L egislativo, o determinar.em, pôde a União reso!ver, nos ter-
mos -da .presente lei, ·sobre -a.s estradas de feno traça.tilas dentro dos li-· 
mites ·de um ·só Estado. 

Art. 36, -Revogam-se as dispo-sições em .contrario. 
Carnara dos Deputwdos, 7 de julho .a.e 189.6. - Biieno de And?'ada. 

•São es tes os elementos historico.s do relevante a.ssumpto de que-· 
tmta o projecto Prwdo Lopes. 

Estaimos ainda. sem iplaino de viação, .apeza.r de serem decorridos mais-
clie vinte annos sobr·e o nosso pacto .constitucional. 

No .entretanto, esse -plano é -de palpitante mecessidacTe . 
Des'Cle 118·35, -como bem clisse o Sr. Urbano d .e Gouvêa, ao. tempo-

>do .rcg-ente Diogo Antonfo F -eijó, se cogita .ao .estabelecimento ·de um-
pla"no geral de viaçã·o. · 

Em 1881, o ·conselheiro !Saraiva julgava imprescindível a ,co-n.fecção-
de um plano ele viação, •de rtal incumbindo illustre engen.heiro, -cujo tra-
balho foi aiproveita.do no proj.ecto •que ficou aicima. ·transcripto. 



1.07 

.Inaug.urado D r·egimen republica,no, o Gov.erno Provisorio nomeou1 
UJlla ·commis sllio para organiza-r esse plano geral, ·e que d·eu de3empenho-
ao seu mandato. 

-O Sr. general Francisco Glycerio, brilhante rrninistro do Gov.erno· 
P.rov.isorio, .conf.ecdonou o 'decret·o n . 524 a.e 26 de junho de 1890, que 
é o seguinte : 

DfüCIREYDO N . 524 - DE 26 DE JUNHO "DE 1890 

Elstabc1ece regras 3obre a c ompetencia do Governo Federal e a dos E.s--
tados Unidos do Brazi,) para a concessão de estra·das de ferro 

O -Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo. 
Provisor'º da Republica dos Estados Uni-dos .ao Brazil, constitui-do pelo. 
Exercito e Armada em nome da Nação: 

·Considera ndo que o desenvolvimento .que vae tom~ndo ·a viaçã;o. 
ferrea em todo o territorio da Republica exige que sobrn as respecti-
v as. co11cessões ·seja claramente discriminruda a •competencia . do Governo 
F ederal ·da a o·s Governos d·OS Esta,dos ; 

•Cons id erando gue as disposições da circular ·n. 2 de 16 a.e jane-iro· 
de ·1373 e as do ·regulamento •que baixou com o decreto n. 5.561 de 
28 de fevereiro cfe 1874, regula:ndo esta ma;teria, dev.em ser modifica-
das, não só para attencler ao~ inconveni·entes que na pratica teem ellas.. 
m anifestad-o, ma·s tambem para ser.em adapta:das á or·Ji\anisaçi1o actua.I 
d,o, paiz: · 

Decreta : 

_,. Art. 1.o E' -ela exclusiva competencia do Govel'no Federa.\ a coti.- · 
éess ão ·de li!i!.ha s ferr.eas, nos seg.uintes ·Casos: 

I _ Qua ndo liga r·em as ca:pitaes dGs Est ados á s écle do · Governo Fe~ 
de ra !, concilian do os interess·es econom'icos ela Nação com o de· estrei-
tar os laços politi.sos da União; 

II. Qua n:clo estabelecerem .communicações entre o territorio da Repu-
blica c o dos paizes limitrophes, .satisfazendo interesses internacionaes; 

l]:I . Quando preenche rem fi.ns estrategkos em .relação á clefeza 'do-
territorio nacion1ll, ou se dirijrum directamente ás .fronteiras ou a pon~ 
tos · estrateg·icos ·convenienteme·nte escolhi elos. 

P a ragra pho unko. As estra,das de f erro .comprehendi-da.s nas tr~· 
hyipotheses des te artigo, far&o parte de um plano g·eral ·el e viação que· 
s erá orga nizado para servir d-e ba se ·ás respectivas concessões. 

·Art. 2.• E ' ela compet encia do ·governo ele ·ca da Estado a ·conces-
são ele linhas ferreas no respectivo terrltorio, ~endo · por fim ligar icen-· 
tros populooüs ou regiões productivas, quer ás l'i-nhas ·de viação geral, 
quer a portos situados no proprio littoral. 

§ 1. 0 1Si as linha s tiverem de prolongar-se .no territorio de um- ES·-
tacl o visinho, a concessão dependel'á ele accôrdo entre os governos dos. 
I!Jst&dos interessados. 

§ 2. 0 A •Competencia 1clos ~over.nos d os Estados para decretar a cons-. 
trucção el e linha s ferreas no nespectivo territorio fica sujeita ás seguin-
tes restricções, em relação á viaçã·o geral : 
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a) Si a . linha ferrea constituir prolongamento de outra linha de via-

ção geral, a concessão só terá Jogar, ·precedendo declaração expres.sa 
de desistencia do Governo F·ederal ; 

b) ·Si ·constituir .ramal da viação gera l, deipenderá de accórdo com 
o Governo Federal qua:nto a:o ponto de entroncaimeni(o' e .bitola (la linha; 

o) Si entroncan.do uma linha de viação geral ou cruzando-a dtiman-
dar um ·porto ou ligar-se 'ª outra linha parti:cular, a ·concessão só po-
derá ter Joga r com expresso consenUmento ·do Governo Federal; 

d) Si fôr parallela a uma linha de viação geral e .situada a menos 
.de 100 kilometros da mesma linha, depend e1<á a ·con cessão de consenti" 
D1ento do Gover·i:io Federal. 

Art. 3.0 P'6'ra dos casos previstos nos artigos precedentes, o Governo 
Fed.e1:al SÓ poderá ;decretar a oonstrucção de linhas f.er reas :no t err}-
torio de um Est,a:d·o, quand·o fôr necessario ligar a o systema da viação 
geral ou a um poTto de mar os estabelecimentos milita res ou industriaes 
peJ.o m esmo g.overno .custeados e ain:da quando tiv.er de satisfazer in-
teresses fiscaes nas f.rnnteiras . 

Si, porém, 'houver convenienci a para o Estado em effectua r a con" 
strucção da mesma linha para satisfazer a fi'ns economicos, a interven-
-Oão do Gover·no iFedera l s e limitará a a uxili a r a con strucção da linha, 
Jnediante accâTdo p.reestabelecid.o . 

Art. 4. 0 .O Govel'no •Federal pod erá prest a r a uxilio a qua lquer Es-
tado na Qonstrucção das linhas da competencia .dest e, quando lhes .fal-
t arem recursos ·para fazei-o . 

. Esse auxi.Jio, por·ém, só será prestado quando solicitado e se limitará 
aos meios indirectos de que não ·resultarem onus directos o u definitivos 
para a União . 

Art. 5. 0 O Gove.rno F.ed.era J poderá entrar em accõrdo para c0n:-
strucção das Unhas de sua exclusiva competencia com a dos Estados,. 
~·esalvados os inter.esses geraes a que essas li·nhas teem ,de preencher. 

O cidadão Francisco Glycer.io, Ministro e Secretari·o de ·Estado. dos 
N egocios da Agricultura, Commerci-o e Obras Publica~, assim o faça 
execwtar : 

Sala da s sessões do Governo· P.rovisorio, 26 de junho de 1890, 20 da 
RepubHca.~fanoel Deodono da Fon>S•er>~.-F1•cmocisoo Glycerio . 

· Posto que não seja obra compJ.eta, esse d ecreto contém excel!€ntes 
rlisposições. 

Promulgada, por.ém, a Cons tituição da R epublica, determinou el!a no 
s eu a r·t. 13 o segu.iJl,te : 

«0 direito da União e elos Estados de legislarem sobre viação ferrea 
e navegação interior s erá. r·egulado por Je! federal.» 

Revoga ndo a lei GJycerio, o Congresso Nacio·naJ votou a lei n . 109, 
'de 14 de outubro de 1892, assim concebida: 

DIDCREII'O N. 109 - DE 14 DE OUTUBRO DE 1892 

.Fixa os casos de competencia dos Poderes F ec)eraes e Estaduaes, para 
Tes olv.ere111 sobre o estabelecimento de vias de communicação fluvia:es 
ou t errestres entre a União e os Estados ou destes entre si 

O Vice-P.l\esidente da Republica dos -Estados Unidos do Brazil: 
F a ço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanccio·no a .se-

guinte lei : 
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Art. 1. 0 E' da exclusiva competencia dos Poderes Federaes ' "esol ver 
sobre ·o est~belecimento. · 

1°, das vias ,de .commu nicação fluviaes ou terrestres, constantes do 
·plano g.e ral de viação que for adoptado pelo Cong.resso ; 

2°, de todas as ·outras que futuramente forem, •por decreto emanaqo 
do Pod.e.r :Legislativo, co.nslderadas ele util idade ·nacional, por satisfa-
.zerem as ner,ess idades estrategi·cas ou corres·ponderem a elevados in-
teresses de ordem poliüca ou administrativa . 

·Art. 2.0 Elm todos os mais casos ·ftquel!a competencia é .dos Poderes 
J;istaduaes. 

Art. 3. 0 Quando o me.Jhoramento interessar a mais de um Estado 
.sobre elle .resolverão os governos respectivos. 

Art. 4.ó A.l'ém das . v ias de communicação de que trata o art. 1º, 
poderá a União estabelecer ou auxiliar o estabelecimento de outras, pre-
.cedendo neste caso, accô.rdo ·com os poderes competentes dos ·Estados ou 
·do Estado a que possam ellas ·interessar. • 

Poc1erá •tambem pe'l'mitti.r que as linhas a que s.e refere o mesmo 
.a r tigo sejam estabelecidas por conta de um ou mais Estados interessados, 
célebrando, para isso, com os governos res,pectivos, convenios, pelos quaes 
fiquem garantidas a unifo.rmidacle de rudministração e outras conve-
n1e·n.cias de caracter federa.!. 

Paragrapho unico . rraes accôrdos e convenios sempre celebrados 
:pelo Poder -Executivo, só cr·eam ol3rigações p&ra a União depois ele 
.approvados pelo Congresso Nacional. 

· A.rt. 5. 0 Revogam-se as disposições em contr&rio. 
O Min istro de Es.tado elos !Negocios da Agricultura, Cbmmercio e 

-Obras Publicas assim o faça executar . 
Capital FedeTal, 14 ele outubro :c1e 1'892, 4° anno da Republica.-

.Flo1'iano Peixoto.r---'/!Mrzedello Corrêa . 
Esta lei aincla está em v igor. Como se vê, po.r·ém, .ella ~e refere a .. 

um p lano _geral ele via~ão que ·não ex•iste. 
!Todos .nós que somos obr.igados ao estu do destas qu estões, encon-

tramos palpitante necesstdad.e de uma orientação firme para nos g u ia.r 
na construcção a·e estradas de f erro e •na ·na vegaçãü <los rios interi·ores. 

· Já ·é tempo de tomarmos u ma definitiva resolução sobr·e este impor-
tante assumpto . 

ü projecto Prad.n Lopes dá o cami·nho a seguir, ao que nos parece 
·o mais .certo .e o mais seguro. 

Propomos, pois, que elle seja ado1>tado pela ·Cama,ra com artigos 
additivos, que nelle i.ncluam duas mediclas indis•p.ensaveis, u ma relativa 
.á navegação interio•r, de accôrdo com o art. 13 .da Constituição., e a 
-outra a audiencia dos Estados na organisação do p lano, artigo que 
:assim redigiremos : · 

Art. 2. 0 O Governo da União convidará os govern.os dos E-tsados 
a se faze.rem .repr.esen tar por pessoa de sua confiança na com missão 
-0reacla pelo ,art. 1°. 

§ 1.º Os "representantes dos Estados terão voto no seio ela referida 
·commissão e ficarão eleJ.la ·fazendo parte il1't.egran1;e. 

§ 2.0 As despezas com estes .representantes correrã·o por conta elos 
J'espedivos Estados. 

O rurt . 2° do projecto passará a ser art . 3° . 
_ Sala das commissões, 9 de novembro de 1912. - Ootav·io Rocha, 
relator . 

O Congre~so Naci.ona J decreta: 
Art. 1. ° Fica o Governo da Republica autorizado a organizar 0 

\ 
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plano geral da viação ferrea federal e a fixa r os portos maTitimos e- • 

,..Pi•ojecto 
Pi·aclo Loves 

fluv·iaes que devam ser aproveitados e apparelhadoi!-
para importação e expoúação dos productos na-.. 
cionaes. 

§ 1. 0 Para esse fim o Gov.erno nome:;i.rã uma . . 
oommissão de nove membros. 

§ 2. 0 iF'arão parte da refeni-da commissão: 
1 o, inspector geral dos .estudos ; 
2•, director da Estrada de F e rro Oentral do Brazil ; 
3°, inspecto.r geral dos portos, rios e canaes; 
4•, chefe ,do Estado-Maior do ExercHo. 
Os ci·11co outros membros da commissão, serãõ con vidados pelo Sr .. 

Ministro da Viação, dentre os engenheiros nacionaes de r econhecida. 
oomp.etenci:<,. 

§ 3. 0 O plano geral ela viação ferrea da Republica deve, em s uas. 
j,;nhas ge·raes, aproveitar os portos principaes jã existentes, quer ma-
rLi:imos, quer f·luviaes, quer. os das lagôas, e os que a commissão julgar-
qu.e elevam ser utilizados no paiz, pa ra servirem de .escoadouro aos pro-
ductos centraes da Republica. 

,. § 4. 0 O· .plano d e viação fE)d eral cleverã ser organizado, tendo em. 
vista como um :a.os pontos prrn cipa es o laço da .mais estreHa e rapida. 
a·pproximação· d·os Estados da União, e da mais perfeita unidad e na-
cional, da harmonia das relações internacionaes, além das necessidades· 
estrategicas . 

§ 5.• · O plano d.a viação federa} ·deverã ser organizado no p.razo que .. 
se · tornar 11ecessario, devendo, ·entretanto, ser s'ubnoetti'do ã app1•ovação· 
d.e Congresso, dentro da sessão parla,mEmtar ele 1913. 

§ 6. 0 O Governo., si a : commissão em caso ele duvida .assim julgar 
necess;u:io, ma1•darã proceder a Teconhecimentos :rapidos nas zonas a 
preferir · pará melhor· traçar as cHrectriz·eS ·e a,doptar, ou no loga-r do .. 
posto a fixar, podEndo · fazel-o off(cialménte ou por empr.eitada. · 

, ' § 7.·º "Fica ü ·Governo autorizado a abrir o necessario crefüto até 
350 :000$, ,•para attender ãs despezas de ofgan.ização do plan•o geral de· 
portos · e .. viação fed.eral da Republica . 

· . Art. 2.0 :Revogam-se as disposições em contrario . (*) 
•Sala dâs sessões, . 28 ele outubro de 191 2 .-PnatZV Laves.- Jocio· 

Chaves.-Ole·uawio Pfrnto.-Borges da Fonseoa.-R. Paixcio. 

/ 

E>STRAD1A IDE · FERHO .. OIE ·S. S'EBASTIÃJO AOS HIOS SAPU·CAHY E' 
·GRAND'E, NO ESTA1DO DIE S. P,AULü 

A vi,ação f.er.rea .na,0io0nal ·constitue "º mais sério problema a . resol-
v"r-se quando se trata ·de dotar . ·o paiz de elementos vita:es para o seu. 

desenvo'lvim.en to. . . . 
Pcwecei• elo Si•. N enhuma d·uvicla ha, q,ue a inauguração de um. 

Souza Bi•ito iretlio de est rada de ferro, ·é semprE> um facto a:us-
. piei.aso, po•r constituir mais um élo á cadeia for-

rri aJda por instrumentos, que a assombrosa activi.clade industria! hodierna. 
proporciona ao intensivo t1'abaltio do homem. 

Mas l<m grande factor da rwoclucção, pela rapid·êz que .permitte- a . 
sua circu-Iação, para "· ser vel'dad•eiram·e~t<O util, · tha que se suberdinar a . 

(*) P.rojecto n. 447. 
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<Circumstancias que se r eferem ao problema finanoei,ro, s·ob cuja faé·e e lle 
:mesmo se apresenta. 

Não ha •negar a necessidade el e exami.nar si o ~nvesUr uma g.rancle 
semma de capital· '!la constru cção ·de taas obras, além dü mai·Or ou me-
·nor serviço ·que prestem á população, se-rão elles fontes ·ele .rencla para 
a emp·reza q U·e os emprehem.d·e . 

. . Ha, pois, o lado f in anceiro do ·prúblema. 
iNem xiorque o Gov.erno venha e m aux.ni·o cl·o empreh endionent'il, g.a-

Tanti.ndo-lhre u1na remuneração certa, d·eixem as .cogitaçõe::> financeiras 
·de ·exis·Hr a de ser elemento pre po,nd erante no assumpto. 

Não é menos importante o conhecimento das correntes d!' ·Circulação 
·existente ·na ·z0na O'nde se pr.et·ende construio· um•a estra da ,d,e feno; o 
-saber-se dos .generos de p.roducçõ.es que alimentam ; ·bem assim, qua;es as 
relações creadas enti··e as gentes qu e •a habitam ·e as ;regiões e portãs 
·que com ·eUa confi.nam. 

IE ' este o problema ·economico que é preciso axaminar, estabelecendo 
-OS 'n ecessariús liames ·e depencl encias como finance-irü. 

P or ·ultimo sur.g.e a questão toda techmica, el e importancia refativa, 
.a do traça.elo da f err o-v ia, qua poucos ·embat'aços offer.ec·erá, graças aos 
.agentes poderosos do trruba lho, que a industria moclerna põe á . ·disposi·-
ção elos constructores. 

1Cumpre-nos , -as-si11n, .exami,nannos 'O 1p1rojecto de con str-ucção da Es-
trada d'e ·Fer·ro de IS . Sebastião a co.nf.luencia dos rios Sa1pucahy e 1Gran-

.<Je, sob o triplice aspacto fh1anceiro, eco·nomko ·e t echnkos. 
•Escl'areçamos esses assumptos . · 
.O peticio·nario solicita, além de favores outros, usuaes em tal genero 

11e negiocios, a garantià' ..G·e jwrós de 4 o/o , ouro, e por ainno, sobre o ca-
pital maximo 'Cle 155 contos por kHometro, para a s·ecção da Estrada de 

' Ferro do portu 'de S. Sebastião até a transposição da ser.r.a da 1V1'a.nti-
queira; ·e a de 6 o/o, ·ouro, e .por anno, sobre o 'capital maximo de 40 
oontos J20·r kilomet ro , para a secção ·da ser.ra da Mamtiqueil'a ao .ponto 
.termi.na!'. 

Sendo c a1cul·ada a .-ext ensão da .est rada .em 567 kilometros, podem os 
praticamente adaptar como t ermino da prim eira secção de S. Bento do 
.Sapucahy e como ·ext ensão -cla mesma 255 kHometros . 

A s·egunda secção ficará então c om 312 kilometros. 
Assim sendo, o ·custo t otal ela estrwda será de 2·6. 445 contos, ouro, 

repartidamente 14.025 (quatorze mil e vinte 'e cinco contos) <para a pri-
meira secção e 12. 420 contos, ·Ouro, (clüz·e mH .quatrocentos e v inte oon-
.t os ) para a segunda secção. 

·Converti-do o custo to tal supra ·em papel, sará o val·or, expresso 
nesta 1n.oecla, de 44. 956 'contos, papel, (quºa renta ·e quatl'O mil novecentos 
·e cincoenta e sei.s contos). 

Si 1discrimina;rmos igualmente os juros ouro ·e papel, vencidos por 
.aquellas importancias, ·elevar-se-ha a 1. 606 ccmtos, our·o, ou a 2. 220 
·co.ntos, papel, o total ·n ecessario ·a g·arantia .de juTos. 

Ainda que não esteja explicitamente declarado o prazo em que .vi-
gorará a garantia de juros, pm·.ece não dever .exceder ·de 3 O annos. Em 

··tal caso, o Governo Federal dis pendará com o .pagaimento,. durante o 
J)eTiodo da garantia, cerca de 67 mi>! ·contos, além das quantias que in-
directamente desembolsará , por força da dau.,;;ula, .que is•enta· do paga-
mento de direitos os materiaes importados pelo 'peticiona r Lo . 

Si ca lcularmos ·em 20 o/o do orç3'mento da ,estrada, o valor. dos ma-
tePiaes •a .importar, t eTemos oer.ca ele 9 :mil contos d.e mercadorias, isen-
tas d·o paga m ento de direitos, qua ·calcu1ados -em média d·e 30 o/o ad v ci lo -
:rem, ·elevam a perto . de dous mil contos a <iifra <representativa do valor 
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da isenção de dir·eitos de importação, para o material do primeiro estabe·-
lecimento •da estrada . 

. Suppondo .que dutante os 60 annos do privHegio, 'a importanoia dos 
direitos d·e importação a pagair u:ie~o material de wnsumo, .suba a 100 
(oem) oontos ·annualmente, importará em seis mil contos o onus, que ao 
paiz •se impõe, poT essa outra ·concessão . .Sommadas essas varbas po-
d·emos, .sem exaggero ca lcu'1a·r ·em •oerca d·e 80 mil contos, o onus com 
que sobrecarregará a União, -a canstrucção dessa estrada de iferro. 

Porque não ha espera,r, que estabeJ.ecida ella sob o regimen decre-· 
d<ita,do e já ab.a;ndonado d·e· garantias de juros, e construi.da como mos-

. ,trar·emos, •em .zona d•e fra,ca densid,aide de pop·ulação e pobresa de recur-
sos na:buraes, fazendo mair.cha 1no rico Estado de S. Paulo, p.ossa a sua ex-
ploração comnierci1a,l da,r r esulta.do diffeTente, do que 8e tem a pura.:lo na. 
m6r :Parte das estradas de f.erro, construidas sob tal comb;nação finan-
oeira. 

Permitta-nos, de ,passagem apenas, nos refe rirmos á dualidad.e de-
typo da gar.ántia de juros a saber: 4 o/o para o capita l d<L primeidi1 secção. 
e 6 o/o para o da segu.nda, proposta pelo peticio.nari.o, que amda.ria me-· 
lhor .s•i o tivesse unifoTmizaido. 

Par·ece com isso significar ·elle que a primeira s·~cçã.;:i da estrada, 
dar-lhe-ha melhores resulta;dos·, sem a·ttender a ·que o seu perfil difficil,. 
torna·rá bastante onerosas as despezas do s eu trafego. 

Do ·exposto, r esulta que o aspecto financeL·o .c1im qu'3 se apresenta 
essa ·estrada, não é amimador, devi.do a .ca1,el!tiia .:l.e sua construcção, ori-· 
gi.na,da da seu tra çado, que em extensão regu!arnrnúte p equena, atra-. 
V·essa duas ~·erras, uma d·as qu1aes, a d·o Mar, t em sido um dos maior{ls 
embaraços oppostos á s construcções de fe rro-vias nacionaes, que co>n 

· ing.eptes ·esforços e gra,ndes despezas; . a traons.1rnzera;in na. Central do· 
Bnazil; na S. Paulo Railway a na Paranaguá a Ctcrityba. 

Essas tr·es notaveis passagens da Serra d0 Mar, que ·l·oterminaran•· 
na Central do Braz.il, a oon.strucção do seu n;aio~ tunne1; na S. Faule-
RaiJw,ay, o estabelecimento .aos conhecidos .•Jla:los incina.c1os e nn Paraná. 
o cele·br.e viaducto da gr.ota !unda e outros, devem .tornar~nos bastan-
tes OÍ'l'CUlllSp·eCtOS 110 d0ecretar estradas d•e f er..'O que hajam de enfrentai· 
coní esse imponente obsta culo . 

Passa·ndo ao ·e:x:aone d.as 1eorn1ições •actuaes ·e possibilidade de d•es.en-. 
. volvimento •da zona d·essa estra.da, logo r egis;r•tmos um facto conhecido; 

que .na parte ·do territorio .paulista que ena preten,Je percorrer, este se· 
apresenta c-om os cara,cter es de um sólo que jiá fructo e já r.elativamente· 
e"-"hausto. ' 

'Em taes terras, os .r·ecursos de capitaes e d e braç·0s de que dispõe· 
© paiz se teem mostra.dü até .agora · i·nsuffic<l0nt,;s para supportar, com O· 
problem2" de sua valoriza ção . 

Nem é só am .nosso paiz, que vemos a lav•1'1ra abandonar as regiões. 
de mais remota exploração, por ·outras atnJa virgens do oontacto dos 
instr.umentos d·e trabalho e que com o mes'.Ilo esforÇ·) e füsp8ndio, dão· 
ao la.vra,dor optimas colheitas, em vez Gla •nin:;urd<L producção de agul-
los. 

Na America ·do ·N:orte, os Estados .do Éste, arcabouço sobre o 1q·ual s~ 
construiu aqu·ella u:iujamte nacionalidade, per•J3rarn de importa:ici:i CQlll)• 

. região agricola, que se deslocou p·ara os Estacl·Js do Oéste e do Missis-· 
sipi. 

·Não ha luctar ·connra esse facto, que é consequencla da lei .do menor-
esforço, ti{o pTepo.nderante nos ·phenomenos .)conomicoa. 

•rrams,posto o Norte d·e S. Paulo, outr'ora .gri1.ncle prnductor da café, 
,entra a estrada projectada na zona minei.ra de c1:eJ.ção. 
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E' sabido que de todas as industrias CJJUe :e.om sua base na exploração 
do sólo, a pecuaria é a que de m.ai-0r área ·precisa par.a sua movime·nta-
ção. 

•E' tambem a 'pecuaria a que, explorada isoladamente, dá por uni-
d:ad.e d·e superfície, os meno.res res·uttados pecunia :)os. Ella preciBJ. de 
grandes extensões t erritoriaes. 

P.o·r outro lad'O, pe las más condiçõ;es esp"eci~22 1 de car.5·R. viva, que 
em deternünadas ·circumstancias, se constitue em s~"!U prop-rio vehiculo, 
<ti.da 'como :base essencia,I da •prosperidade de 'll.ma empreza ferro-viairia, 
mor.mente oomo .esta, que parti.ndo de sertão de frar;:i. dc•nsidade de po-
,pulação, vae ter a um ,porto de mar, não havendo em toe\•) o seu perc.urso, 
importante meroa.d·O ele co.nsumo. 

J·uJ.g-.amos., assim, que a zona dessa estr·ada não ·offerece grandes ele-
mentos econ-0micos, latentes ou não, que lhe asseg.urem a prosperidade. 

A solução do problema d·e transporte rapi·clo e barato para os seus 
centros de popu·lação IÔ·cal, ainda não servidos por viação ferrea, deve 
consisti.r na ligação ·dos mesmos, por meio de ramaes ás actuaes linhas já 
alli estabeleci-das. 

Deste mo.ao, com o evitar a carestia d.as construcções, para "' tra-
vessia das Serras do Mar e ela Mantique'ira, con·struir-se~hão ramaes ba-
ratos, que co.brarão fretes baixos, em contraposição aos fretes altos que 
a estrada proj.ectada t erá de cobrar, par.a cobrir os gac;tos de se11 tra-
fego pesad-0 poi· força das fortes ram.pas dos tree<hos da ·Serra. 

Por iss-0, o a~1gmento do percurso entre essa regiii.o e os pe1·tos de 
Sa•ntos .e :Rio .ae .Janeiro, pe,las actua.es estradas, deixa ele ser um incon-
v eniente, porque essas a ntigas estradas, d·e grande movimento de trans-
portes, teem tarifas tão !faixas, que a nova ·estrada não ·Poderá adoptar, 
attenta a ckcumstanoia de seu meno·r movimento <le me-rcadorias e das 
P'esa;ma.s condições techn.i.cas dos seus trechos ·da serra. 

T·erá ella que reco.rr·er a tarifas altas, que applicadas á producção 
a.essa região, farão desa,pparecer a vantagem do mt)nm pe.rcurso, ·,para 
não procurar d mercado do Rio ou 1Santos. 

Si 'considerarmos o trafeg.o dos passageiros, .pôde-se .affi1rmar, que 
a estes pouco .aproveitar·á a construcção da nova ·estrada, cuda estação 
inicial, S . Sebastião, não os attrruhirá, porque esta J.ns<ignific.ante cidacle. 
não poderá :competir .em at·tracções de .toda natureza, nem com Santos, di-
r.ectamente ligada 1á •capita l d o 1E sta;d·o e á rica zona do Oéste, nem com 
o Rio, capital ·do paiz . · 

Devemos .d.izer deste posto a.e S. Sebastião o q~ie em difi.nitivo sup-
pomos ·s·er o fim.a·[ a:bTund-ono ele tentativas .par.a armal-0 de elementos .de 
oompetencia .com o seu visinho, Santos, que <'lelle d'ista a.J;·enas cei·ca d~ 
ce:tfi (100) kHometros. 

1Em parte a•guma se apparelha com tanto esforço e dispendio um 
.porto, •como Santos, para procurar-se depois suscitar-lhe ·concurr.encias 

·de portos ·do m.esmo paiz e a tão ·curta distancia. 
Aném ·do apparelha;mento constitui:do pelo seu cães de atracação 

pa ra os maiores· tran.satlanticos que o demandem; o porto de Santos terá 
a immensa vantagem de seu ext<ms-0 commercio, mantido po.r importantes 
e qua:si secular·es casas de impo.rtação, conhecidas em todo mu11.do. 

iE' o porto "de Santos dotado de tantos elementos, que r de o·rdem ma. 
te!'i·al, quer rn.oTal, par.a o trafego mundial d·e merca;dorias, que é im-
patriotico e iomprn.fi.cuo fomentar .o es tabelecimento .de outro.s po-rtos no-
littoral ·pati.Jista., des·de ,que a tonelagem do seu commer-cio e o poder de 
suas installações ·estão muito a quem ão movimento de merc.adori·as que 
comportam. 

Outros portos do Estad·o só poderão servir de commercio e naveg;a-
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Çã·o de Cabot agem e serão por muito t empo centros de população de IDB-
diocre importanda, que só deverão ter inicio de estradas regionaes . 

.Decor.re do que temos exposto que a estrada projectada, com seu 
inoicio em is. Sebastião, não •podei'á contar com o trafego de mBrca,d-orias 
d·e importação e ·exportação, que teem toda ·vantagem de se localiz·arem, 
como já estão, em Sa,ntos e Rio, ond·e 1ha o seu m ercado, e onde .as gran-
d e.s emp.rezas .de trans·portes maritimos e de longo cu.rsó 1eem s eus agen -
t es e es-criPtori os regularmente m·ontirndos, dispondo .a e con11nunic ações .cli-

.. l'ectas ·e Tapid.as iielo cabo submarino e pelo telegra.pho sem fio, para 
· ma ior frucilidad e ·e rapidez de suas .communicações. 

D eve, a ssim, considerar-se pelo m enos inopportuno e ·prematuro 
.•cr·ear-se a.rtificiosamente portos da navegação de longo cu-rso, no littoral 

dos Estados do Rio ·e S. .Paulo, pois havendo já os· d·o Ri.o e Scintos 
mundialm ente conhecidos, com .installações custosas, não conveem novas 
despezas, para desviar d esses centros as ·correntes üomn1eTciaes es labe-

. .lecidas. .. 
Rio e Santos ·são ho je nomes mais citados .e cornhecidos do que o de 

-Brazil, não havendo motivos para diminuir a importancia desses marcos 
avançados •da nossa riqueza, sem um bem f undado .de condições, que 

justifiquem semelhante solução. 
Imitemos as nações ·européas, que procuram centraliza r em poucos 

_portos, superiormente installados, a maior somm a de seu comm.ercio e 
· ;navegação da longo curso e .que apresent am, como o in(lice de sua Ti-

queza e prosperidad·e, esses centros .d·e acHvidad e . 
E' ·sabido ü esforço da AUemanha em ·Cad·a c1ia augmentar as instal-

l;ações do .porto de Hamburgo, cuja t onelagem total ·ele ·importação e ex-
portação não tar dará em ser super ior á do porto de Londres , o maio·r 
emporio .el·o mundo, que o allemão procura bater. 

O co1nm ercio i1~·gl ez concentra-.3 e en1 Londres e Liverpool, um a loéste 
e outr.o a oêste da Gra.n Gretanha. 

O .c.ommerdo francez elo ·M·ed iterraneo se concentra em Marselha, e 
o italiano em Genova . . 

No Atla·nni co t em a França o porto de Bordeaux e na Man cha o 
·B:avre, como centros JJrinc·i·paes ele s ua navegação d e longo curso. 

·Cadfl um desses paizes t em mais a lguns ·portos secundarias', como 
os ele Ca rdiff, N ew Castle, Glascow., etc., na Inglaterra. ; os portos ·de 
C alais , BouJ.ogne, etc., na França;· Napoles n a .Italia, apparelhado paTa 
·trafego especial d e d.eterminatdas mercadorias, ou i!lara o de passagei-
Tos e cargas ele sua influencia., mas aos quaes em geral fal~am os .fortes 
eleme·ntos elas v ias de p enetração, ·de aterragem de cab0s t~'1 egra·phi
c o.s e outros que constitue'ln e caracteriza1n os principias a cima ci-

. ·tados . 
.Resta -nos encara.r o problema da construcção da ferro-via ele São 

!Sebastião á con fl uencia -do rio •Sapuca-hy •com o 1:io Grande, .sob o pon-
·to ele vista t e·chnico. 

J á vimos que essa ·estrada se caracteriza ipelo seu aspecto de es-
trada de :rnontan ha, ·pois •que s ua prrmeira secção tem ·que vencer as 
duas serra,s do Mar e da Mantiqu eira e atravessar os v a lles do Pa,ru-
hybuna, elo Parahytinga e ·do Parahyba. 

Na segunda secção entra pelo valle do Sapu cal:J.y, em suas cab.e-
<:eiras, e portanto ,na parte ·de terrenos mais abruptos e de mais fort e 
declividade, como é a regra encontrar na r egião •serrana dos fo rma;d'o-
res dos cursos d' agua, ou suas nascenças, antes d·e attingir as regiões 
.chãs do seu curso inferior. 

E', pois, essa uma estrada de pesa·das condições technk as, deter-



U5 

niinadas por essas subidas e descida d.e serra,nias e valles de rios de 
forte caudal. 

O seu trafego terá de ser pesado, erm estrada assim caracterizada. 
Si é certo que estes accidentes de terrenos não constituem embara-

ço a sua co·nstrucção, é de notar ·porém que, por vencei-os á ·custa ele te-
chnica e do progresso da arte de construir, não se diminuem as despe-
zas de estabelecimento de linha, nem se torna a e.stracla fina·nceira e 
economicai111ente uma em preza rendosa. 

Em materia de industria ·de tran.sportes, ou outra qualquer, é pre-
ciso adoptar os tneios em·pregaclos aos resultados e fins coll i1mado.s, se•m 
o que taes emprehendirnentos só pod,erão trazer desillu.sões e prejuizos. 

Assim, a Comnüs·são é 'Cle parecer que a Camara recuse a 'Concessão 
·solicitada. 

-e1n 

, Sala das Commissõ.e.s, setembro de 1912. - Soiiza B1'ito, Relator. ' 

ARRAZAMENTO DO MORRO DO CASTELLO 

A' Commissão de Obras Publicas foram pr.esentes os requerim entos 
que Euclides Plaisant, o e·ngenheiro Henrique G . Dai Verme e os 

Pa1·ece·r elo 81•. 
Pei·e·i1•a B1•ciga 

engenheiros João Bapti.sta de Moraes Rego e Ray-
mundo C . de Berrêdo solicitam ao Congresso Na-
cional concessão !)ara o aproveitan1ento elo 'IDOITO 
do Castel lo . 

A Commissão, no i·ntuito de estudar os projec.tos propo.s.tos pelos 
peticionarias, entendeu separar os dous aspectos que elles naturalmente 
a·presentam. Assim, em •primeiro logar cumpre encarar o ponto de vi.S-
ta technico ele ·cada um para ·depois .considerar o la:do materia.l cla.s vanta-
gens que offerecem respectivamente ao Estado e á população da Capi-
tal Federal. 

Projecto EiicliJcles Plcllisant 

O pretendente .propõe-se a arrazar o morro do Castello, sem deter-
minar a cóta eim que ficaria o desaterro, ,e a con.struir com as ferras 
resultantes do ·c1esrrno~1te um molhe cujo eixo ficaria i·nclinad·o sopre o 
eixo ela Avenida Beira-Mar, intercedendo com este no extremo da actual 
rua ele Santa Luzia. Nos terre:oos ganhos pelo desaterro seriam aOer- ,, 
tas rua·s e ave·nid'as e os terrenos -do molhe seriam a.proveita-clos ·para 
estabeledmentos de recr.eio, balneario.s e i·ndustriaes, ficando, 1)0rém, 
re.serva;da u'ffia are~ ipara as casas ou casa do Congresso Nacional. 

1E~a111inando de:tidamente o projecto representado na pla-nta anne-
xa á petição, choca logo a attenção a n1onotonia do plano par.a as via,s 
publicas. De facto, as ruas 1e avenidas i11naginadas, s·egueiu apenas duas 
direcções 1proximamente norrn-aes, o que sobre ser de aspecto pouco a1r-
ti.süco af1Xsta-se em absol.uto da feliz tendenda a·ctual ele dar-se ás ruas 
<lirecçõ·e.s diversas, no intuito d.e proporcionar ás oeidade·s ampla ven.tila-
ção em todos os sentidos . Observa-se ainda no projecto uma exaggera-
da extensão ·para os quarteirões desUnaiclos ás ed if'icações, alguns dos 
quaes chegam a t e r 250 metros d.e extensão. Essa disposição defeituo-
sa affecta ·nem s6 a ·corrnmo·cli-dad·e dos transeuntes, assim obrigados a 
gran.c'!es percursos para deslocar-;se de um •ponto a outro do local, co-

Camara 
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mo m esmo ás condições de perfeita aeração que 'cónstituem, um aos p\in-
cipaes problemas a resol,,e,r ,no a.ssutll.pto em discussão. . · · · 

· Quanto ao molhe .. en raizado .na Ayenid,a , Bei/a'.Mar, a 'Co1nmissão 
r eporta -se ao <que a res<peito d'eixou escrjp~o o ·engenheiro Luiz Van-Er-

• vel), ·di·rectoi· ' geral ·ae <Agua.s, <Esgotos e ü bras P ubliqas !l ·p.arecer. elatlo: 
-' ra:do a 9 - de outubro de 1911 por orde1n elo Sr. J. · J,. Seabra, então· 

titular da pasta ela Viação ·e .Obras P ubli cas, pa.ra respond.er :i i·nfor-
'mação .pedida ·pela Gamara sobre .o requerimento à lludido. 

Esse illustre ·profiss iona l, de cuja competenci a não é ·li cito duvidar, 
d1eclara que o molhe ""protegen do ele modo cl·efi!ciente a zona de atraca-
·ção 1 entre o a-n tigo Arsen a l ele Guerra e o oâ.es .elos Mineiros, é de a /;pe-
cto in esthetico e determ inaria, ·sa.lvo demon stração co·ntrada f eita J?Or 
.estudos ·especiaes, um as·soriamento ou elevação .do funcl-0 do mar,' por ile-
}JOSitos de sedimento,· na areia morta entre' aquelle ·molhe, O littoral e a 
Ji.nha que 'da pont a do Arsenal passaria ·pela aresta norte do cabeço do 
quebra-1mar». 

Assim, á Commi.ssão parece ·que o plano proposto pelo 'Sr . E.uclides 
Plaisant é falho quanto á.s suas co·ndições technicas. 

P rojd,cto jJ.en?"iqiie G. Dal Verme 

Prop'õe-se a desmontar .parcialmente o m01To do Cast ello nivelan do 
a part e superior por um plano a uma altura de 20 a 2.5 metros de ~ua 
ba'se e ·estabelecendo· na•s encost as terraços .para facili·tar a ·ed ificação 
de predios, ·com muros de arr1mo ou gramrudos revestind-0 d·e os taludes; 
a 1abrir estradas 1d1e accesso co1n s·uav-e c1erclilv.i1daJd1e, al.ém .ae outros ~ tra-

balhos · tendentes áo ·embeHezamen:to do morro·; a abrir dou.s tunneis' 
tra.n.sversaes, um prolonga·nd-o a rua de S. Gonçalo até a d.a M~sericor
·di a e outro •partindo do canto da rua ·elo Cotovello com a rua Primeiro 
·de Março e terminan·do na praia ele Santa Luzia . Do ponto de cruzamen-
to dos d·ous tunneis partiria para o p.Jan al:to superior um shaft vertical 
destinado ao acce·sso para o morro, ele passageiro3 e cargas, por elerra-
dores electricos. Das t erras obtidas com as escavações seria formada uma 
area acêrescida ·sobre o 'mar em qua.~quer ponto proximo do littoral ela 
<>idade á ·escolha do Governo, ·DO ·caso de não ser por este .preferido o 
.a.terramento de part e do ba.nco ele areia que fõrma. a encost a su l da 
Hha das Cobras, a.e modo a lig.ar esta ilha com a il ha F 'iscal. 

O projecto bem imaginado em ;seu ' .conjuncto, . é comtudo muito vago 
em seus detal'hes. Nada d'e preciso apresenta a não ser a abertura ·elos 

· - tunneis e elo shaft, cujas direcções e dimensões se acham perfeitamen te 
'ind icadas na ·pet;ção e na pla nta .e o prolongamento das r uas ·dos Ouri-
·ves e d•o Cotovello até en contrar as ruas de .Sa·nta Luzia e Aveni·d.a· Rio 
Branco. 

Não cogita abs.olutrumente do .plano segundo -0 qual seriann d>spos-
t as as rua'S sobre o planalto, condição essencial para um julgrum ento 
'Completo . " 

Demais as r uas terão, ·seg.undo o requerime·nto, largura insufficien-
te, de 1'5 metros n o ma,xim-0. Sem duvida m elhor concebid-0 que o pr.i~ 
m eiro, o projecto .ao éngenhei ro Dai-Verme não dá, segun do o parecer 
da ·Commissão, uma solução satisfatorfa aci ·pro.jec1o. 

A abertura dos tunnei.s·; de que o sha/t é uma consequencia ·Jog ica, 
seria de fa,cto, no c aso de desmonte· par.eia! pro.posto, ruma medida a · be-
n eficiar a cidàde, facilitando as communicações de nível e favorecen-
do a ventilação ·do loca l, além d.a vanta:g.em, ·embora o.n e1-o.sa, que .t r aria 
-0 shaft, evita·ndo, para os ·que quizessem:, o fatigante aocess-o ao morro 
do ·Gast ello por escadarias ou rampas. 
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Mas o ·desmon te parcial do morro propos to deixai-o-Ilia a cóta 
.ae 30 a 35 metros, por con.sequencia superiores a todas as eclir: cações 
.construidas nos arre dores. 

A ventilação fica ria limita.da, e ainda assim inc omple ta. A v _en-
tilação que se fiz e~se pelos tunneis, ·~tt;.ng i ria apenas a parte i nferior 
do morro, entre a rua Primeiro de .Março e immediações e a ar.ea oncle 
se acham actualmente a Escola de Bellas Artes, Cltib Naval, Hotel 
Guinle, etc. · 

Quanto ao aterro de parte do bainco de areia da Ilha das Cobras, 
1igando esta á .Ilha Fiscal, pensa a 1Commissão que deve ser ev ita.elo, 
pela possibilicade de tornar mais 'Precarias as · condições 'ele çonservação 
do ftmdo maritimo desse local, od e a.ccôrdo com o parece i' já cita do, do 
engen hP.iro Van 1El'.·ven, segundo o · qual .(< fmporta em muito manter alhi 
·gTandes pr.ofundicla:cles, 1já para que se conservem os ·can·aes, tão fa-
voraveis lá acção da onda-maré no nosso porto, Já para que facilmente 
se a:pproximem do dique e cáes p roijectados para o n ovo A r senal de Ma-
l'inha os n a v i-0s d.e guerra e ·m·ercantes que por elle 5e .<Jiri1jam, ou bus-
cand~ provisões e carecen·do de reparos, ou levando-lhes iina teria.1, fl'.'.U-
nições e vi veres». 

•Cabe notar que, entre os docu m.intos que acompan ham a 'Petição do 
.engen'he1ro :Dal-íVerme, existe uma plantã. ina qual se acha .fig·urado um 
a terro na enscacl.a ent re o Arsen a l de G uerra e a Praia do Rc1ssel, <im 
.que se veem pro:jectados arruamentos em •boas CQlndições <technkas, so-
bretu do na parte correspondente ao actual cáes ela G loria. 

A p etição declara, porém, que es sa p lanta é des tina da a illustrar 
uma petição anterior r ela trv·a. ao arrazamento elo morro de ·Santo An-
·tonio. 

'Nesse ponto, .lia, •ele certo, ·coo.fusão no .par ecer elo engenheiro Van 
Erven, segundo o qua l ees~ aterro s eria a mel.hor das du ás soluçõés p ro-
postas ·pelo peticionario para o aproveita'!'e·nto das t e rra s do morro do 
Castello. 

Em t o clo o caso o que s e verifica da simples inspecção dessa 'Planta 
é que a.s ten a s ob tidas pelo desat erro parcial <lo ultimo; não seriam bas-
·tan·tes para a o·btenção ãe ·uma ~I'ea ig ual. n em mesmo a metade da á.rea 
Jl rQljcctad•a n a plamta. 

E qua.n Co mesmo não houv€sse essa d esproporção ent re as t er.ras 
àisPoniveis para o ater ro e a área o-ccupada por este, aquella 'Pla n ta mão 
deveria ser ·po.sta em ex ecução pelos vi·vos e justos protestos que levan-
-tariam o~ . mol'adores elas praias de Sam t a iLuzia e Gloria, assim privados 
-da vista do rmar e ela pura ventilação d irecta de que ·hoje gosa.m . 

•O pro.ponente compromette-se a conser·var por m eio ele mu·raJlhas ele 
·s uetentação o con ven to elos Capuclün·hos € sua igTeja de S. Seb astião, 
drundo-lhe a c-cesso por meio de escrudarias ou r a mpas . 

·· 'Ora, da planta apresentada pelo peticionario, ond·e s e acha m dese-
nhad as as c urvas de nive l representativas da topogra.phià do morro, ve-
rifica-€e que o convento e a igreja 'estão edif icados na c óta de 50 metros 

. pelo menos. 
\E como a base el o morro, isto 1é, a praia de Santa 1Luzia, segtinclo a 

.mesma p la nta se acha em cõ•ta inferior a 10 metros, r esu l ta que· ~os .' re-
feridos ed i>ficio.s ·ficam a mais de 40 metrns acima daque!la -praia . 

10 planalto projecta.clo ficando a '2~ ou 25 metros acima da base, 
.traria como consequenc ia que as a,lluclidas muralhas a:presentari a m u:ma 
.altura mini ma de 1.õ metros . , .. .. .. 

. A impr.essão da já pequena a ltura a que ficaria •o morro em r€lação 
_ .á das m~iralhas, seria ai nda a ttenuada pelos terraços succe~sivos ·aber-



\. 

118 

tos nas en·costas, de modo que a ..:ihocante des'[)roporção das alludidas 
alturas ·tornaria, 110 modo de ver da Commissão, extrema,mente desgra-
cioso o ·conjuncto dos me1hooomentos imaginados. 

A con·set'Vação <daqueJ.J.es e:diücios '1ão traria, aliás, vantagem ;pra-· 
tica e ·historica. J"elo c.ontrario, afastados de modo a.bsoluto das ·cona.i-
çÇíes a.rtisHcas .e hygienioas exigidas pela nossa 1época, a permanencia. 
das vetusta.s edificações sem ·esty.lo, no local, :seria urna .no<ta dissonante· 
no meio do.s 1)l'edios ele feição moelerna ·que a·lli seriam levantad,os. N.em 
mesmo subsistiria ·a razão de .que •estes edifi.cios gl]ardam de~pdjos sa-
grados ·de antepassados venerandos : - o unico tumulo de vaLor histori-
co ,q ue aü1da se acha a'hi, ·é o ·de IEsta;cio de Sá, •Cuja trasla;dação pará.. 
Jogar mais a.propriado d·eve :ser obijecto do interesse ~patrioüoo dos po-
deres publkos, 

1Con10 -consequencia dessas observações, a 1Commissão -rec01nhecendo· 
a superioridade ido · prryj.ecto do engernheiro Henri·que !G . Da;l-'Verme. sei' 
bre o d.e !Eu'Clides· '.Plaisa nt, julga-o, .entretanto, i<nsufficiente em r elação· 
ás üOnCÜções esthetkas e teclmicas que um trabalho dessa natureza deve-
a•presen tar. 

Pi•ojecto ''~os engemheü·os ~;vis João BaiJt11sta ele Mora.es Rego e 
Rciynnmclo rC. ele Bei-reclo 

Consiste .no <arrazamento do .Morro .do <Castello, con servando "ª pra-
llª éircular ln.aicaJda na p lanta, urna altura maxima de oito metros aci -· 
ina do inivel ' ·da ... l\.veni-da Rio ;B.ranc.o, e .no at~rramento ·de uim·a faixa_ 
comprehenelicla entre o littoral e uma liniha que, ·partin·do da ponta do 
Oala·bouço, ~'á t erminar no ·Começo ela praia do iRus·se\, nas prox·imida• 
eles ela estação da '11he !Rio de Ja,neiro City J.mprovements, ahi existente . 
Si ·bem .que par.eça ser ele melhor effeito conservar uma altura maior 
a;o desaterro ·com o f im d e tornar mais variado .o aspecto topographico· 
da,quella zona ·da cidade . . não pôde a Commissão furtar-se a •·ecoll'IÍecer' 
que o '[)rdjecto ·elos eng:e,n.heiros Moraes Rego " J3e1'reclo é o mais ·Côm-· 
;pleto no •ponto de vista tecJ1'.ni·co. 

As ruas, praças e avenidas .se .acham nitidamente representadas ttü'l: , 
p.lanta an,nexa, quer quanto á ,für.e·cçãio, quer q ua;nto á largura e ex-
tensã.o. Dispostas em direcções diversas, ' permHtindo assim uma ·so-·· 
IÜção satisf.a•ctor·ia iá. ventilação ·e aeração ·do lo~al, cUver.sas entre ellas, 
todas -dé largura inunca J·n:f.erior a 20 met.r,os, convergem para uma vasta-
praça circu.Jar, d e altura maxima, no ·centro ela .qual se des tacaria o 
iPalacio do 1Comgresso, segundo a indicação dos peticionarias, ou outro·· 
qualquer e.legante monumento que o Governo preferi1sse . A iá.r·ea <do ater-
ro destinada á efüficação, ·é escolhid·a de modo a não prejudiéar ·o di-
'l:eíto ·drcis que a;ctualmente, relas '[)raias d e Santa Luzia e Gloria, gosam 
º r'Panorama da b a;hia e a briza do mar. lPelo contrario, o '[)ro.jecto oUe-· 
r .ece-1hes a perspecU\fa de <d.uas vastas 'áreas destinadas a ~ardins pu-
bJi.cos, ·cot~con.enclo assim para 'º embeUezamento e salubrifüi,de dos dous. 
,bairros menci:onaclos. 10 aterro das enseadas de •Sa;nta ,Luzia e Gloria 
[Hoposto pelos petidonarios é a mais racional .das soluções apresentadas: 
pelos tres projectos e delÍe eleve ser dito, repetindo as ]Jalavras do en-
genDieiro :Van-E1wen a pro'[)osito do pro>i1ecto üo engenheiro IDaJ-Ver:me· 
relativo ao mo:rro do 1Castello, ao qual, ·por eq uivoco, attri·buiu tal id·eia: 
.como a soluçã mais conveniente que esse ateTro «reduzind·o a reentran-· 
eia a·ctual aa Aveni·cla 'Beira-Mar, esta·belecerá melhores ·condições para: 
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'2. acção dynamica do mar ao ·long·o do c·áes e idimi•nuiná as possibilidades 
de e.levação do fundo do mar rpel.o deposito Bas areias» . 

lHa talvez ·certos clet.alhes tech1ücos no rprojecto em~ questão ,que se-
Tia de vanta.gem ·1nodÜi-car. 

Assim a a.ctual Avenida IBeira-Mar que na rp!amta fica interrompida 
TJa Avenida Rio iBranco, prolongada atraYés 'da área . .ganha pelo 'atert'O~ · 
·de modo ·a liáar-se â ;praia .ele ·Santa Luzia, daria ao projecto mm grande 
realce e ·conviria melhor aos inter·esses ela população ·ela. _. nossa mei:ro-
·pole. · 

·Corrigido elos pequenos senões apontados, a Commissão é ele pare-
.cer que o ·plano offerecido para o aproveitamento do mono ·do 1castello 
-pelos engenheiros Joã.o •Ba·ptista ele •Moraes Rego e RaY'munclo IC. de B er-
redo é o .ipais <:'ompleto, mais praUco ·e superior no ponto 'Cle vista . te-
·Ohnico a qualquer dos outros d ous já consiclera;dos. 

Attendenclo ao 1)0nto de vista das vantag.ens •que OS • peUcionarios 
_pr.omettem e dos favores que solicitam, a Co:mmissã.o verifica .que o Sr . 

Euclides 'Plaisant pede o ·direito de cJ.esapropriação :dos •predios, terrenos 
·e bemfeitorias existentes .no morro; isenção de ·direitos aduaneiros para 
:a importação ido material d e que necessitam as obra·s; f acuMade de ven-
der o t ene•n.o conquistado, terra, pedras é outros '.[lroduct os elas excava- ./ 
-ções; ·oonstru·cção e ·consequente exploração .na .pra ia de .santa ILuz·ia cte-,,,.,_· 'f 
um terrapleno - para divertimentos, r ecrejos e .esta!belecimentos bal-nearios · 
e inclustriaes; e ·co.ncessão exclusiva por 9 O annos para o forn ecimento 
de electricidade '.[)ara illuminação particular, força motriz, ar com.primi-
·do e outros misteres, clentr.o da zona conquistada. 

rEm troca se ·ffbriga 'á abertura das ruas e avenidas que o Governo 
·OU a IPrefei•tura determinar e a cecler ao Governo uma área ele terreno 
com a capaddad.e .para a edificação das ·casas ou casa do Congresso \Na-
cional. 

rCompromette-se ainda. a a·presen tar p.lan ta·s ·definitivas do seu pro-
j ecto 1110 prazo de nove unezes (.nã,o precisa ele ·que •claüi) ; a dar inicio 
1i:s obras '118 mezes contados -ela a;pprovação das plantas e a concluir seis 
annos depois de i·ntciadas. ' 

IEvidente.me·nte as van1tagens não cor·respon.dern-, 11ein approxima:cla:-
m ente ans favores ·pedidos . ·De faoto .em troca de tudo q-u.anto pede, o 
pretendente apenas ·cede ao IGo·verno uma área ·ca1,az ·ele co•1üer as casas 
-Ou casa do 1GongTesso N acional. 

·E' •preciso notar ainda que parece 1nadmissivel a. c oncessã.o de fo r -
nect11Tnto de energia electrica solkitacla, porque essa concessão viiia 
ferir o privilegio que uma lei es·pecial d~, r esoluções Iegisl.ativas .pos-
teriores co.n>firmam, á empreza que a;ctualmente faz •nesta Capita.! os ser-
viços corr·espO'nclentes. 

Assim, a •Commissão/ré de parecer que a proposta el e Eu·cJi.des tPlai-
.sant ·não ·consulta os interesses pu•blicos •nem quanto ao pon.to ele vista 
·technico nem quanto ás vántage111s que o.fferece em troca elos favores 
.que solicita ao Governo . · 

Ç> engenheiro !Henrique G . Dal-/Verme, alrém dos direitos de desapro-
priaçãó, isenção de direitos aduaneiros para os materiaes importa-dos para 
as obras, '.[lede mais o direito ·ele exploração de elevadores elect r i·cos e 
galerias subterraneas por ventura existentes no morro; .limitação ao va-
l>Dr que o imposto predial tem hoje, durante 40 a nnoo, .para os preclios 
-edificados no morro ; isençã.o de imposto d e transmissão ele pro'.[)riedade 
>()' ,Ja;udemios elos t errenos e preclios .que se edificare m em toda a área con-
.quistada ao morro ou á ·bahia; e direito á metade doa objectos de valor 



120. ~ 

que ·por ven>tu.ra forem encontr·ados no ,periodo das excavações. Em com-
pensação a esses ·fav-0res, -0 . peticio1nario, além da a:bertura de ruas e 
a'V1.e.nidas, tunneis e slwf~. da •conservação d.o con;vento e da egreja, do. 
~tab·elecillnento d-ll terraços 1nas encostas do· morro, da formação de uma 
á:·ea ü('m ·o _ pr.oducto do desaterro, trabalhos que ·constituem os· cll.'l1ten · 
tos tec·hni·cos prn1priamente ãitos do projecto, ·compromette-se · màis a edi-· 
ficar .sabre .o pla-nalto um sanatorio modelo, um .bem mo1ntado Palace-
Ho·tel, e outros edilficios de construcção modem.a e no centro um artis-· 
tico e alteroso monumento .representando a \Lfüerdade. Cede a,inda ao Go-
verno· e •Prefeitura duas áreas ·com um total de 10 .-0·00 metros qua,drados-. 
oo terraplanalto . 

. Antes de mais nada é preciso ,1.embr·ar que -0 .congresso 1não deve e• 
não póde conc~der favores que af<fectem os interesses econômicos do. 
Diisfricto íFedE:ral. .Estão inest•e caso a isençã-0 •de impostos de tr·ansmis-
são e laud·emio e a limitação do im•posto predial a,o que vale hode, como. 
soli:ci.ta o peticionario. •Qu.anto •aos outros favores, is.w é, .os q ue são-· 
ela alçada 1do Poder Ferleral, não encontr·am compensação no que -Of.fe--
r~e ·o -.solicitante e-0mo •va•n.tagens para .a União. •Em reJ.açifo aos pri-
meiron 1j;á,. nos manifeBtamos na .Primeira parte ·deste traibalh-0. Resta 
apena~ encara-r . a ·construcção ·do •sana torio, a ·do 1Pálaiceiliotel, a da . 
estatua da ·L1berdade e a da cessi1o d.a !área de 10. 000 metros quaürados.· 
de t•erreno. 

·Quainto ao ·estabelecimento ·do s·anat-orio no terraplana:lto, ·4 Com- , 
miSEão parece uma medicla ·co.n;de·mnav-el, quando a tend·encia actua:l é-
aJ:.astar tanto ·quanto possivel dos centros de população os •estabelecimen-
to.;; ·dessa. natureza. As unicas vantagens reaes •que ficariam · par>t a. 
na.çâo .sePiam afii1al a. erecção dio 1nonu1mento da 1Li-b-et.d-a.Jd=e, pela s:ia im-: 
p0nancia -civi·ca, .e a cessão dã 1â,rea ref.erida '])elo ·seu valoF material. 

~lt..CS, .essas. ·compensarão o sacrifi.cio da entrega «li:vr-e de O'nas Jo 
moÍTo do Ca·st~Ho com toila.s as ed·i·ficações e 0emfeitorias pertencentes.. 
actualmente ao !Governo .e á !Prefeitura Municival ?,, lEvidentemeinte não,: 
e •cOmo o en.genhieiro Van-Erven, _a .commissão juLga ·q'..le «nunca· se üe- · 
v~ria dispensar o concessionario ·de 0resta:belecer na ·ár·ea n iv-elada, ganha ' 
pelo. arrazamento, os edifícios .pub!Le-0s e mais dependencias existentes. 
no :morro do 1castel!o, o'..l •entregar ao IEJstaclo valor, em dinheir.o ou em. 
tenenos equivalen,tes â,quellas propriedades". · 

Resta estudar os favores . e as vantagens constantes da petição doso 
engenheir·ós João Baptista de Moraes Reg·o e Raymundo iC. de !Berredo .. 

!Pedem estes requeren>tes, a]ém dos ·direitos de desaprovr.iação, da.-
c~ssã-0 _dos terrenos resultantes da .excavação e do aterro, h:enção ;J.os .' 
direí'tos adua:neiros .para a im'Portação d.o material -importado para a;s.· 
obras tlo •desmonte, favor·es ta.mbem soJigitados pelos outros prete<nden-' 
t es, mai.s a isenção ·ae direito de' importação do material importado, ne-
cessari.o para -0 -calçamento ·de tada·~ as ruas e ·praças e par.a a construo-· 
çã.o de todos os .predios a ',edLficar nas áreas .ganhàS pela excavação e 
pelo aterro; isel'_!ção ·de imposto preàial e p·enna de ·a gua durante 50 an-' 
nos a contar da data ida ass~gnatura ·do contra;eto e ·50 o/o ·do valor dos 
thesouros que ·por ventura .forem encontrados ;J.u-n1.•nte a excavaçfüo. 

!Of.ferecem, além do prolongamen<to da Avenida Rio !Branco e da: 
abertura ·de todas .. as ruas e ·praças tndi•cad·as 1na ,p.lanta, a ·construcçãü.' 
de uma escola pratica para 'º ensino d·e electricidade; a ·cons·~rucção de 
:im hospitai de 100 J.eitos, para -cri·anças ·de aimbos os ·sexos; a calçar e-
preparar todas .as aveni·das, ·ruas ·e .praças do projecto; a ·ceder ao ·1Go-
ve1•no da lUni·ã·a; aliém de uma ·ár.ea •de 4. 000 metros -qu:;1.dr·ados, na pra-· 
ça •Cir·cular, para editficação do IC on.gresso Nacion a.J, uma ârea igual no-s. 



terrenos nivelados â ·das p1'opriedades .que o Governo .possue no Morro; 
a ,ce'c\·~ 1'° 1a ~Í~ea 'd·e ·2 !O·ÓO '. ·metrós ·quadvaao·s pava: a •f.undação_ de um \P0.;;-
to. de' AS;;i'stencia ;1 'a ·éed'er - <á. Prefeituva tolila •. a !área .determi·nada n a . 
pl~nta" p,_i\la _' ij·ar d:ims, com . ú'.ma superHeie de 1217., 750. metros . ,q,ÚadradÓs; 
a ;cedér .li'. 1Pr&r~H:ura tanths' lotes · de 1c. ooo metnos quadrados 'Para esco-
las 'PÚ.b\ica,s, quantas áreas •de 7'0 . 000 metros quadra:dos de ter·renos uteis• 
para a, -co'n.strucÇão que .fdr.eln obtidos pelo de-smonte , e .pelo aterro . 

. 1Al1é1
1
n 1disso se compr0mettem os ')Jl~tidonarios a entrar pa-ra os co-

fres 'J)ublico,S com a ·quanf'à ile 100 :.000$ ~c·em contos de ·r'éis) come cau-
ção '])ara · gfürantia .da execução do con1tracto e ·com umaJ ·quota -de fiooa--< 
lizaçjl.o , · 

Fioc.am 1,0 prazo de tres r irn~zes · depoi·s da as~ig~na:tura elo con~r·a:c~o 
para .aipresen•tação cios. plan:0~ .~·~finitivos; de 6·0 dias ·depois de a'J)pro-.. 
vados esses p·~an~s .para Q ; \1nkio · d9S, trabalhos- e o . d<c tres ·<1-nno~ p'a/ a , 
a Slila con'clusao . .. 

1Compara·n·do os favores pedidos lil entr,e os quaes . <fi·ca:rão desde logo 
·exc.lui.da,s ·a~ isenções q10 imposto predial, que perten"e excluslÍ:vaimente ~ , 
mu1ücipaHda.d·e, ·e o de 1penna., d'a,gl!la ·co1n ~as vantagens o1f.ereci:das, a Com-
missão :verificou que das tres propostas esta é a 1,1nica que ··consult a de 
mód-o swfficiente os i-nter·esses •do. Estalilo. 

Si rde facto mais ·do- que os outros pretenjl entes, soHcitam os eng,e~hei
r·os Moraes Rego e l13·erredo a isenção de direitos aduanei.ros para os 
materiae:s impo.rtados para a construcção de flredios a edi.fi-car nas ruas 
e praças do seu projecto, 'assim co~o -para: o· calçamento destas, em <Com- , 
pelJ<sação ·Se cómpi·omette:m a entregar .essas ruas -e .praças lá ,pr.efei·t:ira 
calçadas e J'l'·eparafüts, o· que nenl1um d©s .outros faz. Torna-se- neces- . 
sario .Jembr·ar · ·qu•e esise favdr diminue muito <:le valor àepciis que uma 
resolução especial do Congresso tirou ao Governo a facu'dad·e que tinha ' 
de conceder ·essa is·enção em absoluto, dando-lhe apenas a de conce&er 
:ima red•u,cção daquelle imposto nos casos previstos ·Por ·lei. 

.A construcção ·de um 1hospital ·da .naturez·a do que os requerentes 
otlferecem no 'seu plano é i,ima _necessidade - ·pa,lpita:nte, desd:e -GIUe ' não 
seja 1n0 centro da cidade (a !Petição não determina o io·cal ), e a. escola 
de electricid-ade viria preencher uma .profunaa )a,cú•nà '_de que se resente -
o nosso ensino pr.O'fissional . · 

Allém disso a cessão ao Govenno IF·ederal e á Prefeitura de uma . 
área de terrenos sucperior a 230". ·000 metros quadraJdos, em -um local em 
que os terrenos virão certamente a ter um grande valor, compensa su•f- -
facientemente, no parecer -da iComnüssão, o valor das proprieJaides que 
actualmente pertencem. no morro, ao !Governo 'Federal. 

·Aocresce que os .peticio narios, dando em ·caúção uma avu-lt.ada 
qua.nti-a e se c-0mpromettendo desde ·logo a ·entrar com a quota de 
fiscalização, o.fferecem segura garantia de sua idoneidade qua•nto aos 
capHaes de que flO<lem dispor para a reàlização - dos meJhoramentós 
p~-ojectados. 

Esses melhoramentos serão posbos .em pratica, segund·o -o projecto, 
em prazo cunto, · o que ainda constitue u ma super.ioridade da .proposta 
em questão sobre as outras duas . _ 

Em resumo, a iCommi·ssão, estudando ca iu . o n1ais escru:Puloso cui~ 
à ado rus petições dos Srs . Euclid.es Plaisant, engenheiro _Henrique G . 
Pai-Verme e .engenheiros J oão Baptista de M·õraes Rego e Raymundo ' 
C . d.e Ber.r,edo, é de parecer que a. _ ultima ·é a unica acceitavel, como 
mais completa, mais pratica e m&is esthetica e como· a que melhor , 
consulta os interesses do Estado e da populaÇão . 

E n t re os documentos apresentados ao estudo da Commiss1!-o acham-
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se dous protestos do engenheiro 'Henrique G. Dei-Verme contra as pre-
tensões dos S.rs. EucJi.des Plaisa·nt .e ·engenheiros João ·Baptista de 
.Moraes Rego e Raymundo ·C. de Berredo, sob o fundamento ·de q'lle :é 
sua pet-ição âss istia o direito ·de prio•ridade sobre as <JUtras · duas, em 
'Vfr.tude de ter sido pela •Commi.ssão de Fi.nanças da Camara tomada em 
consideração. O facto dessa Commissão ·ter declarado em emendá rela-
Ü'Va á>q uell a .petição .qu1e o .assumpto merecia um .protesto á parte não 
impo·rta no .reconheciménto de nenhum direito co·nferido aó peticionario. 
O· .direito de prioridaÇle só existir·ia de facto, si as propostas apresen-
1:adas fossem julgadas acceita veis, igualmente . 

·Finalmente a Commissão, estudando o projecto apresentado á Ca-
m_ara sobre .o mesmo assump•to peloo S.rs. Deputados Augusto Amaral, 
Rego .MedeiT·O·S, !Netto ·Campello, Balthazar Pereira, Dionysio Cerqueira, 
Aristarcho Lopes, Cunha IVàsconcellos ·e J. B . .Meira de 'vasco·ncel!os, 
julga-o excel1ente no seu intuito e nas suas linhas geraes e muito oppor-
tuno quanto á .necessidade de resolver o problema que constitue o seu 
o·bj ectivo. Entretanto, attendendo ás condições financeiras .ao paiz, que não 
p ermittem despezas da monta das que acar·r·etaria um trabalho de na-
tureza do que cogita o projecto., é de parecer que o .&stad-0 não deve 
emprehendel-o directamente. Como, po.r·êm, a Com missão julga que o 
al!udido serviço é d.e grande vantagem para o af•O•rmoseamen.to e hy-
giene da cidade, pensa que os trabalhos propostos por aquelles Depu-
tados devem ser contractados, sem o·nus para !i> Governo, com quem 
offerecer vantagens . compensado.ras. 

Assim, a Comm•issão· d.e Obras Publicas resol'Ve enviar á .Mesa o 
seguinte projecto, synthese do estudo meticuJ.oso resultaido dos . requeri-
mentos ap.resentados ao •Congresso sobr.e o desmonte do morro do 
Castello. 

PROJECTO 

A Commissã<J .de Obras Publicas, consid·erando corno muitõ bem 
dizem os Deputados .signatarios do projecto n. ·10.7, de 1912, que "ª 
aspiração da grande collectividade dos habitll>ntes da -Capital da .Re-
publica e de muitos outros mi1lhares de ·cidadãos é ver desapparecer um 
dos obstaculos que impedem, actualmenrt:e; -0 aformoseamento da referida 
Capital; considerando que o .desappar.ecimento desse obstaculo, que é o 
morro do -CasteHo, trará, inso·phismavelmente, .novas cundições ,a.e hy-
.gl•me para uma gnvnde parte desta cidade» ; considerando que a neces-
-sidaide d.esse melhoramento é rtão reconhecida ·que os referidos Deputados 
apresentaram á consideração ·da ·Camara o ci1ado projecto autorizando 
o Governo a .emprehS"nder administrativamente os trabalhos; coniside.ran-
·do, ·porém, que as condições financeiras do paiz não permittem gastos· 
da monta dos que acarretará um .trabalho dessa .natureza; conside-
raindü mais que a proposta aprese.ntada á Camara pelos engenheir-os-
João Baptista d.e Moraes -Rego e Raymundo C. de Berredo consulta ©B-
i·nteresses do Estado; considerando fima lmente que o plano ·dos ·referidos 
engenheiros coincide no que tem a.e fundamental com o projecto apresen-
tado pelo Deputado Augusto Amaral e outros, propõe: 
· ' O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica é autorizaclo a contractar c0m 
os engenheiros João Báptista de .Mo-raes Rego e Ray'mundo C. de Ber-
I'edo o ar.razame-nto do mo.rro do Castello, de accôrdo com a proposta 
C(aquelles eng.enhei.roo, modificando-a de CO·nformidade com a s leis em 
vigor e com os interesses do Estado e da Capi.tal, sem •onus para a 
Fazenda Nacional. 

Art. 2. 0 Rev,ogam-se as disposições em contra·rio. 
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Sala das Commissões, 23 d.e outubro de 1912 .-Prcido Lopés, Presi-
-<lente . - Pereira Braga, !Relator.- Octcwio Rocha.- ·Alves Costa. -
..Souza Brito. 

A' Commissão de Finanças foram presentes o projecto n. 107 , deste 
:anno, e requerimentos de Euclydes Plaisant, Henrique G. Dal-Verme, 

Parecet• João Baptista de Moraes Rego ·e Ra,ymund.0 ;C. de a 8 , R"b . , Ber.redo sobr.e o arrazamento do morro do CastellO'. 
0 1 • '. eit 0 .Sobre o pro jecto ·e requerimento ·já falou a 
Junqiievra Commissão de Obras Publicas qué, depois 6e mi-

·'11,ucioso parecer, formulou um projecto de lei autorizando o Governo a 
contraDtar oom os engenheiros Moraes !Rego. •e Berredo, sem onus paTa -0 

'f.rhesouro, de accôrdo com a proposta por el!es apresentada, modificada, 
·de conformidade com as leis em vigor e o.s interesses ela União e d,a 
Capital, o arrazamento do morro do ·Castello . 

A' ··commissão de Finanças, nos termos do Regimento, cabe faln,r 
osobre a pa·rte fi'nanceira e como o projecto da de Obras Publicas . autoriza 
b contracto sem onus para o Thesauro, nada item ella .que oppôr á ap-

·provação ·elo mesmo . 
· - Sala das ·Commissões, de dezembro de 1912.-R·ibeii·o J1.Ínqiwi>•ci, 
Presidente e Relator .-Rciiil F.erncw~des. 'Votei .pela conclusão, restricta 
como ficou a questão sujeHa á Commissão de Finanças ao ponto da cles-
peza que é nenhuma. Meu voto, -erntretanto, q.uarnto ao meTito .ao pro-

ject-0, ·é contrari·o, e ific.a expnissamente resalva:clo. Q(})etano de Albi1qi1er-
que.- Antowio Ociflos.- Fe!ix P.cvcheco.- ,.João Sirnvlicio.- Oct.civ'io 
.Jll angcibeira. 

Considerando que relativamente 'brev.e a Nação Brazileira terá dii 
·commemoraT condignamente o primeiro centenario de sua independencia; 

Consi-d·erand-0 que a •Capi•tal da Republica, onde forçosamente terão 
Jogar, nesta época, os pTimeir-0.s e mais solemnes aotos, .não dispõe 

Projecto ª;fualmente d·e lagares espaçosós e bem apro-
_AU:gusto do A ·ma- pr 'aÇlos; . . . 
Tal e outt•os (*) C~ns1derand-0 que pa ra isso devem ser feitos 

trabalhos de valor que, embora sempre proveitosos, 
acarretarão grustos de certa monta; 

··Co·nside.rando que ·é sempre mais facil, no dominio o.rçamentario, 
·faze.r.em-se gastos parcellados , mais ·OU . menos de accôrdo .com os r e-
·cursos •que a Nação fôT t endo; 

Considerando .que as aispirações · da grand.e col!ectividade dos habi- 'f 
·tantes da Capital da Repub~ica .e de muitos outros milhares de cidadãos 
··é ver desappareDer um dos obstaculos que impede, actualmeníl:e, o com-
·p1eto af.ormoseamento da ,referida Capital ; 

Considerando que o desapparecimento desse obstaculo, que é o morn·o 
do castello, -traTá insophismavelmente, novas cundições de hygiene para 

-uma grande parte a .esta grande cidade ; . 
Co.nside0rando, finalmente, que, si é preciso attender-se á .realização 

desse g.rand.e melhoramento, não é menoo preciso attender-se tambem 
'ás oondições financeiras do paiz ; 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O Presidente da Republica 'providenciará, por intermedio 

do Ministerio da Viação e pelos m eios mais conv.enientes para os cof.res 
-_publicas, para que seja arrazado o morro do Castello, .na Capital Federal, 
fazendo com· o respectivo volume de terras o ater~º "ªª enseada limita da 

(*) Projecto n, 107. 
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pelas prairus da L apa ,e Santa L uzia, de modo q ue a nova linha de 
cáes seja o prolongamento do da praia do R ussell até o flanco di reito 
do antigo Arsenal de Guerra e .o J'efer ido cáes tenha a curvatura julgada 
precisa para o em bate das aguas do mar. 

Art. 2. 0 Nas áreas rEsulta:ntes do anrazamento do morro referido e 
a do ate.rramento daquella par.te do mar far-se-ha construir, conforme · 
estudos que fo·rem feitos, na primeira, e sobre a pedra ·que assig na lou a . 
fundação do R io de Janei ro, um monumento q ue lembre aos vi·ndou ros 
a Independencia do Brazil ; ·e na segunda um eclificio apropria.Do á expo-
sição perman ente de todos os prod uctos brazileiros e que será mantida 
pelo Go1,erno . 

.Airt. 3. 0 Pela presente lei fica o Gover.no autorizado, a partir do· 
anno de l.913, a abrir, acnnua Jment e, os cred1tos que fo rem sendo rigorosa-
mente neceS1Sarios para a execução do.s referidos trabalhos, os quaes-
dev·erão ficar concluidos 30 dias a n tes ela .aata do primeiro centenario da 
I ndependencia. 

Art. 4. 0 Re1,ogam-se as disposicões em contrario. 
·sala das sessães da Camara .aos Deputados, 20 de julho de 1912 . 

--José Aitgnsto llo Anu;ral.- Rego IVlelleiros.-Netto Camvello. - Ba/.thaz a,.. 
Pere·ira..-Dionvsio Cerqi<ei1ra.'--'Aristarcho Loves.-Cnnha V«sconcellos.-
J . E . llf eint lle 'V asco1toellos . 

INDUSTRIA SIOE,HUHGIOA 

Industria Siderurgica - A Commissão de Obras Publicas da Ca· 
mara assignou •hon tem o segui·nte 1par.ecer relativo á questão -elas u:Sinas si-

P a1·ecei· d o 81'. 
Ca1·n e i1•0 ele Re-

zende ( *) 

derwrgreas, relatado ·Pelo Sr. Carneiro de R czende; 
Veio ter a esta -commi~;são a seguinte n.1ensagen1· 
do P residente ·da Repu.blica, de 7 do mez .Passado: 
«Não ,podendo o GoverJ10 dar cumprimento ao dis · 
·posto .no a r t. 83 da lei n . 2. 544, de 4 de ja· 

11eiro de 1912, .pelas •razões constantes ela exposição de motivos <lo mi-
nis tro da Agri cultu·ra, Industria e Co=e.rcio, 1untamente com a pro· 
postn rfeita pelos 12oncess·ionarlos <lo decre.to n. 8 . 570, de 22 ele feverei rll· 
<'le 1911, tenho a honra de subme.ttcr o caso á vossa apreciação, afim d'!. 
que vos ·Gig·neis resolver 1co1no ju-i.gardes mais acertado. >l • 

Apeza r de chamados a pronunciar · só sobre a proposta de accõrdo. 
de que é porta dora a mensagem .presiden cial, j.ull:'amos indispensav11I, 
para .prompto en tendim ento a lheio, um esboço historico desta deba tiJa . 
.::oncessão. Foi em 27 de .outubro de 1910 que Car los G. da Costa Wigg 
e Traja.no S. Viriato de Medeiros, a .ssoc iados para a exploração da si-
derurgia em Mi nas, requerer am ao Min istro da V1.ação e Obras 'Pub'.icaa· 
'.>s favores dos dec1·etos ns. '8. OHl, <'le 1·9 de maio de 1·9"10, n . 5. M 4, de 
212 ele agosto de 1905 e n . 9~r7 A, de '4 de novembro d•e 1.890. 

([)esses decretos, o ·primeiro c0ncede ·a reducção .de frete na>' estra-
das de ferro fede raes, isenção de direitos de cons-umo e ou tros favores-
aos individuas ou emprezas qu e montarem no paiz estabelecimentos si-
derurgicos; -o segun do regul.a a concessão d·e favores ás enwrezas <'le 
elec triddade gerada por fo rça .hy.draulica, q ue se ·constituirem para fins· 
de uli licl.ade e conveniencia publica; e o tercei ro regu la e fiscali.:a as 
concC€Sões de isenção de a.irei tos de importação e consumo. 

('~ i Parecer n. 142. 



,Taes favores lh es foram outorgados 'pelo decreto n. R .4•M, de 7 d<l' 
dezembro õ·e '1'910, para a fu.nclação de um estabelecimento metallurgico-
de , ferro e aço e ex•p01,tação dos minerios de ferro, obrigando-se, ele se11. 
la·do, ·os ·Con cessionarios: 

a) (ca montar em Miguel Burnier, ou outro ponto niais conveniente· 
li. mar.gem ,cJa Eis tracla d e ,F erro 1Central do Brazil, o alto forno o,u altos-
fornos apropriados á procl,ucção annual minima de 24. 000 toneladas de" 
ferr.o g usa, ·e as in st a llaçõés 1para a sua conversã'1 em ferro e aço la-mi- · 
nados para os usos ind1ustriaes correntes e na - roiporção ·das .necessida,-
des do mercado" (clausula LI) ; 

b) a fazer «para esse ftm todas as installações de mineraçã6>,, me-
tallurgia e . q uaesquer outras ,que co,nstituem depenclencias, do serviço,. 
\nclusive habitações e usinas .hy,clro-electricas para força, ou outra qual-
quer appltcação ind ustrial, bem como as i'nstallações ,de extracção e <lX-, 
portação do minerio do ferro e n1a nganez, e para a carga e d·es·carga, no· 
DOrto elo Rio de Janeiro,,, (clausula III), «Cos minerios, ,do carvão e dos 
outros ,pi·ocl uctos ;para e exploração da sua industria" ('clausula :V) . 

10 Gov,erno asseg-~uou-lhes, «nas linhas de -bitola larga, o transporte 
an-ilual pela Es trada '.lé F erro C Entral do Brazil de 12,40 . 000 toneladas de 
minerio para exportação" ( clausula 'VI), a 8 L"éis por tonelada-üülometro, . 
cd:ar-ifa e ssa que seria red,·Jz~cla <lifferencialmente, quando o per,curso foG- -
se maior ,c1e 500 ki!omctros, ele accôrdo çom a 'Presc rhpção c\00 decreto. 
n . 8.0•19,,, -

Entendendo, po rém o Con g resso a0uxiliar de um modo mais efficaz , 
a cr-eação e o desenvolvimento ela industria siderurgica, cu,ja utilid'acle. 
sob o p,onto de vi1sta da defesa nacional, e cuja importancia social e J\lO-
litica não 13:.,decem ,a uvic1a, 1houve por bem a:itorizar o \Poder Exectifivo 
a ieo.n·çecler p ovos auxílios aos mes1nos indus'briaes, consignaind·o-os no·· 
art. 71 da lei n_,, ·2. 35·6, de 311 de dezembro d·e 119110. 

1Diz esse artigo·: 
«Fica o Governo autoriza do a promover a construcção da usina ele-: 

qu e trata a ·cla usu·la X .co decre to n. 8 . 414, de 7 ,de dezembro d'o 1910, 
podendo instituir aos r es:p Eicüvos concessionarias 'PTemios· sobre os pro- · 
duetos manllfactu raclos, garantia de consumo annual e outros favores, 
sem privilegio ou monopolio, asseguranô o em favor da União metade dos 
lucros ·da empreza, desde q ue estes excedam ele' 1·2 % ao anno, até, inte--· 
.;ral r estit·uição <l og pr emios instituidos"' 

'Dispõe a cl,,usula X: 
ccSi os concession a r ios obtiverem do 'Congresso Nacional os premios, 

d e fabricação e a garantia a,e consumo d·e certa tonelagem de trilhos por· 
a.nno, a que Ge ref.ere no -"l'equerimento d e 127 de outubro ele 19•10, ficam 
obriga-dos a monta r, em- condições analogas iás anteriores, uma grande. 
usina 1J ro c·uctora de ferro e aço, com â capacida<le de 150. 00 0 'toneladas, 
pÓr a n.no , pod en•clO então , eXJpOl:tar J ,.500. 000. toneladas ode minerio an-
nualmente e go~ar elos demais favores <lesta ccmcessão"' 

-E como poucos dias d epois ele consignada no orçamento da despeza · 
1911, institui nd o fa vores geraes ·para a e:<!ploraçifo cl•a industria side-, 
rurgica, '\1\T ig1g & Medeiros requer.e ram e obtiveram os 'novos e importan-
t es favores, não sô nomea,dos na alluclida autorização, co,mo naquella lei, 

1°, premios por cada tonelada de productos manufacturados nas 
suas ,us 1.na s, a saber : 

a:) por tonelada de ferro rnanganez, sriegeleisen e outras ligas si-
milares usadas para proctucção de aço, 10$000. 



b) por tonelada de trilhos de aço, de chapas de feTro ou aço, peças 
laminadas para construcção, ou de viga,mento par.a pontes e estructuras 
.se,inelhantes, 2·5$000 . 

e) por tonelada de eixos, aros de aço, fer1·agens e accessorios de 
linha ou de material de cerca, chapas para cobertura de casa, ou 'fa·bri-
cação de fqfüas de Flandres·, 30$000. 

O Governo poderá em qualquer tempo estabelecer outros premios, 
tendo em ' "is ta a fabricação de productos · e.s.peciaes, ou para attender 
á r educção eventual da tarifa ·aduaneira vigente, como prescreve o ·nu-

' mero 7 desta clausula. 
6. 0 Garantia de que, caso as tarifas actuaes so-bre os productos _sj-

derurgicos sejam diminuida.s, os ·premios de fabricação serão augmenta-
dos proporcionalmente. mesmo ci:ue a reducção s e dê em arUgos não su-
j eitos aos premios aci~1a · referidos, desde que a sua procJ.ucção •Possa fi-
car por ella prejud-icada. 

7. 0 Garantia de consumo pela União -de uma tonelagem de friThos, 
correspondente ao terço do consumo elas estradas de ferro de sua pro-
priedad e, quer administradas dfrectamente pelo Governo, q,uer por ter-
ceiros em virtude de contracto de constr-u.cção, mediante o pagamento 
em títulos. Essa garantia vi.gorará por 1-5 annos; a contar daquelle que 
:se .seguir ao inicio da fabricação. O p.reço da venda d-esses trilhos á 
U:nião será o coriente nos mercados estrangeiros, accrescidos do frete. 
direitos aduaneiros e outras taxas e .despezas r elativas á .sua importa-
ção. 

O transporte de minerio a que a Central ficou obrigada é de 
1.500. 000 toneladas·.)) 

Dândo-lhes assento -no al't. 1° leHra b, n. 1, e art. 3° da lei nu-
mero 2. 40-6, lha pouco tra·nscripta, o Governo garantia ainda ,aos conces-
sionarias: 

«·8. 0 Predominio aos productos fabricados pelos concessionarios para 
o forné cimento ás repal'tiçôes publicas, cornmis.si'íes elo Governo e aos 
·serv·iços resultantes de concessão federal, computando-se sempre no va-
lor do ·producto estrangeiro concurrentes os impostos de importação e 
mais t axas aduaneiras a que estiver sujeito pelas .leis em vigor para 
determinação de seu preço de venda, confrontado com o nacional. 

9. 0 Direito de -construir, s ob o -regímen da lei n . 1.126, de 1>5 de 
dezembro de 1903, §§ 3° e 4° do art. 1°, o ramal da 'Estrada de Ferro 
·Central do Brazil, que · irá ter a.tré o local das -in.stallações de carga e 
desca1»ga no Httoral, bem como outros que sejam reconhecidos ·necessa-
rios ao desenvolvimento da mineração e metall<urgia respectiva. Esses 
ramaes serão exp.lorados pela União ou pelos concessionarios. mediante 
a.rrendamento, -conforme em cada caso preferir o Governo, tendo em 
vista o disposto no art. 3° da lei citada.,, 

.São estas, que -ahi fücam, as disposições da clausula I do decreto 
n. 8 .. 579. 

Prescreve a clausula II que os .«conces.sionarfos, ou empreza q-ue 
organizarem, restituição á União a metade dos lucros excedentes de 
12 o/o do capital social, sendo esta restituição devida até perfazer um 
total igual á somma dos premios abé então recebidos». A producção 
não pôde exceder «de cento e cincoei:ita mil toneladas annuaes, para os 
·effeitos dos premi os ( cla,usula IILI), o que ·é motivo de conduir-se que. 
·sem estes, desse numero· em d1iante, poderá e.Jla ter o aocrescimo que lhe 
·queiram dar os concE'.ssionarios)). 

o · Poder Executivo, usando da autorização concedida, esta'beleceu 
livremente os premios so-bre os productos manufacturados, e .garantiu 
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por 15 annos, a contar daquelle que se seguir .ao 1111c10 ela fabJ icação, 
o .consummo das estradas ele ferro ele sua propriedade, quer admrnis -
tradas directamente pelo Governo, quer ·por terceiro.s, em v>irtude de 
contracto de construcção, mediante o· ·pagamento em titulos. 

,r1raes favores, assiin estipulados; o on1.t..s pesado que resultaria pa.:ra 
a !Estrada de Fen'o Central do Brasil por força do contracto ele 15 de· 
j·ulho do anno pas.saclo, fe!.izmente não registrado pelo Tribunal el e Con-
tas, quando tivesse ele transportar o minerio ao frete de 8 réis por to-
nelada-ki.lometro, numa clistanc•ia de 500 !dlometros; e, pr·incipaJmente,. 
o 01ws resu ltante da garantia do consumo de materiaes para estradas. 
ele ferro arrendada.s, que não são obrigadas a acceital-os, podendo com-
prai-os livremente; tudo isso, afinal, . collocou Wigg e 'Medeiros em uma. 
situação excepcional, unica, afastando toda e qualquer concurrencia na 
industria siderurgica. 

Despertaão o Congresso pelos effeoitos que haviam de decorrer não· 
só de uma autorização dada á.s ·pressas em um momento delicado da 
vida política do pai·z, como tambem do uso desprecavido que della se 
fez, procurou proviclenciar, como .lhe era licito, sem duvida com o des-
ígnio fcirmal de imped1r damnos maiores. . 

Da:hi o disposto no art. 83 da lei n , 2 ..i'í44 de 4 de janeirn de 1912, 
o qual prescreve : 

·mO 1Governo, para o fim ele assegurar a livre concurrencia n a indus-
tria siderurgica no paiz, promoverá a re.scisão do contracto celebrado· 
com Carlos G. da Costa vVig.g e 'Trajano S. V;iriato de Medeiros, em 
execução do art. 71 da lei n. 2 .•35·6 de 31 de dezembro ele ·rno e do de-
creto n. 8 .·579 de 22 de fevereiro de 1911, ou estende!'á ás emprezas ·que-
se organizarem para os fins da lei n. 2. 406, de 11 de janeiro de 1911, 
os mesmos premios de manufactura e os demais favores ou vantagens 
a q1ue tiveren1 direito esses concessio.narios>>. 

Mas o .poder executivo, julgando inexequível a extensão de semelhan-
te.s favores a outras emprezas, salvo. como elle pro-prio confessa, "ª um 
numer·o muito reduzido ele concurrentesl>, o que al iás tem a v·irtude de· 
infirmar a allegada inexequibi!Ídade, acreditou mais conveniente ouvir· 
os ·Concessionarios sobre as condições em que poderia ser ajustada ad-
m'inistrativan1ente a rescisão recom·mendada . 

F1oi-lhe então apresentada uma proposta ·de accôl'd·o «como uma for-· 
mula de resçisão amigavelll , servin.do"nos das textuaes expressões em-
pregadas pelo honrado chefe do De·partamento da Agricultura, Inclus-
tria e Comme rcio, o qual·, entretanto, d eixou de nos dar a sua valiosa 
opinião sobre a proposta, ao effectuar-se a sua enviatura ao Congresso· 
Nacional. 

!São estas a s ·bases do accôrdo 'alvitrado: - reducção de 50 o/o so-
bre os premios outo1,gados aos concessionario.s, de um lado; e do outro, 
a emissão de titulos da d"ivida p.ublica externa que produza, .a juros de· 
4 Ih o/o, quantia correspondente áq·uella que fâJ' reduzida annualmente· 
nos premi.os . 

O p'roducto de tal emprestimo será applicado ná construcção da 
usina e suas dependenci.as, s egundo o regimen instituiclo na· lei n. 1.126: 
de 15 de dezembro de 1904, para construcções de e.stradas· de ferro ·COin• 
capitaes estrangeiros. · ,,... · · · 

O capÚàJ será restituiclo ao Govern.ci dén tr.o do prazo de 25 annos,. 
media.nte o paga:mento· de urna ci;uota anüual de ·amortização por parte 
dos beneficiados, os quaes orçam a úsina em .. 33. 7,50 contos, e a offere-· 
·cem em garantia do eiilprestimo, abê ·a si.Já total extincção . 

A emissãb está calculadá ém cerca de 40. 000 contos e os juros àn-· 
" nuaes· por· conta do Thes'ouro éni T.•80 0 ·contos, '«Ciúe · serão, affirm'a1li oE> 
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]lroponentes, a metade do maximo dos premios a que terão direito, em 
•plen·a fabricaçao>>. 

As obras serão fiscalizadas pelo Governo e pagas, na confo=idade 
·daq·uella lei, em <<'bonus» do· Thesouro de 4 lh o/o, ouro, podendo os pro-
prios proponentes ser incumbidos do lança·mento do emprestimo, con-
-forme .ficar combinado. 

Eis ahi as bases de tal accôrdo. 
Pre·Jünh1armente devemos accentuar que não se •trata de uma re&ci-

·são amigavel, como ·pareceu ao honrado · Sr. Ministro da Agricultura, 
porque de modo a1gum envolve a revogação do - contracto cele·brado ;·' e, 
muito ao contrario, traduz-se -na condemnada persistencia com esta ·· ou 
-aquella modificação, quando o que · o ·Congresso determinou foi a sua 
rescisão, ·o rompimento do vinculo contractuàl, ou a extensão dos fàvo-
Te.s· a outras .em prezas. Essa a rota traçada ao Executivo. • 

A proposta é uma simples n"vação de contracto. 
Impossível a extensão dos fa.v'>res? 
Todo o mundo bem seguta deve estar de que seria 1•or ·certo , uma 

.rematada loucura animarem-se sob o amparo de identica •pro·tecção of-
ficial, tantas emprezas· q'\lantas se pro.p-uzessem á e)G]Jloração s·iderur-
_gica no paiz; mas -é certo _ tambem que, si o Poder Executivo não· ti-
vesse alçado tanto os premio~ e a garantiit do consumo, aquella. P•rO -
tecção 1poderia ser ampliada a uma ou duas emprezas mais, em vez de 
.Jlicar odiosamente restricta a uma só, coma infell zmente se fez . 

Tal orientaçã·o, parece-nos, teria o .grande mere0imento· de -o·bstar a 
.implantação do ,regimen do monopo.Jio .no dominio da; industria siderur• 
.gica, regímen talvez toleravel, si a us·ina houvesse de s·er fundada para 
:fabricar material bellico destinado á defesa nacional. 

Fóra dahoi, somos· pelo regímen da liherdade. Sem pretendermos 
analysar o contracto sob o seu aspecto juridi·co, temos a franqueza de 
confessar que . não .o sup1pomois · intangível, antes receiam os .muitissimo 
pe1a so,rte nebulosa que o aguarda, si algun1 iterceiro 1prej•udica:do, usan-
do de um direito·, pleitear a nullidaÇ!e delle ·perante a justiça federal, 

·fundando a acção no texto límpido do art. 72 § 24 da Constituição e na 
pro:pria restrictiva - sem privi.legio ou mo·nopolio - intercalada ten-
denciosamente na auto·rização legislativa ·como uma pl'évia ad.vertencia 
;ao Poder Executivo. 

Nem se repute ocioso o emprego da restricção pelo simples facto ele 
preexistir a prohib-ição constitucional porq1uanto quem se ·diêr ao traba-
lho de manusear as nossas leis de concessão de favores, ha de enco.n -
-trar n ellas, •por vezes, aq·uella claus.ula r estrictiva, como se vê dÔ preàm-
bulo da mesmissima lei 1'· 2 . 406 e . do proprio decr·eto n. 8 . 019, cuj,o ar-
tigo 4° prescreve : 

«Ü!' favores constantes deste decreto serão concedidos sem privilc"' 
_gio a1g)Jm, reserv~ndo-se o Governo o direito de co·ncedel-os aos .indivi- · 
duas ou emp.rezas idoneas que se pro·puzerem ao mesmo fim.>> · -
· Por outro -lado, ·recusamos firmemente o nosso apoio ao alvitre de 

.um emprestimo para construir, á ·custa do 'Thesouro, a usina e suas de-
pendencias, porque seria extrao·rdinario que o Estado, depoos _ ãá 'ou-
.torga de um respeitavel conjÚnto d•e favores, garantias e vantagens·' no 
sentido de a nimar capitaes dispostos a explorar indus-tria1me!)·te .as . nos-
sas minas de ferro, viess·e, mudando de orientação, i-ncumbir-se de for-
necei-os para crear a mesma industr·ia. ' ' 

•Mruis acertad o se~ia então crue o Estado, em vez _de ir levar aos 
co11ces·~onario-s a •protecção pecuniaria, passasse a fa·bricar · .airectamen te 
-0· ferro e o aço, ainda q'll ~ com ·a.esre.spelto, _ na opiÜião . de. muitos, aos 
~ 
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conselhos falliveis da veneranda doutrina de ci:ue lhe f~lta capacidade 
jndustrial. 

Pelo menos não cD'rreria o·utros riscos, sen1pre poss1iveis, em opera~ 
ções de tal .natureza e para tal fim, como não iri'à increme.ntar um pre-
cedente 'Perigoso, isto é, o a;ppello directo ·ao T,hesouro publico para crear 
ind·ustrías que devem ser livremente areadas sob a pro·tecção discreta 
e indirecta do Estado. • · 

- Portanto, concluindo, se temos motivos para condemnar o co·ntrá·cto 
aj,ustado, por hostil á lfüerdade industrial e oneroso em excesso á Na-

, ção, a esses mo:tivos, outros, e· mais poderosos ainda, ·collam-se para f·ul-
minar a proposta cccomo uma formula de rescisão a;migavel»0 apresenta-
da ao · Poder Executivo e 'POr elle encaminhadà ao Co.ngresso Nacional. 

Não havendo, po·is, nenhuma vanta;gem de ordem publica em se au-
torizar a celebração desse. accôrdo que envolve· a persi stencia de ·um 
contracto qiue não pôde subs1istir, somos forçados a opi.nar 'pelo· archi-
vamento da mensagem porta"dora da proposta e ·da expo.sôção de moti-
vos do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio. 

Sala das commissões, ·4 d e setembro de 1912. - J. Cc•rne·illYJ ele Re-
zencle, relator. - Oc.t<:ivio Rocha. - P ergifra Bragc6. - Biieno ele .An-
dracla. - João @haves. - Soi•zc• Brito . . - Praclx! Lopes . >-- .AlV'es 
Costa. 

A '. Commissão de Agricultura e 'Industria foram presentes o offi:cl o 
n . 50, da 1" Secção cla DirectOI•ia Geral de Industria e Commercfo .do 
Ministerio d.a Agricul1mra e o r~Q:u.erimento offerecído 'Pelo Dr. Maria 

de Oliveira Roxo ao Congresso Nacio.nal, pedind o 
Pa1•ecei• favor es . iguaes aos concedidos pelo decreto nu-

·<lo 81•. Flo1•iarnu m ero 8 . 579, de ;l2 de fevereiro de 19.11, aos Srs . 
de Brito Carlos 'Wigg e Trajano de Medeiros. 
Não se tra t a;nd o prO'!Jl'Ôamente da exploração de uma industria 

nova, 'mas sim da impossibUidade ··em que se enco-ntra o Governo -de dar 
cumprimento ao disposto no art. 83 da 1lei n. :2 ,5,44, de 4 de janeiro de 
1912, quando ao citado officio n. ·50 e requerendo-se ao Congresso .só' 
mente favores já concedid-0s a uma empreza congenere, o que mais se 
rela ciona .com a situação financeira d·o- paiz, quanto á petição do Dr. 
Maria de Oliveira Roxo ; .nada compete informar a est.a Co)llmissão, que 
propõe, á v ista: da 12a parte do d espacho do 1° secretario da Camara, 
s ejam estes prupeis enviados á ·Commissão de Finanças á qual incumbe 
dizer sobre o assurri.pto. 

,sala da commissão, 24 de ou tubro de 1912. - Ch1,iistino Cruz, Pre-
s·idente. ~ Floricmmo · de Brvtto, \Rela tor. - Domingos Masc(ffrenha~ . -
A lvaro Bo-telho. - ClwisUcmo B r azil. 

O es1md.o cons.ciencioso da proposta de novação do contracto Wigg-
Medeiros, remettido á Camara com a mensagem de 7 de agosto· de 1912, 

P<i1•ecer 
.do 81• . Raul Fe1•-

nandes 

do 'Sr. Presidente da 'Republica, mostra que ella 
é inà'cceHavel. 

Peiora a s<ituação do 'l'hei>ouro e torna mais 
precarrlo o s,1rto da industria side1'urgica no paiz. 

E' o que passamos a demonstrar. 
- Gosa;ndb os co.ncessionarios do direito a ·certos pre:qiios 'Pecuniarios 

sobre a producção da usina, que se obrigaram a constl;'uir, e cµja capa-
cidade productiva é de 1-5-0. 000 toneladas ·an nuaes, - ca1cularam elles em 
3 . 60 0 :000$ a impo-rtancia dos premies que deverãó ' perceber annualmen-
te, dur'ante 25 an·nos, ~ tempo assignado á du ra,ção . . dess.e favor'. ' 
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Nos. t:ermos ·da prO'jDo•sta, os •premi(ls serão reduzidos á metade, para. 
o fim de, sem ma:ior on'lls p.ara a nação, poderem ser outhor.gados a ou-
tros emprezarios de producção de ferro ·e aço. No espaço de 25 annos. 
a economia resultará de (1. 800 :000$000 X 2•5) 415. 000 :000$000. 

•Em compensação, pedem os Srs. Wigg e Medeiros que a União 
emitta um ernprestimo de 40. 000 :000$ a jurns de 4 'h o/o, amorNzavel. 
em 25 annos, adeantando-l'h0s essã importancia para a construcção da 
usina e ficando a cargo. de.Jles o serviço de amortização, . .garantindo O· 
empre;itirno pela ·propria usina s+derurgi.ca. O serviço de juros desse em-· 
prestirno importará em 27 . 439 :030$. A differença entre esta sornrna. 
e a dos premdos de que os concessionarias abrem mão, accusa urna füf-
ferença de 17 .-5-60 :·970$·: - tal a economia liquida res'Ultante da accedta-· 
ção da proposta, nes termos da justificação que a acompanhou. Do ponto 
de vista financei ro, cumpre desde logo notar que esta economia ê a·ppa:-· 
rente. · · 

No systerna do c0ntracto de conces-são, os. ·lucros previstos attin-. 
gem a f 7215 .. 000 por anno, ou 20,72 % sobre o capital orçado de 
f 3 .'500. 000, segu!lldo se :ê no upusculo «A iisina si'iterur[J'ica lio 
coi~trcwto ele 215 ele fevereiro <le 1911 e a crecição <Le usvnas conC'Urrentes»· 
publicado .pelo Sr. 'T·rajano de Medeiros. Ora, por expressa estipulação· 
desse conti'acto, os lucros excedentes .a.e 12 % deverão ser parvil'hadüS 
entre os concessionarias e o 'Thesouro ; donde, para este, a espectativa. 
de re-stitui<;;ão de 4;36 o/o, sobre f ··3 .1500. 000, ou s ejam f 1•52 .•600, ou, em 
moeda nacional, 2 . 2·89 :000$000 . 

.O progrg,rnrna de fabricação, ado·ptado pelos concessionarios na pro-
posta e memorial ex·plicativo da concessão em vigor, € elaborado de ac-· 
côrdo com a capacidade de consumo no paiz, é para uma producção· 
cujos premias attingirão .a 3. 250 :000$, conformé se lê á pag. 3-5 do oi-· 
tado opusculo. 

Adaptados esses algarismos, d resultado será: 
Premios a pagar em 2•5 a:nnos: 

3. 250 :000$000 X 25 . . 

Restituições ao 'Thesouro · em ·25 annos: .. 
2. 289 :009$000 X 2<5 

Differ/ença contra o ThE1souro .. . .... . . ..... . ... . . 

81. 250 :000$000, 

57. 2·215 :000$000' 

24.025 :000$000 

A .nova<;;ã-o do contracto·, nos termos da ·prop)lsta agora submettida á . 
deliberação do Congresso, r ed·uz os premios de fa:bricação á metaàe, .ou 
seja ( 3. 250 :000$ por dous) 1. 62·5 :000$ por anno, ou, ainda, a réis 
40. 62·5 :000$ no ftm dos .2·5 annos. Mas, po.r outro lado, o lucro excedente 
de 12. o/o sobre o ··capital de f 3 .<5 00 :000$, e que, como dissemos, e.5Vá . 
orçado em 8, 72 o/o, ou f 30;5. 200, para ser .repartido entre os concessio-
narios e o T ·hesouro; baixará a J; 19•6 .•8·67, visto como nel<le .CJ!'tram os 
premias ·por J; 21.6 .6·66, e esta contribuição será reduzida àe 50 o/o, isto · 
é, será fixada · em_ f 10.S ,·3,33, A quota do !l'hesouro nos lucros será, . 
portanto, de J; 9.3. 433-10' annuaes, que em .moeda nacional, réis-
1.-476 .:•502$500. 

Nos 2·5 am:nos, ena monbvá· a 36. 921. :•5-62$'500 . o. onus resultant~ 
.dos juros d·e 4 1[2 o/o sobre o ernprestimo,, de 40. 000 :000$ importará,.: 
durante o prazo para a _amortização (25 annos),. eip. .. 27 .439 :030$000. 



AoceHa a ·novação, teremos o segui·nte. r.esultãdo : 
Pr~mjps . i:i. :P!lgai; _ eim _25 . anqos •..... , . .......... , . 
J11ros ·: <lo emprest!omo ..... .... . .. , ... .. .•.... ..... , 

besoeiap; ·do Thesouro ........ . . ............ .... . .. . 
Rest'itui'çã-o de J11cros em 25 .annos ..... .... .. . . ... . 

DlfferenÇ'a.· iéon.tra · o T:hiesouro ... .•..... . .......... 

1 o .. 62·5 :000.$000 
•27. 4,39 ;0.30$000 

68. 0164 :013.0$000' 
3•6 .912 :-062$500-

31.1•5Ll447$i5QO 

A comparação desses resultados accusa uma aggravação de ..... :· 
7. l2·6 :-447$.500 nos encargos do erario. nacional, si fõr acceita a nova. 
prOP()Sta dos ISrs. W •igg e Medeiros. ' 

Elia se nos afigura par igual Inconveniente si encarada no ponto de 
vista ·eéonomico. 

O ·systema de ·animação e a ux.i.lio por meio de premi-os de fabri-
cação, que ·devem assegurar a prosperidade da em1weza tendo-se ·em vis-
ta p estudo relativo ás condições de producção e consumo de ferro 
e aço no ·paiz (.estudo esse que serviu de .base ao ·contracto ·v.igente)., 
comquan-to jmporte não .pequenos . onus para o '.llhesouro, comtudo ·tem 
a -_ Vf!,ntagem de Offerecer valiosà compensação para esses onus com ·o· 
ej'{ectivo estabelecimento ela Jnd ustria siclerui:gica nacional em condi-
ções de att<;>ni;ter a uma grande parte -do ·cons·umo interno. Os premios 
de fabricação, e as facilidades pnra a ex•portitção do minerio de fer-
ro - estas mais onerosas elo ·que aquelles - corresponderão, ou pelo · 
men-os deverão conesponder, á effectiva proc111c·ção clie ferro e aço; e 
este 'é o .grande ·escopo •que o Congresso e o .Pocl<er Executivo leem em 
vista por obvio·s motivos d-e ordem econoimica e politica. · 

Não só os S!IJcrificios da Nação em ·pT6,i ela tnadiavel industria coin-
cidirão com .a .effectiv.idade desta,., -como tambem guardarão rigoros!L. 
proporcionaliclad•e com a imiportancia e valor que Jhé estão imp_ostos 
pelo contracto ele 2·5 ele fevereiro d ·e 1911 : - os :premios e a ex-porta~· 
ção de mlnerios serão regulado·s pela .proclucção da usi.na. 

Este systema .é efficaz, e não p6d.e cleixar ele attra hir capitaes que 
terão fal·ta e segura .r emuneraçãJp. · 

,seriá ·er.ro mànifes•to substituil-o por outro, que an tecipa despeza. 
e a torna; desde Jogo obrigator1a- .na importanria de mais de 27 .•OQO . 
cé-h.tds, siim outra garantia; no tocante ' á 'J)~oducç.ão, salva a que .pôde. 
ser dada pela honestidade dos eoncessionario.s, a · qual, ·posto seja mui·-
to · valiosa, não é factor ·s .i ·~.gular para o exitó de commetimento.9 .aes=· 
ta ordem. 

A usina projectada em Minfys Geraes, mesmo iilstaIJada · e appa-
refhaaa, ·nã.o garante o errrnprestimo die 40. ooo :000$000. Seu 1Custo, s·e-
gundo as · explicações d-adas a pag . 39 do já citado opusculo do Sr. 
Trajano de Medeiros, será de 33. 7,50 :000$000 . Este orçamento, aliás, 
cliffere .sensivelm_en te do. que . _aco)11•panJ10u, ·em memorial, a propo·sta 
que, acceita, se tr.aduziu n·o contracto el e 1911: esse ~)rime iro orçaimen-
to era a])en as de .f 1. 450.000, não constandq ,que ·houvesse soffri.do pós-: 
terior modificação o projectp orgi:i.nizado pel_os •especialistas Julian 'J:(en": 
nedy, Sahlin & Comp. . . · .· . 

Abandon!IJda a obra, ·por- qual•quer circwmStancia for.tuita, maior 
será -O ·prejuízo, 9on·vindo accentuar que,. -embo1'a obrigados- os con~e.s
sionarios á amortização · ·ocJ.o emprest imo, tal .o·brigação sepá subsid-i-aria 
da -do Thesouro, ·que ·responderâ .sempre , errv·p·r.irneiro J0ga~·:. peranfü· os, 
portadores do·s .títulos. ' · ' · · · · 
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S!, ·considerada · ·em · $1 niés1ha, a proposta · e incanven1'e.rite, nli.o d 

ê 'menos si cjtiize1mios ·atteiiTde·r no ·obje'ctivo do art . 838 ·aa le! nume-
ro ·2 Jí44, de 4 de janeiro de 1912, que mandou alter.nativamente se 
rescindisse a "éoncessão · Wigg-Medeiros ·ou se e stend€ssem â.5 émprezaã 

. congenetes 'os premi-Os; 'fàvo1'es ·e ·vantagens p'or ella confer idos. · .. · . -
IÜ ·p-ensamentO· do .Congresso, ·estamos certos, foi niV€làr .as condic 

·çoos de trabalho dos ·i.ndustriaes ·de ·si:derurgia · no quê depehdésse· dá 
acção ·1egislativa. 

·E ss'e p'ehsamento foi tra;duzido ém ·uma fórmula infellz, .q.i:te·'lira-
v'a a essa idêa .~ã ' e :lfüeral ·as chan'ç·as de convér'ter-se. e m r·ea Udade 
pratica ; e isso m esmo foi observa.do ·no pareéer - aa.· · C<imlinissão· d·e 'FF 
nanças, que debalde -lembrou á C!amara a impossibilidade material de 
liberalizar, a todos o.s emprezarlos, t'ddos o.s favores concedidos aos Srs. 
Wigg .e Trajan'.o, uma vez ·•que alguns d·esses .favores ·são de sua n·atu· 
reza ·inainpliaveis â!ém -de certo limite - tal, por exemplo, a g,árarltia 
de consumo de um terço · da producção d·a usina. 

b Governo, ql\e não poude realizar e·sse milagré·, tambem e nten· 
de u, ·e entendeu bem, •que não podia re.scim'li-r a concessão. Para resçindil-a 
com im'Vemnização, nã,o estava autorizado; e para r·escind-Íl-a Judicialmente 
por vi'c!os irrita·nt es do contracto, €lle encontrava embaraço, •pr.ime!ro 
- .'a st.ia opinião ·.sobre a ausencia de ta€S vicios (al1âis não d€nunc!a-
dos na lei n. 2 ,.544), segundo - '110 fa,cto de haver sido O dito ·COtra-
cto ·regul.a1,mente registrado pelo ;:r'ribunal · de Contas, o &Ue não podia 
s.enão ·con.firma l-.o nessa opinião . 'Dàlü a ,tentativa a.e uma novação ·que 
não attende ao pens amento do Congres·so e cuja .acceitação, talvez po'r 
isso mesmo, o Gov ei-no ele nenhiwni ono{d:o 11eooin~meiudo1t. 

•Qu·e ella não ·a ttena.e ao proposito . de iguala r em vantagens e .favo-
res os empreza rios da si·derur.gia, é i.nquestionavel : em substancia, tudo. 
cifra-se em diminuir ·de 150 o/o os premias ·par.a todos, dando-se a Wigg 
e Medeiros, <l e modo mais prompto ·e mais seguro, o equivalente ·do que 
·perdem. Em -ultima analyse, só os outros perdem, e a desigualdade, lon-
ge ·de ficar abolida ou minorada, mais s e aprofunda. 

por todos estes motivos a Commissão d.e Finanças confopma-se com 
- o parecer d'a · de Obras Publicas; reservando-se . P,a ra no orçamento da 
Agricultura alvitrar as necessaria.s ' modificações no· dls•posittvo do ar· 
t\go 82 da lei n. 2 .1544, ·de 1912. . . . . 

1Sala das Commi•ssões, 19 de novembro de 1912 . ...,... R ·ibeiro Jurnquei· 
·f'a,_, ' P.r.esidente. ·-'-'- Raul Fennankcles, R elator. -'- João SimpU'cio . - Octa.-
vi_o M'amgcibeira. :.._ Anto?'llio Oarlot;,. - Galeão O'a.1·valhal (com restri-

· cçã_o). aa.@tctno ele Almtquerqite. - Pereira N1vnes. - Homero .Ba-
ptista. · 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

iSrs. mem!bros do Congresso Nacional - Não- ·podendo o Governo 
dnr cumprimento ao di'sposto no aTt. g,3 da lei n. 2 .5·44, de 4 de ja-
neiro qe 191-2, .pelas razões consta.ntes da exposiçã-0 de motivos do mi, 
ntstro da Agricultura, Industria ·e Commercio, juntamente c om a pro-· 
posta feita p·elos con<!e.ssionarios do decreto n . 8 .'579, de 2·2 de feve-
reiro de 1911, tenho a ·honra de supmeti:er o caso a vossa · a•precfaçãlJ, 
nfim de que vos digneis ·r esolver como jul.gardes mais . acertado: 

Rio de Janeiro, 7 de ag.osto de J 912 ,". 91° ·da Independ.encia e . 24ó 
de. Republica. - Hermes R. da Fo7ll8eca, 



MONTEPIO 

MODIFICAÇlliO rDA JO'J.A E CONTHIBUiÇÃIÔ 

O montepio dos funccionarios publicos civis, creado. pelo decreto 
·n. 942 A, de 31 éie outubro ele 1890, consti<tue um dos maii:lr~ e mais 
inf<,'lleraveis encargos por que responde a União. 

iCei:tamente o ' montepio é, em these, instituição r ecommendavel. O 
E.St!l-Oo não põcle menospl'ezal-o, uma vez que lhe 1cumpre >nteressar-se 

pela sorte do seu funccionalis.mo. 
P1•ojecto (*) 

Anto1fio Om•los 
Mas, sua organização precisa apoiar-se em · ·ba-

s·es racionaes, .nunca pr·eterido o interesse pub!iéo, 
consiStente, no caso, em evitar · que quasi exdusi-

vamente sob1"e o Thesouró reoaia o onus das pensões, •para cuja forma-
ção, na melhor· doutrina, o principal factor deve ser ·procurado na jo'ia 
e contribuição pecm1iarias dos interessruclos. 

A organização adual, inteiramente ar.bitraria, d-lvorcia-se radical-
mente do interesse publico. A nação tem e tel'á, nesse instituto, uma 
causa •)'.ormidavel de grandes ga·ato.s, que Cl;escerão constante e i!limita-
clamente, preparando para o futuro, ,situação irfcomportavel, da qual 
provirão, já :Par.a o · Estado, já para o beneficiario, as mais som1brias 
consequencias. 

o. Deputado Ro•dolpho Paixão, de estudos notaveis · sobre o assum-
pto, provou, em o parecer n. 110, de .190·2, que, a contar d·e· 1 de janei·-
ro de 1896, o deficit total do ·montepio civil atüngiria, decorridos trin-
ta e cinco exercicios, a assombrosa cifra ele 134 mil contos de rkis . . ' 

~ E, nesse parecer,' ~.observava a co1nmitssão qlle am:plamente esé18.re-
ceu .a materia: 
, . · "Nãq ha n egar - o montepio obrigatorio, creado pelo decreto nu-

._inéro 942 A, de 31 dé . outubro de 1890, está ás bordas de medonho abys-
·ll:io :. urge arrancai-o dessa sit11a,ção des·eaperadora, porque a catas.tro-
phe s.el'á terrivel . Castello mal coil-atruido, sobre alicerces inconsisten-
te·s, ha de ruir, forçosamente, .sepultando, nos colossaes ·escombros, os i·n-
cautos moradores, se não lhe corri.girem 03 defeitos e applicarem os. 
contrafortes . de- que ha mister.» 

Não se pronunciaram de mado diverso, a esse tempo, tod-0s quan-
tos cogHaram •do problema, notadamente Bueno de Paiva., Medeiros e 
AJ1buquerque e · Paulino de Souza Junior, que, por vezes, e c.om int.enso · 
bril-hq, colla.boraram em t enta tivas d•e r.eorganização. 

Impellidos por taes apvrehensões, c4ja proced.encia jãimals foi QQJl-
testada, Gover.no e Congresso tentaram, em va:r!as e·pocas, acertadas 

( ~) Projecto 316. 

O amara 



reformas .que sossobraram · por motivo d·e divergencia em pontos secun-
da.rios ou ao embate do interesse particular ferido. 

Deante do mallogro das tentativas reorgantzrudoras, e justamente 
impressionado com os extraor·dionarios ·encargos e graves defeitos da 
instituição, o legislador, em 1.897, resolveu exünguil-a, 1havendp " int.er-
r.ompicdo, a contar desse a nno, a admissão de novos contribuintes, ter' 
tamente na espectativa a.e que refor.mas intelJi.gentes, mais dia ·menos 
dia, viessem pôr termo á situação vigente, imprimindo ao instituto mais 
reflectida or.ganização. · ' . 

Infelizmente a e~pectativa não foi satisfeita. Não se f.izeram as n e-
cessarias reformas. E, bem lomg·e disso, foi ado·ptado, decorrtdos an-
nos, o mais desastra do dos alvitres ~ o restabelecimento, puro e sim-
ples, da situação .co•n.demnwda em 1897 . A lei n. 2 . .:l.56, de 1910, art. 84, 
revogou, de facto, a d-isposição da que, em 1.897, •sus·pendera o monte-
pio, havendo restabelecido, por fórma expressa, a admis·são de _ contri-
buintes ao montepio dos funccionarios pu•blicos civis, nos termos do 
decreto n. 942 A, .de 1890. 

/Sem levar em conta a •pensão devida ao·s que, por força do füs1po-
!\ ,. sitivo, a e11a adquiri ra m direito, orça ·por 4. 8·60 :000$ a importah.cia an-

mia l que, a esse t i tu lo, onera o '.rhesouro. 
/Essa quantia, verificadas as novas habilitações, · ;:le muito ·se · avo-

lumará. · 
LReflicta-se sobre o grand·e augmento que se deu, a contar de 1897, 

em o numero dos funcciona1•ios publicas e logo se avaliará da ext en-
são • e onus dos compromissos impostos ao· •Thesouro, no presente .e no 
futuro, pelo r est a belecimento p1•ecipitado da admissão a o montepio .no 

· medo ·por que este tem ex is ti.ao até agora. 
'Manter o statu q1.w, contra o qua l se r ebellit a maio ria da s opiniões, 

é contemporizar ·com um grande mal e trwnsigir com uma sHuação no-
torÍa e grandemente nociva ao Thesouro, e que, po_r isso mes1no, não 
offerecerá aos beneficia.rios a es·peracl 1t segurança. 

O Sr . Ministro da Fazenda, em ·seu ultimo e Jrnportante relatorio, 
p1·onu.ncia -se contra a organização actual, e, após delinear os traços 
geraes ela reforma, exclama com segura n9a e acerto: 

«Como se acha const itui.ao actualmente o montepio, o onus que vae 
pesar sobre o Thesouro é incalculav.eJ e precisa t er um para:cleiro.>> 

Certo a r eforma definitiva se1iá .aiqu ella que apoiar a instituição so-
bre a theoria do seguro de vi'da. 

E, q'll ando isso acon t ecer, bem ma iores do que as actuaes e as · que 
propomos, serão as .prest ações dos i·nt eressados. ' · 

Com o projecto que a s·eguir ap resemta1111os não tivemos em vista 
tão complicada terefa, mas apenas ousamos suggerir med idas tenden-
·t es a augmentar as rendas . do Thesouro, ao mesmo tempo fortalecendo 
os i un'dos do . montepio, que, a permanecer tal qual' ora é, tei'á, ine'l'i- · 
tavelmente, de decahlr, ·embora o sa.crificio dos direitos e i.nteresse•s dos · 
benefi.ciarios. 

Taes meffi.das sãoi 

Quanto á joia - A Joia .da admissão ao montepio variará ·co,ni a 
j.dade, cor.1•es·pondenclo a dóus, qua tro e seis mezes de v·encime:ntqs nos . 
limites éomprehendidos entr:e as· icl rudes de 20 a 30 annos, 30 a .40 a n-
nos e 40 a .50 annos. Seu pagamento .se fal'á iim prestações. iguaes por . 
deducção nos ven cimentos, cl ura:nte dous imnos no primeiro . caso, t~et1 
an nos no segundo e quatro a nnos o terceiro . Prese1ntemente a joia cor7 . 
responde 1t um dia de ordenado mensal, àlém do da contribuição, duran-. 
t e 013 12 primeiros m•ezes. _,/ 
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Quanto ás contribuições - Passará a 15er d.e 5 o/o sobre os · v·enci-
m·entos a contribuição a ser pltga pelo funccionario. Presentemente ·ª 
contribuição correspondente a um dia de ordenaldo üurainte o mez . 

. ExLmi ndo-nos a calculos ·quanto ao montante ,füi, joia, ,porque ·e.ssas 
terão de ser cobradas a:penas q uamto ás foscri·pções que se fi.zerem após 
a lei, e:x:ponho-os, entPetanto, quan:to ás contribuições, porque nada, 
obstará a 'que .o •novo regimen vigore in.teiram<mte para toüas ais in: 
scr!·pções já feita.s ·e em 1Jleno vigor. 

E' em face dos al.garismos que as mo clificações propostas mostra~n 
quanto, uma vez acloptadas, lucrai~ ·O 1'h'esouro, ·e, pois, a propria insti-
tuição, que, assim, mais vigorosos elementos de vida tet~ adquirido . 

. Eis, quanto aos 1ninisterios c'.vis, a importancia annurrl dos ven-
cimentos do funocionalismo titulado: 

Ministerio da Fazenda, ( excluk1o·s collectores, fiscaes 
de consumo, pessoal de capatazias das alfa·n-
d·egas e jornalei ros). . ...... .... ...... ...... , . 

M!nisterio d.o Interior, ·( exclui dos Brigada Policial, 
·Co11po de Bombeiros e pessoal não titulado) .. .. 

Minister.io do Exterior, (Bxcluido o pessoal de com-
missõ:es). . . . ..... . .. . ........... , . . . ..... .. . 

Ministerio da Agrkultura, (excluido o ·pessoal de 
commissões e o jornale iro) ... , . .... .. .... ... . . 

l\'.linlsterio da Viação, (excluido o pessoal da Oéste 
de Mi•na·s, das Obras contra as 1seccas e jorna-
leiros) .................... .. . . .......... ... . 

Total. ... .... ........... . ..... • .. ... . 

16: 6159 :891$000 

13. 490 :8150$000 

'3. 368 :·600$000 

8. 7135 :·29.4$000 

4,5 .. 81.5 :444$000 

88. 070 :079$00.0 

A contribuição do montepio, no regimen vig·ente, deve produzir: 

Ministerio da Fazenda. . ............. .. ....... , ... ; 
l~H·nisterio do ln t'erior ......................... ~- .. 
Minister.io do Exteri·or ........................... . 
Ministerio da Agricultura ............. . ........ , .. . 
llfi:nisterio da Viação. . .... . . .. •..•. ... .. .' ..... . .. . . 

Tot1a1. .......... .' ... .... .. ... . , ..... . 

.A importanoia das contribuições, pelo regimen 
annua~µiente, respeita:das as taibellas vigentes : 
Ministerio da Fazienda . .. .. . · ..................... . 
Ministerio do Interior ................... .. . ....... . 
Mlnisterio do Exteri·or ......... . · ...... . . ......... . 
Mi1n!sterio da A.gricultura ................ . .. . ...... . 
Ministerio da Viação .......... ... .... . ... . .. . ... . . 

Total . . , . ... .. ... ... .. ............... . 

370:229$933 
299.:792$000 
74 :·857$000 

194 :112$000 
1. 018 :1.36$096 

1 .. 9:5 7 :127$029 

do proJecto, será 

8°32 :99'4$15150 
674 :542$000 
'16!8 :430$00.0 
4,36 :764$700 

2.290:772$tOõ 

4. 403 :'503$2'5.0 

. 16 regimen do projecto fortaleceiiá, pois, o fundo do. montepfo, al-
liviando o 'Dhesouro com a ·quantia annual de 4. 403 :50.3$2.50, maior em 
2. 44,6 :376$'221, do .que a vigente. 

iNeste momento, conforme já es·bá eXJvosto, as pensõBs do mo;ntepio 
civil estão montando a 4 :,8160 :000$00:0; sendo de 1. 957 :000$000 a renda 
d'as c?ntribuições actuaes, ·é gravado o Thesouro com a d·e:rpeza annual 
a mais áe 2. 902 :000$000. · 



·/Tal situação, assombrosamente cleficitcwia, tem sido a caPacteristl-
ca dia i·nstituição desde ós primeiros tempos ·e mais assustadoramoote 
terá de "affirmar-se ma·ntida a org-ani·zação vigente. 
' ·Mas, não apenas com as modificações relativas á joia ele inscrif)ção 

e á contribuição procura o ·proj.ecto salvag·uardar o Thesouro, consoli-
dando a instituição.: · 

A fixação ela •iiclade maxima ·para a aclmhssão açi J:lli:J•ntepio é me-
d,J;da que, a um tempo, çonsulta aos interesses do .Thesouro e ã.s da 
ihs·ti tuição. 

A Waid:e maxima é figura(!a ·em 50 annos. 
A '!imitação do qiuuntiim maximo da pensão, ele modo claro e pe-

relllJpitorio, é outra medida que se impõe. 
Essa !.imitação já está consignada no de'Cr.efó n. 9,42 A, ele 1890; 

mas os termos do dispositivo estão· sendo i:nter•preta:dos controvertida-
mente, e, não ha muito, .decisão judi'Ciar.J.a •concluiu p·ela inexistencia do 
limite maximo de 3 :1600$ ,para pronun•oütr, como Umitação, que a uni-
ca, a metade do ordenado do funccio•nario seja em·bora 1maior do rei'e-
rida quamtia, menciowada no· art. 37 elo citado .decreto como sendo o· 
maximo •para ã pensão, ainda no caso de accumula.ções. . · 

'Com essas mediidas é evidente que o Thesciuro se Hbertará de · um 
dos mais' graves .encargos que o opprimem e que o montepio adquiri·rá 
forças novas, capazes ele lhe assegurarem a existencia, a.e outra 'fór-
ma: vaciUante ~ incerta. 

A CMIJara dos Deputados, na sua valiosa collaboração, corrigirá 
os vicios ·do 1project.o, melhorando-o, .aperfeiçoando-o, e, quando mesmo 
o cons.Jder·e lnapprov>avel, terá d€ reconhecer-lhe o merito .de haver 
·despertado a attenção do legi·slador para problema cuja solução, _para 
salvaguarda do Thesouro, é neces,saria e i·na(!iavel. 

·Eis ·o .pro.jecto: 
O Congreisso IN•acional (l.ecr.eta: 
Ai·t. 1. 0 A joia e a <:ontri<buição ao montepio dos funccionarios pubJi-

cos dvi•S (decreto .n. ,9:42 A; '(~·e 31 de. oututbro •d1e i890) fi.cam modifi.caclas 
,pela fórnn·a segulinte: . 

•§ 1. 0' A joia (la ônscripção será de quantia igual - a «ious mezes 
de ven;cimento do .car,go, para o fun.ccionario de Maid:e, compN!'henfüda 
ent11e 20 a 130 annos; a quaitro mezes (]e vencimentos, ,para o de idad·e 
entr.e 30 a 40 annos; a seis mezes; ~Jara o ' de Maid:e comipreheclida entre 
40 a 50 'a,nrios. 

§ :2. 0 O paigamento da joia se e>p·eravá tPor deiJucção mensal nos ven-
·cimentos, eri1 :prestações iguaes; durante dous, quatro e s·eiis annos, con-
ÍOl'me fôr éorres•poniC:entes a (!ous, quatro ou seis ·mezes :dos wíi:cimentos 
a quantià devida. 

§ 3,ó ··Não ·se dnal1u·en1 nâ. -exigenci·a do § 1° os funaciona-rios que., na 
data desta lei, tiverem •paigo a joia. instituida no art. · H do decreto 
n, ,9142 A, de 31 de outu:bro de 1890. 

§ :4.ó A contribuição ao montepio será de ·5 o/o .sobre os vencimentos 
,periceb>dos ,pelo funccionar<io, m·ensa'rmente .C·ed•uzida das respectívas to~ 
J'has de pagamento. 

Art. 2:0 E' de · ·50 airnos a idade maxima para aiclmissão ao 'ffion-
. te·pio. 

. Art. 3. 0 A lpensão do monte.p:io será i·gual !á met.iLCie do :ordenado do 
i'uncciona;tio, jámaJis :excedendo ao max.Jmo de 4':800$ annuaes. 

AJCt. 4. 0 IV<lvog.am~se as (!isp:osições em ·contrario. 
•Sal<i, d~s 1>essões, 11 d'\l setembro de 1912. ~ A,ntonlo Carlos .. 



. \ 
O .projecto n. 316 do co1'rerrte anno, formula;do pelo- illusfr.e IDepu-

tad·o Sr. Antonio Carlos, modifüca a joia e a contribuição ao montepio 

.Pa-recm· do S1•. 
G. Om'Valhal 

aos. funccionarios civ·is, reigualado até agora pelo 
decreto õ·e 31 d-e outub1:0 de 18.90, acto legislativo 
emanado do Gov•erno Provisorio da RepuibHca. 

Na exi,posição de motiv.os, que a:companha o 
projecto, é j-ustifica;da a necess'idade da reforma prOlJOsta, como o unico 
meio effi.caz de serem. resguarda·dos os ônteresses ao Thesouro a 1par d'OS 
dlr-eitos ·dos funcoionarios, que no montepio instituem uma rena.a perma-
nente ·pata a 'fa1niloia. 1 

·A organiz·ação do moatepio decretaicla em 1'890 a;carreta enorme de/iult 
para o Thesouro Nrucional·, razão pela qual foi sus·pensa a a;dmissão ·a:e 
novos cont!'ibuintes no anno <le 1•8•91'7, qua;11do as finanças aa .Republ•ica 
Passa,,vam por criS"e bem accentuada. 

O Congresso mandou, e·ntretanto, reabrir o monte1pi'o, em virtude 
de dis•posição constante da lei de orçamento· votada em <!•ezembro de 
1910, •com a cJa1usula do Governo formular o projecto de reforma do 
instituto em bases . se,guras para o 'l~hesouro . 

Atê ag·ora nenhuma providencia foi · suggeri,da ao Cong.resse· Nacio-
nal, pelo que é louvave l a ilüoiativa do autor do .proje·cto, que por 6"\ta 
Iórma provoca a attençã:o dos i·nteressa;c:os para tão 1im.protante llrCJ-
blema. 

A Commissão ·de Finanças aicceita ·o •projecto, com a resa1va de 
emendai-o no correr das discussões regimentaies. No cor.po do 1projecto 
estão as bases da reforma do montepio dos funccionarios ·civis. A Re-
,fonna do instituto é ungente. Sem a mod1i'[icação, que se impõe, o Con-
gr.e<iso ,·ae facto se ··verá na <!·ura· conti11gencia de adóptar i1g ual ·cr.iterio, 
já, acceito pelo Uoegislativo de 1897. As .condições pouco' l.i.songeiras ao 
Thesouro, da.do o regímen deficitario enxertado nos orçainentos ,.f'ederaes, 
nã;o permittem q:ue o i:nonteplo viva quasi e:xlcluslvamente dos recursos 
ordinarios c1a receHa ,g.eral .C.•o ·'Paiz, quando .por uma nova organização 

· precisa ter elle .receita pro'Pria ,p.rovenient.e da joia, <la contribuição dos 
funccionarios e .a.e outros rendimentos que o legislador entender crear. 

A ComIUlissão é c1e par.ecer que o ·P·roiecto seja dado á clisc·ussão; 
Emend.ax:lo ou mesmo formula.do substitutivo completo, espera. que ·o a·s-
sumpto será resolvido com sabedoria e ·com ·proveit-0 ,para o '11hesouro 
e para os founccionari-os dvis da R<:1p:ubHca. 

iSala . das Gommissões, 8 de outu1bro de 1'9112. - Homero J3a:ptista, 
"_Vi·ce~Pr·esidente .. com restri cçõe,s. Voto pelo monte.pio volu.ntar<io. - Ga-
leão Carvailhal, Relator. - Octavio Maingàbeira, com r·estricções. -
M. Borba. - Caetano c1e Albuquerque, com restricções quanto a d•i&po-
sitiv-0s do projecto. - João Sim,p\i<Jio, com restricções quanto a dispo-
s itivos do projecto e ent·enc:er q·ue o montepio d·eve ser voluntarlo. -
Felix Pa1checo, venc"<!'O. Sou contra a instituição do mo'nteJ}io e entendo 
que foi um ·grave erro do Co11gl'6sso a reabertura das ·inscri;pções. O Es-
taido ·não deve \.evar tão longe a sua .fu11cção tutelar ·em r.elação aos seus 
emprega;dos, fazendo uma concurrencia desleal ás associações e compa-
nhias d·e seguro, de .previdencia,. d·e mutualismo, etc. Esto·u,, de resto, 
conv.en'oido C.·e que o montepio, tal qual existe hoje ou como o cleseja 
ver reoiiganlza-clo o •projecto, será sempr.e 'llm grande peso para o The-
louro. 

A - IM INSCRIPÇÃO 

Art. E' facultativa a inscri1pção no montepio dos funcciot\itr!os 
publicos civis <la União, creado pe.Jo de'creto n. 91412 A, de 31 de outu-
bro de 1'890. 
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Eniendas Ro-

do/,pho Pwixãv 
Art. E' de 50 <ln.nos a id·ade maxima pa1'a a 

inscripção no montepio. 
Art. São inscri·ptiveis: 

ti) os founccionarios pu•blicos elf\fect ivos, ou mulheres, perten•centes 
aos qua,dTos das ·fü.versas re1mrtições federaes ·e t a mbem aq4e lles a f!U·B 
se ref.ere a le i n. 3, de 8 doe agosto 'Cle 1891; 
· · b) os ofJ'iciae s ·effe'ctivos dos COl' POS d·e Pdl ic·ia e d·e Bombeiros da 
Capital Federal: 

e) os empregados eftl5e1ctivos da Caixa Econormii·ca, em vista da dis-· 
posição do art. 7,5, combinarcl'o com o art. 714 do decreto .n. 7:538,- d·e 2 
âe ahril de 1•8817, calculando-se a contribuição sob1'e dous terços dos v e n-
cimentos .que p e rcebe m, c omo 1preceitúa a tabella ann exa ao decr eto 
n. 10 .2163, ·de 6 d e j·ul ho de J ,8199, e os ela Caixa d·e .Con v·e rsão, creada 
ipela le i n. 1.575, d·e 6 de de.;.,embro de .1'9016. 

B - DA OON~'RJBUIQÃO 

Art. A contribuição J)ara o montep}o consta1'á de: 
a) joia de i·nscripção ; 
b) joia d·e promoção; 
e) contribu1ição mensal dos in s>ori,ptos ; 
d) •contribuição mensal do-'l pensionistas. 
§ 1. 0 A joia d-e insor·iipção será e,alcula1fa d e a«:ôl"do com a seguin te 

tabella: · 

Annos de idaae do 
fnsNt-uidor 

Coeffrciente pe'lo q'Ual 
se deve n•!ult!tpliicar 

a J)ensão ,par a se 
ter a joia total 

18. 
19 
20. 
21 
22. 
23 
2·4 • 
:!·5 
2.6 . 
27 

...... . ···.· ..... ... ..... .. .......... . . . · ·· ·· ....... ····· ..... . ...... ..... . 
. . ....... .. .. .. .... .. . .. . . ... .. . . .. . . ············· .... , ,,,/,, ..... .. ...... .. . . . . ...... .. . ... .. . . ······ ·· .... . .... . 
. ....... . .. . . .. ···· · .... . ......... . ... . 

218. • . ..........• . . : . ••.. ..• . ..... . . . . • 
. 29 ....... . ....... . ... .... • . .... . ... . . . .. 

30 ..... . . . . . .. ' ....... ' ............ .. .. . 
31. . . . . . .... ....... . . . .. . . ... . . . . ... . . . 
32 .. .. ..... ... ... . ........... .. ......... . 
33 . . . ... ....... . .. . ..... . .... . .... .. . . 
3·4 ..... . .. . .... . .... ...•. •• . . ..... ....... 
3·5 . . . .. .... . ..... . ............ .. ...... . " 
36 ... . .... . ... . . .. .... . ......... . .. . .... . 
37 . .. .. . ... . .. .. ..... . •..... . . .. ... . ..... 
38 .... . ......... . ...... . ... .. . . .... .. . .. . 
~ 19 ..... . . . .... .. . . . .... ..... .. ·"··· ... • •.•. ·. 
40 
41 
42. 
43 

.... •• • ...• . ..... • •. .. .••...• • ! . •.• • .•• 

.... .. . .. .. ,,,. ..... . ········· .. .. .. .. .. . 
•• . :•• • I ••· •• • •• , , ••• • •••••· • ••••••• • • • 

0,8·5759 
0,.9.2'989 
1,00 (>63 
1,01619'.33 
1,14005 
1,2.1-80!2 
1,30·31216 
1,381980 
l,'41916.28 
l,>600·519 
1, 7().8192 
1,8.2150 
l ,9'38'40 
·2, 059168 
ll,11854 3 
2,31-5 716 
2,45071 
2,59038 
2,73480 
2,8•8·403 
3,088 919 
3, 19•705 
3,3·608·9 
3,521.Hl·2 
3, 70 3.26 
3,8817'4 



44 ..•........•.. " ..•.•• . •.•....... . .....• 
45 
46 
47 
4~ 
•19 
50 

•••..••• • •••••.••••.. ! . .•••• .. • ••••• 

....... .. . ······ ............. ......... . 
.. ... ······ ... ..... .. ..... .. ... .. .. . .... .. .... ... ..... ............... ······ 

-· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

4,00506 
4,25814 
4,445'92 
41614~2·9 
4,S.4•516 
5,05143 
5,.2.618:4 

§ 2. 0 Para o .calcu.Jo da joia ·coües·pondente ·á .pensã-0 a irnstituir 
basta crue seja multipJ.i·ca1dà a dm1portancia da 1pensão annual pelo coeffi-
~·iente qu.e es·tá na mesma linha da idade do instituidor . 

§ 3. 0 O f.unccionario que se insc1•ev·er no montepio só ·concorrerá com 
5 O o/o da 1importancia da joia de i nscri'Pção 'Ca1oulroda de accôrdo. .com a 
tabella .su.pr·a. 

§ 4. 0 A joia de p.romoção será paga pelo contri,l:ruinte que, .em 
Virtude <le aooosso ou d:e itu.g·mento de ve·nclmeintos, quÍzer e1levar _a 
pensãn até .. metade do n•ovo ord·enado, resp\)itrudo o limite maximo de 
e( :1800$ a1n1nuaes estabeleoi,do .pela .pr·esente lei. 

E!!ta joia será, tambem, igual a :50· 0 1° da joia total corr.espondente 
l. lmpo1•bànci•a do •accr·escimo da ·pensão, como s i fosse 1bal a;ocresclmo 
11ov·a. pensão instituída n·a idade oque tiver .o ·dontri'bui.nte, quando .prnmov.i-
do, facultativamente, .no morutepio. 
. . § 5. 0 Os actuaes contr,i:b uintes .fi.cam 1sentos do pagamento <le nova 
tola ·d•e i·nscr.ipção ·para gamnti•a das pensões instituídas . até >á <lata 
desta lei. 

·§ ·fii,0 O pagamento da 'joia se operará .po.r ded·u.cção mensal 1nos 
,.encinientos, dUJramte dous, quatl'o e sets ·annos, conforme fôr corres-
pondente a dous, q:uatro ou seis m·ezes dos ven'Cime·ntos ·a 'quantia de-
'Ylda. 

§ 7.0 A ·con·bri1buiçã:o meinsal de todos os· im~cr.iiptos actuaes e dos que 
•e inscrev;e1,em de aocôrdo com ·esta lei se1'â ·igual a 1'5 °1 o •do valor da 
·pe:nsã:o i•nstitui!da ou que fôr institui<la. 

§ 9.º A contribuição mensal dos fu<turos .pensionistas se1<á igual a 
1 •J• d 'O 'Valor da pe:(loSãO e d·ever:á ser 1recol'hida . aos CO•frns 1clo !Il0ll1tepio 
•o acto do recebimento da rnes·ma pensão . 

§ 10, Hav:erá escriptu!'ação especi·al ·pa;ra a .recei'k11 e des.peza dos 
aovos inscri.ptos. 

·e - DA PENSÃO E DOS PENSION1Stl1AS 

Art. O f.uncc·icmario pod·erá -instituir pa;ra sua .familia pensão 
Igual ã metade do ires·p·e•ctivo ol"d·enado ; mas •nenhuma pensão exce-
der.á o limite maximo de 4 :800$ ·annuaes. 

iA.rt. Terão direito 'á -pensão os .hel'deLros enumerados pelo regula-
menito .actualmente em vigor; o •contr·ilb·ui,nte, po1'ém, que sõ ;tiver pa-
rentes no gJ.iáo es>ta;belecido pelo art. ·27, n. 10, do citado >reguiamento, nã:o 
pod.er:á dispôr da pensão (ou quotas) a favor dos mesmos1 pois, 
•este -caso, •ella Te•verte1'á para os ·cod'1·es do montepio. 

D - Do CAPITAL D.O MON1'EPIO 

Art. O ·capitàl do montepio, que será d·epositado no Theso1urn Na-
cional ou nas suas d·elega.cias. onde, con·forme •jlá fkou dito, terá es-
c,riptlrnação e special, é desU.nado, pr.i'v;ativamente, ao 0pag.amento de pen-
iiõe5s, podendo, entretanto, parte ·delle ser empregad•a; · 
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a) er,n titulos da div ida publica geral; 
b) em emprestimos· áos contrfüuinte, media.nte as ·condições que · 

forem impostas, pelo' Governo no o-egulamento que ex.pedir<á pal'a esse 
fim. 

A•l't. A ID+rectoria Geral de ·Conbà'bilidade do T;hesouro .Nacional e 
as delegaciâs do meslll'o 'J:lhesü°u·rb nos Esfados ou em L~n·dres, no dia ·· 
do faHecimetno . <lo funccionàrio e a :pefüdo dos séus hel"d•elros mamdarão 
aidia111tar a estes a quantia de 200$ para funeo-al e luto, sendo a poste-
riori feito o exame dessa· _de&peza, pam registro no. Tri'bun·al de Contas• 

E 

. .\Jrt. Contiinuani em v.igor todas as· disposições do 1·egulamen:tb 
·baixado com o decreto ·n. 942 A, de 31 de outubro de 1$90, e do 1 de-
creto· n. 8. 904, de 9 d.e agosto de ·rn11, que não contra:r.iarem a pre$en-
te lei, e revogada,g · .as disposições em contrario. · 

:Sala .das sessões, outubro de 1912. - RodoJ.pho Paixão; 

JUSTIFICATIVA 

Todos estão d~ -aJccôrdo quanto á necessidad·e uir.g·erntlssima· dá re-
fórma do montepio dos funccionarios pubJ.icos c1v1s da 1União, m!iS essa 
reforma, seg.uondo penso, deve11á srut.is1fazer ás segui•ntes condições essen-
ciaes: 
' 1•, •contJ:lbuição .proporcional â p·ensão ·insti>tuida; 

!•, jofa determinad·a em fu1ncção <l·a idade do func<!ionario crue · 'fôr 
tn·scripto e da pe;nsão constituida; 

3•, limite maximo da pensão. 
O ·pro'jecto d'o iHus•l're representante de Minas, · Sr·. Antonio Oairlos, 

não s.rutis,f.a.z a . todas estas condições e não é equMativo, pomq:uamto ve• 
Il'ha melhorar a situação financeira do instituto que prefend.e ·refarma·r 
go'b ·este .ponto de vista. Não é eq·ui1bativo, C'omo acaba de dizer, porque 
estrubel'0Ce a contrihuição· mensal .de 5 °1° sobre quaesquer venclmen1tos, , 
ou sejam l5 °1° sctbre a .pemsão, ao ;pas•so que limit·a esta ao. maximo de 
4 :800$ ·ainnuaes. 

Não se assenta sol:>re base scienti.ffoa, porque manda cobrar joia 
de ·inscripção i·nvariruvel com a idade do, ;f,u:ncclonario, dentro dos perio-
dos dB ·20 a·nnos e um di·a a 30 arnnos com;pletos, de ·3·0 annos e um dia 
a ·40 ainnos coínpl.atos, e de 40 annos e um dia a 50 annos completos, 

.como si a vida provavel não sof.fresse V.a.fiação sensível em tão longo es-
paço de tempo. · · , 

Paira prova desta s .af.firmativas, offereço á elevada consideração: da 
illustre commissã·o de fi•nanças os ex·emplos que· seguem: 

1. 0 Sejam F ·um funccionario ,que vence 3'9 :Oi00$ an.nuaes (v•eirbi 
gratia, um -mJnistro do Sup1,emo Trtbunal Federal) e F, um funccionar 
rlo qualquer que vença t5 :000$. F. contri'bui·rá, melnsalment.~. de ac-
côrdo icom o .pr.ojecto, com 162$500 e .F com 62$500, ou menos 100$, para 

· 1nstiotuk pensão egual; tamanh.a •desig.ualdade de o·nus se não justifica 
em face dos ;principios fundamen taes das -insti•tmições de prevl!denc·ia cr·ee.-
d·as ·POT associações particulares ·ou pelo Esta:do. · 

·2.o Sejam F, um funccionarJ.o com 40· amuos de edade completos, ·F' 
com 40 annos e um dia apenas e iF" com ·50 annos menos um dia, ·os 
cruaes i·nstituem o maximo da pensão annual ('1:80·0$).0 primelro ·_pa:. 
ga;rá, <le owcôrdo com o pr.ajecto, a joia ~ 4 :00•0$, si vencer 12 :000$ e.ti• 



n·uaes; o segundo .pagará a; de 6 :000$, ou mais 2 :000$, por <!ausa de' mais 
· um dia de edade. espaço ele' tempo em que a variação ela vida rprovav''el é 
ln.finitesimal, e·mquanto que o terceiro paga1•á, tambem, •6 :000$, apeza.r 
de •ter mais 8,03•8'7 annos de vida :provaNel que o prirneko. 

Entrntanto, si as jo.ias forem calculadas de accô1•do com •a trubella 
que o.rganizei, cleduzi·c1a de uma formula s·óenti.fi<ca, não se verifi.ca•·á. se-
·melhamte d.esigualclade do valo1' ela joia entrn differença infinitesimal 
ou .elevada de ed·ade; .porquant<J, para a mesm.a ·pe·nsão de 4 :800$ an-
ll•Uaes, F paga,,ná ·3 :06'6$1.36, •F' ,3 .:·4171$0.S8 e F" 12 :123$43·2, vista a ele-
Ta;cla dlif·ferença entre ·a sua edade e a de '.F. 

A <!Onrribu:ição mensa•l de 5 °1° sobre os vencime'11tos, ou sej.am 1-5 ºIº 
·eo·bre a pensão a ins·t-ituir, não é exaggeracla. aüento o a ·uxilio indis-
pensavel do !Es•t:ado para a formação do ·peculio. N<J Montepio Geral 
de ,Economia dos Servido.res .do Estado a an.nuid·ade é tam'bem de 15 ºIº 
d•a pensão ' e a joia muito mais . pesada pa'l'a o instituidor da mesma 
pensão, ·qual-quer que seja a s·ua eclade. 

Um funocionario de 50 :a;nno·s d·c edaide paga alli ·a joia de réis 
l9 :42•9$$20·0 para in•stittiir a ·pensã<J ·a;nnual de 3 :·600$; ao pasoo q·ue no 

'montepi<J dvil da União pag'a;r:á, de aiccôl'do com o· projecto, 'ª jo.ia de 
5 :400$ ··par.a .instituir igual pensão, ou menos 14 :029$200; mesmo ~·e~ 
•rg.a,,nizado es•te montepio, de accô.rd<J com o projecto ou com as·· emen-
das que ora lhe offereço, fará excellente .:negodo quem nelle imitituir 
pe·nsão .pa,ra s-ua flJ.milia ! 

No montepio mifitar (Exerc'ito e Armaa·a) a contri·buição mensal é 
a,bsU'rda e ·consta ·do qua;dro infra, que or.g'anizei: 

2° •tenente ou alferes, 116,'6'616·6 o/o so'bre a pensãio ; 
'1° t.enente, 18,2'53:8 o/o sc11:>re a pensãio; 
Oapitão, 16,6'6'6.6 o/o, sobre - a pensão; 
!Maijor., 15,07:94 o/o sobre a pensão;. 
Tenente-·coronel, 16,.61616·6 o/o sohre a pensão; 
'Coronel, 1'6, 1111 o/o sobre a pe·nsão ; 
GeneÍ'al de ·.brigada, 14,0•74'1 o/o sobr.e a pensãu; 
General de divisão, 13,55·55 ·% sobre a pcnsã<J; 
Ma:rechal, 1-2,4'4:44 o/o sobre a pensão., 
'l'endo ex.aminad<J, cuidadosame·nte, a,s pro.po&tas do orçamento para 

o exe'l'cicio vindouro, or·ganiz·a;clas pe!<Js set:e departarrnen:tos fe-deraés, ve; 
rifiquei a existencia d·e · 16 ,.921 .funcc-i·onarios que estão o·u ·podem ser 
J.nscriptos ·no montepio ci·vil obfi•gatorio·, ex-vi do .regulamento em vigor. 

Estes 1-6 .. 9.21 iftmccionari'Os .percebem vencimentos no valor .de 
15 212 :089$765, inclusive os ·empergados civis dos Ministerios da Guerra 
e 'Ma;ri1nba, 'bem como os o.fficiaes a.a . (Briga;da P<J!ici'al e Corpo de Bom-
beiros, ·que são insC'riptos ·no montepio civil áead<J pelo decreto d1e 31 de 
outubro de 1890. 

A 'taes vencimentos ·correspond.e o <Jrdenado 1total de •5:6 .808 :0·59$843 
e o "Ordenado médio de •3 :357$25'2; visto o ordenado ser egual, em re-
gra,. ás duas- •terças partes dos v·e·ncimen.tos. 
· Em 1902, o numero .de Junccionarfos q·ue podJ.a;m ser .insC'ripto~ ou 
estavam ·i1ns.criptos no cüad<J instituto era de 10 ."919-4 e o ordenado mé-
dio attingià. á cifra de 2 :47-9$9'9·5 ·:· vê-se, poiitanto, qu•e o numer.· 
dos funccioná.rios ·em ita~s ·condições augmentou de 5 .·927 ou 5.3,.9112 o/o, e 
que a média dos ordeinad'Os teve o accrescimo de 877$257, ou 35,3734' o/o. 

O seguinte calcul<J mo&tra qu•al Ô onus provavel do Theso·uro no fim 
da vida tam.bem prov·avel, dos func,cion.arios d;e. que ·F co·nstitue o ·typo 
mr~c;lio, si <J prqje<!to fôr co.nverti<;io em lei : 
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Seja. F., edade 35 an.i10s, vida p'rovavel 3-2,1-6:63 annos, -vencimootos 
annuaes 5 :°'35$87-5, or-denadO' '3 :357$2501 pensão annual 1 -:'67-8$625 . 

. 1 :67-8$·625 2-52$794 Am 
Rend'a ·provavel ::::---.-+ 18 :25'6$5-3·7. 

1 -r An 1 -r A11 

,Despeza, lambem prov,av-el, , ( •) com a :pensão, ·:que poderá, em 
média, ser perceibida dw1,a-n,le 30 · 'annos, e 200$ pa·ra funeral e lutei, 
25 :2·30,$:3.81; -donde o defü:f-it de ·6 :,973$'844. O O'nus p·rovavel do 'l'hesou-
r.o se11á, portanto, no' fim de 32,1:663 annos eg·ual a 118.555 :348$, no caso 
d-e 17 . 000 inscroiptos ou inscr.ipUveis. 

:Fioando -cl'emQ'nStl'ado que OS con>tri buh1tes do mon-t-eJ'iO civil . darãÇ> 
em média, -pr ejuizo ao 'J.'hesouro, ·caso o p1'0jecto do illustre ,represoota;nt_\l 
de •Minas ,seja converti-do em lei, cl-aro é que o limite maximo da pen-
são, Jixado -em 4 :800$, é -uma .prov.idencia de •elevado alcance financeir<ll 
pa1'a esse in~tituto; pois, diminuinc1'o o v•alor da -pensão, d·iminuirão, forÇo-
samente, os deficits a1n:nuaes accusados pela receita e despesa do mesmo 
institufo. 

1Se o montepior fôr ,reorga;ni·zado 'd•e a,ccô'rdo com. as minhas emendas_, 
o onus do 'l'hesou·ro Nacional, no f.im d·a vid•a provavel do :funcciO'llario 
typi-co F, será -assim determinado : 

1Joi-a:::: 2,59038 X 1 :678$625 :::: .4 :.348$.277 

Rernda verificada no f.im da vid•a provavel ::;: 

4 :-348$277 251$794 AU> 
;:::: + :2'7 :-51'7$1480. 

1 - r ".Am 1 -r Aln 

Despeza - Va lor 31ctual da .pensão durante o ·prazo, em média, de 
30 annos Teferido est;o valor ao •dia ao fallecim ento do conibribuinte e de-
duzi.da a con1t-ribuição do lj)ensionis·ta, •de 3 "Iº sohre a pen-são -por elle per-
cebida:::: 1:6-2'8$267 X ( (1,05)'3°_:1) 

' 0,05 

F'uneral e luto . . ......... ' ... .... .- ... . ... .. .. . .. , .. . . . 

Somma da -despeza ...•. . ... . . -. . . . . .... : • _. ....... , . . .. . 
Renda ..................................... . .. ..... . . 

Saldo ........ .... .............. ····· ... ••' •• ... ; ..... . . 

25:030$381 
200$000 

-25 :'230$381 
27 :517$4-80 

2 :2'8'7$0199 

Mas, como F só contribuiu cpm a meta-de ela joia de inscr.i-pção ·for-
necida .pela trubella ( .A), o onus provavel que ,elle accaretará ao 'l'he-
s·ouro quando se e~ting,uir a _pensão •á sua ·familia, referi-do o valor 
a.ot·urul d•a ·mesma .pensão -ao -dia do -fallecimento -desse con,Lrihuinte, mo:n-
tará em 5 :254$-923. 

( •) Valor ac-t,ual referido ao dia -elo -fallecimem'to' d-o contribul:nte: 
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·O onu.s provavel correspo1nd1e.nte iá des·peza com as pensões legadas 
pelos 17. 00·0 contribuintes de. ·que F •é typo atUngi·J1á, portanto, a cifra 
de 

5 :254$92.3 ·x 17. ooo = 89 . 3·33 :6.91$000, 

ou menos 29. 221 :.657$000 que o onus _provavel que o projecto acarretará 
no mesmo ·periüdo de tern'po, si fôr conve.rtido em ·1éi. 

A formula por mim :emprega.a.a abedece a o principio .fundame.n<tal das 
soCiedades de seguros d.e vida q·uanto a,o premiü ou joia com ammuic1a-
des· e ,foi deduzida desta equação: · 

---- + 
1-r An 

a An 

1 - r An 
14,91128; 

do·nde- .a formula J = 14,91128 - o.,8·6556 An, (A') adequada 'ªº monte-
pio civil. 

·Esta formuia, com algrnnas modi.ficações, é usada no Montepio de 
Economi•ca dos 'Ser.vidores do Estado, cujas ta1Jellas {].e joia.s ·e arunu!doades: 
01·ga'.mizadas .pelo eminente e Hluskado 'brasileh-o marechal Jeronymo 
Rodrigues de Moraes ,Jardim, figuram nas pag.s, 27, 28 e 2·9 dos esta-
tutos · approvados 'pelo deci•eto n. 4. 774, de 4 de Feverei·ro de t9·03, alte-
ra:dos .pelo decreto n. 7. 698, de 2' de dezembro de 1909. 
· A égualdacle (A') representa o valor. adual da despeza prov.avel 

com a pensão, ' referido ao dia elo f·allecinrnruto ·elo co:ntribuinote, ded·uzida 
a.esse valo.r a: contribuição do pensicmista, igual a 3 o/o da mesrna pensão. 

A, taxa ,. é igual a 5 o[ 0 ao anno; ·a •contribuiçào a é igual a 12 °[ 0 

da pensão .annual e An. representa o valor actua.i da annuidade, ven-
civel no fim de eada anno, duramte ·a vida do individuo de edade actual 
n. (Vide pr.ojeoto de estatutos para o Montepio Geral de Econo•mia dos 
Servidores do •Es.taclo - 1901). 

Si· a contribuição fôr igu.al a 1-2 o/o da pensão amn·uàl, as annuidades 
corresponclemites e a joia ·inte.g.ral forcerüda .pel•a ta.bella .por mim 'Org:a-
nizacl a, collocadas a juros · ele 5 ·% ao anno, capitalizados annuailmente, 
constituirão, até ao .fim da vid·a provavel elo instituidor, peculio capaz 
cl'e ·attender á despeza .provavel com a reforicla pensão, no prazo méd.io cl'e 
:i'o aninos. ' 

A joia é paga no a.cto da inscripçào ou promoção, quer Lnteg.J'al -
mente, quer por prestações- mensaes; as ·contr.ibuições me1rnaes elo ins'-
nripto e elo., pensianistas SãO venciv.eis '110 ultimo dia de ·Cada mez, porém 
elies soffrem o desconto no principio elo mez seguinte; a pensão vence-
se nq dia 30 . ou 31 ;éJe cada mez; mas é paga a quem d·e direito nos pri-
meiros dias .do ···1ueZ seguinte : não ha -razão, pois, .para serem accumu-
lfJ,dos,. di'>;er.same1nte, os juros da receita e ela c]espeza ·do co.ntribui·nte. · 

.E' pl'eferive1· a hy1pothese que figuro: as oontri1bulções, a joia e a 
PeUSfl<) ve:noem.s.e no dia ú de dezembro de ·cada anno. 

No primeiro caso, o cont'fibuinte é 1°esado em certa.· parte dos juros. 
relativos ·Ílc sua receita; l)O segu.ndo ea·so, ·porém, o lesailo é o The-
souró; mas, as duas Cifferenç.as, . uma nego.tiva e outra positiv.a, e1n . re.·-
•J1açãÚ a este, qua.si que RB· .annulla1m. -

·Si .forem a-cceitas as ininhas em•endas, a 1inscri1pçã:o no monte,JJio 
deve1•á . ser f acultativa; porquanto, s·u•bindo :fortemente o . valor da joia, 
é justo que o funccioriario institu:a a pensão que H1e fôr . .-menos onerosa. 

Ficando demonstraicla, á evidencia, que . os ·contribuintes, ·em méd1ia, 
dµ.rão prejuiz'O aos co1'l~es publicos, claro ·é que a liberdade. de inscri·pçào 
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redundar!l. ·em :g.rart<],e · :benefi.c.Lo para .o -monte.pio; 1pois, àiinihuindo a 
i_mp9rtancia das pen.iões pagaveis ,por esse. pesado instituto de .prevl-
dencia do Estadõ, cHminuirão, oomo j!l. disse •. os seu.s c/:tc;fi.r:i.ts anrrua:es. · 

A .p•romoção, tambern, deverá se-1· facultativa: quem se quizer pro-
rnover ·pa,gue a dlfferença de joia exiJgicla pe<Ja emenda n. B ; .entr.etan.t.o. 
o ·montepio 1u:c!'ará, sobremodo, se cessa1'€·m, cJ.e vez, as promoções per-
mitti:da.s pelo fanta:Si·O.so regulame-nto de 31 de outubro de 1890. 
·· CondtÚndo, . dü·ei, :pro.f'llnda.menfe ,convencicl-O" de que a verdade est·!l. 

do lado daquelles que :iulgam a reonganização finance-ira do montepio 
uma necessidacte pnemente: ou a reforma se opera, ou e-sse instituto e 
os seus oongeneres serão abol<idos, fatalmente, pelo CongTesso :Nacional, 
dentro em bre·ve. J'"ara. · justificar a abolição, .. basta que se oonside1jC que 
no mont,epio civil u·m f u·nocionanio de 90 annos de idade, !l.s portas do 
tumU"lo, paga -a mesma joi·a de i·nsori,pção que um funccionario de 2·0, 
de longa vida provav·e'l, repleto d.e saude- •e rol:rnste.z, para ür5toituir a 
mesma pensão, igual á metade. c·o respectivo ordenado. 

SI a .pensão fô1 ' de 300$ mensaes ou 3 :,600·$ annuaes, qualquer dos 
do·us funcieionarios qu~. ·me ·S·erven1 de ex:e1111plo pag'â..r.á a .. mii:Seravel . joia 
de 240$ .par~ institu-i.r a · ,,eferi·da pensão; ao passo ,que no Montepio Geral 
de Economia. dos ·.Ser.vi·dbres .ao Estn·do àm funccionárió ele ·50 · a nnos ôe 
·idade ·paga, para instituir €ssa pe-nsão, a joia de· 19 :'4:2·9.$200 . e, e na 
Cruz dos Militares, a il·e 19 :8.00$ ! No 1\t'imeiro iristitutq elle oontr-ibuir!l. 
ainda,, •a·nnua lmente , com 2'40$, no 2°, com ·5'40$ .e .no 3°, com '),80$ ; são, 
devé!'aS, ec:ifican tes ·estes . ~,;:.emp l<OS ! . 

Sala das sessões, outubro de 191'2. Rodolpho Paixão. 

Art. E' .faiCJultativa a . lnscri1pção no montepfo ·dos fu ncclonarios 
pubJ.icos chnis da União, oread'c> ;pelo ' de•creto n.. 9142 A, de ·81 de outubro 

•de ·1890. 
Radacção 11cwa A1rt. E' ele 50 an.nos a id.a.de maxima para a 

3ª dis01.1.ssão inscripção 1io .rrionteplo. . 
-.Art ; · sio Jn·scr.ipi:Jve-is :· 

a.) os funec ionarios puMicos erfe•ctivos. hom#ns ou mulheres,; · pe·r-
tencentes aos quRdros ·dns div<irsas ·l'ep:artiç'Ões fecleraes e tambem· a.cjuel-

. les a que s·e ref.ere a fei n. 3, de · 8 á;e a1~09to de 18·9.11; 
b) os ·offliciaes effectivos ··áos .co rpos de. PoHcia e d.e Bori1beiro• da 

Capital Fed·eral ; · 
e) os empregaielos etlfectlvos da Caixa JDconomica, em vista ela dJs-

posição .ao art. 75·, combina.do com o art. 74 dq d,ecreto n. 7.538, de 2 
ela abril de 1'887, caJ.clilando-se a ·oontribuição so·bre dous t•erços cl"Os ve.n-
cime,ntos qme percebem. como preceitúa a ta·be.Jla annexa a.o decreto 
n. 10 .. 2,63, de 6 de · juJiho d·e 1890, e b's ·da Caixa d.e Conversão, cr.ea·da 
p·eia le.i n. 1:5175, ne 6 'de cl:ezembro ele. 19a6. -. 

Art. A contribuição para. o· montepio consta rá. de: 
et) joia de lnE>cri-pção; 
b) ' joia de ·promoção; .. 
e) contribuição mensal dos ins·c;tiptos; 
d.) contri'b'u ição mensal dos perisionlstas . 
Art. A joia e .a contribuição ao mont·epio .dos ·.func.ct&narios pu-



1Ylicos civts (decneto n . 942· A , de 31 de outubro de 189'0) ·f\icam Il!Oi;l!j,, 
fi-ca..das PE!la .fórma seig;uinte: 

§ -1.º .A _joia de insc~~ção s erá calculada de ruccõrdo c om a s eg uinte 
tabella : 

Annos <lie ·ida,de -.ao 
in"stitui-dor 

Coe.fficiente p e lo q ).! fll 
s e c·eve multhl!Hcar 
a ,p ensão par& S\l 
ter. a joia tot a l 

·1-8 
1-9 
20 
21 
22 
23 

. 2-4 
25 
216 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
24 
35 
3·6 
37 
38 
39 
40 
41 
4.2 
43 
44 
45 

... •. • .... ... •. • •• .... .. .. .. .. ······ .... . 

.. ...... . ... . .... . .. .. . . . .. ... . ... .. . . ····, 

. . ··········· .. . .... . ...... .... . ' \ . ' . . .. . 

.... ; . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

... ..... ........ . ..... . .. .. .. ..... .. .. ~ 

........ .. .. . ........ . ..... , .. .. .. .. .... . 

.. ..... ....... : ................ . ... ... : 

.. .. .......... ······· ..... .... ... .. ·• ·· .. . ... . ........ ... ... . .. . .. . ..... . ... .. .. ........ ... . ~ ...... ..... .... · . ..... . ... . 

.. ............ ... .. .. ····· .. · .... .. ..... . . 

4-6 _. .. ... , . • . .... . ... ' ... . .... . . ....... , .. . 
47 
48 

'4,9 
50 

.... , . .. ; . .. ...... . . , ' .. ... .. .. . ,.- . .. . . 
· · ···=.: · .................... ··-···· .... . . 

0,8•5'759 
0,9.2.9·89 , 
1,0·0063 
1,016193 3" 
1,1.4005 
1,·2180 2 
1,303,2-6 
1,38·980 
1,49162·8 
1,.60059 
1, 70'81912 
l,812150 
1;~93-840 
2, O.!í Q.68 
2, 18fl':l-3 
2,3Hi 1'&, 
2,45071 
2,59038 
2, 734180 
2.-8·840 3 
3,08809 
3, 19705 
3,36Q·8·9 
3,5.2•962 
3, 70 ~ 21_~ 
3,8817'4 
4, QQ-506 
4,,:l5.S14 
4 ,4 1~ 592 
J,!, 64·829 
4,814516 
ó;05i43 
5,·2•6184 

· §· 2.º !Par-a o ,calculo -da j<:Yia corr:espondente á ,pensão a instituir 
basta que s e ja niulUplicBJda a ' lmportancia da pensão · amnual pelo· •coef.fi-
ci-ente q:u e está. .na ·mesma q-1n1l1a da ida.de do ·institu-i.d<or , 
"·- § ·3.0 O funccionario que s e inscrev,e·r no montepio só conc orrerá com 

50 o/d ·da importancia da joia de •inscripção caJ.culada de ac cõrdo com a 
t a be lla supra, 

§ 4,0 A jo"!a d e promoção ser.á pag;a ,pelo contrfüu-inte ·que, em vir-
ttHle de a,ocesso ou d·e augmento de v,enc-ime.n_tos, ·quize r :elevar a ·pensão · 
a té á metad.e do novo o r dena do, respe it a.do 'o limite ma ximo de 4 :•800$ 
annuaes estabe1'<~c190 p ela p1•esente lei. 

Esta joia •ser!\,, _ tambem , rgual a 50 º Iº .da j.o.i•a total cornesponé!-ente 
á lmportlj.nda do accresclmo da pensão, c omo si fosse .tal . a ccrescimo 



nova 1iensão inst~tutôa na .i'di;Ld.e que N:ve·r o ·oontrLbui·nte, qua·ndo· pro· 
nwvidó.; :fa·c·ultativam ente, no montepio. 

§ 5.º Os actuaes cont1•i:buintes fücam isentos do ,pagament.o de nova 
joi·a el e ·inscripção •para g1wantia ·das' .pensõ·es i nst itu·idas até ·á data 
desta lei. 

§ 6.0 O .pagameÍito da jo i.a se ope rará. p or d•educção mensal nos ven-
cimentos, d·Llrante do us, quatro e seis annos, conforme fôr correspon-
dente a dous, quatro ou sei~ mezes dos ve·ncimentos a. quantia dev ida. -

§ 7. 0 A cnntribu:l ção ao montepio se1'á cl•e 5 o/o sobre os vencimentos 
percebi·dos pe'lo funccionario, mensalmente clech1zida .nas respe•ctivas fo· 
lhas de pag:a m'·ento. · · · · · · · · · 

§ 8. 0 ,Será de 3 ·0 1° ·sobr.e a ,pensão a c ontri.buiÇão elos n ovos ,pens io-
ni.stas, -cl•even clo ser recoHücla a:os co.fre·s elo montep io no actp do recebi-
mento da mesma 1p-ensão. 

Art . A .Pensão do n1ontepio s:ená igual à metade do orcl.en ado do 
f un cciona.1·io, j.áJnais exceclend·o ·ao max:imo a'e· 4 :'800$ annu a.es . . 

Art. Haverá i·nscripção e·51pe·cia l para a receita e cles·peza. elos· novos 
ins•c riptos. · · · · . . 

Art. O capita l do monte1)iO, que será C:·eposHaelo no Thes0uro Nn-
cional nu .na.s suas del-egacias, ond·e, .confoi•m c jà i'i'cot1 diitÓ, terá escriptu-
ra.ção .eS1J)ecia l0 é ci estin.ardo, pri vativa.mente, a.o 11i·aga.mento de .. pen sões, 
podendo, entr.etanto, pa1' te clcll e ser emprega.ela ·: 

a.) ein .ÜtuJ.os ela div.i·da pubHoa g.erail ; · 
V) enl 0mprestim os abs C:6ritribuirites , ' ffi'OO iante as COncl•iÇÕeR qu e 

for.em impostas pelo Gove1,no ·no reg·u1amen to cruc ex·pecl irá para. esse 
f~. . . 

Art. A D it\cdoria Geral ,cJe Contabilkla:cle '<lei Th esouro Na:eion ao ,·e 
as delec!,(•acias cl,o me;srrió Thesouro nos Estados ou ·e·m Lonàres, no iHa 
do falJ.eci mento elo f·unóeio'n·aiio · e· ·a pedido -cios seus' herdeiros, ma.ndarão 
adian tar a. estes a cju à.ntia ·de 200$ ,para funeral 'e luto, sendu a. voste-
ri.or·i fe ito o exame dessa despe·za, para o r egi.stro no 'l'ribnnnl ele Conta.s. 

Art. Revog•am·~sé as ' d ispds iÇõcS êm·· 'cOhtrái'io. 
Sa ln das sessõ·es; 5 a·e· novemb1·0 · de 19i.2. :__ Ribe iro .Junqncrira, Pre· 

si den te. - A.nt0ruio Carlos, Relato'r . - Galeão Carva lhal. - · Ca!<'·tano ele 
Albu.querque. - Pereira !N·u•nes. - J oão Sh~1plició. - Home1'0 Baptista . ' 

A Com.missão ele Finanças vem :se pron91(lciar sobre o projecto nu-
mero 316 B , de 1912, de 3• cli.scussão enoei'racl.a, bem ·como sobre as 

emendas que lhe foram então apresenta das. 
Pa.1'ecm· do 81'. ·1seu pensam ento r esaltará, em geral, de modo 

Galeão Owr·ixil.~ia.l ,nJtido, elos termos com ·que ora se manifesta so-

projooto. 
br·e a.q uellas .outras. •que.: .por sua .vez, r edigiu ao 

C um,pre-lhe, e:ntretanto, tr.a ta.r com . maior desenvolvimento ·d•e dous 
pontos capltaes• elo !Problema, a .saber: .os premi os a ·ex igir aos contri- . 
bu intes e a pensão a a.proveitar aos be.nefi,clarios. . 

Elementos ·brnsicos elo nlano, que se resolva aa.opta.r., n ão podem ev i-
dentemente se fixar '.ele modo .arbitrario ou emrpiri•Cü . ·. 

Devem, ao contrario, resultar da a.na.lyse elas ·indicações da theo- . 
ria de seguros ele v iel a no tqca.nte e a,pplicav•el á ma,teria .. . 

Nesta. cotiro'rnnid.ade, ligeira .a lteração do Quadro dos futuros ben~e- . 
fidarios e .c]as quotas de pensão aos mesmos reserva.elas tornara m .pos-
sível sens iv,el d•ecr eséimcnto .na coritribuição estatuid a. ;pelb .projecto. . 

·Tarnto a r efe rida ,contribuição, ·Como a que resl(Jta eles.te parecer, 
se · comvõem de 'um.:;i. quota .annual e vit a licia .'e de outra, \lJ'.~C<!-. Ol.! .- , .... 

." 
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joia-, a:quella, · a mesma nos dous casos e •esta, inferior, segundo o pa-
recer, á metad e da co.ns ignada no projecto, em telação a cada uma 
das idacdes em que ·é possível a inscripção no m01nte·pio p.ara o effeito de 
se instituir a pensão in '.·cial ou ·pos·terior elevação de pensão anterior-
mente instituida. 

A alteração no quadro e nas quotas dos futuros beineficiarios foi 
de outro lado ·Subordinada á dupla condição de allivio ao onus decor-
r ente do instituto e mais conveniente d-istribuição ' da .pensão ·total. 

!Os fundos da inst'tuição deverão movimenta r uma caixa especial, a 
cargo da direotoria, creada e subordinada ao Minis tro da Fazenda. 

Taes fund o;; serão ruppli·cados em apoiices da d·ivida publ:ca geral 
e em empresthnos aos contribu:ntes ou em outras operações como o re-
gulamento o estipular. -

•i'aes emprestimos se ·poderão em grande parte realizar sob . garan-· 
tia de predio adquirido ou construido ·l)ela institu 'ção ou sob sua fisca-
lização para o c01ntribuinte, ·que por elle tera .a pagar, por desconto nos 
vencimentos, a annuidade correspond•ente a juros e amortização relati-
va ao pr'azo fixa:do, a lém de impostos e seguros contra fogo .' 

A' d}rectoria creada se s µbordinarão .igualmente as socledades de 
seguro, , de nactureza congenere ao do .instituto ·em questão . 

. Entende a commissão que assim const>tuida satisfa 1-ã a lnstitÚiçãó 
de modo cabal ao objecto a que se destina, calcando-se, demais, em 
moldes de absoluta segurança. 

A Commissão passa a formular o µarecer sobre as emendas apre-
sentadas ao P.rojecto em ·terceira discussão. 

N. l - Onde coov.ier~· 

O montepio .continua a ser obrigator!o para todo·s os funcclonárlos · 
pub!lcos federaes. 

Formarm o fundo do montepio: 
a) joias e contribuições mensaes; 
b) ill)por'tancias que forem descontadas dos vencimentos dos em-

pregados por- motivo de faltas, licenças, penas disciplinares, etc.; 
e) · pensões extinctas ; 
d) •pensões não concedidas por falta de quem a ellas tenha di-

reHO'; 
~ ) legados, doações, subscripçõe~ e qualquer beneficio promovido. 

ou feito pelos .poderes publicos, pelos i1nteressados, ou '))or estranh.os; 
f) 20 % do producto do imposto sobre as loteri·as; 
g) juros provenientes da caixa de emprestimos; 
h) 50 o/o dos impostos prescriptos a favor ela União. 
A escripturaÇão e eJ<pediente ·do montepio ficarão a cargo do dl-

rector geral da D espeza Publica, com o .pessoal que fôr neiessarlo e as 
attribuições conferidas · pelo Governo. 

A joia do montepio será proporciona l á idade; sendo de 12 d.jas 
de vencimento do empregado •que ti.ver de 20 a 30 annos; d€ 18 para 
o que tiver de 30 a 40 a nnos e d·e 24 para o que tlv,erem mais de 40. 

Esta disposição só a brange os que forem adm;ttidos da data do 
decr•eto que der ·nova organização ao montepio. 

A contribu'ção me.usa i será de um dia ele vencimentos m edia nte · 
desco.nto n a folha de •pagamen to. 

A joia poderá ser .paga a.e uma só vez ou por. prestações me~saes, 
dentro de um anno, .mediante declaração elo interess·~ do. 

O empregado que obtiver augmento de vencimentos ou promo\;ão 
adeantará a cli ffe r ença da joia e ntre o antigo e o · nov\) vencl1.nento 
total. 
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.A pensão do montepio •será igual á me.tac}e do ordena<lo c1o func-· 
'cionario. 

Poderá o m ontepio emprestar dinheiro .aos funcc'onario.s publicps 
·federaes, .que i1n clemniz.arão os .cofre.s •em prestações mensaes clescon-
taclas na folha de pagamento, além do juro ele 8 o/o ao anno, elo me·s-

.,mo ·moclo cobrados mensalmente sobre o total ela quantia .até <i em-
·bolso total completo, sob as ;seguintes condições : 

Não póde ser feito emvrestimo ao funccionario que mão tiv.er dous 
:annos de ·effectivo exercício .. 

üs ·contri-buintes do montepio , poderão levantar emprestimo com a 
Caixa .ao Montepio .até a quantia equiv.Mente a quatro mezes de seus 
vencimentos e ao prazci maximo de 24 meze·s. 

IPode!'á ·ser feito m ensalmente em qualquer · data um <imprestimo 
'rrup.ido d·a importancia Uquida vencida a que tiv·er direito o funccio-
nario, sujeito ao juro de 3 o/o, · ·descontado adeantadamente e d·evendo · 
ser -pag9, de uma só vez, logo que se effectue o pagamento i-espectivo. 

- Quaindo o empregado fallecer antes de indemnizar a Caixa de Em-
pre~t.im·o, ·do ,Montep~o, ·da in1:nortancia do seu em.prestimo, será esta 
descontada da pen.são delxacl-a p·eJo mesmo, na razão {la me.t!ude a pres-, 
,\ação mensal a que se obrigou .' 

.Quand·o o funccionario ·deixar de receber seus vencimentos, será 
extrruh:ido a 'favor da Caixa de Ernprestimos do Montepio o cheque da 
importancia mensal. •que se obrigou a 1rngar. 
· Do funccionario que .tiver .co1ltrahi.do emprestirno com a Caixa de 

Empt•estimos do Mo.ntepio e obtiver licença sem vencimentos, serão des-
contadas no primeiro vencimento que receber, depois da licença, todas 
as prestações que deixou de pagar. · ' 
e .- ; :'.1Só -podei-.á fazer emprestimo com -a Caixa ele Emprestimos do :Mon-
tepio o funcc'onario •que t iver cpelo menos um terço de seu ord.enado 
desembaraçado, ·isto é, que não esteja suje1to a outras consignações, 

Ernpregaclo algum .poclel'á contrahir eniprestimo com a Caix.a de 
Em·p-restirrms do Morr1tepio sem que seja sua proposta informacl.a pe)a 
secção: de pagamento, afim ·ele dizer 'SOb1'e o liquido de seu ordenado. 

1Só podeI'á contrahir .emprestimo,s com a Caixa el e Emprestimos do 
Montepio, -com indemnizações mensaes, · o ·empregado que tiver sido ins-
cripto <Jomo -contribuinte, afim d•e que, .por seu faHecimento, seja o seu 
debito·· desco1iltacló da· re·spectiv.a pensão. 

· "Pai'a obtenção do emprestimo rapido, que :Poderá ser feito por 
qualquer empregado, ;se1'á necessaria uma cle.claração, ·dos respectivos 
directores ou cheres,· do ,n,uÍnero ·.ae faltas que_ tiv!3r, justificadas ou não, 
sendo pelo clirector geral ela fazenda l,_ançado o r espectivo. d.espacho na 
mesma de'c-!aiaçãb. · · · · · 

os·. errÍpre~Ú~nos serã-0 lançados nas folhas .de 1pagamen1:0 .respecti-
'\l'as, com a ·clareza,. de modo a fazer-se com r(?gulari<1ade ,o 1necessario 
desconto, 

O empregruclo que .se demittir ou fõr demitti·clo ·devendo ao .monte-
pio .e tiver de ·receber cl·os cofres federa'es qual-quer imvo,rtancia,, s eja 
por vencime,ntos ou não, esta só lhe será paga depois de indemni'zacla 
a Caixa de Emprestimos do Monwpio, d,e seu debito·; não pode1n.clo, 
bem assim, ·continuar a concorrer como contribuiint,e, ' sem que se óbri-
&"U e a pagar o seu debito no todo ou em parte, càso a importancia que 
se · lhe deixou d·e paga·r não ch<igue para a necessaria i!ndemnização. 
. :· \Ao empregad_o que •Pl"etender contrahir •etnprestimo <Jom a Caixa 

de Emprestimos do Montepio, se forneeerá a respectiva ·proposta que, 
depois de cheia, ass ignada, informada pela secção ·de pag.amentos" e 



pelo respectivo escrivão, que dirá si pôde ou não ser fei.to o em.presti-
mo, terá o despacho do director geral. · 

O Montepio prestavá fiança para a lugueis ele predios, mediante o 
juro de 1 o/o sobre a qua;n·tia afiamçada, serido feito o desconto ean folha. 

Paragrapho un'.co. Essa fiança será fornecida ao contribuinte que 
Lver liquido sufficiente de seus vencimentos para o respectivo des-
conto. · · 

Indepem-dente i, do.s favores do art. 53, ·O funccionario .poderá le-
vantar um mez de ordena·do, por emprestimo, para funeral e luto, no 
caso de fallecimento <'le ·~1essoa de sua fam ilia inscripta; emprestinro 
este que será ao juro de 8 o/o e ao ,prazo maxim'o de um anno. 

Cont::nuam em vig.or as a:e;mais disposiçõe·s da.s leis ein vigor sobPe 
o mointep' o dos funccionarios publicos federaes, e revogadas as que são 
módificadas pelas presentes emendas. 
. . •Sala das sessões, cl·e novembro de 1912. - Can'dido Mo>tta. - Car-
vafüo Cha'l'éS. - 1\,ntbnio Nogueira. · - Pedro Lago. 

E ·sta emenda ·CO~nte1n diversas diSJ:lO.sições, 1que podem .ser inc·luidas 
no regulamento que for expedido ·pelo Gove1mo par.a a execuçao da 
lei. 

A lém disso, dos cli-spositivos, ·nella ·contiodas, >previstos muitos ·no de-
creto n . 942 A, de 31 ele outubro ele 1890, os mais importantes · serão 
conservados •em vigor e outros estão i:ncluidos ·em .emendas, que com-
pletam o projecto, 

A Commis·são mão acceita a emenda. 

N, 2 - .Ao § 7. 0 art. '5, 0 - Em vez de <<'5 % sobre os vencimentosn 
diga-se: "'4 o/o sobre os vencimentosn . 

, Onde convier: os antigos ·contr;·buhltes elo montepio .pagarã.o a 
joLa da promoção de accôrclo com o cli.s·po·sto ·no ·decreto m, · 942 A, de 
31 <'le outubro ele 11890. 

Ao § 8.0 do art, .5 :0 - IDm vez de <C"3 o/n sobr,e a ·pensão" - . diga-
se: cc·2 o/o sobre a pensão", 

.Onde convier : O Governo restituirá ·aos antigos con~ribuintes, 'de 
uma só vez , a importancia com ·que tenham e>ntrado aM a data d·esta 
lei, ·caso não queira-n1 continuar ia contribuir para o montepio. 

Sala das Commis.sões, 14 de movembro de 191·2. - Erasm1-0 de Ma-
ceclo. - Floriano ele Briitto: - Tieixeira Branclão. 

Os autores da emenda querem rno•d!ficar a con>triJb·uição mens,al do 
fun ccionario e <'los p-ensionis-la.s. 

A Commissifo, cl ep.oks de mi.nu.cioso es1t,udo, consubstanciado em 
eme:ndas .su.bstihüiva;s e ad·ditivas, que ·dão ao monte:PiO u ma orgamização 
e.specia.l, '1lão acons·e111'a "ª approv•ação 'ªª ennenda. 

Do estudo analyUco " completo do _problema resalta a ne.cessidade 
não d·e reducção n1'as de ele'Vação da con·tribuição do •pensio.nista, que fica 
ass·im equipa;r.a;da á contribuição elo i•nsti•bui·dor. O onus que pesará so-
bre o pe.nsio:ni.sta é relrut,ivame.rite pequeno, ao passo que a equ-iparação 
pro•posta é d·e vamtagens apreciaveis para a cp:nstituição dos fundos do 
montepio. · 

Em e·m enda é prevista a restituição a;os actuaes cont!'i.buintes, como 
co·nsequencia do regímen a;doptado pelo P·rojee>to, que tornou faculta.-
tiva ·a insc:ripção mo montepio. 

Deve.ndo tocar a;o funccio·nario a responsabHi cla;de tnteira da joia, a 
Commis,são pw,põe providencia, que julga ser razoàvel, rodea-ndo a ;nsti-
tuição do anontepio das mais solidas garantias. ' 
. •Sendo ainda mecessàrias outras modificaÇões :no :proj•ecto, é d,e pa-
recer que sejam approva·clas as s.efui:ntes ·emel).das: 
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Ao § 10 art. 4.º Substitua-se ipelo seguimrte: 
A joia se ca1cu1'aJ:1á. segundo a ta:bel!a infra e seu pag·an1ento C0111-

petlr<á ·ao funccionario mediante deducção mensal nos vencimentos du-
rali.te o prazo de cinco al!LUOS em prestações iguaes. 

.... "' .... "' .... "' .... "' o 2 .g QJ o 2 o QJ 

"" ~ ~ "' 'O 'i1 til ·s rn·r'-1 rn ·~ ,fü i:n'r-1 
o+> o .B QJ o .B o .B dJ 
i:I ·~ :§ I;: :a :§ .:: ·~ :§ . i:; :a :s: i:i*" :::: g fiJ :t1 ~tí ;:. ls ;:. -ij"' .s: QJ <li .~ QJ .~ QJ QJ o o o o 

o o o o o o o o 
"" "" 'O 'O 

Até .. .......... .. 26 0,05 34 0,27 42 0,55 50· 0,90 . .... ........ . 217 0,08 35 0,30 43 0,59 
......... ····· . .. 28 0,12 36 0,35 44 0,64 .......... . ... 29 0,15 37 0,38 45 o,6s ............. . 30 0,16 ·38 0,40· 416 0.,71 
...... . ....... (ll 0,20 39 0,45 47 o, 77 . ~ . . . . . . . . . . .• . 32 0,21 40 0,47 48 0,.81 ...... · ...... . 33 0,24 41 0,51 49 0,.S·5 

Ao § 2° art. 4~ 0 Substiitua-se pelo segui·nte: 
A joia se referi.rã ao vencim·ento ainnual do rprj,meiro cargo (joia de 

i.nscripção) ou ao vencimento annual e a maior 1·esultanite de' a·ccessu 
ou elevação de vencimento anterior (joia de prom-oção) até o v·encimento 
total maximo de quatorze cont-os e qurutrocentos mi.! iréis. 

A doia se obrerá multiil;flicando-se o vencimento annual respectivo 
pelo coefJiciente que •correspo11de á id·ade do instituidor. 

Ao § 3° art. 4.º Substitua-se .pelo seguinte: 
A · içlad.e do i!Ils.tituido1r se .-.egulaná pela druta mais proxima de anni-

versario. . 
Ao § 4° art. 4.0 .Supprima..se. 
Ao § .50 art. 4. 0 Substitua-se pelo seg·uinte: 
A contrrn:mição mensal ser.á de cinco por ·cento sobr.e o vencimento 

mensal do cargo e não excedel'á a .sessenta mil réis corres1)ondente ao 
vencimento .total maxinno construnite do § 2°. · 

Ao § 6° art. '4 .0 Sup,prima-se. · 
Ao § ·7° art. 4.º Substitua-se rpelo seguinte: 
A co:ntribuição mensa;l <lo p.ensionista será de cinco por cento sobre 

o val-o.r da pensão mensal. 
Ao § ·8° art. 4.0 SuPIJ)lrima-se. 

N. 3 - kcc1rescerute-se : 
Art. O funccionario que não tiver herdei1rns necessarios, pod.erá 

dispor livremente do seu montepio. 
Sala das sessões, em novembro de 1912. - Galeão Carvalhal._ -

Candido Motta. 
A Commissão, tendo .em vista o füsposto no projecto, é de .parecer 

que sej.a approvada a emenda com a seguinte ll'edacção: 
O fumccionario que não tiver herdeiros n•ecessarios poderá dispor 

livr.emente d·e seu mo!llteipio, ca-bendo ao beneficiario a pensão estipulada 
ílo irmãos. 
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N. 4 - ünde convier : 
Art. 'Sãio tambem admi!btidos â insc1'>pção os serventuar.ios efiecti-

vos dos of.fic.ios CLe dustiça federal, inclusiv•e os do Districto Federal. 
Paragrapho unico. Para os e:t;f.eitos da Lnscripção e rreebimeJ11to da 

pensão servi11á de base a lotação do officio onde exe1,cer suas funcções 
o peinsionista, que a:eco1'he11á aos cofres publicos, semestral e adiantada-
mernte, a .respectiva quota de oontribujção, all'!m da 'joia. 

1Sala da•s s·essões, "'m 14 de 11ovembro de 1.912. - João Chaves. ~ 
Balthazar Pereira. - R . Arthur. - Erasmo d·e Ma.c.edo - ·Costa Ribeiro. 
_ Hosannah de Oliveira 

1Nas emerudas que a Commissão formula e que su:bmette ao voto da 
Camara, a materia constante da emenda supra ê devidamente conside-
1·ada. iPara os ef•f.eitos da inscrtpção de funcc ionarios, que não percebem 
vencimentos do Thesouro, serve de base a lotação do offioio. 

A ·Commissão pede por Lsso a rejeição da emenda. 

N. 5 - Artigo : 
E" facultado aos acJtuaes conitribuimtes renunciar a.o mÓ;nt epio. A rn-

n uncia d·ever.á ser 111ntLficad a ao ·Miinisterio da Fazenda dentro de tres 
mezes a oonitar desta lei. ·Findo este p•razo, ê vedaida a renuncia. · 

Paragra:pho unte.o : · 
Aos renunciantes serão 1·estituidas a joia e contribuições com que ti-

verem concorrido, para o que pod.e1•á o Executivo faz·er as precisas ope-
rações de oredi•t:o. 

Sala das sessões, 14 de novembro de 1•912. - An•to·nio Carlos. 
A providen'Cia contid·a na emenda ê obj.ecto de uma outra emenda re-

digida com aJgmnas modificações, p.elo qu e a Comm·issão n ão acceita a 
emenda supra. 

N . 6 - Ao a r t . 3° aocres.cente-se: 
a ) -inclusive os membros do miJnisterio puhUco federal. 
Camara dos Deputados, 14 de nov·embro de 19"12. - Pires· d·e CM·va-

lho. 
A Commissão ,não a.e.ceita a emenda. Ao artigo a que ella se refere, 

ê apresentada emenda substitutiva, que abrange itodos os fu nccionarios 
e empregrudos ·r,>ublicos civis effectivos da U nião, homens ~u mulheres, 
perten·centes aos quadros ·das repartições fed·e.raes. 

N . 7 - Onde convier: 
Art. 1. ° Fica estab·ele.ci-do des·de jlá : 
a) creação de uma .ca,de1'Il eta com o fim de habilitar os herdeiros dos 

co,ntribui.rites para o montepio ao rec,e1bimento da ·r,>ensão q ue lhes com-
peUr, de conformidade com o decireto n. 9•42 A, de 31 d·e o·utubro de 18·90 ; 

b) concessão de emprestimos aos contribuintes pan·a o montepio em-
quanto estes per.ceberem v-encirnentos dos cofores ,publicos ·na qualidade de 
emr,>regados a,N,ivos ou i'na.ctivos; 

o) .corn·promisso d·e fiança ;para alugueis de c•asas dos empregados 
aotivos ou i:nactivos. 

DA CADERNETA 

Al't. 2.• No pra.zo d·e .. 60 dfas, a conitar da data da publkação ou -co-
nhecimento desta füspos i.ção, o contribuinte para o _montepio ê obriga{io 
a promov·er e :\iqui·da r a habilitação de que trata o a;r tigo anteceà.en1te 
'lettra a. · 



krt. 3.0 O ;processo tlessa 'habiJ.itação é co.nstante da declaracão 
da familia do .contúbuinte, nos termo.s do art. 27 ·do éitaido decreto ~ n-
-inerb 942 A, dá cei'tidão do desconto ou .recolhimento ad·eantad amente 
da joia OU differenÇa destá e das Contribuições desco·ntadas em folha Oll 

· recolhi·das por nieio de guia . 
. § 1. 0 '8Í J10 fef<irido prazo '1.ãO fôr exhfüida â a·especthra certidão, 

Ô con-tri•buinte é obrigado à re.colhe.r adeantadamente, não SÓ a impor-
1;ancia da joia, co:mà ainda a das contribuições r eferentes aos empregos 

- q-ue tenha exerci-do, de conformid·Ml-e com os decretos, titulos ou porta-
'J-.iás de nonieações, que "deve.rã apresentar . 

. § 2. 0 No caso de não serem exhibi dos os mencionados titu!os, será 
-obrigado ó contribuinte a rec,1lher as contribuições re-lailivas ao emprego 
que esteja exercendo, qu!l;ndo entrar em •execução esta 1'ei, a contar . da 
data, em ·que teve vigor ó decreto n. 9412 .A, de •31 de -outubro de 1890, 
como si o mesmo contrfüui-nte tivesse si·do provido ou promovido naquella 
data. 

:Em qualquer das 'hy.potheses dos .para,g.ra;phos antecedentes, o con-
tr.!bu1nte, desde .que vosteriormen:te prove .que as .cont-rfouições anterio-
res já foráni descontauas ou .recolhidas, r.eceberá a .respectiva importan-
cia, pa,ra a ·qual não bórrerá vr-escripção . 

. Art. 4.'• Co-ncluidá a ·habilitação, de que trata ·o ar.tigo all'terior, 
o chefe da repartição manda.rá abrir o respectivo a ssentam ento, onde 
ficarâ lffiéncionada a ·exipedição de 'Urna cad·erneta que tomar-á, como o 
prQcesso dessa habil-itação, o numero de ·ord em do livro de inscripção e 
na qual se. lança!'á exteriormente, além .ao numero, o nome do contri-
buinte, ó da 1r.epartição e ó do mi'nisterio de que esta dependa. IEscriptu-· 

· rar-se--hão, á: direita, no corpo ·i·nterno da -cacl.erneta e em .fórma de 
·conta corrente, os nomes dos herdeiros, .nos termos do art. 27 do cle-
creto n. 942 A, e á esq.u·e.rda, os des,contos ou reco.J.himentos fe1tos so-
bre ord·enados dos diversos empregos exeTcidos velo co.ntribuinte. 

<Art. '5. 0 No .assen.tamento uo montepi·o se conUnua!'á a fazer, da 
habilitação e!ll deani:e, a escápturação elas occurrencia.s relativas ás pes-
soas da fami'lia cdo éo.ntri:biünte e aó desconto feito mensalmente em 
suas quotas e joi:as, . o que se transpor-tará .para a caderneta . 

.À!r-t. 6. 0 Os enipregad.os que s.ervirem nessa es.c.ripturação serão 
obrigados a fazer notas, á vista dos c·heqiues, no .assentaimento .das con-
tribuições a'escóntàdas. 

Art. 7. 0 Nos -cheques dé pagamento se mencionará a pagina do as-
sentamento ·do ·cont r.ibuinte. , 

Art. 8. 0 A caderneta a que se refere o a,rt. 1°; letra a, fica isenta 
de sello, quando fôr apresentada, •pàira ·os effeitos da expedição dos ti-
tulos d·~ pensão dé que trata b art , 11, 

DO l'UNERAL OU LUTO 

APL B.0 A' respe'ctiva repartição os herdeLros do co.ntribui:nte fal~ 
lecido, Juntando certidão de ob.ito, requere·rão pagamento do funeral ou 

· luto. Este pagamento ser.á effectuado 1mm·ediatamente, dispensando 
quaesq:uer formalidades da repartição que sómente se limita!'á a infor-
mar no sentido de serem ou não os herdeiros os que figuram na relação 
d.a familia do contribuinte faHecido. 

No referido assentamento deverá o empregado .info.rmante fazer 
.. nota do· num~ro- ·e data da certidão, do nome de .quem a vassou .e do dia 
. em_ que o 0'.bito occor.rera . 

· Paragrapho .uni.co; ''!.'ratando-se de repartição irnp.ropr.ia para fa-
zer taes pagamentos, c1everá en a, no mesmo d.ia em que fôr apresentado 



o· requerimento, junta r em officio, d'evtdamenl:e informado; o pro·cesso 
e .remetter 'á r.eparUção- competente para proceder de conformidade com 
este artigó-. 

Art. 10. .o quantitativo pa ra o fun.eral, desde que o· contr.ibuinte-
não deixe herdeiros ou estes se achem ausentes, poderá ser· adeantado, 
por ordem do <õhefe, a qualquer empregado da r.epartição· com· o· f.im- de• 
ser feito o f.uneral. 

DA PENSÃO 

Art. 11.. Os herdeiros do contr.ibuinte, jun1an:do a. caderneta, re-
quere.rã.o que s ejam expedidos os titulas de pensão do montepio. 

O chefe da repartição OU'Vir.á a. secção, que Informará sebre o es-
tado em que se achar: a caderneta . 

•Si esta não estiver com a ·escripturação em d.ia, deverá ser comple-
tada, depois de annexado o t}rocesso de -b.abilitaçã·o o u da expediçã.o dos 
titulos, tendo-se em vista a nota do fallecimento d'o co.ntri'huínte feita 
no ass'e'lltamento . 

Entii.o o chefe os mandará: expedir sem ·demora, remettendo-os· ái 
Directoria da DesI>eza Publica do 'Theso•uro Nacional na Capitar Fe-
deral, e ás àelegacias .fiscaes, •nos Estrudcs, para o fim- de serem imme-
diatame"Ute pa;gas as pensões. 

Art. 12. As r.epartições indicadas 1.ncluLrão immediatamente os 
pensionistas em fo.Jha, de modo que elles não soffü·am retardamento .n:o 
recebimento da pensão por mais d·e ·um mez, sob pena de responsabili-
dade do causador àesse retardamento . 

Art. 13'. Nas repartições, por o.nel e transitarem os mendonad-os 
processos, são o brigael·os t-o·dos os em1)regados ou funccibn.ar.i os, inclu-
sive os chefes, a .mencionar a data do recebimento e da .entrega dos pro-
cessos, afim de se saber a quem cabe a responsabilidade pela demora. 

Art. 14. As deleg-a.cias fi.scaes, depois :do assentamento ·e inclusão 
d-os pensionistas .em folha, enviarão os processos ·á .Directoria de Des-
peza Pu·blica do· rrnes·ouro Nacional para serem examinados, os quaés 
swbirão em seguida, como os·· demais, a despacho definitivo do Ministro 
da Fazenda, .nos termos do art. 31 . 

Art. 15 . No caso de se verificar que fôra f.ixad'a pensão maior ou 
menor, deverá ser feita a elevid a apostilla. 

Art. 16. O registro das despezas .que forem realizadas ser•á feito 
á poster-lori pelo Tribunal de Contas. 

DO EMPRESTIMO 

A.rt. 17 . O Governo fará emprestimos a todas .as pessoas que per-
ceberem vencimentos dos cof•res •P'llblicos federaes. 

Art. 18 . Esses emprestÍmos cujo processo é summarissimo, serão 
fei·tos a requerimento ela parte, ·que sómente ·poderá levantar quantia 
equivalente aos vencimentos Jiqu1el-0s de .um mez . . 

Art. 19. Informa.r-se"ha, a requerimento do empregado, qual 0. s.eu 
vencimento, liq'llido ele impostos, -ele- consignações, juro a pagar e debito 
existente, e o director da Despeza Publica, na Capital iFederal, os dele· · 
gados fiscaes nos Estaclos e os chefes de repartições pagadoras clespa-. 
charão sem demora: «Feita a nota na respectiva folha, pague-s_e,,, 

krt. 20. A' 'Vista da .nota exarada na fo lha, se effectua;rá o ;paga-
mento, pr.ececlendo. .á. v·er.ba a palav r.a - . adeantamento - ~ tinta en.· 
carna.da, '.Para que se não realize Il)ais pa;gamento no mez' seguinte, 



Art. 21.· Si o vencimento não chegar para solver ·o aJdea;niamento 
feito, a diffürença se desco.ntará no mez seguinte, de modo que o em-
pr.egado não possa te.r novo adeantamento ou emprestimo emqua;nto não 
Jiquidair o antei'ior. 

Art. 22. Pag.ar-se,hão, pelos emprestlmos ou adeanta,mento reali-
zados, dous por cento ( 2 % ) ao mez, como bonificação que reverterá 
para o fundo <lo montepio. 

DA FIANÇA 

Art. 23. Os vencimentos dos empregados publi.cos '.federaes pode-
rão serV'ir de f.iança pa;ra .pagamento de al-ugueis de casas <im que residi-
rem. 

,Art. 24. Feita a declaração escripta pelo empr.egado, o chefe da 
repa1'tição pagadora, .devidamente informado, despachará no sentido de 
se realizar o aJu.guel. 

.&rt . :2'5. .Com esta declaração, que será entregue ao empregado, o 
proprietar.lo ou seu representante .reqruererá á repartição competente 
que se faça nota na folha de pagamento, depois de entregues as chaves de 
sua casa ao mesmo empregad0, que .passará recibo da. entrega destas . 

Art. 26. A repartição no•tará immediatamente ' a fiança na folha, 
sob pena de multa de tres d"ias de vencimentos, .imposta ao -causador da 
demovà, -que possa acarretar preju1zo ao p·ropri·etario <la casa. A impov-
tancia da .multa reverterá em favor do montepio . 

Art. 27. Pela fiança prestada serão de,scontados mensalmente dous 
por cento ( 2 % ) em ·beneficio do montep.io no acto do pagame-nto dos 
vencimentos do empregado. 

Art. 28. O pagamento do aluguel só será effectuado ao proprieta-
r.io ou ao s.eu procurador. 

Art. 29. Cessa a fiança: 
a) com as declarações do proprietario de que não preci-sa mais 

della; 
b) q uando decl·a-rar o proprietario que lhe foram entregues as cha-

ves, no dia que e!l.e determinará, sem o recebimento .ao rultimo aluguel, 
afim de se fazer calculo para o pagamento do q,ue é . devido; 

e) desde que o propriet.ar.io -confesse por escripto o recebimento 
das- chav.es e o .pagamento integ.ral do aluguel . 

.Em .qualquér ·das hypotheses .das letras b e e o empregado pod-er·á 
requerer cessação da fiança, observadas taes declarações. • 

Art. 30. No caso de falleci.mento do empr·egado, responderá dahi 
em dea·nte pelo aJu.guel da casa a ·pensão ao montep.io deixada aos he.r-
deiros emquanto Tesidirem ·na .mesma casa. 

DISPOSIÇÕES PENAES 

Art. 31 . O fu.nccionario ou chefü, conse1·vando cm seu poder pro-
c-esso de pagamento de funeral ou luto e de pensão por mais de quatro 
'dias, pag)lrá multa de dez dias de vencimentos, que reverterá ·em bene-
ficio do montepio. Não ·haverá· a.ispensa dessa penalidade, que será man-
dada executar por ordem ao Minis·tro da Fazenda a cujo estudo s-ubirão 
todos os -processos simplesmente para despacho final dessa execução. 

Art. 32. Incorrem em responsab.ilidade -cri-minai os empregados 
que asslgnarem, ·como •testemunhas, dec!aràções inverídicas ªª familia 
do éontrLbu.ln11e. · 



DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 33. Para expedição da caderneta, que contel'á 30 folhas em 
quar.to de pape'! commum, o contribuinte recolherá a imp01'tancia de 
cinco mU l'éis em favor do fundo do montepio. 

Art. 34. No caso d·e ·extravi·o .aa caderneta será, a requerimento 
do contr.ibuinte, .expedida se.gu.nda via pela qual pagará igual quantia. 

Art . 3,5 . Para occorrer ao pagamento da impressão das caderne-
tas, deverá s er classificada a despeza como - receita a annu.Llar, no 
capitulo - montepio dos .empregados publicos . 

.A.rt. 3•6. As cadernetas serão reco1hidas •á thesouraria •geral da 
repartição pagadora, que estabelecel'á um livro para sua esoripturação·. 

Art. 37 . QuaLq.uer pessoa, sem procuração e .para adeantamento 
do processo, poderá .requerer O· pagamento do .quantitativo par·a o fune-
ral ou ·luto e a expedição dos titulos a que. •tiverem direito os herde,iros 
ao· co.ntribuinte. 

Paragra.pho unico. 'Sómente poderá receber o quanti•tativo para 
fun eral ou luto ou a pensão, quando se acha.r habilitado. com procura-
ção. 

Art. 38. Nos cheques •J.e pagamentos ·se inenCionarão os descontos 
feitos, que serão es·crip1:urados em balanço sob a denominação .cj o nu-
mero do montep.io, destacando-se .cada ·receita de - Juros - de _:__ 
Fianças - e ·de - .Multas, af.im de se 'V·erificar o resultado annual. 
dessa .renda. 

Art. 39. Os empregados não poderão fazer emenda, nem rasura 
nas c·adernetas, sob pena de ,perda de um mez de vencimentos, que re-
verterão ·para o montepio. 

·ParagTap1ho !Unico. N:o caso de havey engano em alguma da:S notas, 
numeradtis ·em o"rd.em, .poderão resalyar em qual.quer nota posterior, que 
sená então visada pelo dhefe. 

Sala das •sessões, li4 de novembro de 1912. - 'Netto Campe!Ío. 
A ·emenda •Óontém diversas partes, ;providenciando sobre a ci·eação 

de urna •caderneta com o fim de hrubi!itar os herd.eiros dos •contribuintes 
ao receibirnento da . ·pensão, sobre a concessão d-e .empresbirno;; aos con-
tnibui:ntes e por ultimo creando o ·comopromi·sso de fiança para alugueis 
ele ·casa a;os empregad:os .a:ctivo.s ou inaotivos. 

A emenda •contém materia importante, r.eveland.o da parte de seu 
autor o lo·uvavell pro.posito de . fa:cilita,.. a:- 11abilitação dos ·hel'deiros. d!is-
pondo tambem sobne o emprego dos fu.ndo.s do montep.io e m emprestimos. 

A Commis.são, entretanto, pensa qu.e a emenda, tal qual está reC.·igida, 
não deve se·r acceita. 

'Nas emend.ais da Commissão está reg<ulada a a:pplicação dos fundo,s 
el o montepio em 'emprestimo.s aos contribuintes e em apo1'ices da- füvida 
pubJi.ca, .a.e aocôrdo ·com o I'egulamento que fôr exepeC:id.o, .pelo Governo. 

Sendo cmada a directoria de . seguros e montepio subordinada ao 
Mill'i stro ela Fazenda, o rnovim'ento da institu-.ição constará de escripta 
es;p.ecia l .que apresentará todas as necessa1,ias .garantias C.·e seguranç.a 
que a creação da caderneta tinha por objecto . 

Dispositivos ~·arios e d·e real utilidade 'constantes da ·emenda já 
estão regulados pelo de,cre•to n. 442 A , de 31 de outu•bro de 1890, em 
partes .que não. são revogados pelo projecto em C.iscussão. 

Ond•e convier : 
Art. A j·ustifoi.cação ,produzid a no .Juizo Seccional .para habi<litação 

de he rdeiros, nos .termos do <lecreto n. 3 .. 60,7, de 10 de feVel'eJiro de 
18!t.6,- d·e que trata a segunda parte ·do a.rt. 28 cfo decreto n . 9142 A, d:e 



3·1 ,de outubr-0 d<:i 1890, é sómente exigivel qua:ndo, ,para complemento da 
declaração da familia feita pelo contrirbuinte, não se p_ud1er ;provar por 
meio de documento prnblico ·ou d·e cer.ti.dão extrahida de cartorio ou re.par-
tiÇões pubJi.cas, ou quancl-o os habilitaclo.s preteTuderem 1provar o -contrario 
do que houver . sido ceclarado . 

Art. O sd1encio na declaração de que os benefíciaveis não <:ixer-
cem offi.cio ou· empr·ego ,pu•biico, -não 1percehem pensão -d os cõfres. ,publi -
bos; nãd vivem separa<iüs sem consentimento do contribuinte e não serem 
d1es~10J1estos, imp-orta em a· negativa ele taes circumstancias. 

Saia das sessões, 114 de novembro d•e 191·2. - Netto CampeHo. 
O pensamento da -emenda na primeira parte é fa'Ci>Htar a ha·biiita-

ção dos rrnte1'Elssados á pensão do m:ontepio e neste ponto amplia as dis-
posições conti.das no .a.ecreto n. 912 A, de 31 de outubro de 189.0. 

A C-0mmi.ssão a-cceita a emenda na sua primeira parta, enten-
dendo que deve ser rejeit!l!cla a segunda parte. 

Ao art. 10: 
Diga-se - E' obrigatoria, -em 'vtez de f!l!cultativa a inscri;pção no 

montepio. 
Ao art. 30: 
Dirgia-se - .São instituidores, -em vez de inscriptiv-ei!s. 
Ao art. 4°: 
Elimine-:se do 4<> o acve1~bfo - facultativam.ente. 
Diiga-se no § 8° do mesmo arügo o seguinte: ·o pensionista é obrf-

g!l!do a contribuir mensalmente com 3 °J 0 , da quantia a receber, p!tra o 
fundo 'Cl.ô montep·io .. 

Ao art. 7°: 
Substitua-se .pe lo seguinte: de todo o fundo do montepio far -se-h

0

a 
caixa de. empresV!mos em favor dos dnstituidores, assim como c·os ,pen-
sionistas, a ipr.azos de tres, seis ou 12 mezes, juros d•e 8 °J 0 ao anilo, 
comta·nto que a quantia consi1gnada á amorti-zação -d o empr-estimo não 
ex,ceda por mez a m etad-e dos vencimentos do -funccionario instituidor, 
ou a metade c:-a 'quantia mensal que o p·e'.!lJs ionista tivei: -ddreito, :para 
amortizar o seu emprestimo. 

§ Nas folhas d·e pa.gamento --dos füncdonarios só se admittir:l, des-
contos para ipagamento -dos ·emprestimos tomados ao fundo do montepio 
pel·o1s institui-dores; da mesma sorte que nas folhas de ,pagamentos dos 
pensionistas 1pela quanti;,, ad·eantada pelo fundo do montepiio . 

. Ao art. 8°: 
Substitua-se pelo seguin~e: no novo regul•amento que o Poder Exe-

cutivo decretar na fórma ªª presente lei, attrib-uil1á a funccionarios da 
escolha. e 1desi.gnação -do Ministro ela 'Faz·enda, a escripta e ger·encia do 
montepio aqui no Thesouro N!!!e>i-ona;I, sinão nas suas d·elegacias, confe-
rindo a taes funccionanios em juntas, gratificações acldictonaes, ôeduzidas 
do mesmo flmdo do montepfo 'qu-e !l!dmini.strarem. 

Ao art. 90 substitua-se peilo seguinte: 
Ois pensi-onistas ele montepio são ex-clus>iva;mente as se.gulntes .pes-

soas naturaes: · 
ct) a n1ulher, ·durante a viúvez ou marido val-etu·clinari'o; 
b) filho·s de l!1'enor idac·e; 
a) f,i~has ou irmãs emq~1anto .solteiras; 
d) filhos aleijados ou dementes, embora na maforidad-e; 
e ) netos orphãos o·u nas condições da letra cl, deste par!l!grapho; 
f) •paes ou avós em situação .preca1•ia. 

, Dentre e•sta.s IJ)es·soas, o instituidor terá Jfüer'<fad·e absoluta para es-



colrher uma ou mais pessoas a quem attribuir a rrensão integral ou re-
rrartida, declarando por seu .punho no livro de ins·cl)ipção do .monteip1o, 
as-sim como, a to-d o o tempo, si quizer :fazer nova deCJlaração noutró 
sentido. 

§ 1. 0 Sii mais {le u111 instituidor d·esi1gnar uma só pessoa .para gosar 
pen.sões não rS•e ·admittil'á que ·o rrensioni,sta rece'ha mais de 4 :800$ an-
nuaoo, revertendo o e:iocedente a.esta somma para o fundo dü monteuifo. · 

§ e. 0 Não se daroá reversõe<s da pensão por morte, maioridade ou 
casamento de p•ensiünista, para outra .p·e&Sqa a.e sua familia ou paren-
tooco . 

S. S., 1'4 de novembro de 1•91,2. - Erko Coelho. 
·No reforen te ao art. 1 ° : 
A Commissãü não acceita a emenda., ·entendendo que o ,caracter 

faculta.tiva do instituto melhor se coaduna com o 1'8g1lm-:.- e :·com a 
feição libeí·al da nossa Constituição. 

No ref•erente ao art,. 30: 
A Commissão não. 1p.ercebe vantagem na modificação.. Não ~rn ne-

cessWade da a;lteração pra:posta na emenda . 
No referente a;o art. 4°: 
Não tem ra,zão (le ser ante as emendas sobre joia e pr.emi·o dos 

pensionistas a.presenta.d as 1p·ela Comm·i:ssão . 
Na referente ao ·art. 7°: 
Está a ma teria regulada em· emenda a.presentada pela Cotnmissão. 
No r eferente ao art. 8º: 
Reg,ula a matenia emenda da Gommis1são. 
No r eferente ao art. 9°: 
O quadro dos benreficiarios co.nsta. da. emenda a,dditiva. da Com-

m.issão. 
Em outras emendais, limita o total <las p·ensões a.ccumuladas e fixa. 

o princ1p10 eia ·irreve•rsibilida,de da pensão. 
O autor ca emenda., . formula.na.a o quadro dos pensionistas, dá ao 

funoCJio·nario 11ibePda.d e wb·soiuta para es·col'her uma ou mai•s pessoas a 
quem attribuir a pensão; ·integral ou reparti·da. 

A Commissão, 1pTonu.nd·ando-se sobl'e· a emernda n. 3, respeitoµ os 
herdeir·os nec0ssarios, <leixanclo no funccionario a libendad·e de <lispôr de 
sua pensão, por seus dous terços, quando não· tiver mulher, filhos, netos 
oµ paes. 

Por esse motivo não pô-d·e ser wcceitá a emenda. 

!EMENDAS DA COMMmsli.o 

N. i - Ao art. go: 
De accõ1,cl o com a. nova or.ganização dü instituto e com o es.pirlto 

do art. 47 do deorcto n. 9142 A, de 31 de outubro d·e 1'890" será em regu-
lamento estipulado o abo·no <l·e 200$ para funeral ou luto. 

Entende assim a Gomm•issão d•ever s1er o artig-o suppresso 

N . 2 - Ao art. 3.0 Su:bsti.tua-se pelo seguinte: 
São inscriptive>s os funccionarios e empregados 1p·ublicos civ>ls da 

União, home·ns ou m·ulheres de id·3.de não ·ex·cedente a 50 annos. 
§ 1. o Para os effeitos da ins,Cll'i1pção d e funccionarios que não per-

cebem do TheisotJoro, s·ervirá de base a. lo·tação do offk1'0, ·cwben.do ao coh-
tribui·nte recolher mensal e ad·ia.nta·damente aos cofres do montepio a. 
contribuição. d€vida. · 
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§ .2.º Tendo o f.uoccionario completail'o a idade de 50 annos, a sua 
promoção não se1'á nevada em conta para o cal•culo da ,p•ensão. 

N. 3 --..., Ao art. 5. 0 Substitua-se: 
Ca·be!1á ,pensão aos ·b.enefidarios do funocionario fallecido com exer-

oicio ef.f.ectivo mirnimo de um anno. 
Paragrapho 'Unico. A pen1São do monrepd-o monta1>á ao terço dos ven-

cimentos de inscripção e · promoções. 
•Seu valor não exoederá a 4 :.800$000. 

N. 4 - Ao art. 16°: 
A es·cripta deverá se fazer para os novos e actuaes oontribulntes. 
A Commissão em emenda a;d•fütiva fixa ,pessoal d•estina:dQ a tal s·er-

viço e assim entcmd.e que deve ser o artigo suppresso. 

N. 5 --' Ao art. 7°: 
A m·ateria do artigo é de -0utra fórma regulada em em•enda additdva. 
Não ac.ceita assim a Commissão o artigo q'lle entende dever ser 

supprimido. 

N. 6 - Art. A' vi<I.1va ·ca!be11á toda a pensão si não houver filhos 
ou neto.s .benefidarios, caso ·em que lhe caberá meia pensão. 

Al't. A outra metacl-e <la .pensão ou. toda esta, si não houver v.i•uva, 
. set'á igualmente repartida entre: 

a) fil'hos dnv·alMos, inter·di.ctos o•u menove.s de 21 annos; 
b) fiJ,h as solteiras ; · 
e) fi1has vi·uvas pobres e seus fiN1os invalidos, interfüctos ou me-

nor.es de .21 annos e suas fiJ.has soltei!I'as. 
d) netos i·nvatidos, interdiotos ou menores de 21 annos e netas sol-

teiras, 01'phãos de .pa.i e mil!! ou onphãos de pai, filho elo fUnocio-
narlo. 

§ 1. 0 A quota infü.cad·a em e se dev·erá entender igu•almente repar-
tida entre a .fiJrha. viuva e seus fHhos ·indi•crudo•s, caJbendo áquella meia 
quota. 

§ 2.o Aos netos iindicados em d cabepá; igualmen1e r epartida, a quo-
ta que tocaria "'º ascena.ente, consideramo '!'ilho 

0

bénefici ario. 
!Art . Si inexistentes viuva, filhos e netos indicados, caber.·á a 

pensão, igualmente repartida, ao pai e á mãe do furnccionario ou a •qual-
quer delles, em faita do outro. 

A.rt. Em falta de .pai e mãe a pens ão passará, por seus dous 
t erços e igualmente repartida, a 

a.) irmãos ·invalidos, i.nterdictos ou menores 'd·e 2·1 annos; 
b) irmãs solteiras ; 
e) irmãs viuvas pobres e seus filhos,. invalidos, interdictos ou me-

nores de 21 annos e suas filhas soUeiras; 
ld) sobrinhos •únvaJtdo.s interdictos .ou me1wres de .2.1 · arwos e ·sobri-

nhas .solt€iras, orphãos de .pai e mãe ou orphãos 'de pae, Irmão do 
funccionario. 

'§ ·i-. 0 A quota indicada em e se devel'á entender igualmen·te repar-
tida entre a irmã viuva e seus filhos .indi·cados, cab~do â;queUa mela 
quoita. 

~ 2. 0 Aos sobrinhos ú nfüca:dos em d caberá igualmente repartida, 
a ·quota ·que tocaria ao ascendente, co.ns,iderado irmão berneficlario. 



N. 7 - Art. Extiugue-se a .pensão: 
a) do beneficiaria que fallece ; 
b) da viuva, filha, neta, irmã, sobrinha ou ·mãe do funccicinario que 

se casavem; 
o) do filho, neto, irmão ou sobr1nho que se tor.nar maior ou que, 

maior e invalido, deixar de o ser. 
Al't. Reverterá ao montepio a pensão a que não corresponder be-

nefici.ario. 
· Art. Para os effeito.s qos ar.tigos antefi.ores são equiparados aos 

legitimas os beneficiarias nuturaes legalmente recornhecidos. 
Art. As pensões pod·enl ser accumuladas até o maximo de 4 :800$ 

annuaes . 
Art. A' familia do fuhccionario - mulher -,-- .caberá pensão na 

fórma estabeleci·da nesta lei. 
Paragrapho un'co. Ao marido só <0aberá ·pensão, si for invalido ou 

sexagenario . 
·Art. E' facultada aos actuaes contribuintes .a renuncia . ao mo.n-

tepio, r estituindo-lhes o Estado as importancias de joias e conh:ibui-
ções com que houverem concorrido, para o que é o Governo autorizado 
á abertura ou ás necessarias operações ele credito. 

P .aragrapho unico. A r enuncia,. para que produza tal effeito, de-
v·erá ser notificada ao Ministro da Fazenda, dentro de seis ·mezes a 
contar da data desta lei. · · 

·Art. O Estaido entrará para os cofres da Lnsütuição - em di-
nheiro ou · apolioes de 0 o/o - com as somma s necessarias á garantia 
das pensões decorrentes do decreto n. 942 A, de 31 de outubro ·d<i 
1890. 

·Art. Os fundos da inst'.tuição, exclui dos os destinados ao paga-
mento immediato de ·pensões, serão applicados em : 

a) apolic;es da divida publica geral; 
b) emprestimos aos c onrtribuintes ou outras operações, na fórma e · 

nas (!ondições que o regulamento estipular. 
Paragrapho unico. Taes fundos e ' .sua renda constituirão uma ·cai-

xa es·pecial, a cargo da directoria a que se ref.ere o artigo seguinte. 
Art. Fica creada, subordinada ao . Mi·riisterio da Fazenda, a Di-

reÇ1toria de Seguros e Montepio, a que serão affectos os serviços .a car-
g·o da actual inspectoria de is·eguros e os regulados por esta lei. 

§ 1. 0 Essa c1irectoria será dividida em duas :secções ~ seguros -
e - . montepio - respectivM!le:nté e terá, além dos cargos •que vigoram 
na citada ins·pectoria , mais o.s seguintes: 

Um dirnctor, com os vencimentos annuaes de · a,ewito contos : de : 
réis; 

Um consultor juridico, cargo a substituir o actual de ln5peçtor de 
seguros, com os vencimentos annuaes de dezoito contos de réis; 

Um guarda-livros ·Com ·OS vencimentos a:nnuaes de . nove contos de 
réis; 

[)ous escripturarios com os vencimento·s annuaes cada um de seis 
contos de réis ; 

Um thesoureiro com os vencimentos a.rmuaês de nove contos de 
réis; 

Um fiel de thesoureiro com os vencimentos annuae.s de quatro con-
tos e oitocentos mil réis; 

Úm continuo com os vencimentos annuaes a.e dous contos e quatro· 
centos mil réis. , 

§ 2. 0 Os funccionario.s da secção do montepio serão .pagos pelos 
fundos da. insU.tuição, que annualmente recolher·á ao 'Thesouro as im-
.portancias dos r espectiv os vencimentos. 



.Á~t. Para immediata execução -desta lei é o Governo autorizado 
~ ab/:lrtura ou ás nece.ssarias operações _de {!redito. 

Art. Os actuáes -contribuintes ficam is·entos do pagamento de nova 
jo-'.a de inscripção para a gara ntia das ·pessoas instituidas aM' !l1 d&ta 
desta lei. · 

!Sala das Commissões, de dezembro de 1912. ~ µomero Ba,zJ·tista, 
Vice-pre.sidente. _:_ Gcileão Carvalhal, Relator. - F'eUx P(J)(}heco, ven-
cido, ele accôrdo com o m·eu voto anterior, por ser Óontrario á insti-
tuiçã!o do :mcmtepio. - A11<t>onio Carlos. - -·;p,ereira Nu~j-es, venckio qua,n.-
to a emenda firmada pelo Deputado Er'co Coelho sobre- a obrigatorie-
dade do montepio. - Caetano de Albuquerque, com r~stricções . · - Jo-
sé Bezerra. 

·INT'ER.P·RIETAÇ/(O DO AVISO N. 61 OE 1892 

,<\.-~ controversias que se t eem originado das di.sposições dos arts. 31 
~ 37 ·do dccr-eto n . 94•2 A, de 31 d•e outubro de 1890, r eclamam da -uarte 

P1•9jecto 
Anton·io Carlos 

avi-so n. 6.1, ide 12 
Tribunal de ·Co11tas. 

do <Poder Legislativo uma lei que, interpretando 
as dtadas disposições, ponha termo ás duv-ldas e 
jncertezas, com a.s •quaes - em regrra - o .pre-
judicado 'é o i.-nieresse publico, isto é, o '.l.'hesouro. 

C!'emos -que a unica interpretação expressiva. 
do pensamento do legislador, é a •que consta do 

de _ março ele 189.2, invariavelme•nte seguido pelo 

/Sustentando-a, produziu o Sr. Dr. Edmundo Muniz Barreto, emi-
nente anin;istro do Supr-emo Tribunal -Fed<eral, . considerações _vallosas, 
das quaes resalta, {!Om a n;iaior clareza, o esp'rito que realmente dima-

. na do texto legislativo, o -pensamento -qu e nelle se contém ., que uma 
lei .interpretativa proclama1,á_. 

Eis as c0nsiderações do illustre· jurista: 
A µnka intel\pretação qqe 'traduz o verdad·eiro pensamento do le-

gisla,der respeito •OS arts. 31 e 37 -do ·deci·pJo n. 942 A, de· 31 d·e outu-
br.o ·de 1890, •que consulta o seu espirito ,e harmoniza essas dlspos-i-
ções, é a que se enco:qtra no av:i•so n. 61, de ·1-2 -de março de 1892, se-
guido pelo Tribunal de •Contas, segundo o rnaxirno da pensão de mon-
tepio que pôde d;,ixar o funccionarlo publico é ele 3 :•600$, embora o seu 
ordenado seja sitp.erior ao dupfo dessa quantia. · 

·Cad.a funccionar'.o concorre mensalmente -com a importancia de u1n 
il4a do seu 01'Cl:ena,do (decrete -cit., art. 12), e nos doze prlme-iros meze·s, 
com a importancia de mwis iim. dia em cada mez, .a titulo de joia (a.ir~ 
tigo 14~ . 

iNessas contribuições e o mais que v em enunciado nos ns. 2° ao 
8°, do art. 2°, do decreto formam os fundos da instituição do mopte, 
p10, para o qual são obrigados <" concorrer mesmo os funccionarios que 
não .tiverem paren;tes em condições de receber ·a pensão. 

Toclos os. fit.nccionarios ·contr-i-biiem indistlnctamente para a manu-
tenção d·essa instituição. :Mas, não bastando, para assegurai-a, os fa-
ctore.s especif'caclos no alludido art . 2°, o legislador, s•em pre6µdicar o 
fim para que foj o mont@io cr-eado, prescreveu p1·ovidencias aomple-
rnent·ares, em ordem a impedir que ella se tornasse demasiadamente 
onerosa para o Thesouro . Enitre estas medidas está a áo· art. 371 nQ 



.qual o legisla,dor, tendo bem presente a regra geral d.ó art. 31, esta-

.tuiu: .1°, que. os ~en&ionista_s comstwi:ites do .art. 33, paragrap·hos 1 á 5, 
J1,ão _poderão pe1ioebe1· matis que 3 :'600$ memiaes, atinrda que te(nhcim di-
?16\ )to a mafs de uma pensão; .. 2°, 1que os parentes indicados no § 6° des-

. se artigo, quando ven)ia a caber-lhe pensão de mais cz·e uma proceden-
cia, terão dire'.to . sóniernte ,li mali.s a·vu_Macla, respeitctdo, é .bem de v.er, 
_aquelle , limite: · 

Estatuindo, no art. 31, que a «contribuição corresponde pensão, n a 
importancia da .metade do oriclenar:lo», o legisl&dor não estabele·ccu uma 
regra absol'U!tia, quer quanto á correspoooancia, .quer quanto á prov.or-
ção, mas tão sÕinente uma J."egra gera_!, itanto que: a) nem a to.da con-
tri.bu" ção corresvoncoe .pensãp ; ba·sta que o funccionario não tenha pa: 
rentes c lassificados nos varagraphos do a rt. 33, ou nos arts. 3,5 e 36', 
para que (lssa correspom'leneia se não dê; elle contribu e;- e, entDetanto, 
não deixa pensão; b) o contribuinte .tambem. nã0 deixa pensão, nem 
pai1te della, se o pai-ente, a quem a pensã9 tgcat já tiver oiitra ou ou-
tras, na importancia de 3 :1600$ ._anin.ucres (.art. 37, princ.) ; e) os .paren-
tes indicados ao § 6° do -art.. 3;3, ainda ·que a -pensão mais avultada não 
attinja .a 3 :6.00$, não põi;Ie recaber oiitra, que lhes tenha sido deixada·; 
cl) que destes p•arentes .os sobrinhos menores e as sobrvwhas solteiras 
s-6 teem -direito á .meft.Clfle ,cl,a ,v ·ensão, cuja parte representem ( alinea do 
cit. § 6'0 ) ; e) finalmente, que da combLnação das referi<las disposições 
resulta que, mesmo ·para · os parentes mencionados nos paragraphos 1° 
e 15°, do art , 33, .a pq·o1YOrção da meta.ele do orden.culo :não prevalece, 
quarudo o ordenmdo do funooionario é SWJJ•eij•ior a 7 ~200$ annuaes. 
.. .Tudo isto foi calculadamente determi·nado ·pelo legislador, que, serrn 
descurai· o beneficio 'á familia .do .funocionario, não esqueceu os inter:esses 
do Thesouro Nacional. 

Assim fica feita a interpretação systemaitica das pr·ecita;das d.ispo-
sições legaes. 

E' absurdo admittir q ue o legis.la,dor, tendo limitado a 3 :600$000 a 
sonima das pensões deixadas a unw, só vessoa, para as quaes contribwi-
ram d ·iversos func,cionarios com as mensaU~Zacl'es e joias exigidas pela 
lei, ri,ão qwiz, entretanto, impor esse limite, no caso de ter havido um só 
contribiiin.te, cujas mensalidades e joias for.aro igiwes ou cité supr11rio1•es 
ã,quella. 

"l'ambem é a bsurdo aidmittir que aos ·parenotes, a que se refere o 
art. g7, § 2°, cabe, no caso de concurrenDia de v1ensõe.s, a pensão rn.ais 
a1J'Wltooa i;nesmo quando sup-erior a 3 :600$, e que os parentes classifi-
cados acima delles, e •que não soffrem a restricção da alinea do § 6° 
do art. 3.3, estão sujeitos ao limite do art. 37 princ. 
. Nã·o ; o limite •é para todos, trata-se de i;ma só pe?wão ou de mlllis ck 

umw, trata-se de parentes do art. 33, paragrap1hos 1 o e 5°, ou aiuda 
do art. 3·6. 

Exemplifiquemos . A /ilhei de um funccionario fallecido recebe 
3 :1600$ de pensão. Casa; não a pend·e (art . 34). Fallece seu marido; 
pelo art. ,37, princ., e lla não tem direito a receber a respectiva pen-
são, porque a somma de am.bas excecle de 3 :1600$000. 

Mas, si não tev·e o i.nfo1:tunio de perder seu pai, e a pensão que 
seu mari<do lhe deixa é suverior a 3 :·600$, a lei manda que se lh' a par 
gue! Não, o legislador não quiz semel·hante cousa. 

O â bsurdo augmenrta d·e volume quando se considera que, no caso 
do art. 3·6, não tendo os panantes a que elle se refe1•e direito a mais 
de iima vensão, nem ao menos á mais avu,Wada, qualquer que seja o seu 
·v-r11Zoi•, póde succeder que venham a receber, vor isso meS'lno qiie estão 
<nn vosição infei'111or aos oittros p(Oll'entes, mais de 3 :600$000 ! 
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Nem se arg\lJlllente com a circum.stancia de ser dé 7 :200$ o maior 
ordenado nQ MiniNe1:io da Fa,,enda, na data do decreto n. 942 A. Es-
s.a circumstanc1a irnnhum valor ,tem, porque, si o intuito do legisla-
dor fqsse limitar a somnw elas p ensões á meUade dJ mla~or omenado, 
não teria escripto 3 :600$, mas, metade :do mador ordenado: disporudo pa-
ra O futuro e sabendo. que OS· V'enoimentos podem sef a;ugmentaiclos OU 
d·imi1iiiidos, teria commetti<do simplesmente um dislate, 1 prefixando aquel-
la importa ncia. 

E;, 'tanto é ass'm que, seis ·füa.s depois · do decr~to n.. 942 A, foi 
promulgado ·pelo Governo Provisorio o decreto m. 9·56, de ·6 de novem-
bro, que mandou applicar ao Ministerio da Justiça .. <?. mon'tepio obriga. 
tbrio, ·creado por aquelle decreto, s<endo .considE)rados ; contribuintes, en· 
tres OlJtros .fu·nccionarios, os 1nagistrados fedemes, mul·tos dos quaes (os 
mint.stros do 1Supremo Tribunal Federal e o juiz da s,ecção do Districto 
Federal) tinham ordenado 9'Ullkfrior a 7 :200$ (decr~to n. 8418, de 11 
d.e outubro de 18'90, art. 331). 

\) pensamento do }egislador é' o q.ue consta e transluz desse.s bem 
c·oordena,dos raciocínios - Pondo cobro ás controver~ias e áis duvidas, · 
cabe ao CongreSISo Nacional affirmal-o, dando aos ·citados dispositivos 
interl?retação .authentica e definitiva. 

1E' o que acontecerá co.m a approvação do seguinte projecto que 
propomos á deliberação da Camara dos Ueputa;dos. 

O Congresso Nacional resolve: 
.Artigo unico. A {!is posição do art. .37 ·e seu paragrap•ho do decre-

to n. 9,42 A, d•e 31 ·de outubro de 1890, comprehende .não só o caso de 
pensões cumuladas•, como de uma unica pensão e institue o limite ina-
XJimo .para o mo·ntepio q.ua}quer que haja sido ou seja o ordenado do 
contribuinte. 

!Sa la d·as sessões, 16 de novembro ile . 1912. - A~itonio Carlos. 
Netto Oampello. 



FUNCCIONALISMO PUBLICO 

APOS'ENTADORl·A DOS FUNOCIONARIOS P·UBUCOS 

Ao conhecer do pro'jecto n. 91 A, de 1911, a Commissão de F'imanças 
assignalou que o seu .r>ri:ndpal titulo de .merito ·consistia na extincção da 

Pa.1•ecm• 
d·esigual dade existente, quanrt.o a prazos e. vanta-
gens, em a legisla-ção relativa á aposentadoria _dos 
funccicmarios . publkos. ( 1) -clci 001nm.issão 

· ele Fina.nça.s Obseryado o ·principfo .constitudonal da invali-
dez no ser v;ço da Nação, cabe evide:n•teme•11te ao l'egislador ordina.Tio es -
tabelecer praz'Os m.aio_res ou menores ípara, uma y.ez ,;encidos, ass·egurar 
maior ou menor v.encimem.to d·e inactividade ao fuil cc ionario que, no 
decurso delles, effectivamente exer.ceu cargos publicas. 

E é na fixação desses praz·os que o legisla(lor, ou, mais freque.nte-
rn ente, o 'Po{l•er Execu•t.ivo, tEm agido a r bitrariamente, implantando dis-
parid a des em meio da g1>an:.Je classe dos func;cionarios 'Plibli cos, garan-
.tLndo a uns va.ntagcns que a outros nega. 

A desigualdade aCJtuai' bem s e infere das muitas leis es01eciaes .-e-
lativas ao assumpto, em tão gra nd·e numero que ficou sensivelmente li -
mita.do· a uma orbita es treita o reg!J1nen insUt,ui do pela lei gera l relativa 
ao assum pto - o decreto n. 117, d e 4 de novembro de 1892. 

E&Se decreto, mamtenclo a •L r ad ição f irma da no Imperio, fixou <> ilTazo 
d·e 30 a nmos para a concessão ela a,posentadori a c.om ord.enaclo por inteiro. 
A aposentação com os ven.cimentos integraes - ordenado e g1'a•t.ifica-
çãb - dentro de prazos cur tos - era (lescon·lrncida. Si a i·nvalidez sur-
prehendia o .funiccion ario a n•tes de passa.d o esse prazo, a aposentador ia 
ass·egurav·a quota do ord ena.ão proporcio.nal ao tempo (l e serviço na. ra-
zão ·d.e 13Q po·r a.nno. Ao funccionari.o que se aposentasse co·nta.nclo maior 
tempo de ser 'l-iço .cabia receber o r.espectivo or·clenado e mais -5 ºIº (le gra-
tificação •por am n.o que excecl ess·e de 30. A·p6s 50 a1mos de effectivo s.er-
viço goza ria o fu.nccionarj.o, a pose.n•ta.nclo-se da tota lida.cle a.os vencimem1os 
_.ao .cargo·. 

O decre to geTal, 00111 todas as a lluclidas disposições, v igora a inda. 
para ·não pequena massa de .funccionari·os publtcos. 

Leis éspeciaes, •porém, 01,1, ma·is .propri a mente, d·ec retos do Poder Exe-
.cutivo; cuja .compet enc·ia - ê claro - só a.rbi'trari a me:nte pôde alcamçar 
a té aos preceitos dominadores do assum pto, têm aher.to exce<pções a e&Se 
decreto geral, insti>t.uimdo disposições J)a rUculares para cada e-lasse de 

·funccionarlos e concor rendo fortemente para jus tfica r a affirmação ·de 
illustre publiciS1ta patrio qua ndo, cdticanclo nossa legislação so.bre apo-

-Sifil~adoria, taxa-a d·.e cathoUca, tnco herente e i.njusta. 

Gamara 
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As exce,pções cread.as, .abrarngendo seguramente mais de m"t.ade do 
fu.nccion a lismo federal ·a que está reco.Rhecido o attri·buto ela aposenta.da -
ria, são as segu intes : · 

1. 0 Ministros do 'Su•premo Tribun a l F ederal, ma,gis!lTados e fu.n•ccio-
. na rios da justiça do D is tl'i·cto F ederal, juizes de seoçã.C( e age·nt.es d.iplo-
maticos. 

E' sHuação nM.av•elm.ente privi legiada a d.esses fu.n.cciornar ios no 
que conce rn e 1L apose-nta,doria . A.pós 20 a nnos de ef.fectivo exerci•cio de 
qua·esq uer cargos pu.bhcos, e não a•penas de~ses, pód.e ser pret endida a 
a;pos·en·tação com os ve ncimentos integraes d a a c•lividade. S i a aposenta-
çii:o occorre a1ntes cJ.esse t eqJ·po o f u.ncc ion.a rio, per·Celb.erá uma quota pro-
por C; io1nal a-0i.s venci.m·e.ntos i.ntegraes, não ao ordenado, confor1ne o nu -
m ero de a nnos de serviço. 

2. 0 Emprega.dos 'ªº Correio, f u.ncciona rios do Hos,pital Ce.fi•Lra l do 
Ex.er·Ci•to. 

O d e.c urso de 25 annos de serviço •publi co em qua lquer cargo firma ·o 
d'ire ito, .. em cas.o de aposentação aos vencimentos i:nteg'r.aes. S uccede.ndo 

~ ª apHsentadoria aintes cle+.sse tempo rec.e.be iiá o f uncciona rio quota pro-
por.ciona1 ao . .:; vencilnentos integra es na razão 112·5 por auno de. .. s·erviço. 

3.0 iDiredorns a.o T<ribuna l a.e Contas e do 'l1hesouro Na·cion a l, func-
Gionarios . da Justiça n o 'l'er rii~orio do A.cre, emprega,.jos ao Minisie rio 
dà ,Agri·cui.tura, f u:n.c;c-ion.arios da 1'ns.µe-ctoria F ederal de Obras contra as 
s e.coas, lfUl11CCionarios da I nspectoria de Portos, R ios e Ganáes . . 

A aposentaçã0 com to·Jos os vencimen tos •póde ser pretendida apôs 
30 annos de s·erviço .pu•b lico. Antes a·esse prazo, .na razão de 1 [30 dos 
vencimentos irntegrae.s, .por anno ·de serviço. 

4.0 L en t eG, substitu•tos, ad juntos e .m es t res aa Esc-ola Naval. 
Decor ri.d-os '30 amnos de serv.iço Bf.fectivo ou 36 de serviços geraes a. 

apose111tação terá vencimentos in!'egTaes. 
5. 0 •L e.ntes, substitutos ou u:irofessorrs dos estabelecim ornotos âe ensino 

s uperior ou secun:c a rio, cui a aposentação pôde ser pr E•l<m:lidà; com a to-
ta.Jidad•e dos vei11c im e11tos, a•pós túnta a nnos de serviço ef.fe.cti vo ou 40 de 
-serv'iços geraes. · 

Como se vê, são nun1 e1rosas as ·exc·epções1 das quaes provei.u, .c·on1 a 
a esiguaJ.da .J e i.nexpHcavel em o m eio da massa dos fu.nccio:n·ar ios pU'bH.cos, 
muitos ·clOis quaes de funccções sensiveln1·enrte a:nal·ogas1 encargo maior 
para o '!'besou ro. E ;,tá a hi se.g u_ramente um dos motivos de crescimento 
da de!;\peza de aposE•n.tados, considera.ndo, porém, o prin.c-ipal , em a abso-
luta a.u.'õc.n.cia de r igor na ver ifi-cação e ·aipreciação da invali d·ez que a 
lei f Únda rn enital exige para a con cessão ae t ão im portante benefi·cio. · 

ü · .pro jecto n. 91 A, v isou corrig i•r a div·eT-sid.a,d·e ·de prazos e· van-
tagens , exti.ng ui:n.ao os favores excep·cionaes a .jeterrninadas c lasses. I n-
stituiu e1l e, ,pai·a a a1;)0Setnado:r ia co.n1 ord enado e gratifi-cação, ou o que 
é o m esmo, .c.on1 os vencimen·tOG 1 o prazo 'd e 30 a nnos, garanti.elas ao .furtc-
cionario, em caso da aJJosentação antes ele decorrido esse tempo; tantas 
trfgessi mas _partes do ven<Cimen to to1t a l qu·an tos annos tiver ele serviço. 
Quanto a magõs.traclos e militares r espeiotou o p·roj ecto as leis especiaes . 

Em it t indo pare2er a r esp.e ito, no an.no passad o, a Commissão de 
F inanç·a.s opinou pela f ixa ,ção do •pr a zo c~ e v inte e cinco an nos, para o 
gozo elos ,f.e.nciJnentos int eg-raes elo ca rgo en1 que se dlá a aposentação e 
impugnou as excepçõ e.s m antUa s por .enite:ncle.r, q-uanto a e.sitas, ,que o i.n-
teresse do T hesouro, fPr iclo com a "red u.cção a 30 a nnos el o •pr.azo de C'i'n -
coent a que. para o fim dos vencjmen.tos i·ntegraes, v igorara pa r a g l'and e 
numero ·de ·f uncC'iona.rios1 só e.nie-ontrar.iã. comipe:n-sação satisfactoria se a 
r egra g.eira1 equ i.pa.ra cl ora a instituir Comi nasse a niipla e rigoro sarilenit•e, 
sem distihcção d:e classes . 



A . Camara dos Deputados, llomologandü. esse parecer, d.Hc!diu pela 
equiparação geral, su.bcwclina.nclo aos mesmos preceitos todos . os funccio -
narios. sein distin1cção a lgu1na, sejaim civi1s, sejam militares, 'd ivergindo 
apenas quanto ao prazo pa·ra o direi·to á 1total'i.d. acle de venc!mcmtos, que 
ella .fi><ou em tri.nta a nnos. A ex·cepção. para os agentes d!plomati.cos, 
que se ·lê em o art. 11 do projecto, tal como está red·igido para ter·cei'l'a 
discussão, só por equivoco pócle se r expH.ooda. 

Das emendas a 1nesen1 t.aclas .nesta discussão, e soibre as quaes a Com- -
mis•são é co nvocada a o·pinar, a lgumas :Lnsiste1n .contra a eq ui~paração, 
t erntando ma nter; em a nova lei, a disparidade a:ctual. 

São e llas : · 

EMENDAS 

N. 2 - Aü art. 11 : 
São exduidos elas clisp'osições d.esta lei os age.ntes diplomaticos , ma -

gistrados e iniHtares, cujas aposentadori as continuarão a ser reguladas 
por lei especia l. 

Haia das sessões, 15 de · d·ezembro de 1911. - Celso ·'.Bayma. 

N . 5 - Ao a rt. 11 : 
Depois d·as palavras : "ageni:.es ~iplomati cos ", accrescente-se - e os 

Ministros do Su,premo T·ri.bunal Fecl.e ra l. O m a is como está red ig.ido. 
1Sala das sessões, 15 ele dezemb1'0 de 1'911. - LiwdoltJ./io Oamcira, 

\ 

N. 6 - Ao .aiit. 11 : 
Depois d.as palavras : "a.ge·ntes di:plom.aUcos", accrescente-s·e: os Mi-

nistros dü su.premo Tribunal e os juízes ele s ecção. O mais como es'bá re-
cligido. 

Sala das s essões , 1 5 ele dezembro ele 1911. - Pecbro JVIoa.cyr. - fri -
ne7,, NI ciohcvclo . 

N . lÔ - Ao airt. '11 : 
Accr-esce•nte-se á pàJ.av.ra "di·pJon1 aUcos" - E mag·iSJtirados f'ederaes. 

- O. ma is com o está. 
Sala d·as sessões ela Calllarn dos Deputados, 15 de dezembro d·e 1'911. 

- Joêio ele Siq11.eira. 

N. 12 _ (in fine>' - Ao art. 4°, ,n, 1, ac·crescent.e-se.: 
Depois da palavra ".Nacional": e ele cairgos 10 ~.aes, p ro,v in,ci-aes ou 

estadoaes, indisHnctamente, µ.n t eriores á promulg1açãü da Consti~uição da 
Republica. 

Ao a:r.t. 11 accresce.nte-se, depois da palavra "cHplomaticos" : e os 
empregados dos Telegraphos, Correios e estradas de ferro f.ede raes. O 
ma is como no projecto. 

Sa la das sessões, 15 ele dezembro ele 1:911. - Jrine" JVIcwhculo. 

N. 13 - Ao a rt. n, depois da palavra "diplomaticos ", accresce111-
t.e-se : .m agistrado.s e •miJi.la1r&S, H ca!n.-clo ass in1 red igido o artigo: "São 
excluicios elas disposições desta .Jei os agentes diplomrulicos, magis trados 
e militares, cu ias aposentadorias co ntinuarão a s.er r eguladas por lc:!i 
espec'ial." · 



Sala das st-ssões, 15 de clezembro de 1911.. .- Irinen Mcwhado. 
A Cominissão, confirma.ndo-se no seu primeirn .parecer, o.pi.na, de 

rrovo, pa ra que dümi.n·e integralmem.te sobre toJas as elas.ses de funccio-
·na1rios o princip.iq_ da equiparação, já vencedor na C'amara. 

Examinando o a.ssum,pto no ponto ·de vista do interesse elo The-
·Souro., que é o 'ftdstricto 'á sua .competencia, a üommissão entende que 
os encargos da !Nação s.oHreriam 1vu.g.me11to si- fo.ssem ap.provadas, ao 
principio g>eral, as ·ex·cepções p.ropóstas. 

Desde que constf.tuem numero não tPequeno a .e funccionarios aos 
quaes só se perinitte presentemente a a.posentação com todo.s os V·enci-
mentos itpós ·50 a.nnos de serviços, o accrescimo do ónu.s será nota r ia; 
mas esse accr~scimo .será .compensado si . os funccionarios que ora têm 
a aposentadoria com os vencimentos integra;es antes de 30 
annas ·perdernm essa vantag·em ,para se subme-tterem ao imperio da nova 
d,ispos 'ção equ·iparaiélora. Com bons fundamentos affirmbu a Commissão 
no par,e,cer ele 1.911: «IPr·eCi·samente na s·ubmtssão d·e todos á nova regra 
geral está a supposição de que o 'Dhesourn não 1perde com a diminuição 
de tempo ·para os funccionarios não suje"itas a. l e1is especiaes . Desc·e que 
al:gumas claJSSes continua1n privilegia{Jas, Já. qua1nto ao tenvpo, já quanto 
ás vantaig1ens, notorio .será -p:::tra o 'Dhe.sou 1:0 o augn11ento ·d.e encargos, 
Esse aug1neinto não se veriJ:i1car.á, provav'elmente, si 'á diminuição do 
tempo µara isso corresponder o accrescimo quanito a outros". 

E11:1 taie1s tern1os não pôde a Co1nmissão conv ir na a1ppr0Fa.ção das 
citadas emen,da;s, sabre as quaes adüuzfrá a.inda a.s consi.clerações que 
passa a ex1pôr. 

A ex·cepção' rellativa a.os ministros elo Sup1•emü Tribunal, aüs ma-
gistrado1s da Juistiça .Fed•eral, aos Juizes d€ secção e aos agentes cli,plo-
maticos, V'i.sa a;ssegurar a esse:s funcciünar.ios o goz-0 ela totalicla.cle de 
vencimentos, no caso da aposentação, si contar·em 20 a n nos de serviços 
publicas', ·em qualq·uer .car.g·o. 

Restri.cta ao.s ministros do .Supremo Tribunal e com a condição do 
ef.fectivo exercioi·o nrnse cargo duTa·nte 20 annos, e não ,tambem em 
outrn1s cargos, a ex•cepção poáeria expJi.car-!Se pelo facto d·e que só em 

·i:da:de madura é 1possivel a investi.cfor·a qe tão alta funcção, para a qual 
é licita a designação ele pessoas que nunca hajam exerci·do cargos pu-
blicoo. 

Quanto aos outras .funccionarios a excepção não se justifica " ·im-
porta em favor dema.siadü, não concecli:clo na legislação ·d·e outros <po-
vos, mesmo daqu e!l' es que mais generosos se reve·lam em face do be neficio 

. rl:a aposenta.<}ão. O prazo de 20 a.nnos ele serviço .para o gozo de ven-
dmentos lntegra·es cleterminará seguramente que l1uccionarios se apo-
sentem •Com quarenta a.nnos de ida.de e a.M m enos, abusando, o que é 
freq·uente, da fa.ciHelMle e f r aqueza com que se reconh•ecce e attesta a 
tnvalidez p.ara o serviço ela Naçã-0 . 

1Rele'Va pond·erar quanto aos magistra,dos da Justiça do Di.stricto Fe-
dera.], que sua' a.posentação com veno'm:entüs to.taes estava subordinada 
até bem pou.co â regra dos trinta annC',s de ' serviço que o ,projecto adapta. 
Foi o cl·ecreto n . 9,2163, de .2.8 de dezembro ele 191'1, art . 7·6, § io (a'Cto do 
Poder Executivü), que estabeleceu o tempo de 20 annos, ampHanclo o 
favor a. to.dois os demais funcci011a1•ios d•a justoiça loca.!. 

E ' !Prazo demasiadamente curto par.a a concessão de tão grafl(".e 
vantagem, .como igual não se encontra; em le,g-.islação algums,. A li'bera-
lida.de d·e sem.elhante concessão bem se aquVla.ta ao SP. considerar que 
por am1os segu1'cJ.os, j'á no I-mperio, -já na ReipubJ.ica., a aposentação,, 
não com todo,s os vencimentos, mas com o ordena do, . só era permiftiela 
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no füm d·e 30 annos. Não sur.giram, ev id entemente, motivos no vos capazes 
de jusNficar tão raipida e profunda alteração, .com a qual é consideravel 
o 1prejuizo do Thesouro. 

A Gamara, entretanto, que conveiu na aJopção ela regra geral d·e 
equiparação, notou certamente .por equivoco; a exclusão dos agentes di"-

t plomatlcos. A Commissão ins'.1ste pa.ra que tambem elles fiqu·em sujei.tos 
ao principio geÍ'al, e nesse senti·do offerece a segu1nte emenda: 

Ao art. 11 - Sup:prima-se. 
A excepç.ão que se propõe para o.s funccionar-ios c~a Oentral e do 

TeJe.graiphQ não lhes aoarreetaria vanta.gens. Quanto ·aos da Central o 
prazo ap6.s cujo decurso a!·cançam elles, aposentando, v·encimentos to-
taes, é. · justame nte o de 30 annos. (Decreto n. 8.610, de 15 de março 
ele 1911.) Qu anto aos d<:> Telegra1pho a a;posenta,cloria ordinaria é re-
gida pelo a.e.ereto n. 117, de 1"892, isto é, Rpós 30 annoo de s erviço, ao 
funccionario .qu e aposenta só cabe· o ord:enooo por i:nte1iro. Para a apo-
sentiLdor ia extrao1,dinaria, não só de e mpreg·ados do Telegrap1l10, como ela 
Central, Corr eios e ôe quaesquer outros, o proj•ecto esta.tue o d 'sposto 
no art. 2°, § 1°, J.'\Lta.ncl-o para o caso alíi previ-sto a pei:cepçR.ll dos ven-
cimentos integraes do ca1\go. 

A exe.cepção em favor d-os militares i;nportaria em manter para o 
Thesouro os encar.gos resultantes das actuaes le'1s de reforma. 

Esses enca rgos bem se aipuram em o ·cotejo das disposições vigentes 
sobre os vencim1ento.s {la ·actividade e as que regulam a situação da re-
forma. 

E-is a,ctualmente os vencimento,s integrae.S da ef.fectiV'lda,cle, cal-
cula1dos por mez, se1ga11;do a 1-ei n. 2.·290, de 13 ele dezembro de 1910: 

2• tenente ..... .... ...... . ....... ... .... .... .. ..... 1 • ••• 

1° tenente, .. .......... .. . .. .. . ... . "" ............. .. .... . 
Ca.pitão 1 ••••••• •••••••• •••••••• • •••••••••• ••• ••••• ••• •• 

Major .. .. .. .......... . . . .... . .... " · .-... .. ..... ........ . 
T.enen te-coronel .......... ... .. . ...... ..... ....... ... . . . . 

.coronel ........ . ...... . ...... ...... . ............ .. .... .. . 
General ci·e bri.ga;da . . . .... .. .... ..... ............. .... . . . 
General de divisão .. ......... ......... .............. . ... . 
Ma1•ee1hal .. ... . .......... .... ... .. .. . .. , . . ........ .. . ... . 

450·$000 
5\75$00"0 
750$000 
950$000 

1:200$000 
1:450$000 
1 :'900$'000 
2:350$000 
2:800$000 

Os venoimentc;s d·e reform~ variam cori·forme o tempo de serviço 
entre os llimites de 20, 25 , 30, 35 •e -40 anno~ • . nos termos seguintes: 

Vencim.éntos {!e i•eforma com me·nos de 2·5 annos de serviço: 
(.Leis ns. 61418, de 18 de agosto de 185.2, e 2.2190, d•e 13 de c'l-ezembro 

de J.910, art. 13) - Reforma por invalidez ou IPOr máo comportamento 
habitual (<art. M7, <lo Cod<igo Penal {la Armruda, a•ppr9va,do e ampl!adc 
pela foi n. ·612, ·de 2·9 de setembro d:e 18919) .: Tantas vi:gesimas quintas 
partes do so1do simples q·uantos for.em os ann os de serviço. . 

V·encimentos mensaes {la reforma com 2·5 annos de serv•iç.o : 
(Lei n . 2. 290, {!•e 13 de dezembro ·de 1910, art. 13) - Reforma 

vol·untaria - Soldo simples: 

2• tenente ..... . .. ........... . . · .................. . . .. . . 
1° tenente . .. .. .... . ......... . .................... . ... . 
Capitão ... . .. .. ....... ..... .. . ... ............... . .. . : . . 
Major . . . ...... . ......... • .... . .............. · .. .. .... . 
Tenente-·corortel .............. . ....................... . 
Coronel ...... .. ....•. ., . ..•.•.. .. ... ... . ...... · .. ...... . 

300$000 
3·83$333 
500$000 
633$333 
800$000 
966$666 
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Genera l' de brigada .. ...... . ..... .• ; ... .. .. ...• .. .. . .... 
General de cHvi,são ....... . . . ... . . .. .. , .. . . . "· ..... . •... 
Marec'll>a;! ....... ......... ... ... ....... •. • . •.••• -• ••••• J, . 

Ven<:>iment o,s ele r eform a ·com 30 a nnos d·e ~erviço: 

1 :12 6.6$66.6 
1 :5 5·6$6·6 6 
1 :8•616$•666 

(Alvará ele 1•6 de dezembro de 1790, r esolução ele 20 de cl ezembro f 
de 1801 e art . 13 da le•i n . 2.29·0, el e 13 tie cl•ezembro a.e 1910) - M en-
salmente - .SoMo s imples mais tantas vez•es 2 °/ 0 sobre o soldo quan-
tos annos execeder de 25· e g raduaç.ão do .poi;to imme•di.ato,üsto ê, 0 
sol·clo mal•s 10 o/o . 

2° ten·ente . ... .. ...... . : .. ..... . .. . . 
1° tene·nte ........ .. . ............ . . . 
Capitão .... .. ...... .. ......... . .. . 
Ma jor .... . .... ... . . .. . .. . .. . . .. .. . . 
Tenente-coron~ .... . . .... . •. ... .. . 
Coronel . ." ... . ...... ... . .... -. . .. .. . 
General de brigada ...... .. . .. . .... . 
General ele div' .são .. . .. . . ... .. .. ... . . 
Marech a l .. . -. · ... . .... · .. .. · .. .. . ." ... . 

300$000+10 o/o 
·383$333+10 o/o 
500$000+10 o/o 
633$333+10 % 
800$000·+10 o/o 
9·6,6 $16.616 + 1 o o/o 

1 :2 66$,6.6,6+10 o/o 
l : 5·6 6 $·6•6,6 + 1 o o/o 
1 :86•6$666+10 o/o 

Vencimentos ·de r efo1•nia com 3·5 a nnos ele .servLço : 

330$ 000 
421 $666 
550$0tJO 
69,6$166(; 
8180$ 000 

1 :0.63$ 332 
1: 393 $332 
1 :723$3312" 
2 :053$332 

(Alva·rá; re.so•lução e a r·t. 13 ela llei swpracita·da.) - Reforma na 
·eff·ectivicla·de elo IP'OSto imme<l•iato ·com sol:lo simpl·es deste posto e mais 
t a ntas vezes 2 o/o qwa ntos annos exece :l er el e 25, o·u 20 o/o . 

2° t enente ................... · · · · · · 
10 t enen t e .... ... . .. . ... .... . 
Ca;pitão .. . . .. ..... • .. .. ... . ~ .... . 
Ma jor . . ... . ...... . .. .. . . ........ . 
Tenente-coronel ......... . ... ...... . 
Coronel ..... .. . ......... .. .... . .. . 
G E:neral ele brigada . .. . . ... . ..... . . . 
Genera l ele clrvi.1ão .. .. .. .. .... ... . 
Marechal . .. .. ...... .. . .. ..... . ..... . 

3·83 $333+ 20 o/o 
500$000 -f-'20 % 
633$333-f-20 % 
800$000-/-20 % 
91616 $16,6,6 +2 o % 

1 : 21616 $·6·6•6 + 2 o % 
1: 5616$1616•6+20 % 
1 : 81616 $1616i6 + 2 o % 
1 :81616$6616+20 o/o 

· V enc-imentos cTe rMo rma com 4 O annos ele serviço: 

4·5 9 $·9 9 9 
600$000 
g69$999 
9160$000 

1 :159$999 
1 :519$999 
1 :879$9919 
2 :239$9·919 
2 :239$999 

(Alva1'á, r-esolução e ar t. 13 da le i ·supra.citovâ os . ) - R·efonna n a 
effectivid1ade tlo posto imme,cl i a,to com a g rati·ficaÇão elo ls u·bsequ·ente, 
com sol.do siimiJJles do 'posto imme.cHa to e maJis tantaJS vezes clóus por 
cento quantos >anno1S exc.e•der de 25, ou 15 mais clou.s poi· cento ou •30 l])Or 
cento. 

20 · tenente . . .1 •• • •• • • •• ••• • ••••• ••• • 

1° tenente .... .. . . .. . .. .... .. ·' . . ' . ·. 
Capitão .. . ..... . . . . . . . . .. ...... .. . 
Major .............. . ... . . .. ....... . 
Tenente-co ron el .......... . • ... . . .. . 
Coronel . .... . .... .. . ..... • . . .. ... . 
Gerierá r · a e bri.ga,da ........ ." ... . .. .. . 
Generai de div isão ......•. . ... • . . .. . 
Ma 1·echá l . . . ......... . . . ... . ...... . 

38'3$333 + 30 % 
500$000+130 % 
633$333 + .20 % . 
800$000 + 30 o/o 
916 6$000+30 % 

1:2.616$66·6 +3 0 % 
1 :5.66$61616+30 % 
1 ;.86·6$6·6·6 +13Q % 
1 :.8:66$616>6 + :3o % 

498$332 
650$ 000 
769$999 

1 :010$0 00 
1 :3·46$665 
1 :'646$6165 
2 :03.6$6·63 
2 :426$·6·65 
2 :·426$665 

· Confrontados os v·encimento,s a.ssi.gnalad os nos eHv·erso,s casos ele 
reforma com os percebk<os em ructiviclacle, conc}ue-se que a,ctualmente os 
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m'ilitar·es reforinados co.m 30 annos, não t e·e1n venciµientq1s integ ~·a e-s 1 
mas que, com 35, percebem elle3 ven cim entos até mesmo ma:iól'e.s em os 
postOIS dE> seg'undo e 1primeiro t en ente, capitão, major e coronel. Com 
qua renta a nnos de serviço, as v.a ntag·en,s d a r eforma excedem os V·en>Ci-
m entos . da aotivid·ade em todos os po1stos, exceptu8'dos a;pe n as o de ma-
rechal, a que co1ripeben1 venoimentos integraes s i a refor1na occorre apôs 
cincoenta annos de serviço . · 

R·elev.a .ponc1-erar ci .ue no do1n'. nio das leis vi g·entes ra r.a 1n ente a re-
fonna voluiltanLa ante•ce•derá ao.s qua renta ia nnoS, .prazo que, vedfica·:"!o, . 
assegura, na 111 ati'oria dos postos, venci•mentos n1.aiore.s el e ina.ctivi::iade c1o 
que os recebid os na .effectivielad e . ' 

A adopção elo prazo de 30 a nno.s para o gozo c1·e venci men'tos lnte-
g raes , f1vor que oTa .inex iste, não inci tará iá aposentaç:.ão, decorri·do ess·e 
tem1;Jo, porque exis tirá sem p r e a ambição dos pos tos 1s•u-periore.s, aos 
qu â.es são tnherentes vantaigiens ma:ories, quer de actividade , quer .:}e 
lna:ct ivi·cl a cl e. 

Motivo não ·lia .p a r.a- extranheza em su.j-eit:tr á discipl'na ele uma 
mesma He i ele a.posentaic1oria ·civ i.s e mil:itares. Fund.a·Bainente observa: o 
l!lu.stre D r . Viv·eiros de Ca.stro: '"Quanto 'á inclu.são d·e funccio na rios 
ciYis e . 1n:lita r·es em u1na n1 esma le i, não ins titue innovação na l e.~·isla~ão 
dos .povos -culto:s, porque a Italia, pa iz que se clistin•gu e tanto pelo seu 
desenvo lv iinento j-uridico, co1no p€.'1a s·u·a on"·an1zação mHit àr, offer·ece 
um exem plo no decreto t·ea l n . 70 , de 21 de fevereiro de 18·95 (texto un.ico 
cle1'e legi sulle penzioni ·civil e e militari.)" 

Demais, a equi.paraç'í.o parece ser ·consecta.rio log ico •d-e disposições 
eons'.antes ela l e i fun dam enta l da Republira. 

A.lém das refer-iclas em end as, outras foram apr.esen ta:das e:n a 3• 
dis.cussão .j o p:rojecto. !Sobre ellas opina a ·Comi:nis.são ·pela fOrma se-
g uinte : 

N . 11 - 1As diswosições •Ja presente lei são •ex t en.slvas a os funcclona-
rios da s !Caixas -Economi:cas F ederaes ao Rio de Jameiro, ·Bahia, Pernam-
buc.o, 1S . ·Paulo , Mí·nas .Ge raes e ·Rio .e;.rande do Sul. 

Sala das ·sessões, 15· d e dezembro •d-e 1911. - H. Gi,1'g-e l. - Ccwlos 
Ga.11cia. - ·Ghn~l!fdn Mott"'. - .P. iRüp1J·<?r. - Ca?"los CaW,lownti. - Lobo 
Jm·umenh.ci. - T e·ixeirci Bo<cmtclão. - João B(/lptista. - .Pere·i!>'.a Ni ine·s. 
- Rcwil V ef,gci. - iA lb e·1't o· Scirinento. - .Po-rto S'obii!n.ho. - ElcCu~rv:fo 
Soorates. - A111tonio Nagi"'l'-ni. - A~orel ·io l4.-rno11im. - A>arão R eis. ~ 
.Poiilo cLe M ello . .Pe·1'ei1'a B ·ra,ga. - .Pcibina. - .Costa iJwnior. __,·João 
cie Siq1iein1 .. - Jos é ·Miwt;-1>n-ho. -- .José Lo.bo. - Sergio Barreto• . - José 
Mc,ria. - P enn>cvfo ·1,t CaM·a.&. - AI'.freci:o Ruy Barbosci. - Linciàipho Ca-
n>arn. - Nic:cinor - do Ncis.C'i.rnento . ;-- Li,i.z AJclolqJ•ho . J,.ineu Mcrohad'o. 
- .Pediro V i aiuci. - Alvc'ro \l\'liencles. - Tl>bcilcYüno <te A8sis. - .Pe'c/;1,0 
Mocicyr. - Celso J3ciy1nc,, · 

A rupµrovação da emenda importa1,ia em confe.rir cfi-reito é. aposenta-
ção a qu em não ·é f unccionari o publico. Os empi'egados de Caixas Eco-
nomicas, :nos ter:n:os da organização dãda a essas inst.ituições, 1não po-
dem ser -rep uta-dos funcci-onarios publicos. 

/• 

N. 3 ·- Ao paragrapho unico do a rt. 4°: 
Depoi'l >Cla pal8'vra cc\ESJ'a.do", a c-crescen te-se - ·«e a Camara Muni-

cipal da ex-Cõrte )), - ·c.ontin u a:n do· o mai-s como estiá redigi.a-o . 
.Sala d-as sessões, 15 de a.ezembro de 1-9111 . - João de Sique·ira. 
A emend a m er ece approvação. Justifi cam-n-a rá.zõé{; ' i'dentiocas lâ.s que 

det enní na-ram a disposição consta.nte ·d<?S·se a:rti.go do projecto. 



N. 4 - Art. 1. 0 

•Supprima-se. 
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Sala das sessões, 15 de dezembro de 1911. - B1iUiõ es 11farcial. 
Conv.ém a appr-ovação da ·em en•J•a. A disposição do artigo se · refere 

exc lusivam ente a .funccionari-os ·Civis, e o projecto 'Visa regular tarnbem a 
aposentação de militares. A Commissão, para· tornar mais ·clar-0 esse pen-
samento, propõe q·ue ·seja approvada a seguinte eme·nda: 

«Ao airt. 2u, aJpós a paHtvra 'ccfunccionãr.io)> accrescente-se - civil ou 
militar - o mais como est'á. » 

N . 7 - IAccr·escente-se ao art. 7. 0 : 

... continuand-o, porém, com -os direitos anteriormente a uferidos. 
!Sala das sessões, 1'5 ele ·dezembro ele 1911. - João de Svq,,eira . . 
. E' ·ociosa a disposição d'a em enda. A red acção do artigo é bastante 

ex·pl'essi'Ya de que con'. inuam ma ntidos os •clirei tos relativos a apose11ta-
dorias co·ncedidas. Demais, haveria, no ·caso, direitos adquiridos que não 
po.d ein ser Tevogados. 

N. 8 - 1Accrescente-~e depois .a-o ·art. 5°, n. 3: 
:Só ·sená ·contado para a antiguidade no serviço militar o tempo dE 

exerci '" io de funcções cx-c lusi va.ment·e 111i1itares . 
•Sala elas sessões, 15 .ele clezembr-o ele 11911. - Josino· ele Arau.:io. 
A 1Comm.issão aconseHia a r ejeição <la emenda. Ex.ceptuados os cargos 

electivos todas as demais funcções publicas, embora não militrures , que 
o n1ilitar exerça, deve ser levada em conta para o fim da aposent ação. 

N. - 11 - Ao a·rt. 4º, § 20, accrescente-.se cl•epois ·dia ÍJalavra "Ar-
maila» e 111as ;Fo rças de Policia ·e ele Bombeiros, ·cornprehendklos naquella 
denominação o antigo regimento de policia. 

Ao art. 4°; accrescen te...,se: 
•Pwragrapilo. ü tempo ele serviço prestado •nas officina.s e reparti-· 

ções federaes pelos operarios e cl.iàr istas será co11tacro para. os effei,tos 
da apose111ta·doria, qua·ndo pron1ovid·os aos lugares de feitores, mandadores, 
contra-mestres e mes tres. 

•15 de dczem/fro d'e 191'1. - J'l'inen· jlf(()Ohdfio. 
A Commissão opina pela approvação da eme'llcla. 1São serviços ele 

natureza federal esses que ella contempla na primeira parte. A contagem 
elo tempo a que se refére a segunda pa.rte, desci.e que restricta a-os casos 
cl·e promoção, parece cJ·e justiça e já consta de regulamentos. 

N. 9 - Ao ant. 5°, lettra b, supprima-se. 
Ao art. 1:1, supprima-s·e. 
rData supra. - Josiaio ele Arci1ijo. 
A Commissão ace>n.selila a r ejei'çfto da emenda . 

N. 12 - u\.o art. 4. 0 n. 1, aceres·cente-se: 
Depois ela palavra «iNacional»: e de cargos locaes, provinciaes ou 

estadoaes, i•nd'istinctamente, anteriures á promulgação ela Cons_tJtuição da 
RepubJ.ica. 

Ao art. 11, .accrescen te-se, cle!}Ois ela pa lavra "d iplomatf.cos» : e os 
empregados dos Tel e·graphos, Correios e estradas ele f·er•ro fedentes; o 
mais, . como ;JJO projeoto. 

Sala das sessões, 1'5 ele ·dezembro ·de 1'911. - frineu Mcbohaclo. 
A primeira parte da emenda eleve ser .rejeitada, da mesma fórma 
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que ·a· segunda, sobre a qual a Gommissão já Se pronun·clou . Parece que 
a disposição contida ·no art. ·4°, paragrapho unico, ê a concossão ma-
x!ma que se pó-ele fazer quanto â conta.gem de tempo ele cargos estacloaes 
para a aposentação em emprego :federal. 

N. 14 - Ao paragirap.Ji.o unko, art. 4. 0 : 

>Red ija,se assim : 
Tan1be1n serão contados integrai me.n te .Os serviços prestados ·n.o exer-

clclo ele cargos nas secre tarias ela presidenoia e em qúalque.r repartição 
publica das antigas p.rovi·ncias e aos Es"ados. 

Ao n. 1, do art. 50: 
R ed ija-se: 
Qua.nto aos pres tad·os em repartições gcraes Q.U fecler-aes 

c.iaes ou es tadoaes, não se descontará o tempo" de i•nte rrupções. 
Ao n. 2, do art. 5°: 
1Supprima-se. 
Sala d·as sessões, 4 de dezembro el e Ú l.J.. - S e·rg·ia Bcirreto . 

provin-

IA 1Corrunissão o.pina pela rejeição elas duas disposições aa emenda. 
A primei ra es.tJá supprimida, pelo art. 4°, paragrapho uni co, cornpletaclo 
pela emenda de n . 3, cuja app'l'Ovação foi ind icada. A ·segun cl'a, pela sua 
demasiada Jiberalicla,.:l e, seria dispositivo inconveniente. O art. 5• do 
projecto, lettras e e /, contém disposições qu e satisfazem, embora menos 
&enerosan1e:nte aos fins f:l'ã e m enda. 

N . 15 - On.cle convier : 
As g1;atificações add iCionaes concedidas aos n1en1bros 'l'l o inagjsterlo 

tederaP acompanharão, de accôrdo c-0n1 a lei que as insti tui'r, os venci-
meh~os de jubilação. • 

.safa das sessÕ·es, 15 a·e dezembro ·ele 11911. - Jocfo Pewicl-0 . - José 
Bonifacio. 

A. emenda t e1n por fim Te:stringir os cffPi'tos e 1n o art. 2°, § 40, elo 
projecto, segundo o qual não serão levadas em conta, para o calculo elos 
venci mentos do a.posentanclo, as gratificações · add icio·naes. 

Não são apenas os membros elo magiste rio fe·deral que presenteme111te 
podem aposentar-se, .1.eva,1Hlo e=!n conta essas g ratifi>cações . Em out:ros 
CaJrgos o ines1no s e diá. 

,Parece qu e a supin·essão devia parar quanto á·quell rs que clella g.ozam 
neste mom ento se requererem aposenta{loria, e'stimulará propositos de 
aposentação, com evide,n-te prejuizo para o Thesouro. Acert ado seria, 
pois, )n a:n11.' el-a para os funccionarios ·que ·c1elle prescntenien~e goza:n , 
f.icando subentendid'o que as g.ratifi.cações adcli-c-io,nacs de ora. avante co.n-
cedidalS não s eria1n levadas -e1n conta para os v e ncimen"""Ds ·d a ruposenta-
ção. •ConvjTá, po·is, a substituição cl essa ernc·n·da. pela seguinte:· 

Ao art. 2º, § 4°, accres•centc-se : 
.. ·resa! vaclos os c1 irei t-os gara nticfos por leis an te1·iores aos actuaes 

fun cc ionarios já. e-1n ,gozo de gratificações a•cldi·ciona;es. 
Ribe•i·ro Jwnq1ieira,, Prcs.icl~nte , ·dB ac1côrclo com o vot·o elo Sr. Antonio 

C'arlos, sobre ·a r.men,aa n. 9 - iln~tonio Cia1,zo s, Relator , venc icl'o quanto á 
emenda n. 9, pelas razões elo voto em separado. - Serzdcl:eUo Corrêa, 
venddo quamto 'á ;,nclusão dos :nilitares na refoniaa . - P ereirci Munes, 
vencido quanto á emenda n. 1, e quanto á inclusão dos militares na 1"e-
forma. - Cae.tano ele ·il!bu·q1ierq1;e, com o Sr. ·serzedello Corrêa. - Gal-
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leão Cw·v cilhal, com restricção por entendeT qu e se de v·e p rovide·nciaT por 
em en das que ae·cJa rem as ex cepçções r el a• tTvas· -ã u·eforma compulso'rta 
d·os milita res el e t erra e mar e a con-tage:n d e tempo em campan ha. -
FoU.x Pcvoh1eco, venci elo qua nt o a o n. ·9, d·e a ccôrclo .com voto do S·r. 
Antoni-o Carlos. - Jo c/Jo .Sim 1>1dicio, venc ido qu a nt·o ás emendas ns. 3, 4, 
8, 11 e "15. - Mano el" Bo r•bci, de accôrdo com o parec er do Re lator-. 

VOTO EM S•E P ARAIDO DÓ SR. AN\TONIO CARL OS Á EMENDA .N. 9 

A di spos ição que a emen ja ma,ncla supprimir é a que a utoriza, para 
os fin s da aposentad ori a·, a contagen1 do te n1•po ele exercrcio e1n cargos 
el<;C tiv os, fecler a es ou ·est a-cl·oaes. · · 

A 0111 en da p::opu.g.nu unut alteTa ção ·qu.e a Con11nissão r ecla11nou no 
parecer· for:nul a clo em 1911. A Cama.Ta., di ver.gindo ela ·Commissão, man-
tcv-e o cl ;sp O$•itivo ,;·o projecto. A emenda é uma -nova t entai '. iva pela ex-
clu são desse cl·is positi·vo, e, cla ramente, me rece ser appro v ada . 

A .contagem ·de t empo pa ra os fin s el e a-pose-ntação •d·eve ser aclstricta 
a p_enas aos empregos publicos. 

Legitimamente só o t empo ele exercid o em taes e:npreg•os pó de s eT 
lévado ' em ·conta . · 

O. ma nclruto electi vo n ã,o constitue emprego publico. -O · D eputado o·u . 
Senad'or não tein ord enado , 1nen1 g ratificação. 

O ;E s t rufo co·nfere a o empregado publico certos e d etermina dos di-
r eit os em compensaçã:o a .a everes que l'lle im•põe. 

Dentre os cli'reitos f igu•ra -o de a posenta.d-oria, ou, o que é o m esmó, 
a contagem fil o te111po .a·o exer·ci:cio no e1npreg:o, tem po c ujo decurso dm-
porta no bitulo 'á pe•nsão posterior da inactiv idad e. 

Den ~re os 1.:leveres eons·ectarios a es se e a outros tlireitos estão Os 
que se denomina m di sciplinares, -com o, a.!-ém -de outros, o de obed'iencià 
hieTa rchica, c orrespondente á inexec ução de taes ·deveres a .i:nposição d e 
pen a Hcl a cJ.es. 

•Da hi proV'ém a o.p.inião que reconhece como de ca•·acter bilaterwl e 
até contra c•: ual a r ela ção de enivrego. Aclmi-ni st·ração e emp1-.ega:do per-
manecem presos por v i·nculo ·que gent diTe ito·s e deveres. 

O ca rgo e lectivo não es tá regi·d-o por prin cipias rigoros.âm ente ana lo-
gos wos a lluclid os. O Deputad-o, o S enador, ·n&o respon•d'eJn, perante a ad-
uünis-t r ação, po.r taes deveres di.sci•plinares , nem ·pela falt a a.e exacçã o no 
aese:npenho -do mandato estão suj ei-tos a pe·nas. A relação q·ue os liga 
ao E s trud·o· nã·o é iàeni ~ i·ea á ,que vincula á rud·1ni:nistração o ·empregado 
pubUco. i \. taes 111andat:os, por outra, aos ·car.gos e1ectivos ,não deven1 ser 
c0nferiÇ!às " prerogati vas i·nh eq·entes ou adstri cta s só e só á qualidad e de 
em•pregado publico . 

.Oon soante essas idréas, •d·izia o Deputacl-o ·Justiniano d'e Serrpa, em a 
sessão de ·9 el e sete1U.b'ro a·e 1907: <«E, como vem ac( ·rem, -quero emi>tNr 
opiniã o ·a respe i• ' o de uma ma teri a que es tá em ordem ·d'c:> . cl'ia. !Refiro-me 
a o proj ecto que ma nd a conta r aos J)ep uta•:l os que s ã o lentes ou profes-
sores o tempo .qu e ex erce:n · o ma nd a t o. E sse dispositivo evid·entemenie 
·a tten la _ con t ra a·· 'Go nstitulção . An 'es de tud o 'º D eputad'o e o S enad.o•r 
"não são -empregados pnlJJi.cos, · e ·est a qualída·cle é essen cia l á' contagem de 
tempo. 'pa·ra a posenta d·oria. N ão t em ord-ena clo; não percebem grat-ifica -
ç3-o. Depois, não t-êm superi·ores hiera rchicos que fiscalizem a pr-estâção 
el e serv içÓs. !Exercem ca•rgo d'e natureza poli'tko, em que podem ser 
muito uteis, mas que não sã:o obrigad•os a a.c ceitar . Accr·esce, e este 
é o "pol)to essencial a a· questão, que peimitfir a contagem de tempo ' 

··a o· runccional'Ío ou em•pr-eg•ado que trooa o lo'gar pel-o -- mandato legis" 
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Uitrvo, seri a crear para eHe1s uma sttuação de privilegio, con ~ raria á :.ia-
tur;eza do re-gin1en. )) .. 

Sala .Jas Commissões, 1U de ju '.1'.c o Ce 1912 . - Antonio Carlos . 

PROJECTO N. 91 C, DE 1911 

O Co riE;resso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 rrndos o,s f un.cdo narios pubi1icos dvis da Un:ão que se 

in vali·darem no serviço d.a Nação terão · dire ito á a.posentadoria. 
Art . 2. 0 S1e r á a;poise!1ta.cl o co n1 to cl·os o s ve·n c im entos el o ·Ca.rgo .::i u e 

es tiver exercei:i·do effiectiva 1ncn te o funccionario qu e conta r 30 ou ina is 
annos C:e serviços. 

§ 1. 0 O funcc:ona:río que Sie ·inutilizar, en1 ac to Gl e serv iç.o, n a cl.e-
(esa cl:ls inte resso::~ s da Un ~ão, ou ·e1n Consequen cia ele desastre ou acci-
c'f ente, occorr '.·C-0 no G<::i'.::' 1e 1n ~1 enl~ o c~a :fttpcção cl 0 seu carg o, t erá d ireito 
á a posent adoria com todos os vencimdntos, qualquer que seja o tempo 
de serv iç-o . 

§ 21° O f unccionario que contar m a is de 10 anno s d•e se rviços e 
meno1$ c11e 30 ter-á di rePo á aposenta·dor:ia, p·er-c;ebef\ do tantos tr inta aVÇ!S 
dos venc·mentos totaes ci_uantos foren1 os a iinos de serviç-0. 

§ 3. 0 A invalid ez será :pro va1da: ,po r in specç3.o de saucle . 
§ 4.0 Pa>·a o calculo dos ve·ncimentos do aposenta niJ o não serão le-

vad·os ein conta ais gratitic•aÇõ1es aiddcionaes . 
Art. 3.0 Não seriá conce-dicla a aposentadoria a1os fun C.ciona rios que 

t iverem men os c:·e 10 a nnos d1e eHe•cti vo serviço ·p·ub1'ico, salvo o dis:posto 
no § 1° do a rt. ' 20. 

A:rt. 4.0 .São oontad os pa.ra a a1posentaiel-oria os s erviço:s qu·e o fu n c-
c ion arlo •houvé1' ein qualqu;er t e1npo presta•do . 

1. 0 N o exerci cio de cargos gerae•s ou fe:J1eraes, esti·pencliados pelo 
'J.1he.soil ro Nac'onal; 

2.0 N o Exercito e n a Arma·d•a . . com o official ou iJ·raça c1e pr•et , s i 
não ti v~ r s ido j á in clu.icl.o o re.s-pectivo t en1 po e1n reforma inu· ta r . 

3.o E m qu ruesq uer - re•p,artiçõe.s fp :lera·es, C'O mo cl iar;s ta , a uxi11iar d·e 
es.cri:pta, ·c ol)fl~rente1 praüe;ante e:xt r aorjiinari9, ••es-crii;.) turario provisori.o, 
a prencliz e como ad•cl id-o. · 

:paraigrap.ho un ico. 'Tamb em serão conta{los ·in tegrahnente os ser-
viços pres tados no exercício à1~ c:i.rg·os e 111 .secret a.rias C::as pre.s\cl e ncias 
e nas Pe·oartições ele -Fazet;<C.}a elas antig as p·rovinci·as ou dos Estados até 
a data ela Conisü tuiç.ão F ed·eral . 

Art. fi ·º Na liq<Jj·dação elo tempo -ele serv.' ço se ·observa rá o seg·uinte : 
1. 0 QLtanto -aos · presta·C:·os e•m r·epar t~çõ1 2:s geraes üi.1 fed·eraes, nã o 

S•e clesconta1.;a o t em1J o <le jnterru1pções; 
<i) •Pelo exer-cicio ele quaesqner outras funcções publicas em virt ude 

de nomeação •(l o Governo . 
b) pelo exercicio de cargos electivos, fecle.raes · ou estaduaes, · equi- · 

parado a Estado o Dis tr.i cto Fed.e ra l ; 
, e ) pel-o · desempenho ele serviço g i:atu.ito e obrigatorio 1)oi· lei ; 

<l) por suspensão judici a l, .s i o funccionado fôr julgado inno cente; 
• e ) ·po.r f.érias ; . 

f) por licença ou faltas por mole.st la, não· excedentes a 90 d ias em 
cftda anno . 

2.• Dos serviços pres ta dos nas r epar tiçõe.3 fecleraes, estacluaes e 
. municipaes de que trata o paTagrapho unico do a rtigo antecedente, só-
m ente se contará o t empo !!e exercicio eff9ctivo, exclu"idas. qnaesquer 
interrupções, licenças ou faltas. 
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.3-0 ··A liquidação dos s.e •:v.iços no Exercito "'' ná. Marinha far-se-ha 
de accôrdo com a legis:Jação militar. 

Art. 6.0 .Os funccionarios e empregados aposentados ficam inhibi-
dos de acceita·r empregos ou comm:issões federaes, cstaduaes ou munici-
paes, com d'ireito ·á per cepção de vencimentos; pena de perda immediata 
das vantagens da a posentadoria ou Jubilação. 

Panbgrapho unico. Não se considera commissão o mandato legis-
lativo ; é, po1'ém, vedado accumular durante as sess.ões as vantagens da 
aposentadoria com o subsidio. 

Art. 7. 0 Os funccionarios já aposentados ele accôrclo com as leis 
an t er.io·res não teem . dirêito ás vantagens consignadas nesta. 

A rt. 8. 0 Durante o processo da aposentadoria não será intel'.l:om-
pida para os funccionarios a percepção dos respectivos vencimentos. 

Art. 9. 0 · Fica marca do o prazo maximo de tres mezes para a . li-
quidação final ela aposentadoria .e expedição. elo respectivo titulo. 

Art. 10. Ficain ext ensivos aos funcdonar.ios ela 1Estrada de Fe1'ro 
üéste de Minas os favores desta · lei. 

!Art. 11. !São exclui dos elas dis,posições eles ta lei os agentes c)1plo-
maticos, cujas aposentadorias continuarão a ser ·r eguladas por lei es-
pecia·1. 

A rt. 12. :Revogam-se as disposigões em contrario. 
Sala das commissões, 2 de dezembro ele 1911. - Ri.be·i1'0 JitnqneAra, 

Presidente. - Antonio Carlos, Relàtor. , - Alcindo Gnanabara. - Pcis-
sos llfirancla Filho. - Sergio Saboyc•. - Soares dos Sawtos. - Hoinero 
Bavt·ista. 

Regiiici a civosentOJ(ioria elos tiiiwcioQt<Llíios 1niblitjJs civ1L>S cl'ci União;' 
co·m varecer .ela Gom.ni-is1Jão Es~ncial ás .emencl<is em 3" dvscussão 

O projecto ·n. 91, de 1911, teve por fim r eg.ular a aposentadoria dos 
func ciona rios c>iv·is da União. Ins pirou-o o pro,posito da i.nteira eq1uipa-

Pwl'ecer 
ração, quanto a prazos e vanta gens, de todos os 
funccionar.ios ·civis. 

O c·riterio nelle predominante <i o da unificação ' 
'das disposições legisla·tivas e regu.Jamentares re-

dlt Gornm;issão 
El:ivecinL 

la tiv-as ao ass ;1mpto de modo à extin.guir leis e •·e-
g.ulam,en tos espedaes que t eem instituído á 1uai-or dis·paridr.:i.,, riu a nto 
a . p razos e 1vaintaige·n.s :parra aposentação, E.tr.111 o meio d9s funr;ci·onarios 
Ci1VÍS da Uni.ão. 

A e ommissão de Finanças, ao conhecer do projecto em as sessões 
do anno passado, conveiu na equipa•ração proposta, ampliando-a, mesmo 
a classe que disposições daquelle haviam exceptuado. No ·parecer · que 
en1ão emittiu, como naquelle €!TI q,ue se pronunciou sobre emendas, essa 
commissão expõe longamente qual a legislação que ora domina a apo-
sentação dos funiccionarios civis e os motivos· por que conveiu na equi-
paração ·proposta. 

A •Camara dos Deputados, ao deliberar so·br.e o ·projecto ·em 2• dis-
cussão, pronunciou-se em favo·r ·da refer.ida equipa.ração >de todos os , 
funccionarios civis, e mais do que isso, · decidiu pela. su.jefgão ·aos func-
c~o nar.ios militares ás mesmas r egras que -então votou para os !·unccio-
narios civis. 

São esses os pontos •que teem orig.inado maiores controversias no 
<l ebate elo projecto e so·bre os quae.s se impõe "]Jronunciamento preUmiC 
nar, .porque· delle depende a _sorte da maior parte das ·emendas apr\'>sen-
tadas na ·uHlma discussão. 



A equiparação de todos os funccionarios civ.ls , quanto aos prazü.9, 
va-atagens e requisitos 'de aposentação, 'é medida acceitavel e está ra -
zoavelmente funda mentada nos dous pareceres que sobre a m wteria fo -
ram pronunCiados pela Commissâo de Fina nças. 

A i.nclusão, poriém, dos mili,tares na mesma lei r eguladora aa apo-
sentação civil, . de modo que civ.is e militares fiquem subordinados, a 
esse· respeito, aos mesmos disposi-tivos, não é conveniente. A adopção 
dessa medida poderia, .evid entemente, determinar pertu rbações e pre-
juiz'os, sem ·vantagens peJ·t-urbado.ras. ' 

Quanto á refor.ma dos mili·tares a prov idencia ·urgente a a daptar· é 
a que ponha 1ernio ao favo·r exces.sivo consistente ·em V<'lncimentos maio-
res de inactividade do que os d a .effectiviad e, Essa va ntagem, evidente-
mente denunciada, é a que distanc ia, quanto 'li reforma da a posen tação, 
nülitar es e civis. 

A Commissão, v isando extinguir t ão exee,pcional beneficio, propõe 
emenda vedando vencimentos maiores de inactividade do que os de acti-
vidade. Com essa providencia, de facto se nivelam, a tal respéito, .mili-
tares e civis, embora, por motiv o de partkularidades inherentes á r e-
forma d-e uns e á aposentação de outros , continue prevalecendo a leg is-
lação ·dupla que• semp.re existiu . · 

Nessa ord em . de idéas entende a Commissão que ntl.o devem :eer 
approvadas as ·emendas dispondo pelo r egimen ele excepção em favo r 
ae determinadas classes de funcci-onarlos c ivis e as que prescreverem 
sobre peculiaridades da r.eforma de militares . 

Eis as · emendas que .inco.rrem ne~sa censura: 

N. f ~ Ao art. 11 : 
São exclu'idos das disposições des ta lei os agentes dip1omaticos, ma-

gistrí"dos e mili tares, cujas aposentadoria:g- cont inua rão a ser r e.gu ladas 
por lei especial . 

.Sala das sessões, 15 de dez_emb-ro de 1911 . - Celso Bciyrnei. 

N . 2 - Ao a r t'. 11: 
, Depois das palavras: «agentes diplomaticos», accrescenw - e os 

ministros do SupPemo 'l'r.i-bunal Feder a l. O mais como està r edigido. 
Sala das sessões, 15 d e dezemb; :e_ de 1911. - Lmelolvho Caml<rci. 

N . 3 - Ao ari:. 11 : 
Depois das pa lavras «agentes diplomaticos>i, acc resce.nte-se: os mi-

nis tros do Supremo· 'Tribuna l e os jui._zes de secção. O mais como está re-
digido, ' 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 1911. Pedro JJ'focicyr. 
lrinen Mlwhado. 

• N. 4 - Ao art. 11 : 
Accrescente-se á palavra «diplomaticos» : e magistrados federaes. 

O m a is como está. 
Sala da:s sessões, 1-5 de dezembro de 1911. - João ele Siq1tei.ra. 

N , 5 (in fine ) - Ao art . 4° - n . 1, accres·cente-se: depo is da palavra 
·"Nacional_» e -ele Qargos locftes, provi.nciaes o·u estaduaes, ind.istincta-
'mente, anteriores ·á promulga ção da Constituição da R epublica. 

Ao art. 11 accr escente-7e, depois•.da palavra «eli.p lo.maticos»: e os 
empregados elos telegra phos, · correios ·e es t·radas de f erro federaes. O 
11UJ,is c•omo -no ·projecto. 

Sala das sessões. 15 de dézembro de 1-911. - lrHten Mcichaéf.o. 
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N. 6 - Ao ·a rt . 11, accrescente-se: e os juízes da justiça local de 

Districto Federal . 
···sala das sessões, 26 ele julho ele 1912. - Irinen Jl!Iachado. - Cel30 

Baymct. 

N. 7 - Onde convi er: 
A aposentadoria dos lentes elos es·tabelec imentos ele ensi no secun-

daria e supe-r.io1· continuará regul a da pelas leis espec-iaes .actua lmente 
em vigor. 

Sala das sessões, 25 ele julho ele 19112 . - ·o atavto Jl!Ia.ngabeirct. 

N . 8 Accrescente-se depois do art. ·5°, n. 3 : 
Só .será contado pa ra a antiguielad·e no serviço militar o t empo çla 

exerc1c10 de funcções .exclusivan1ente milita res. 
Sala das sessões, 1•5 de dezembl'o de 1911. - Josi-no ele A?·aujiJ. 

N. 9 ... - Accrescente-se ond e convier: 
Al't. ·Continuam em vigor as cl. isposições de lei relativas á re-

forma compulsaria no ·Exel'cito e Al'maela, -na parte referente ás idades 
pa.ra a retirada dos officiaes elo se l'viço activo, sendo-lhes , entretamto, 
abonadas as vantag~ns de ·accôrclo ·con1 a pr.e.sen te lei. 

Sala das sessões, 2,5 de julho ele 1912. - Joéoo Vesp1wio ele A"breu 
e Silva . - J . . 1l 1.1.gn8to cVo Ama.ral. - R -ego Jl!Ieclefros. _:_ SciUes F-ilho. 

Dornindos IJ!l a,s·ccwenhclrS . 

111. 10 - A ' emenda elo § 2° do a r-t. 2° do projecto n. 10'3, a.e 191 2, 
accre.scente-se á palavr a aserviço» o seguinte : a q1u1l não lhe poderá ser 
n ega.eia, &ctlvó em. cri.,qo ·rle se1· req1.ie1·icla làgo civó,q no-m.e<ação pcira qiw.I· 
q1il3r co1n11iissct.o . 

!Sala elas ses.>ões, 2·6 -de julho ele i912, - J. Ai.ignsto d:o Ama.ral: .. 

N, 11 - Onde convier: 
Iguaes vantagens, ·bem como out-ras, r esulta ntes ele -serviços presta-

clos em qualq uer elas dE\pen clencias elo Minis'terio da Marinha, são ex-
tensivas ,. t odos os inferiores elo co rpo â-e officiaes inf.é,riores da Ar-
n1ada (me.st res, -contra-mestres, esc l'eventes, f ieis, enfermeiros e a•rti-
fices) . 

Sala elas -sessões, 26 ele julho de 1912. ---" Alfredo Riiy ljctrbosa. 

N. 12 - Accrescente-se oncle conv.ier: 
Os offic iaes elo Exercito, Armada e classes a nnexas que já co.ntam 

mai.s de 3,5 a n nos ·ele serv iço e que já toem dire ito á ·r efo·rm a nos ·postos 
immecl iatos, se r eformarão com os vencimentos do posto ele s uas refor-
n1as . • 

Sala el as sessões, 26 de julho de 1912. _: F"igiieirecào Ro.cha. · 

N. 13 - Art. 6° - Par agrapho un ico - su ppr.ima-se . 
Art. 6° . - Paragrapho u·rrico - úão poclenclo a lei ter ,effelto r etroa-

ctivo aecreScente-se : 
Este cl is,posHivo não atti n-ge os officiáes refo rmados que t enha m as-

sento .no Cong1;esso antes da :vigencia ela presente l ei. - Serzed.eUo 
GO?'?'êct. 

N , 14 Su•bstituam-se os arts. 1° e 2° pe-lo segui nte: 
-'\r·l. Todos os fur<ccionarios publi cos c.ivis e militares da União 

que se invalidarem no ~erviço publico, n elle contando mais de 30 · annos, 



ter1lo cli.reito á aposentadoria com a totalidade elos vencimento.;; que es-
tiver.em percebendo no exercicio ãe suas funcções; cabendo, entretanto~ 
aos h1i!Harcs o direito el e üpção pela aposentadoria em taes condições 
ou pe la refÓrm.3. el e accôrclo co111 as respecti va.s le is especiaes o.ra exis-
tentes, as qu aes, in clusive a compuilsorl a , cont~n·ua.rão em vigor. 

Parag:1apho unko. ·E n1 ne.nhum ca so as v a ntage ns da reforma _ ou 
da aposentadoria pod erão exceder ás ela effectiviclade. 

N. 15 - Ao art. 11, depO'is ela pa.lav.ra «d iplomaticosn, accrescen t e: 
m.agi.straclos e milita·res, ficando assim redigido o artigo: <d:;ão exc1ui 
elos elas disposições desta l ei '.JS aig·entes . diplomati cos , magistrados e mi-
litares, cu jas aposentadorias continuarão a ser reguladas por l'ei especial. 

Sala elas .sessões. ·15 ele dezembro de 1911. - Irineii Nlachacto. 
\ 

N. 16 - .O.nele convier: 
A apuração elo tempo el e serviço, bem como o pagamento eles fun c-

clonari'Ds aposentado.;; dos Ministerios ela Gnerra e Mar.inha s;rão feitos 
pelos meslnos mi niste rios. 

•Sa.la da.s sessões, 2·6 ele julho el e l.912 . - ;tugn8'to C(lrlos ele Sonzri 
e Sil·va,, 

N . 17 - A.o art. 2° e sub-emenda ela Com.missão, accrescei1t e-se: 
«mantida a legislação vigente so'bre a compulsori edade da reforman e 
redigi elo o J)1:ojecto nes ta ·conformiclacle . 

;Sala das sessões, 25' de julho cl é 1912. - Ceilogerns. - C. Pei.xoto 
FUho. - A1.Lgusvo .elo A.meiral. - Dfas ele Ba.rros. - Netto Ceimvello. 

Lourenço ele Sá . - Olegm·io P ·i.nto . -- R. Palia;ão. - Peclq·o La:go. 

· N. 18 - Accrescenta-se onde convier: 
Continuam em vigor as leis relativas á refOrma volunta,ria para os 

officiae.s elas classes armadas e as que clão clireHo a gracl uação no postó 
subsequente aos officiaes qu e contarem mais ele 40 a nnos el e serviço, 
que continu arão a s er considerados como effectivos, quando tiverem mais 
a.esse tempo de se rviço. 

Sala cla.s séssões, 18 el e setembro ele 1912. ~ JJ'igitie1irerlo R•ocha. 

N. 19 - A.acrescente-se após o art . 
Art. 12. Não poderá ser conceclicla 

honras de posto ·su:per ior ao ma iOl' posto 
r espectivos quacl.ros, classes ou corpos. 
Silvei. 

11: 
a os 1nilitares a reforn1a co1n 
comprehenclido nos J9ostos elos 

Aupnsto Cewlos ele Souz a e 

· Ao .§ 2° do art. 2·0 • accrescente-se o militar terá dke ito a re-
forma aJJóS .25 a nnos el e serviços, .i.ndepencl ent.e el e inspecção de saucle. 

Angiisto Ceirlos ele Soii.za e SUvei. 

N . 20 - R edijam-se as 0menclas que hontem ap resentei a esse pro-
jecto : 

Art. 1. 0 Terão dire ito a aposentadoria todos os funcciona r.ios pu-
bllcos .civ is da União que se fovalidarem no serviço ou atting·irem quan-
clo militares, as iclacles .Jimite.s fixadas pelos decretos ns. 108 A, ele 39 

·de dezembro d.e 1879, 19.3 ·A, de 30 el e janeiro el e 1890 e outros, actual-
·rnente em vigor pa ra a reforma compulso.ria elos offi ciiaes elo Exercito, 
Armada e c'lasses annexas. 
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Art. 2. 0 Será a posentado com todos os vencimentos do cargo oú 
po.sto cujas funcções estiv.er exercenifo effectiv'amente o funccionario 
que contar . 30 ou ma is an nos de serviço. 

P.aragrapho uni·CO. O funcc ionari-o que, na data da .presente lei contar 
mai.s de 30 annos .de ser v iço ·poderá optar .pela aposetnador·ia com as 
vaIJJtagens conced idas por este a1,tigo ou pela aposentadoria com as van-
tagens concedi:das .por es•te anbigo. ou pela. aiposentadüria, jubilação ou re-
·forma oi-os termos da legislação que vig·orava qua ne•o esta lei foi cl.ecre-
tada, i.nc•lusive · quaesquel" giratifi.caçÕ·es ad•di-cionaes que estiver perce-
bendó na acti v.idade . 

Sala das sessões, 2·6 de julho de 1912. - Rodolpho Paixão. 
Alg umas d.es.sas emendas determina m a exclusão dos militares , o 

que, .como j,a. .se ·expoz, est á no ,p·ensamen•lo ela Commissão desde que 
s eja adaptado di spos i<t. ivo vedando vencimentos de reforma maiores que 
OS d e S•Cti Vi-d·ad e . 

Em sU'bstituição a essa parte doas mesmas emendas e ao dis·posto em 
o ·pa;ragra,pho ~mico da .de .n. propõe. a Com missão a seguinte emenda: 

Art. F i0cam exclui-dos das a.ispos.ições desta lei os mpitares, cuja 
reforma, ·PüTém, .não pod·er:á ser con•cedi-da com venc imentos maioa·es do 
que os ,percebidos na effectividade do 1posto. · 

A a;pprovação desse dispositivo importa 1•á em ficarem prej;id!cadas 
as seg u i.niLe.s em end.a!S : 

N . 21 _ Onde convier: 
Excluam-se da presente . lei os nlilitares e todas as dis.pos·ições que 

l•hes dizem respeito .. 
Sala das sessões, julho de 1.91 2. - Serzed.ello. 

:N'. 22 ~ Onde convier : 
ÜS funccionarios VUbli·COS, quan·elo pasal'.em á i.na.ctivicla:de, não po-

derão per·ce1ber venc iment os maiores que os que lhes eram a bonados 
·quando em ,eff.ectivo exerc i,cic do cargo em que hajam sido aposen taàos. 

·Sala das sessões, 25 de julho de 1912. - Agrip:p·ino Azevedo. - João 
Ves•pucio. - Dom1ngos Mascarenhas. 

A ·contagem do tempo de ·exercicio em cargos estaduaes, para o fim 
da a;posen•taJoria em empr.egos da União, é olYjecto de varias elas emen-
das (l;IJ'resentadas. 

A' Commissão pa:re.ce que esse f.awir só deve a brainger os empregos 
que anteriormente , ã, Constituição RepubHcana estavam regidos por leis 
geraes, e, · po is, su'.bordlna·dos ao regimen centraHzado•r, então dominante. 

A contagem de tem•po de exe.rdcio ·em .cargos de adminis•tração es-
tadual', a;põs a eons1ituição, é que não deve ser perrnittida. E m um re-
g-i1m,e_.n .fedrativo, como o que .nos rege, não se comp·rehend·eri·a semelhan-
t e regra. DeJ.la teriam ele resultar gr,andes abusos, j á verificados em-
quanto vigorou d•is·posição igual consta,n.te da lei da despeza para 1911 e 
po r ,fo•rça da qual se,. ·[i;posentaram em cargos fecle·raes f un.ccio.na rios que 
â, União não .prestaram sin!io dous ou tres .an nos ele serviços, porque e~ 
tiveram. sempre no exerci.cio d.e carg1os estaduae.s . 

Isto posto, ·pro·Põe a Commissãu, quan>to (l;O p;"imie''º caso, a seguinte 
em enda ·su'bstitutiva ao paragra.pho unico do a:rt igo 4° elo projecto: 

Paragra,pho unico: 
T a mbem serão contados i.ntegralmente os serviços prestados ou exer-

cicio de cargos na s secreta•rias das ·presiclenc ias, rep-a rtiçõ e.$ ele Fazenda 
e ele Policia, secrt!tarias das Assembléas Legislativas, inspectori a-s a.e 
l·ns.trucção publica e magis"."ferio · pu.bliico da,s aintigas ·provineias, ao M,u-

• 



nici:pio Neut-ro ·e dos Estados até a data d'll.S .sua.s resipeotiva.s organiza-
ções consütúci-O!Ilaes. 

Essa disposiÇão,' 'lima vez · acce1'ta, determinará fiquem prejudicadas 
.1ts seguintes emendas; 

N. 23 - Ao paragravho uni,co ao ar.t. 4°: 
dpal da ex-Côrte», continuando o . ~ais como ·está r·edigJdo. 
eipal da exoCôrte", con1i•nuando o ma is como está redigido. 

Sala das sessões, 15 de a.ezem'bro d-e í911: - Lh1dolpho Camara. 

N. 24 - Ao pa:ragrrupho unicÓ, al"t. 4°: 
Redija-se assim : · · 
Tambem s·erão co1nt"!dos integi·alh1.ente os serviços prestados no exer-

-ciclo de ca.rgns •nas· .seoret arias da•s presi.dencias ·e -em (]-ua1quer repar-
tição publica das antigas provi.nci·as e dos Estados. ' 

N. 2!1 - Ao a·vt. 4°, paragrapho unico : 
Depois da·s palavras - Secretarias das presidencias - ajunte-se: 

"e das assem.bléas provinciaes, nas secretarias de Poli.eia âas a ntigas 
provinci·as ", o Jnais como es·tlá, salvo -a r·ediacção. · 

>Sala das sessões, 25 de julho .ae 191-2. - ·e. Peixoto ·Filho. 
Quanto á cointag'em de te111Jpo de exercic10 cm cargos estaduaes, a 

Commissão, de accordo com a opinião ex.pos-ta, é de p3!recer que sejam 
rejeitadas as ·seguintes emen das: 

N. 26 ,- ·Ao art. 4°, .n. 1, accrescen'te-se: depois da palavra ' "Na-
cional": e d.e cargos locaes, · :1>rovi.ncia.es ou estaduaes, in<listinctameilte, 
an.teriores ã promulgação da Comstituição da Repq.bJi.ca. 

Ao art. 11, acNesce.nte-se de.pois da palavra "diplomaticos": · e· os 
empregados ·dos t elegrruphos, co·rreios e estradas- de ferro fea·eraes·; o mais 
COJJlO no proj.etco. 

;Sala das sessões. 1.5 de dezetnibro de 1911. - Irineu Machado. 

N. 27 '--- Ao n. 1, do art. 5° : 
Redija-se : · 
Qu·anto aos prestados em reprur.tições geraes ou federaes e 

ciaes ou estacluaes, .nãó se descon•taná o 1t.empo de Inte·rrupções. 

N . 28 - Onde convier: 
Será contado para a aposentadoria o tempo ele serviço prestado aos 

Estados e aos munici.plos, não podendo, porém, o funccionario con•tar 
mais tempo estado-a!- do que f~cleraL 

1Sala das sessões, âulho de 1912. - José Bonifacio. 
· .Q ex.ercicio de mand.àtos electivos, .fed·er.aes ou esta.a uaes é levado · em 

conta, para os fins da aposentação em .cargos· federaes, pelo dis.pos1t.o ·em 
o a11t. 5°, n. 1 .Jeúra b, .ao .pr.ojecto. 

Em seg1mda d iscussão foi apresentada, :Pela Comm"issão de Finanças, 
emeruda .su1pvressi-va d•ess.a dtSiposição. 

A .Ca:mara dos Deputados. rejeitou essa emenda, que, em t"1·ceira dis-
cu ssão, ·foi renovil,da n.os termos· seguintes: 

-~\ 29 .,- Ao art. 5°, lebra b - :Su-pprima-se. 
A.o ar.t. 11 - .Su,PilJrima-se. 
Drut.a supra. - J.osi1no de Araujo. 
A Comn1.i·ssão de Fina•nças, a.o conhecer -n-Ovamente da eme.nc1a, opi-



nüu pela reJe1çao, djver.gindo um dos seus membros, que apresen~ou .':'oto 
em sepàrado. · . . 

De accordo com a doutri·na expos>ta nesse voto, é de parece•r a· ·Úom· 
missão seja ap.provada a referi·ela eme.nc1a, o que im·po1,tará ·em fica·r pre-
judi-cada a seguinte, ele · 

N. 30 - A.ccrescente-se á Jetra b, aline.a I do art. 5°·: 
- "até o termo do•s res·pectivos mandatos, em vi.goa· na df!Jta ela pro-

mulgação d.esta lei." 
.S . R. Sala d'as sessões, 25 ele julho de 1>912. - Floria•nno el e Britto. 

J. Lamartine. 
Prescrevem as {1emais emendas: 

N. 31 - Accrescenrte-sc onde convier: 
"A :Presente Je i1 , en1 1naida affec1ta a·OS funocionari.os que, em virtu-

de d·o disposto no .art. 7·5 da lei n. 2. 356, de 31 d·e dez;embro de 1910, 
>tenham ·direito rud.quirid"O á a1pos·entadoria corn os venci·me•ntos integraes 
ou com uma .parte .correspondente dos mesmos. 

Sala das sessões, 18 de setem'b-ro de 1'91"2. Raul Fe:rnand.es." · 
O direito ad.quiri<'lo lá pensão. de. aposentadoria origina"se . do r espe- .· 

citiv'O titulo de concessão. desse beneficio. 
As 'disposições do 1projecto não imperarão sobre as apose>ntaclorias 

co•nferidas, senãó so:br.e as, futuras. · ' · 
Prescrever a forma e o~ requisitos u1ecessarios á concessão elo fa-

vor, embora -alterando e u·.ev0gan.do .. leis anteriores, é funcção reg.ul a r do 
legislador, d·esde que respeite os termos .das j:á conferidas. · 

Ü projecto cogita apenas . d·OS CaSClS f.~turos '.de aposentaeloriaS, SO· 
b"re . os quaes fegislando, não offend.e füreitos adquiridos, mas apenas in· 
stifoe regras e impõe .requisi•tos para a êryncessão do favor. · 

A emenda, visando manter ;para os funocionarios actuaes as dispo· 
sições de leis vigentes sobr.e ap0sentadorias, nij,O pôde, pelos motivos ex-
postos, merec·e.r ap,provaçfüo. .... 

N. 32 - Art. ·O Gove•r.110 ;promoveriá a rnvisão das apo~e.n>ta<lorias · 
·eoncedidas por de.ereto . d-o ·Poder Ex·eeutivo, fóra dos preceitos taxativos 
do ant. 75 da Cons ti>tuição e do d•ecreto. leg·islativo n. 117, de. 4 de no-
vembro de 1·892. 

Paragrapho ·unico. - Os .fun,ccio:nrurios a,posentados em taes .condi· 
. çõe~. ·ficarão sujeitos ao. regímen. legal o•ra estabeleci·dü, apurando-se o 
.exerc-icio effeotivo dos cargos pub.Jicos que desem,pe.nharam para a c·on-
tagem de tempo e per·cepção das vantagens eo1n·cedidas em geral ao" func-
cionali5mo puiblico . 

. Fi·cam, entretanto, rnantidas as vantagens e condições especiaes das 
aposen>trudori .... s concedidas por decretos Jegisla;ti vos. 

· S. R. _ Em Camara, 27 de jul•ho de .1912. - Muniz de .Carvalho . 
. Expe;di·do o. Utulo de ·aposentrucl·ol'ia, não ·pôde o 1Gov·erno, .pôr à:cto 

P'ropr.io, 1'evogal-o. Co.m.pete-lhe, . orém, romove r. p~r.runte o ·pçic1er judi· 
ciario a annul.Jação das •que. haiJam sido illegalmenl·e con.cedid·as . 

. S·i a emenda vi•sa a .. primeira h)opothese, sua ait]provaçfüo é inconve-
niente, ·porque constitue ameaça a direitos adqui-rid·os. Si seu obj.ec.Úvo 
é a seg'unda .]lypothese, sua rejeição se justifica p,elo motiv·o de que, in· 
depend•ente de dis·poS"ições <lo •p rojecto, 1pód·e o .Gov·erno, . sempre que o en .. 
ten.d·er, ,promov·er a •annullação Ide aiposeint.ações .con.c"'d'idas co111t1'a os- ter· 
mos expressos da Constituição ou das leis. · '" 
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N . 33 - 01nde convier•:· .... 
O tempo de exercLcio eni .. commissões scientí<ficas será contado para 

effeitos oe jubilação e a ;posentadoria aos ip!'Of.esso'res · dais· escolas su-
· ;periores da RepubJi.ca nos -teirmos das ··leis vig.entes e na conformidade 
do accór·dão do Supr.emo Tribunal Fed·e·ral de 16 de· j•unho de 1910. 
· .... ,Sala das · sessões, 216 de j ulh-0· d.e ·1912.· - Na·buco de -Gouvêa. -
Dionysio de Cerqu·eira. - ·D-ias· de Barros. - F\reire de CarV'alho FHho. 
- Agaipi:to dos Sa•ntos. - '.l.'-orq:uato Morei•ra. - N-e•tto Campellü. - Mo-
r eiT.a da Rocha. - João Chaves. - lJacq:ues Ourique. ·_ Martim '.Fra·n-
cis.co. - José· ToleintJ.no. - Raul Cal'doso de Mello. · ~· Pedro · de- Carva-
lho - V1ctor de Britto. ·- Barros Ll·ns. - ISou-z.a e .Silva. - F.J.oriano de · 
Britto. - Flores da Cunha. - .Octavio ·Manga.bei.ta: _ ·Mar.ce'no SHva. -
Figu·eiredo Rocha. - 10amillo de Holland.a. ·~· Ce'lso IBayma. -Cun•ha Ma-
cho&!}.&. - Euz·ebio d·e .A:ndrade. - Luiz Xavier: - ·'Manoel Reis·. - Costa 
Roà'ri.gtles . .L_ Olega1·i-o Pinto. ~· Alfredo Ruy. ·- Luciano Pereira. -
.Salles Füho, - .Joãí> .Ves.pucio. - Simões IBarbosa. - Evaristo ·ao :A!ma-
ral. - :A!ristarcho Lopes _ - Muniz d·e Carv•alho. - Au-gusito do Amaral. 
- Di-0.go Fo•rtu na. - E 'rieo Coe1lw. - J .oaq.u im ·Pires. · _ Ain.tonio No-
gueira. - Rogerio de Miranda. - .Amr.eliü . de Amo.rim:""- Augus<tÔ de Li-
ma. - Ped.ro Làgo. - Augusto M"onrei::ro. ,,:..,. Übaldino d.e Assis. 

· Dunshee de · kbranches . .:..- .Cairvalho ·:chaves. __;__ Este vão ·Ma1,c0Hno '.' -
Hosannah. - ·Maurício de Lace1xla. - Cunha .Vasconcellos. '- ·<Borges da 
Fonseca. - Rego Medei·ros. - Ni·canor do .Nascimento. - Fh·mo ·Braga. 

A füs.posiÇão da emenda está, contida em .o n< 1 letra a do art: ·. 5·0 • 

'Não obstante, a Com1missão, ,por amor á clareza, entend·e que ella pÓde 
ser approvada, -sup.primi.da, porém, a ul1ima .parte, ·para o que propÕé a 
segtünte su'b-.emenda: · 

.Supprimam-.se as palavras .a, ·conit:a r de nos termos até fi.ilal. 

N. 34 - As disposições da preseinte lei sã·o ex:tensivas aos. funccio-
i\.aii'i·os das Caixas :EJ'conómi·cas Federaes" do Rio de Janeiro, ~iBruhia, Per-
nambuco, S'. Paulo, Minas Geraes e Rio ;Gra,nid·e· {lo Su.J. 

1Sa1a das sessões, 15 <'!e dezembro d•e 1911. - H. Gurgel.. - CarJ.o.s 
Gà!rda, - Ca,nclido 'Motta. _ P . Ripper. - Carlos Cavalcanti - Lobo 
J .urumenha. - T·eixeira IBr·aindão. - Jo.ão !Baptista. - Pereira Nu-
nes. - Rau l Veiga .. - AUberto Sarmento. - Ro1·to Sobrinho. - · Eduar-
do Socraites. - Antcmio Nogueira. - Aurelio Amorim. - Aa1:ão Reis, ~ 
Paulo de Mello . - Pereira Braga. - Pa.Jma, - Costa Jtmior. ~· joão 
de Siqu.eira: - J-osé ·M·urtínho. - José Lobo. - Ser.giü Banr.eito. -
José <Mari·a. _ Pernnafor.t Caldas; ·- A1'fredü Ruy Barbosa. - Lindol-
;pho Camara. - N.icanor do Nascimen<to. - Luiz. Adol.pho: - Irfneu Ma-
cha.elo. - Pedro Viainna. - Alvaro Mendes. - Ubald,lno- de. Assis. -
Pedro Moacyir. -:- Celso Hayma. 

O pTojeoto tem por fim, r-egular a a·posentadoria de fnnccionarios e 
esse deve S•er o -seu ' unico objectivo através.· as discussões do Comgresso. 

- /Q ualquer disposição rei'ativa á annpliação da .aposentaidoria a ·no-
vas classes de f unccionarios ou a outro·s funccionarios publicos além 
dos que já· <!Ons;tam <de leis ou regulamentos vigentes,. ficará melhor 
em projecto separ.ado, o:>orque se prestaná a mais detido exame, como 
é n ecessario. · 

A' vista disso, a Commissã-0 opina pela rejeição :d:essa emenda, como 
pela da seguinte, que incorre na mesma, censura: 

·:N. 35 - As disposiç.ões da presente lei são extensivas aos funccio-
riarios das Caixas Economicas Fed·e'i·ae.s do Rio de Jianeiro, Bahia, l?.er-
nambupo, S. Paulo, Minas Geraes e. Rio Grande do .Sul; coTrendo por 
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conla das Caixas Economicas a despeza proveniente de pag·amento dos 
·vencimentos aos funccion.arios aposentaidos. · 

Sala das sessões-, jul'ho de 1912. - Per~ra Nwnes-. - José Tolen-
t-i.no. ~ Di.ins-hee a,e A!b·11cinoh,es. - Elysio (Z,e A ·1<ciwj,o. - F'atr·,a, Só.ii·to. 

- Porto Sobr·lnho. - R. Pciixão. - Mcinoel Reis. - JÍ'Ietello J1iiifor. 
' De accôrdo com a opinião ex.posta, "Cabe ·á commissão aconsei.har 

a a1p,p-novação .da segui.nte emenda su11p,ressiva: 

N. 36 - Ao art. 10 ~ :Supprima-se. 
1Sala das sessões, ~5 de julho de 1912. - Nica.nor Nciscimen.to. 

N-: 37 - Ao art. 11 ,- Supprlma-se. 
(Da Commissão .ae Finânças.) 
A emenda merece approvação visto que S·UJ)prime do · pcojecto o nr-

ti>go que ·exc'l•ue do regimen nell.e ,tns~ittüdo os membro.s. do corpo .·fü plo-
matic.o. · · 

N. 38 - Ao art. 1° - Supprima-se. 
•Sala das sessões, 15 de dezembro de 1911. B.11.lhõBs- Ma.reia.!, 
1Convém a ap-provação .da emenda. O ·dis.posto no art . .1?, . por ex-

cessivamente amp-lo, teria de originai· du_vida.s e controversias e one-
raria por demais - sem· .detido exame ·prévio ~ o 'l'hesouro, 

Em outras leis e regulamentos t em si.do fixado quaes . as classes .de 
~uncciónarios ou ·de funccionarias .a qu.e comvete aposentadoria . O 

disposto no ·projecto generaliza e amplia .a todos os funccionarios pa-
blicos a aposentadoria, l!l1edida que _ ficará melhor em outros projecto!), 
não nesse, cujo fim é r egular a fórma e estabelecer os r equis-itos para 
a concessão do favor. ' 

Assim, a emenc1a c1eve ser .approvada. 

N . 39 _: Ao art. 20 ~. Após a 
te-se - civil ou mi li.ta.r. ., . 

(Da Commi.ssão de Finanças') 
1Pelos motivos expostos no começo 

tâ nos casos ele · ser approvada .. 

palavra «funccionariOli a.ccreMen-

. 
deste _parecer, a emenda não es· 

N. 40 - Ao .art. 4•, § 2°, accrescente-se, ·d'epois· da pa lavra «Ar-
mada>>, - e n as Forças de PoHeia e d•a Bombeiros, ~comlprehend;i-clo na-
<J·ueua denom,inação o runtigo reg'imen.to .de poHcia. 

Ao art. 4°, a.ccrescente-se: 
Paragrapho. O, tempo dé serviço prestado nàs ofJiicõnas e reparti-

ções fec1er.aes ·pelo.s operarlo~ e diaristas ·serâ contado para os effeilos 
da aposentadoria, quando p·romovidós aos Jogares de feitores, .manda-
dores, contramestres e mestres. 

15 de dezembro de 1911. - Irinen M·C/Jchciclo. . . 
Deante c1o criterio adaptado pela Commiss·ão e ex.posto no começo 

<lo .par.ece·r, a ·primeira pa1r ete da emenda não de·ce ser .a.pprovad,a. 
Quanto â segunda parte, a Commissão opina pela approvação da 

seg·utnte ·emenda: 
Ao a rt. 4. 0 n . 3 · accrescente-se - e opera rio. 

111'. 41 - Ao n. 2 do art. 5° - Su·pprima -se . 
.Sa1q:' das sessões-, 4 de c1ezembro .de 1911. - Sei·gio Ba .. n•eto. 
A disposição que a emenda manda supprimir reg.uJ.a acertadamente 

a ·contagem ·de tempo de exercido em car.gos provinciaes, esta.duaes e 
do Município N eutro, anteriormente â Copstituição ·da Republica. 

·INiio convém , pois, eua a.pprov-ação. · 

.. 
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l!l'. ·42 ~ Accres·cente-se ao art. 7·0 : 

... conti.nuando, pol'ém, com os direitos· aRteriormente aufericlo.s. 
!Sala das sessões, 1'5 ele dezembro ele 1911. - João ele Siqúefrci. 
E' oci.osa a disposição da emenda. A r edacção do artigo ·é bastan-

te eX'pr·essiva de que :Continuam mantidos os direitos rela tivos a apo-
senta,dorias concedi.das . D emais haveria, no caso, direitos a dquirWos 
11ue não .Podem ser revogados . Ass'm deve .ser rejeitada. 

N. 43 - Onde convler: 
As gratificações ' addi cionaes ·conce didas aos membros do magiste-

r!o federal acompanharão, de . accôrdo com a lei que as instituir, os ven-
cimentos de jubilação. 

!Sala das sessões, 1'5 de dezembro de 1911. - Jocio P eniclo. - Jos.é 
B on·i.faJcio. 

1Sobre ·e·ssa emenda a commissão adopta o s:egu'nte parecer el a Com-
miss·ão de Fi.nanças: 

«A emen,da tem por fim res tringir os effeitos ·elo disposto no arti-
.go 2» § 4° elo !)l'OJecto, segu·mJ.o O q.ual não S·erão leVa'.h LS em conta pa-
fa " o calculo dos vencirnentos do aposentado a·s gratificações addicio-
naes. 

Não são a JJenas os membros do mag'sterio federal que pre.sea1te-
111 ente JJOclem a:pos·enta r-se, levando em conta essa,s gratificações. Em 
outros cargos o m esmo s e cl â.. 

Parece que a su•imressão quanto â.quelles que clellas gozarão nes-
se momentó e r equererem a:po.sentado·ria, e'Stimularâ. . vropositos de a.po-
senta.ção, com evid·ente .prejudzo pa ra o '.Dil eso.ur.o. Acerta,j o se.ria, pois, 
ll1H~nt el-a ·para OS f·Unc:cioinaliiOS que d'ellas pre1s·en.te m0ente g oza m, fi-
Candü subente-ncli<lo •qu e as gxatificações acldic'onaes de ora ava nte c on-
cedi·das não ser iam leva,clas em conta para os vencim entos da apo-.. 
is·entaçã·o. :t !.:. 

IConvi1'â., pois·, a substituição dess a emenda ):>ela seguinte: 
<c..\o art. 20, § 4º , a ccresce.nte-s·e : 
... resalva.d·os OS direitO•S garantidos por leis anter 'ore.s aos actuaeS 

runccionai'ios já em gozo de gratificações a ddi:c' onaesll. 

N ,, 44 - Accres:cente-se a o § 4° do ,,art. 2° o seguinte : 
- resa lvados os direitos gara·n.Ud<i~ oor leis anterio'l'cs aos actuaes 

funcci<Ynarios. 
iSa!a Klas sessões, 25 ele julho -de 1912. - Aiignsto llfoi•teiro. - J. 

LmnarfJiln-e. 
E ·stâ. prejudica da pela dis posição con.Uda ~a emend>1, precedente. 

N. 45 -- Ao art. 1. 0 Subs titua:se a re -l qcção pelo s e;;-uinte : 
«Todos os ci.cl aclãos que, servindo a Un'ão, se invalidarem no ser-

viço ela nação. te rào direito á a uosentaqori a ,, . 
Ao ai't. 2.0 Será. a uosentado com todos os v encimentos d.o empre-

f!'o qu-0 estiver exePeen :lo-....desd·e o 01p1erario da u1t:.m a categoria até o 
m a is ·a lto f·un·cdonar.io ·ela lüerarclli.a a.chnin,i.str.ativa - todo o cidadão 
que conta•r ·30 ou mais a:nnos d e serviçc;fs ele qualquer oi·dem prestados â. 
União. 

~l\o &' 1. 0 1Substitua-s .;:- "funccion a rio" por "cidadão". 
Ao ~ 2. 0 Bu'hs titua-se Hfunccio·na rlo" por "·cidadão". 
Ao a t~r. 4°. Snbstitua:-Se 11 func-cio.na11io" 9or "cidadão". 
Ao a rt. 11. A,crescente-s·e : "os j.uize·s fed·era.es de qualqtre r instan-

cia; os · empregados federaes que •t,rab~lharem mais de oitÕ ho·ras dia-
·rias p-e1'os s.eus regulamentos ou tiverem s enriços nocturnos e os e1npre-
gados posta·es que tr.abal·ha:rem· n·a manipulação. 
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Sala das sessões, 25 de julho de 1912. - ·Nic'a:no·r Na·scimento. 
A emenda visa varias dispos ições do projecto e á Comnjissão pa1·e-

ce qu e ena oião d·eve ser a1Jprova1da. 
·Quanto á modificação proposta >WS artigos 1° e 2" reporta-se a 

Coni.rnissão ao pa1.,ecer sobre as emencla.s· de num eras 34 e 38, importando 
a rej eição ,da relativa ao al't. ·2° na proposta quanto aos paragraphos 
1° e 2° e qmvnto ao art. 4°. 

·Quanto •á modificação proposta ao art. 11, a rej eição se justi.fica com 
os .motivos dados . no começo do .,parecer. 

N. 46 - Acci:escenta~se onde convier: 
Terão 

0

d'ireito >á aposentado.ria, i'11{lependentemente de intersticlo e 
con1 vcnci·m·entos integraes dos cargos que .exercerem, os furn-ccionarios 
publicos fed€rae·s septuagenarios que se invalidarem contando mais. de 
~5 ainnos, {le emprego pubHco. 

1Sala d[ts sessões, 25 ele julho de 1912. - Augusto Montei1'0. - Ju-
venal Lama;rtinc. 

E' uma ex·cc,pção 
rudop'.ada n,o prctjecito. 

' que bem se justifica á 1·egra gera.! dos 30 annos. 
A commissão o.pina pela a•JJ.IYrovação. 

N. 47 - Oncle convier: 
icontinúa em v·igor o art. 43, lettras lt, b e e, do decreto n . S.659 , 

d e 5 de abril de 1911 (Lei Orga1nlca. elo Ensino), que trata. da jubilação 
dos actuaes pro.füssores owd inarios ou extraordinawios. 

1S a.la d?s s essões. 26 de jnlho a.e 1'9.12. - Alfredo :Ruy Baubosa. -
Frefre ·ele Carvalho .Fihho. - Moniz de Carvalho. - Pedro Lago. - :Raul 
Cardoso de Mello . 

Pelos motivos c~postos no começo do parecer, eleve ser rej eitada. 
A Co1nimissão propõe a.inda as seguintes e1nendas: 

N . 48 - O minisfro dó S u prerúo 'Dribunal Fecle-ra.l que se in validar 
~ontando vi n1te a:nn.os de effectivo exerci.cio nesse cargo poderá a:posehtar-
Í!e com todos o·s vencimentos. , · 

rIE' úma excepção â. iregra gera! dos trin ta anrios, qu e o proj ecto 
exige - A 'Commissão de Fina,n ça.s, em o seu parecer a. que nos temo13 
r eferido, obseh'a. a esse respeito: 

«'Restricta a.os ministros do Supremo Tribunal · Federal e com a 
co.ndição do e'flf.ectivo exericicio nesse éairgo ·duran te vinte annos, e 
não ·tan1ben1 em outros ·carigos, a ex.ce:pção ·poderia expUcar~se pelo facto 
de ·que só em ida.ele mádurn .é possi·vel a. 'irniest iclura. ele tal a lta fu11cção, 
para ·a. . qua,l é licita a designação de pessoas que nunca. haj a,m exercicl9 
cargos pu·blico·s. » 

.fEssa drcumsta·nci a justifica. a excepção 'que se propõe , lim-lta.nclo 
aquel!es 'que tiverem vinte annos ele effectivo · exercicio no Tribunal e 
não em qua.esquer outros . A aposentação em ta.es casos, se ·ciará, em 
negra, e m i·dacle avançada, aipós vinte annos de serviço assk'..uo · e ex -
tenuante. 

N. 4 9 - Artigo . ·O vencimento de aposentação dos enviados ex!ra-
orclinarios e nüni.stro.s pJeni1potenciarios, attingido: o tern:po .inaximo de 
sêrvico •pres•cripto no aot . 2° seTá o ·constituiclo ·pelo or.c'!ena.do e grati -
ficação de seus -cargos. 

Pa1ragra.phcr unico. 10s enviados extraordinarirns e ininistros nle-
nipotenciar)os que já contarem, nesta. d&da, tempo de serviço que lhes · 
assegure a aposentação com o vencimento em o decreto legi·slativo de 
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20 ele elezemhrn ele 1910 (2 -l .contos ele réis annuaes) .não serão attin-
giclms pela prese·.nte lei, para elles continuando em vigor o r eferido 
decreto el e 20 ele dezembro de 1910. 

A emenda se jus tifica com as ·razões seguintes: 
Qiirnnto 1 ios clisposto 'no ct:rPi;[Jo - os actuaes vencimento.s dos E. E. 

este e M. M. 1p, !P· 'são divididos e m ordenado (seis ·contos ele r·éis), 
gratificação (quatro conto.s ele réi s ) e representação, var iando esta 
conforme o paiz em que o ministro está acreclitaclo. 

Essa situação que "é êxcepcional reclama disposição especial esta-
tui·nclo o vencimento maximo <:-e aposentação ele taes fun-ccionarios. 
O verncimeto que se institue es·bá de accô,rdü ·com o c rite rio que o 
projecto adoptou ·tiara as demais >Classes ele f.unccionarios. 

Qua:nto ao paragrapho unico - Si a excepção não fôr instituicla 
terão de aposentar...1.se j'á 10 enviaçlos extntordinarios e n1inistros p1 eni-
potenciarios, o que trará paira o f.Fhesouro, nos termos ao citado de-
creto de 1910, o onus a:nnual ele 240 :000$000. E sse onus s erá adiado, 
com prove ito ev idente, a escl e que a taes -funcc ionarios continue a sse· 
gurada a apoisetação nO!'i t ermos da le"i vigente. 

N . 50 - - Ao art. 2° - 1Supprimam-s e as palavra s - mais de 10 
a:nnos cl e serviço. 

'Essa parte do artigo, tornando a aposentadoria depend ente ele 
10 annos ele .serviço, vae ele enccrntro ao art. 75 da. ·Cons tituição . 
Segundo este só da invali-c~ ·ez do •fu,ncciunario está ·cle:pend en clo esse 
favor , qualquer que s eja o tempo a cuntar no serviço ela Nação. 

N. 51 - Ao art . 2°, § 3° - Substitua"se pelo seguinte : 
§ 3. 0 A i·nvaliclez no .serviço ela Nação, imprescinclivel para a .con-

cessão da aipo~entado1ria , s erá iprovada .p o•r inspe:c.ção ·d.e :saúde a ·qu.e 
se procederá por duas vezes co111 intervallo de tres mezes entre uma 
e outra, servhH~o na segunda dunta rnedica que 'não tenham f eito ·parte 
da prime ira. • 

Perante as juntas !Serviliá o procurador fiscal ela Faze nda Federal, 
que .pocl e1iá reco.1Te r c~a: pericia medic a para a Directoria Geraol ela ·Saude 
PubJi.ca. · 

A. em enda se justifica pe la CO'nve niencia evidente de tornar ri.go-
rosa a prova el e inva lidez. Com a s exige:ncias que della constam menos 
frequ entes serão os abusos na concesisão de tão impol'l a:nte beneficio. 

Safa das ·cornmissões, 4 el e ·novembro de 1912. - Horriero B<hptista. 
P•resi clente.-Anton~o Gc;rbos, .Rckttor . --,Toc7o Ve&1n11cio de AbnJii e Silve;, 
vencido quanto iá separação ela. r e forma "'!os mi.Jitares e q.uanto á não 
contagem ·do t empo ele mandato electivo, pelas razões expostas .na Ca-
mara e que t e.rã ·nova mente occasião ele sustentar.-Ga!ogeras. 

·o Cong·re.sso Nacion a l resolve: 

Art. 1.0 Será apose ntado co!ll todos os v encimentos elo cargo que 
es tiver €Xerce·nclo e.ffectivamente o f unccion!l.rio pu·blico que contar 
trinta ou mais annos de serviço. 

Beclcicção fincil 

annos de se rviço. 

* 1.º o 
t erá - di.reito 
30 avos elos 

funcc.ionario que contar menos de 30 
á a posentadol"ia, p ercebendo tantos 
yencihlentos totaes quantos fore1n os 

§ 2. 0 O fun1 2cionario .que se unitilizan', em ado de se1'Viço, 11a de-
fesa dbs interes se_s da União, ou e·m conse'quencia de desastre ou acci ~ 
dente, occorr lclo no desempenho c1a funcção de seu carg-o, t e rá direito 
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á aposentaclrn·ia coú1 todos os V·encimen.tos, qualquer que seja o temp,o. 
de :serviço. 

·Art. 2. 0 São cJOntaclos para aposentadoria os serviços q"1e o fun· 
ccionar'io hou ver em qualquer tempo 'presta,dci: ' 

1°, no exerci cio de cargos ge·ra_\ls, 9u federaes, estipmdiados pelo 
'l'he;;ourn Nacional; 

2°, .no Exefoito e na A~rmada; como onficial 0u •praça de dH:et, d 
não tiver sià·o já inciluido o respectivo te·mpo em reforma ~nJlitar; 

3°,· ,em q,uaesquer repartições fe.deraes, como diarista, auxiliar ~l~ 
esc1>ip.ta, ·conferente, pratic'ante extr ao.J'd·in.ario, escripturado proYisorio, 
aprendiz, addiclo e opera,r!o. ' 

Paragr:xpho. unico. O tempo de exercicio em com missões scientific•as 
se1·á. conta;éj.o, ,pa.ra effeltos de jubilação e .aposentadoria, aos professores 
elas esco.Ias superiores .da Republica. 

·Art. 3. 0 Na Jiql.lidação do tempo . de ser viço se observará o se:winte : 
1. 0 Quanto aos prestados. ·em repartições geraes ou federnes, · não 

"e des·contará o tempo ele interrupcão: 
<i) pelo exer·cic:io de quaes·quer outoTas ·funccões ·publicas em virtude 

no1iieacão do Governo; 
b) pelo exercici0 ele cargos electlvos, federaes ou estadua.es, ·eaui-

pai'tTClo a ·Esta,do o Districto Jl'ederal: 
e) pelo desempenho d'e serviço gratuito e obrigatorio por lei; 
cl) •po·r suspensão J·udicial, si o :funccicmario ·fõr ju~gado· j.nnoeente: 

. e) por, férias; 
f) . dJOr Ji.cença ou .,faltas pqr mole.stia,. .não ex·cec~entes a 90 dias em 

cada anno. 
Parrugrapho unlco. A liquidação elos serviços no Exercito e na Ma. 

rln·ha será feita de. accôrclo c·om a legislação m1J.itar. 
Art. 4 '. 0 Terão dirnito iá aiposentaclori a , independentemente ele in· 

tersticio e .ico·m vencimentos ·i.ntegraes doS' .cangos que exercerem, os 
funccionwrio.s 1pu.blicos federaes septuagenarios que se invadidarem ;c on• 
tando mai's. de ·25 a.nnos de emprego publico .. 

Art. 5., 0 () ministro elo Supremo T1ribulial Federal que se invalidar 
contancla 20 a:n.nos ele ef•fectivo serviço nesse ·Ca11go pocerá a.pC!sent!J.l'-se 
com todos os vencimentos. . . . 

Art. 6. 0 A invalidez no serviço ela Nação, imprescindível para a 
conces,ão da apos·entacloria, será provada •por iBspecção d e saucle. a 
que se procederá :por duas vezes, com intervaJlo de · tres m ezes entre 
uma e outra, sei:,vinc.'!10 .na is:egunda junta, 1nedicos que não tenha1n 
feito .. parte da primeira. · 

Paragq1pho unico. Perante as juntas se rvirá ó procurador fisc•a l 
ela Jl'azenda. Federal, que poderá ·recorrer ela pericia medica para a 
Directoria Geral da Saucle Publica. 

Art .' .7. 0 O vendmento . de aposenta.cão ·dos enviados extraordina-
riots e ministros plenipotenciarios, attingido o tempo maximo de serviço 
presélripto no art. 2°, será o C'Onstituicio 'llelo. ordena.do e gratificacão 
<los seus car.gos. 

Paragrapho . unico. Os envjaclos extrnordinarios e ministros nleni-
poté.nciarios que j•ã, contarem, nesta data, tempo de seryiç'o que lhm · 
<tSs·egu1:e a aposentação com· o vencimento em o deêreto le1dslativo de 
20 Çle dezembro ele 1910 (•24 contos de 1réis annuaes). não serão attin-
gidos pela- presente lei, para elles . continuando em vi&'o.r .. o referi.do -
dec,reto ·de 120 de dezembro de 1910. · 

Art. 8 . 0 O !funccio.nario e empregado aposentado fiica inhi1bi-c'!o 
"1e ac.ceitar emprego .-0u ·commissão Jederal. estaa.ual ou . munici.nal. · com 
d1réito ã: percepção de vencimentos;, ·pena de perda immecliata àas 
vantagens da ,aposentadoria ou jubilação. · 



Paragrapho l,lnico. Não se considera commissã.o o mandato Jegl s-
lativo; ·é, porém, vedado accumular durante as sessões as vantagens 
<la aposentadoria com o subsidio. 

u\.rt . 9. 0 'Para o calculo dos vencimentos do aposentando não 
gerão levadas em conta a;s gratificações addicionaes, resalvados os cll-
i·eitos garantidos por leis anteriores aos actuaes func'cionarios, que já 
r ecebem gratificaç1íes oddicionaes. . 

Art . 10. O funccionario já ~posenta;do de acçõrdo com as leis a·n-
teriores não tem direito ·11,s vantagens consignadas nesta. . 

1Art. H. Duramte o lHOc1esso da aposenta;doria não será'. interrom-
p'ida para b funccionario a percepção dos respectivos vencimentos. 

Art. 1.2. LFica marcado o prazo maximo de tres mezes para a 
liqui<;lação final ela aposentaà0ria e expedição elo .respectivo titulo . 

A1,t. 13. F icam excluidos elas disposições desta lei os miJ.itares, 
c•uja r eforma, PO·rém, não poderá ser concedida com vencimentos maiores 
elo que os pe·rcebfüos na effectiviàacle ' dó posto da reforma . 

c<\rt. 14 . Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala elas Commissões, ·3 ae· dezembro de 1912 .- CamiUo Prates, 

vresiden/te . ~s. M" alsca1·m•has. -Ercismo «le 'ili" acedo. -'Gimli'a Vasc~on
cellos . -.r,,iw~ano Perievi-a. 

. 
INACTIVIDAiDE DOS FUNCC l'ÜNAR'IOS P.UBUCOS 

O . projecto n. 17, de 1912, {)fferecidü á consicleração clÓ Senado _pe1u 
Sr. Cassiano do Nascimento, det·ermina que os funocional'io.s publicos, 

c1v1s OH militares, qmmdo 1passarern á · ina;ct ivi-
"dade, não poderão •pe·rceber vencimentos maioi·es 

que os q·ue· lhes eram abonado:s quando em ef.fectiVõ 
ex·erciclo no cargo ou {)Osto no qual hajam s ido apo-

·sentados, jubilruclos ou re.formrudo.s: (*) 

Pa't'ecm· elo S ·r . 
Sá Ft•eh·e 

Motiva a a;presentação elo profocto a 'situação crea;da ,por actos le-
.gi:sla·blv-0s, que, s·em :prever malefidos e a situação do Thesouro, s·obre-
oafr.ega a ve1,ba da ol'asse ·él.os inacüv0s clesmes·ura;damemte, desp.erta ao 
fu.ncoionalismo tyuMico, m'ui•ba:S v·ezes ·pelo d·esefo de maior somma é!ti 
.prove·n.t 0,s , ·o us0 1mmoderruclo ela aposenta;d-0ri·a, d•a JU'bi'lação e ela r e-
.fonna. 

O honrado S·enaclor :pelo Rio Grande elo Su1J na fundamentação elo 
,p,rojecto ·com .razão a'f'f.i rma : '""'"Garuhar mai's ·na i;nructiv1ida;cle elo. que no 
exercido effectivo dos ca.11"-0s é a;bsurc•o, é anormal e creio não · se pra-
tica ·em 1JOVO nenhum do mundo». 

D e facto, desde que foi ex.ped ido o regulamento reformando a R·e-
.partição dos Correi.os e sa:nocionacla a l.ei n. 2.,2190, ele 13 de dezembro ele 
1910, que no seu arUgo d.is:põe: 

«Os ofü'ic!aes elo Ex·ercito que se reformarem de.pois clessa ·lei p1er-
ceberão trunta.s vÚ,ges·imas quintas pairtes c'.·o oldo ·quantos fo1:ean os· anno·s 
•d·e serviço e · ma.is 2 °1° so:bre o r·esvecUvo s·o.J.do a.nm1al .por _ca.da anno 
·ele servüç,o acc·res'Cioclo d:ei)o i1s ele 25 annos, sem dir.eito 'ás .gratifiocações 
•ele que trata·m 'os decretos 108 A, de 30 de C:·ezembro de 1889, e 193 A, 
de 3Q de Jruneirq de 1890, como ta;mb:em a-s ccmsta;n.tes d€sta .lei; outr:;is 
cla,sses actrvas, que c.entinU'avam a pres·ta~· bons e uteis: serviç.os á.. Na-
----

(•) Parecer n. 356. 

Sêuado 
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ção; resolv€ram cl·esembmra·çad.ame·nte obter. -da fi:aque21a dos legisladores. 
ig-u~l:e;s ··V•8!.lltargen:S Pal'ft.. as· d1emiai:s cla.5sie·s·· 1d1e ifiun00ionnrio3, sendo que 
desse. movimento !og'.o J'esultOIL! a aufü1rização :plaira 3. reerorma da Estrada 
•de 'F e'rro Central ·do Bra$H, com iig•uoos· .a•E>feitos ,, igualme.n.te attenta-
tori'a das :boa·s ·1wà.tf<ras de wé:mintstração. 

· O .regularn€111to des1sa .eestr.adla de forro, app.ronvio ;pelo d~creto 
·n. 8. 610, d.e 15 de marçJo ide 1911~ além d'e estl1pul!t:r no art. 63 que os 
empregados tituflados o·u jo:rnaleiros •periceberão, além de seus vencimento~ 
ou 0salarios, uma. · gTatf.flcação •a;dJchlicú.onal, .r·elaJtiva alo tempo ele ef:fectivo 
·e'X.el:1ciicio· na el!·iÍ'ria;da, ,g1i·atilfieação que será eonsi•d.eradn., u:>ara todos os 
•eÓfoit01S, •C•OU1J'O ' parte •integra·nte dos ·:mesmos Veneill10llt'1S Oll S:tlarios, 
•i.s.to· . .§, m&is 10 a:rnnos, 10 o/o ; ele 20 amnos, 20· o/o; ·de 2õ an·no~. 30 'ft• 
"' d€ 30 .atHios 40 o/o , 1C:1b;1põe ainda ·que, «'é· ·a1wli:cavel HOS en~prc·garlos ·da 
~stra;d•t de Ferwo Gen.taral do· B'raisH a •J.e.j n. Jl 7, de 4 de novemhr·o ele 
1892, qué' reguUa a.s a.posentadorias dus funccionarioo .publicos feeTeraes 
com as modHicações üonstantes do ,pr.esente r egulamento." 

O . .i,rt. 88 do c ita.elo r eig<ulam ento dispõe maiJs: Para os effeitos da 
aposetitádor·ia se1'á contivdo o tem·po ele serviço publico ele confoi'mie1'ade 
com o eHspost.o no art. 614. · 

Ó' mesmo occorre em relação á R!eJpartição dos Correios, de fórma 
ci,lié os funccionarios civis, além ele adqu,i.rire in as vant.agens resultantes 
il'o accrescimo de vencimentOJs, na pro1porção •ele 10 a 40 % no limite 
~,tltre 10 ·e 130 annos de s~rviço, gozam, no ca~~ ele . a1posenta_çloria, elos 
favores constante1s do · art. 5°, do c1-ec1,eto n. Jl 7, a.é 4 ele novembr-o de 
189.2 , q'll·e estruheelc•e: "'º funecionario qu.e contar mais de 30 annos ele 
effeolivo exe1•cicio tem {]ürêito ao respe.ctivo ordenaido e rnais 5 % de 
gratifi1càção por ' a:nno exceder da.quelle · t empo>l. · · 

E' evidente, portanto, que o projecto contém salutar providencia, 
m er.ece·r:·ora de acolilüda .por parte ·d·o .S.enrudo Federa) . 

E' certo qu,e na Camara dois Deputados se discute .agora o projecto 
n. 94 G, de 1911, re.guland.o a aposentadoria de to·CLos .os fun.ccionario.s 
pu<blicos 'Civis da União que se invali'd.a1'€1Jn no serviço da Nação;· no 
emtanto, não parece ino1pportuno que o Senado .promova a solução C.u 
caso ' que se este·i:idie tanrbem aus militares de terra e mar, maxime atten -
dendo-se que o princi.pal e uni.co obje'ctivo· do projecto é evitai· que o 
funccionario na inae tiv-M3'd·e peroeba maiores v'encimento:s que na acti-
~~~. . . 

O parecer d•e 2 de dezembru de 1911, do qual foi Refator o iilus-
trado Deputado mine·ko Sr. Antonio Carlos, deve merecer a attenção 
do Senado, pois mostra em muito.s casos, por calculo rn'eciso ,, qu•e 
furtecionarios militares .1perCJebem na 1n activiclade maiores ven~'merttos 
do que na activMade. 

Do exposto se verifica, 1Po.is, que constituem funclaili ento para se-
melhante anomalia : 

·a) garantir aos funecionarlos civis ela R.e.pa,r.Üç1L~ ci·os Cor-
reios e ela Estra.da .el·e . FBrro Central do Bra.sll as vantagens 
da lei n. 117, 4 de novembro ' áe 189.2, além -ele .outras vantagens {:readas 
pelo regulamento·. 

b) garantir a:os m.flitares 2 °[ 0 sobre o r espectivo soldo annual por 
caida anno de servj.Ço, aecresci"fo devais 25 annos, além .ao direito de re-
forma no posto ·immediatamente superior. 

A' vista do expo•to, é a: Commissão de parecer que seja approvado . 
o segu·inte substitutivo ao projecto n. 356: 

Art. 1. 0 Aos funccio11arios publicos, civis ou militares, que se 



invalidarem no serviço da Nação será asség.urado 'o dLreitó á aposenta-
doria, jubÜação ou reforma nas seguintes .condições: 

. a) Si coILtarem mais de 10 annos de ·serviço ·com tantas vigesima•s 
quintas partes do Ol'denado quantos forem os annos d.e serviço ·; ' · · 

b) si contarem 2 5 annos •com o ordenado ; 
e) si mais de 25 annos com o ordenado e mais 2 °\ 0 correspon-

dentes a cada anno gue exceder a 25, até o limite maximo· ·de venci~ 
mentos recébidos na activiclade, descontadas as gratificações ·adc1ic'io-
na·es. 

Art . ·2. 0 A aposentadoria, jubilação ou refoTma só poderá ter 
thgar no mesmo cargo ou posto ·que exerça ou occupe o ·funccio.t1ario 
ha mai<S de dous annos. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em co·ntraa·io . 
ISala das ·Commissões, 5 ele novembro· ele J.912 .- J. M. Met·ollo, 

E'residente.-Sá Freii·e, Relator.-Gitilherme CCT11n11os, com restricções. 
-Nilo Peç;cinha , 

>A 'Commissão de Finanças, attendenclo, por um lado, a que é in-
clispensavel acabar, ·quanto antes, com o abusei, que nada justifica, ele 

Pcwece·1• elo 81·. 
'l'wvw1·es ele Lyl'a 

existirem, pela legislação em vigor, l'unccionarios 
.que na inactividacle pe,i·cebem mais do que no exer-
cício effectivo de seus c:argos, e, por outro, a que 
o sulY.stitÚtivo offerecid(} pela Commissão de Le-

g·is1lação e Justiça, ao •projeoto 111. 17, de ste anno, rupresentado •pelo ·ill us-
tre brazi leiro Sv. Cassiano do Nascimento, ele saudos'issima memoria, 
regula de modo uniforme e co1weniente a inater1a, é de parecer que o 
mesmo suootitutivo <>ntre na ordem do dia· dos trabalhos do Senado e 
seja por elle ap1provado. ( *) 

Sala dw.s •Commissões, 22 de novembro de 1912 . - FeTiicic•no Penna, 
Presidente . - Tm!Clres (Ve Lyi·a, Relator .-F. Glyce?'i.o .. -Ui:b.ano Sct1"tos., 
.:_A. Azereclo.-L. cie Bfrlhões.-Biteno / ele PuriJVa.-Viotoi·iwo Mon-
teiro. 

LI OE<NÇA AO MINI ST HO ANORE' _CAMl\LCANl 1 

. ,A Com.missão de Petições e Poíleres, a que l'oi presente o _requeri-
mento do' Sr. ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. André Ca-
valcant( de Albuquerque solicitando do Cong.resso ·um anrro de licença, 
com todos os v.encim,entos, para tratamento ·d·e sua sau•de, -00n:si'cleran>do 
que o requerente provou necessitar da ' licença que pede com o attestado· 
medic'O junto, é de parecer que seja ·aeferido o seu requerimento, pelo · 
que submette á con.sideração da ICamara o s:eguinte projecto: (**) 

O •Congresso Nacional decreta : 
Artfg·o uliico. 'Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao 

ministro ao· Supremo T.ribunal Federal Dr . André Cavalcanti de Al-
buquerque um anno de licença, com todos os vencimentos, para tra-
tamento .a·e sande ond.e lhe conv1er; -r.evo,gaaa.s as disposiçõe;; em 
contrario. ( 

ISàla ·das ·commissões, 2 de outubro de 1912 .-Olegàr-i.o P ·into, Pre-
sidente interino .-Prudente ele Móra.es F'ilho.-Dio1'ysio Oerqiieira.-
-Ootavio M angct..beira .-->Augusto Monteiro.-· Soiizrn B?"-ito . 

(*) Púecer 4Ô2. · 
· ( • •) Pa-reccr n. ·411. 

Camara 
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O pa.recer do Sr . Felix Pacheco inquire si - é justa e tegwl a situa-
ção cr eada para os membr0s do Supremo 'il''ribunal F ederal quando im-

petram e abteem licenças por lei e·&pecial do Con-
Pll!l'ece•1• llo '8'1'. gresso. 
Rltttl Fei•1utncles Entende o Relator que a materia de licenças 

·precisa ser regulada em lei ·geral e uniforme parn 
tocl0s os casos occ1urrentes, 'não ·cabendo, entretan.to, .nessa lei as regras 
para as licenças - aos mlnisfros elo Supremo Tribunal Federal «que não 
podem .ser confundidos com o commum do funccionalismo superior ou 
subalterno da admin istração publica.» 

[)e acc·õrEilo ·coem o principio d.a 'harmonia e inclependencia dos 
poderes e a exemplo do que àccorre ·nos dous ramos do Congresso, 
sustenta o parecer q.ile taes lkenças ·devem sei· concedidas pelos pro-
prios · pares elo jüi.z - necessitado del'la .;· e ·que, si o Regimento do Su-
Pl'.emo Tribunal é omisso nesse .particular, aos respectivos ministros 
()Umpre reformai-o e emendai-o no livre exercicio de sua autonomia 
soberana. 

:C.onclui•ndo c·om boa .logica, o Sr. Felix Pacheco opina pelo archi-
vamento da petição em que o Sr. ministro .André Cavalcan ti de À,lbu-
querqu.e solicita um anno d·e Ji.oen.ça com todos os vcnc'.m·ento.s para 
tratamento cl.e saude. 

Discorqµ,ndo. desse a lv. itre, sou ele OPlmao que o projecto da Com-
missão de P)ltjçõ.es e Poderes,. favorav-el á concessão da licença, eleve 
ser · approvado pela Camara . 

• ~I\.. Ji'cença aos membl'Os elo Poder Judicial'io, assim cümo a sua 
nomeação, posse, substituições, etc., é materia pertinente á -organiza.-
gão judiciaria. Esta, no que concerne á justiça federal, entra na com' 
peten.cia elo .Cong.resso Nacio.nal , ex-vi do , art. 34, n. 26, da Constitui-
ção, · que dispõe: · 

<<:Compete privati'Varnente ao Congresso Nacional: 
.-. .. .. .... ........ . ........ . ..... . .... ...... ..... .. ........... .. ... , .. 

IOr.ganizar a ju·stiça federal nos termos do art. •55 e seguintes da 
sec·ção III. » 

Assim, as Jlicenças aos mini.stros do S·upremo TrHlw1al são, e não po-
dêm deixar d1e s~á·,' rei:1i1ac·as ·pelas leis ele or,ganização jud1ic.iaria, ema-
mlidas do Congresso, e constitucionalmente - não devem ser g•overnadas 
pelo Regimento Interrw messa a lta Cõrba ele Justiça, que, é ce'rto, o 
organiza ·ex-cti11a~oritate JJ1"opria, mas .tão sómente «vara reoulwr a · O'l'clem 
do sei-v·iço o a à/fistribitfçcio do trll!balho» nos p»eciso.s termos do a rt. 364 

- elo decl'eto n . .S14'8, ·de 11 de outubro de 1890. 
Nisso não vaie offensa á Constituição. Primeiro, porque, como vi-

mos, o po<fler do Congresso para leg•i.slar sobre a ma.teria é um vodc>J' 
expliaUo nella me1slna. Segunàü, porq·ue esse •pomer :não ·entra em con-
.flicto coín o principio .a·e inclepend•encia ·c:·0s .pocJ.erns poJ.itico.s : - as g·a-
rantias ·da in1d·eipenàencia do Po<ler Judi-ciario estão claraimente G!efiJ1i•à•a.s 
no art. 57 <la Constitu >ção e cons:istem na v.ÍJtalioie.c>ade àos juizes e na · 
irl'e<luctibiüelade do.s l'espectivos vencimentos. 

Outras, inclusive a ·d€ l!c•enhiamento sem inte rferencia .proxima ou 
remota do Poder [,eig'islativo, podem _.,er outorgadas na lei organica ela 
.justiça ; mas, si o nãô forem, isto 1não indu·z inconstit.uciona!ida·de dessa 
lei, • qne não encontra outras I'estricções si.não as expressamente deter-
minad·as no art. 5·5 e .segu intes da secção III ·da CoJ1sUtuição, ele accõ.rclo 
com o Clita.ào ar't. 3-4, n. ·26. 

'Is to •posto, 1fen1h-0 por .extreme à.e inconstitucionalielaide o art. 35 à© 
d•ecreto n . 8148, ·de 11 d·e outubro ele 1890, que a tfr1'bu1e ao presid·ente , do 
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Supremo Tr.i-bunaJ! Fed·eral .;_ , competenoi•a «para licenciar até quatro 
1nezes, .co1n ou sem ordenado, os ·n1em·b1~os 1clo mesmo =Tribuna-!>>; e, con-
sequentemente, entendo que uma concessão de licença com derogação 
<lesse ·dispositivo, isto é, por u1m anno e com to.elos os vencimentos, só 
1por lei especial ,pócle ser feita. 

Sendo ·erroneo, a meu ver, o presupposto C:•e quie o 1proprio '1.'l"ibunal 
pód·e livremente regular a rilateria, o a'1v.itrado archivamento da .petição 
deixaria insoluvel a pretenção do p1eUcionario. 

· Sala das Commissões, 1'8 de outubro .de 1912 . . - Ribeiro Junqueira, 
. Pr·esidente, entendendo q,ue a J.ic·ença C:•eve ser concedtda apenas com 
orden·aclo. - Raul F.ernandes, (Relator. - Galeão Carvalha.l. - José 
Bezerra. - Pereira Nune.s. - Ocrtavio Mangabehra. P€nso· qu·e o Su-
premo Tribunal só podia concedeu licença aos seus membros, si houvesse 
UJOrventura abguma l•ei 8/Utorizand-o-o a faz.el-o. Seria favoravel a um 
projecto que assim d•eternünasse. - Caetano, de Albuquerqu·e. 

Em requerimento .clirigid'o á Camara e .j.nstru:iclo .oom o ·costurnacto 
atte·stado medko, o Sr. Dr. Ancl1'é Oavalcanti de Albuquerque, mini•stro 

· 'elo Supremo Trlbtrnal Federal, solicita ·do Congnesso 
Pa1'eCC1' elo 81'. Naci-onal um anno de Ji.cença para trata.mento de 
Felix Pacheco sua saud•e. 

A Commissão de Peti'ções e Poderes, deferindo 
e·sse .pecl i·do, form ui!ou o respectivo projecto ele lei, sujeito 'agora ao 
exame e parecer da Commissão C:•c .Finanças. 

A Commissão de Finanças, por sua 1riaioria, tem sempre attendido 
aos pedidos •de licença <Jo.s membros do Supremo Tribunal Jrecf:eral nos 
termos .mais amplos U)OsS'iv.ei.s, isto 'é, com todos os V•encimentos, uma 
vez que os mesmos .s6 eventU'almente pr.ecisam de substituto, nao acar-
t'etan do desta arte augimento permanente d·e d1esp·eza. 

Com i·sso rend·e 1ella a sua homenagem á imagestade do Poder Judi-
ciario, a que a iCoristituição attri·bu.iu os .mesmos .fóros de a·utonoma sobe-
rania .conceclÍ.d1as ao L.,igi.slativo e ao Executiv.o. 

Parece, e.nü·eta:nto, opportuno inquerir 1eà.imente si é justa e l<1ogal 
· a situação cr·eada 1para esses membros <lo .Su,premo Tribunal Federal por 

semelhantes licenças, qu.e, C:·e certo mo.ao, os colloca.m na dependenClia 
do Legi.slativo, quando, ,pela ,releváncia de suas funcções •. precisam estar 
acima e ·fóra d·esses .favores, como or.gãos superiores que são d.e mri aJlt<i 
pocier de que ·Se reque·r, sobretndo, uma absoluta independencia. 

Este assum1pto .a.e Jieenças está mal regulado e · caC:•a vez se faz 
sentir .mais a conv.eniencia de uma lei 1geral que d.iS!]Jonha de modo 
uniforme sobre tod.os os casos ·occurrentes e dentr.o de cujos preceiitos 
e regras .a acção do E:ioecutiv.o .tenha de enquadrar-se, sem mar.gem para 
os abusos que C:'iariamente estão .se verificando na materia. 

·Mas, ainda nies•se Tegi.men, que o 1Projecto do Sr. Gumercindo Ribas, 
ora em andamento na Camara., nos ,prometbe, não seria ca•biv.el que se 
fixassem regras 1para a.s Ji.cenças aos nJJinistro.s do .supremo T1<i·b,rnal 
Federal, que .não podem ser conf.undiclos com o commum do funcci.onaHs-
mo su,per.ior ou subalterno da administração ipublica. 

Os fnembros C:•o Poder J:..egi.slativo, quanclo necessitam cl•e Hcença, 
illl!petram-p'a de seus pro.prlos 1)ares, S€m ·aud,iencLa do Execu.üvo, qu·e 
seria excusada e -que os deixaria sem duvida em um plano infei'ior, in-
compativ;e;J com a d:i•gnidade ele sieu mandato, emanai!•o directamente elo 
povo, .cuia sobeni,nia i•e;presentam. 

Assim tam!beim ·,não s•e comprel.hende· que os mernbrns elo Supremo Tri-
bunal, que podem annullar as !e-is que •el·ab?a·am~~~ !PrecisêJiI pu -~Tévam 
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precisar de nosso consentimento, sempre que a sua saude ou seu.s in-
teresses . . exig·irem que s•e· afastem temporariamente ·da act!vie•ade •. 

Desvirtua-se com: isso a noção cavdeal da independencia ·e haTmonla 
d(')& iPo!leres, que está na essenci.a da pr.opria CoILst'ituição e fõrma, 
por- assi.'in- diizier-, o "'"c&bíl•UÇO- do regin1en político que adoptámos _ .. 

A . Camarar 1pa.ra fixar -aE< suas- relag<Yes: de mero expeC'.•ien te, tem, 
como 6 Senado., o se·u Regimento Intern&, oom disr><Js;-çi)e.;; commm1s que 
est.~belec'€1m a maTcha de.seus serv.iços e as regras de sua ece:ne.m>ài. 

Tambem o Supremo Trfüunal ·F ·ed·eTal tem o seu Regimento Int.e.rnO",. 
obra exc lusiva . 'd•e . •seus .. membros, unic-0.:s competentes para preceituarem 
sobre essas co·us'a.s secund.al'ias que lhes <!lizem r espe'ito; •pe.qu1enos deta-
lhes .que seria rifü.oulo ·figurarem na eaTta Fundamental · e que tambem 
não devem ser obj:ecto d.e lei 01,dinaria que ponha os mi.ri istros ao mesmo 
Tr.i-lYunal na. dependencia do Ex•ecutivo ou do •Legi.sla.tiv.o, de .etúos· fa:-
vores ou de· cuja boa eu- má vonta.d·e necessitam absolutamente- inde-
pend•er . 

.Si ess·e Regimento Interno ·ao . Sup1•emo· Tri•bunal F.eaeral I! omisso 
quarito ~s lice·nças . ·aos respectivos ministros~ estes que o Teformem e o 
comploetem .no livre exerci.cio de sua autonomia s-oberana. • · 

.Por ·estas r.azõ·es e ·outras que ahi ficam imp·U.citamente· comprehien-
G.·idas, a Commissão de ·Finanças opiina que .seja .archivado o i"eque-rimento 
ao .Sr. Dr. And·ré Cavalc·anti ·de Albuqu.er.que. 

Reqwer, outroslm, á. Mesa ipiieferencia para: ·a votação deste par•ecw, 
pela pveJudicial que delle resulta em relação .ao projecto fornrnila.clo 
pela illustre Commissão cJ.e Petições >e P ·od'eres. 

,Safü das . Comm.issões, 15 d'e outubro de 1912. ~ F.elix Pacheço. 
João Simplicio .. 

LICENÇAS DE FUNCOIONAHIOS PU'BUOOiS 

A CommLssão <i·e Finanças, tomanJo conhecimento dos proj.~ctos 
n, 4'2, de 189·6, .e n. 2, llre 1908, .que reg·ulam a concessão de 11-cenças 

aos funccionarios IJübli e.Js ci vls on lnilitares, e C.as 
Pa1'ece1• elo 81'. <'!mend.as . • que lohes fo.·ain rwn,.,., nrn:.1as, bem ·corno elos 

Tavlwes. ele Lyni pareceres interpqstos ;Jela, Commiss:l.o de Leg·i~lação 
e Justiça opinou r>eda ap·resentaç.ã·o de '\1111 substitu-

ti-vo completo, uniformizando e systematizando tudo que ·ha sobre o as-
sum F>tO . (*) 

Procecl'en.ao dest e modo, julgou convenienfe affüstar as questões em 
ciue s-eria poss:ivel .provocar clivergienciias d•e 01pinião entr·e ·os seus -m.em~ 
bros,. para limitar-se a consignar· nesse swbstitu~ivo o que já e.stá 
accelto .pela nossa leg.islação ou consagrado ·pelos 'prec,eclentes. 

=E' assiin, vor eX'em:pJo, .que s1e rub.stem d-e indaig'ar si são ou não 
procede.ntes as d•UV'idas dos que entendem que as licença.$ aos meinbros 
d·o :Supremo .Tribunal Fecl·errul ·.devem ser co:h.cedidà:s s1empre .com ven ci-
mentos, u,meferinido m·ant·er o que está d:i1S1posto n as le is em vi1gor, que 
foram aliás .. a.mpli'a1das para tornar maior a com:petencia dos orgãos do 

- Pocl•er Judd.oiario n·a concessão das m 'esmas licençras. 
Com i.$·ual . criteri-o,_ ag)u .a Commissão. nos demai.s cli.Sl:?OsH!ivos- de 

(*) !Parecer n. 4'58". 
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seu trabalho, que, 1-e;!I<t.J)a11d·o a materia sem preo.ocu.pações de ordem 
p.essoal, vl1sa estabell!>GeV normas .gera1es, s•eg"undo as· quaes possa!Il ser 
r·esoJv.idos os casos q;ieorrentes, e·vitando que. o .Congres,s_, esteja, toà'o.s. 
os dias, a legislar .iio'bre o assumpto,. atta:Edemle oú não · 'ã.s innumeras 
solicitaQÕE\S q_ue tlj~ são fe1itas em requerimentos· de interes·sad-os. 
· Este foi o se;i pensa mento; o S•enado dectdi;rá, ém sua sabedorià, o 
que .fôr mais acerJ;a.do. ' .. · 

·• 10 Congressq '.N aci-0naJ de·cr.eta : , . . . 
Art. l."' ·As · lli1cença.3 aos fu.Í!-ccionarios pwblicos, Cl'l'IS ou militares, 

em JÍ.y,pothese ,alguma darão di11ei to ·á i!lercepção das .gTati.ficações d.e 
" '- eXerck:iO ·e· CÍ·everão seJI: ·concedidas;. 

P1•ojecto 'i}li 1 °, quando por motivo de molestia cc;m.prova.Ja, 
dommi·issão · de com o ordenado ou ·sol·clo, a;bé seis mezes, e com " 

F'inanÇ.q.fl meta de do .. orde:na do ou sol·do por mai.s d e sei.s cm 
1pror.ogi8.cão; " 

20, quq.p:do ·P-Or qualquer ou.tro motivo Ju·sto e att end:i ve-1, sem ven- • 
cimento a~um e até um anno. 

§ '1 .º iEJm toclas as .con•cessões de licenças ma.rca r-s•e-ha. o prnzo 
dentro cfo q-ual o á'unoci.onario .d•everli entrar no goso della.s, p·rnzo que 
não podera excede·r d•e 6 o dias. 

§ ?·º E' !.icito ao f·unccionario publico 1·enunci.ar, em qualqüer tempo, 
A liceg~Jl. que he foi cmweclicla ou e m cujo goso se acha, 1·eassumindo 
o exeroicj.o d•e .seu car,g-0. 

·j 3. 0 Não serão concedidas licenças. aos funcciona.ri<0.s interinos e 
bem ljiS;sün ao.s que, nomeados, pr.omovicl'o.s ou r emovWos, ·não houverem 
assµ:rr}clo o ex.erc1cio d•o 11esipectivo ca.1,go. 

· .§ 4. 0 Nenhum funccionario 1poclerá gosar d•e um a tlicença ·uma. . vez 
es};l'9twd.o qualquer dos .pra.z.o;s . a que se r eter.em -0s numeros 10 e .2° 
cl~,ste ·artiig.o, arnbes dé de.corrido um anno ci'a última. qué Ilhe eoi ·concec1icl.a . 

Art. 2. 0 ·Sã.o competentes para. conceder licenças: · · 
a) -0 Supremo Tribunal F1ede•ra.l ao s<0u ·presid.eJ1te; este a todos os 

1JJ€mbros do mesmo ti'ibunal, a.os· funccio·na.Mos ele ·sua. secr·et~ria., ·a.os 
j.uizes f ederaes e seus su•bstitutos; o procurad,ar g·eral cl•a. Re:p.u.):>lica 
aos membros do mini.s.terio pu1blko ela União ; os juízes fed·eraes aos 

. de direito aos iescrivães e demais serventuarios que desempenharem quaes-
quer funcções junto a. cad.a j·uizo; 

b) a Cõrte de AppeUa.ção ·cio DJstricto Fed:era.l ao s eu ,presiclente; 
este ·a. tod.o.s os membr-0s da mesma Côrte, aos íu·n.ccionarios d1e sua. s e-
cretll!ri a, a.os ju;Lzes á.e direito e aÓs 1pretores; o prOJcura.dor geral · do 
Districto Fiederal aos membros do mini-ste·rio pU·blico 1i.oca.l; os . jui.zeR 
de direito a-Os escrivães e demwis serventua.rlos que desempenharem quaes-
quer funcções .per ante seu juízo ou .p11etoria.s de sua jur.isdtlcção; 

e) os tribcmaes de aJ[)Ilellação do .A,cre aos ·seus. r espectivos presi-
cl ent€S ; ·cada um a.estes aos membros do tri,buna.J que ,peeside, aos func-
cionari,o.s d·e s ua res·pectiv1a secreta•ria, a10.s j•uiz·es die d.ire·ito e juizes 
tnuni·Cipaes clentr.o · d-0· t err itorio de s•ua. jurisdicção; .o .procura dor de 
cada tribuna.\ ·aos m embros d.o mlni.silerio 1pwb1'i•co ta.mbem dentro do ter-
vitovio de sua -jurilsdkçã.o; .os j1uiz·es de ·dh,eito ao·s escrivães e d·emais 
serv·entua.rios que desempenharem quaesque,r fun.cçõ.es perante seu juizo 
ou termos judicia;ri•os a elle subordinacl•os; 
· ·ti-) as Mesas do 1Senac10 e. ·ela. Gamara dos .Deputaclos aos seus res.pe-
ctivos •emp.re:gado.s.; 

e) o Presidente da Repu.b!tca, o.s Ministros de E.sba.c\:o e os ch~fes 
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de repartições ou de serviços a q,úem competir, de a.ccôrdo com a legis-
lação vigente, a todos . os d.emais fu.nccionario~. . 

Paragrau;}ho uni·co. · Exce·ptuatil-0s os casos em que as liceEças forem 
conced,idas pelo ·Prestd,entc da Hepuiblica e 1por Ministros de Estado, a 
autoridade que a.s conceder d·ev.erá cotrnmu1,ücal-o, dentro do prazo ma-
ximo de 15 d-ias ,e s:ob pena d<i resp.onsaibiJ!idaôe, ao ministerio a que está 
subordinada a i•epartição ou serviço, procedendo de igual modo, .il·entro 
elo mesmo prazo e sob a m esma rp<ena, quanco o funccionario licenciaido 
i•ea.ssum'.ir o exercício . 

Art. (l. 0 Os ffuncciona·ri.os qu.e substltui.rem os lice.nci-ad-os percebt>rão 
ap;en:as o que ·estes ;perd'erem. 

Pwra;g·~a1p.ho u-iüco. E:s•t·a disposição s'erá observada em todos os casos 
d e substituição de fun,ccionarios, de maneira que o sut>.stituto só re-
ceba o que -deixar de receber o substitui.do. 

Art. 14. 0 Qualquer pe0fü·do d.e licenç.a dirigi.do ·a.o Congresso Nacional 
d'everá s-er eneam:i.nhado pelo mini·sterio a. que estiver subo·1>dinada a 
repartição ou s•erviço a que perteinoe o funociona1•io, e o rr·espe.ctivo mi-
nistro não ]111e d111rá andamento sem que o requerente junte .1Yrova ele ter 
o·btido das autoridad.es c-0m1p·etentes as Jice·nças que esta.s lh'e podiam 
concecl.er, n-0s termos d-o art. 1°, ns . I e II. 

Sem o preenoh:bnento destas exLgenci·a~ , nenhum ;JJediclo d·e licença 
pod•erá se·r tomad-o em co.nsi-d-era.ção . 

Art. 5. 0 As lhJenç.as ao Presidente e Vicc•P.I'esidlente ela Rep·ublica 
serão regulacla,s 1p>0r lei.s especlaies. 

Ar.t ·.·· 6. o ,Rev.ogam-se as' disposiçõe·s em· contrl\Jri.o. 
Sala elas Commissões, 9° de de,z>e·mbro a·e rn·12. ~ F eili·ciano p ,enna, 

Presid,en.te . - Ta.vares de L.yra. - Urbano Santos . - F. Glycerio . -
A. Azererlo. - Fran:ci·sco Sâ., com restd0cções. Bueno ele Paiva. -
A il111)Mmir. 

·O projecto n . . 3:48, 'do >e-orren'.e an.no, cogHa ele um assumpto ·rele-
. v.anté, ·Cuja ma t eria esl:lá a exigtr a ma.is ·urgente attenção do Po.der Le-

P<t'recm• · elo 8 '1'. 
ll'IeUo F1•a,nco 

gues .ora.ena.a·os ·e 
saucle ; 

g·islativo da Republica mo .s·enticlo ela obtenção ele 
dous benef.icios 1mmed'iatos: 

1°, es ta·ncai: a fim te pe·renne dos wbusos da con-
cessão ,ae ucenças prolongadas a funcc!onarios ele 
toa-os -os clepa1,ta.mentos elo serviço ·publico, com p.in-

quasi nunca .por jusUflcado motivo .ele t•ra.taime.nto de 

2°, .desa.travan-cai· .as oncvens do dici das duas /Casas elo Cong.resso Na-
cional, que são cm grande ·parte atuJ.11aa·as de projecto autoriza·ndo o 
Poder Executivo. a conceder ~icenças com ordenado, e até ·Com v<0ncimentos 
ín!~.graes, a .fu.nccionarios 1publicos federaes . 

E' ·in·contestavel que qualquer · esforço para rnprimir aquene abuso 
será .baJ.d,aclo se o P'l'Op1•io -Congresso Nacional não oppuzer um .c]i.que á . 
torrente das licenças cJ·e favoi: cujos pedidos lhe chegam diariamente ao 
conhecimento. 

As leis restricUvas que ·o .Congresso .ae.cretar .nenhum valor te1·ã;o nrt 
praU.ca se elle ii.roprio não assumir ·uma posição de inciuebmnta,v,el ener-
g;a, cerrancto ouvidos a solidtações e mantencl·o-se .fJrme mo cump1·imento 
d·as normas' ·d.a lei g·erltl Ç!Ue pot·ven.tura vier a dec.retar. 



'Se o não fizer, se, partindo .jo prinópio .de qu~ .quem faz a lei póde 
·-desfazei-a, ou se abr·ir ex·cepções á ·regra ,geral .e il))p·essoal, ·então será 
lnutil o ·projecto n. 34.S, como inutei.s serão quaesquer outros meios ten-
dentes :á a·bol_ção do i.nveterado abu·so, -e a.penas se consegui·ná um dos 

1Jenefi'cios !}o projecto, ·que ser:á o · de fazer o desafogo dos ~rabalhos 
parlamentares, ·retiorando delles ·aquella .massa 1nutil. · 

:E' clif.ficrn saber s.e será ·conseguido o prini.eúro escopo, natunil:nente 
.o ·mais importante, desde que o Ieg·rnta:d•or-,, constihtlnte •ela União não 
..a•dnptou a precatada :nefü.da que ·emp-r.ego,u o cauteloso legisiaclo.r mi-
neiro ao ;ncluir na. -Constituição ide seu .Estado um artigo que pi·ohibe 
-em todos os .casos .as' licenças ·com vencimentos i·ntegraes e só as aclmitte 
·com ordenado até o prazo maximo ,ae um anno, 

!Não ha, .na •legiS'lação '.federal:, uma Je.i geral e uniforme regulando 
a co·ncessão das licenças aos fu.n•ccfonar:os das multiplas repa·rt.ições do 

::serviço cl.a União. !Cada ·repa.rtiçã:o tem no regwlamento ·res.pectivo o -
·seu capitulo especial sobr·e tal assump•:o, não havendo uniformi•dacle nas 
disposições ap•plicaveis a icada 'U'm cl·os serviços. 

Algumas disposições são mesmo abe'í-rantes elo 'PI'incip' a ge.ral de 
··que licenças ·co:n orclenaa'o só se eoncecle.in p.a·ra tra,ta,mento ,a.e saud·e. 

Assim, :por exemplo, o ar.t . 4417 do regulamento appr ovacliJ pelo ·de-
-cnito .ri. 4.0.5.3, de 24 de junho de 1901, dispõe o .segui·nt-e: 

"A Iieepç;a oo-r m9tivo •que não se.ia molestic,, qiian~lo conc·ed!idct com, . 
.ordenado, fi.cará este su j eito ao segu·inte cliscon-to: ela q·ua,rta ·parte, sendo 
a licença ele tres mezss; da metade, sendo por mais de tres até seis"; . 
d·e tres 'q·u.rurtas partes, sendo por ma's d'e seis até nove mezes, e de · 

·todo o ordenado, clahi •por ·diante.» ~· e 

•Por pe;-ti'nente ao assump•'.o •que é ob&éto deste par e·cer, transcre· " 
ve::rios em seg·ui{la o •parecer da Gommissão d·e Finança,s e voto em se•pa-

: ràdo .ao ,sr. Felix !Pacheco ·em relação ás Iicepças ·dos Ministros .d•o 
:.Sup·rnmo Trfüunal ,J:l'.ecleral .. 

A •verda,de jurid·ica esúá com a -d'outrina elo par·ecer e cle lla .não se 
afasta, o -regimento interno do proprio Su.premo Tribunal Federal, como 

'-se 'Vê .a os seguin~es art'gos : 
Art. Hi. Compete ao '.Presid·en te do Tr>i-bu.nal : 

N. 17 - ·Con·ceder até q·lLat ro mez·es ele licC"nça, .com ou sen:i o.I"-
dsna:do, aos Ministros do ITribunal, excepto Q 1Procurad'Or rGeral ·da Re.pu-
"blica, aos Juizes e.,procuradores .de secções e empregados ·da sec"'etarla, não 
-podendo r·anoval-a senão após um a,nno, . co.ntado da {lata ela. a ntedar 
·CO'n.cessão ( d·ecreto n. 8•4·8, arts. 35 e 3•61 . 

O >Supremo Tri-bu.n.al i·nc,Juio em seu regimento interno a dis·p6~1Ção 
acima ·citada só pelo fa,cto de constar ella. do dispositivo ele u:ma. lei "da 
Rep·ubJ.ica, à q.ue, a liás, o propo'io a1,!igo citado do -regimento faz .. ex-
pressa ·remissão . 

tPau·a os outros casos da. Ji.cença não previstos n a lei d'e organf~~'ção 
jucHci'aria., o que regula é o art. 15·2 elo regimento. ;i.nterno, que <]is11:?·e ·o 
·~eguin te : 

rEsgotaclos os quatro mezes de u.ce·nç:a .que .a.ent.Í'o de ·um anno póele 
ser co·ncedi·d'a •pelo Presidente {la Republica, ao P1·esidente ·(lo T-ri>bunal . e _ 

'110 Prnourrudor Gerwl da Republica, e pelo P:resi.dente do Tribuna,! aos . 
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outros ·Ministros ·e aos em,pregad'os da secretaria, sómente o Oongress<> 
pó.d:e co;iuc~'~eii· a qitalqiier aos meS1nos fimo.cio?iarios a ,;>ror.ogação ou ire-
m..evação 1d1a ld1oonça, ia;ntes d€ ·ser :deoor.rM.o .um .amno ,a1eip.ois da concessão· 
da ultima (decreto .n. 84·8, •ar.ts. 35 e 3•6). » 

Tudo quamto d·iz -res·peito ao •titulo de nomeação, modo de lnvest!-
d·ura, comproml·sso, posse, lilcença, vencimentos, incompatibilidade s•u·b-
stituições, etc., 'dos :funociona rios judicia es - tudo •é ma teria das leis. 
de ·o.rg·anização judiciaria .. Ora, ao ~Congresso Nacional ·compete priv.ativa-
me·nte org·ani.zar a j·ustiça .,füd·er.al, nos termos do art . . 5·5 e seguintes da 
Coa1stituição Federal ; logo, é inc·ontestavel .que as proprias a.is<posições . 
cicadas &Clima, .que a1Utorizam o Presidente do .Supremo · Tribunal a con-
ced·eT a os demais membros do d·hlo tri•bunal, ex•ce,ptuado o P:rocurado1•·. 
Gera> .fra iRepub1fca, :licença não ·ex·ced•ente de quatrn m ezes, só vigoram 
porque assim o decretou o .Poder .Legislativo, que tanto pôde ampliar· 
como supprimii· aquella fa.0uld&de concedida ao Presidiente do iS-upa·emo 
T1:i.bunal. -

iO ili ustrado Mi•nistro d.a ;Supremo Tribunal ·Elederal Dr . Amaro. 
Cavalca·nti, ouvDdo a. respeito desse interessiwte assumpto ·pelo Jornal ão 
Oqmmercio, disse q ue ·E> <Sup-remo Tr5'buna.!1, 1como or.gã.o imil)edfaJto ·a.a. 
Constituição, ié composto ele Ministros ·que se ·consideram os «represen-
tantes su.vreinos <:lo Po.der Jiccl'iciario, 1cuja soberania e.!les revresentam · 
immec!Jia.tainente - e nã,o sini,vles fiv?Vcciotnarios da :Justiça Fe!d·e·ral». 

·E' in·discutivel que OS 01·gãos iminecl'iatos d·OS poderes •puhlicos são· 
sómente aque.Ues .que ag,em imme!d'ia;ta e 1<'!>i1reetamente ex-vi da Consti-
t:uiçã;o, «emquan1'o qu<'! 10 sim,vles fu1vcc'idnario· só existe e -ag.e ex-vi· da l<Ji , 
õlo Cqng:res·so" . • • 

J)esse prj.ncipio resuHa - e .sei'ia absurdo cont estai-o, - que o Su-
premo '11ribunal 'é um a·os orgãos ela Constituição, pois .foi e1la que lhe· 
t rn:çou a .compet encia originaria e· pri·vativa, que o :poder Legi~l!aNv-o nã.o· 
pôde augme11tar, nem clomü1uir , assim como a juris·dicção .de a.ippella-· 
ção. 

DaHi, porém, a aclmittir-se que o Supremo Tribunal seja o 1repre-
se.ntan-te exclusivo da soberania 1c10 Poder Ju.dfoia:rfo vai ·uma gTande dis- · 
tancia. 

Essa soberania está no proprio Poder Judiciario, cujas funcçõ es se· 
dividem ·em orgãos differe:ntes, segun.1!0 a ma;io~· -ou menor amplitude da 
res·pe.0J:iv.a compete·ncia· e da propr-ia jlliI'isdLcção. 

IN'os tribunaes ilnferioTes lá Su·prema Côrt1e, a comp~tenda é tambtJJTu 
traçada pe"a lCo·nstituição; estes, tant'o como aquella, «a[/'em ex-vi dJa 
Oonst'it,tição" . 

!Não .se pôde, .portanto, com1uirar o funccionaTio membro do ,Poder· 
L egislativo cJ)m o funcc1onario membro Cio Poder iJudiJci·a rio para co;n-· 
cl1uir que o .S.upTemo Tri,bunal ««d•ev.e exercer em rei.ação aos seus me::n~ 
lbros a mesma li-bel'd.ade de acção, ·O mesmo direito, que o Senado e a . 
Cai;Ilar:a exerceniD . 

· Bàs tiava a .differença ·Cte ·OTigem ela inv·esti-dura aos .:I:i·embl'OS de um. 
e ~,:;ti ·o· poder para que a.q'Uella equiparação não fo.sse possível, .sem em- · 
bargo da igual e nobre funcção so.cial de ambos. 

' ()'s· !Óeputados e SenacloT€S são inviolaveis por suas palavras, opiniões• 
e votos no exerci:cio c1o mandal'O (art. 1.9 da Constituição), não pod<Jm-
iser .!Presos nem p-rocessa1ctos 'criminalmente sem pré<via licenQa .a:e sua 
Ca141ara, sa~vo .c·aso de :rliagrancia em cri:ne~nafiançav-el, s·endo que, neste 
caso, •O -vrocesso s6 p6'de seT •leva!do até a pron•uncia exdusi:ve e nã,o ip:ro--
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' -seg-ui•rlá s-em que á Camara -respec·tiv•a resol'Va sobre a pro•cedenóa da 
'accusação ( art. 2 O) . 

Durante as · s-essões, vencerã-o os ISernwores e Depu tad-0s um B'l»bsid.1<> 
( art. 22), ao passo que os Juizes f.e.deraes t·erão v•encimtmtos. 

As gw1,antias do ·Poder Judiciario diff.erem comp.Jetamente das que· 
a · Co·nstituição assegura aos membros do Poder Legislativo; aq.uellas são· 
a vitaJi.ciedad·e, inamovi·bili.d'ade e irre;ducti:bilida;de -dos vencimentos. 

'Altíssimos funccionarios -da N-ação, todavia os Ministros elo .supremo· 
T-ri-bunal não •perdem aquelle .carwcter para se libertairem compLetamente-
de qualquer ligação com -0s out1•os poderes. Suas gar-antias são as que a 
Constituição lhes asseg·urou - estas são absolutas e i.n• ta,ngiveis. Dar-
thes autorização pwra se licenciarem 1Lnde pend1em<tememte da ·aicção dos. 
outros po-deres qo.nviém, como u:na homena:gern d-O LLegislativo e como 
mefü.da util, porque se enquadra p erfeitamente ·em um cl-os -objectivos. 
do projecto -elo ·Sr. GumerciIHl'o Ribas. 

Essa facuJd.aclê, poném, deverá ser ex-ercid,a nos t61'•1nos da lei, não. 
po den cl-o ser concedida licença alguma .p çi r ma•i-s •te:npo .nem com remune-
>·ação maio.r 'ª º que a estabeLec'ida na -dita lei. 

Com esta;s br.eves razõ.es justif.ic1üi'Vas ela ·conveniencia do projecto,. 
a Comrnissão el e Justiça aconselha a sua a.p•provação, com as seguintes . 
. emendas: 

Ao a1i. -1 ° - O nele se <diz «até · seis mezes», diga-.se: -«até u.rn· 
anno». 

ho p-airagrapho uni•co - Substituam"se as palavras «até -u:n anno»· 
por: «d-e clo·us annos, computadlo -n es•te prazo o tempo d:e Hcenç.a com 
-orde nado ·que o funccio:nario houver obtido amteri•ormentell . 

Ao art. 3: - Depois das palavras '"presente Jeill, accrescente'se: 
§ Lo Nos termos do art. 1 o e pairagrapho unico, o .Presta ente do• 

S·wpi-emo Tribunal F ed•eral conicecl-erá Ii:ceni;:a, com ou sem -0rdena;do. 
1ws membros do -:nesmo tribuna;! e ao.s Jui-zes e procuradores de se-cção, 
._ssim como aos ernpregrudos da secretaria. As licenças ao Pre&icle nte ido 
T -ri·bunal e ao :Procur-a,<lo1r Geral ela RepublLca cointinua:m a ser conce--
di-cl as pelo 'Presidente ·da R:e.pubJi.ca, 

'§ 2 .0 Os jqjzes de secção poid-erão conceder Licença -aos funcoiona-
ll'i-os e e:npregados -elo Juizo avé qua1ro mez.es, nos ter!l10S do citado 
art. 1 o e · ,paragrapho unico . 

As Ucenças e:iocedemtes <'!-esse prazo, com ou sem ord enado, só -po-
ll.erão .ser concedi<cJlas a:os juizes fu.nce<ionarios referid·os pelo Poder Exe-
eutivo. 

Accrescente-se: 
Art. ·4.-0 As licelll.9as cp.ara tratamento d-e saiude só poderão ser con-

11edi<las .mediiia;n•be aip-resentação do auto d-e i;nspe;cção de sauJde a que· 
a;e houver submettido o -requeren·te, feito .por dous peritos profissi-0naes, 
ilesignad-os na fórma •d-0 reg-ulamE>nto ex<pe.dido pa:ra a e:ioe.cução da pre· 
raente Jei. · 

Art. 5. 0 •Em to·clos ·Os casos serão observa.dos •os arts. 1·66, inclusive, 
a 17-1, inc1usive, da · •consolidação appro;va;da pelo -de·cret-o n. ,3. Q,8·4, de 
'i d-e novembró de l.898. 

Art. •6. 0 Revogam-se as dispo.siçt:íes em contrado, 
·Sala . das ·Co::nmissões, 20 de outubro de 1912. - Ou1vha Ma,oliadJo, 

Pr-e~d!en-te. - Afranio de Jf[ello Franco, Relato·r. - Ado·ip1h;o Go1·do. 
Pi1'es de Carvalho, - Carlos Max-imfüano, ·- Meíra de V;00oonicellos. 



A.CCUrMULA!QõES DrE F.UNOQõE;:is RBMUNIERADIAS.' 

Em 1.8'9·6 foi enviada ao Senfl!do a 'proposição · da .Camwra dos Depu-
tados, . sob n. 73, concedida ·nos seguintes termos: ( *) 

10 Gongiresso Nacional resolve : 
.Pm•ecm• _do 81· . Art. 1. 0 Os offioiaes do Exer.cito ou da Ar-
Ta:vares de LllJ'l'U mada, effectivos ou T·eformaaos, no ex·ercicio de 

manidados ·populares, - mão poderão accumular v'tin-
ciment!os wlgum miJritar, nem mesmo o soldo de 

sua pate nte. 
1A.rt. 2.'º Revogam-se as dispos·iÇões en1 contrario. 
rNão tendo as Commissões de Marinh'a e Guerra ·e ae ;Fina·nças, ás 

quaes ·fôra remettida em 20 de nqvembro ·do mesmo anmo, Jn1erposto so-
bre e!la o seu. parecer, foi, indepen~:len,ttimente de!le, i·ncluida n a ord.em 
d•o d.ia em 19 d•e jufüo ·d>e mo.( a requerimento ·do 1Sr. S~do1r Az.e-
redo . 

.Ou·aram os Srs. Se·nadores Alvaro Machado e Hami·ro BarceHos, re-
querendo este ·que a ,p•roposição fosse enviada il. Commissão d.e ConBtl-
tuiçiio e Diplomacda. 

O -requerimento foi '<l>poiado e posto em ·àiiscussã-0 , f;cando, afinal, 
!J'.H'eiu.di•Cado, por falta de numero para votaJCo. 

Contionuando o dti·bate sobre a propos1çao, orou o Sr. Senador Aze-
' rédó, que offereceu, como emtinda substitutiva, o p-r·ojecto d'o Senado sob 
n. 18, de 1'89'7, que .dispõe: 

A'rt. 1. 0 Os empr.egados federaes aposewtados ou r·eformados, civ·is 
ou m-ilitares, que acceitarem emprego ou commissão remunerada ·do Go-
véi'no ·Fed'eo·al, estadoal ou · muntlcipal, ou de companhia ou empreza, por 
clJoes subvenc;onad·a, ou celebrarem ,c.om qualqu er destes• Governos 
C0'Ilttacto prur.a a prestação de serviço retri.bui.ao, perderão durantti o 
tem1po ia.o em•prregÜ, commissão ou c-0ntra;cto as vaintagens da aposenta-
doria ou reforma. 

A1't. 2. 0 O subsidio él'os Senadores e Deputados não .poderá ser 
accumulado com .quaesquer outros v·encimentos, quaLquer que seja l!. sua · 
denominação ·ou natur·eza, ch'iJ ou militar, de acti·vidaide ou inactivi-
a.ade; cabendo ao aena,do•r ou Deputad'o, a ~pção pelo subsid·io ou pel-Os 
ve·ncimentos dO empTego OU . patente que t•iVer. 

'.Parag.rwpho ·unico. A opção deverá ser declara·da il. Mesa 'ª ª respe-
ctiva Camara, após a prestação· do compromisso, e por ella commu-
nicad·a ao Governo, para os devidos effeitos. 

A falta de declaração importa na opção rpelo subsidio. 
Art. 3.0 R evogam-se as disposdções .em co·ntrario. 
1Sala das sessões, 9· de setembro ide 1897. - • Rawilro Bareoellos. ~ 

Sf!verino ·Vieira. - Feliciam,o P'enna. ~ Henriqu·e Oowto/liho . ~ Lawro 
Saàré. - Manoel Barata. --' Joaqwini Pernamhuleo . 

. Gonju•ntarnente com a pro,posição foi es '.·e proi·ecto ·posto em. dis-
. cussão, .que ficou suspensa até q,ue as 1C'ommissões de Co'11stituição e Dl-

p1omacia, a·e Justiça e Legislação, de 'Finanças e ·de Mar1nlia e Guerra 
se manjfe&(ass·em a reS·P!'it©. · 

'Em 26 de setembro do aíino passado a Commissão de Const·ituição. 
e _Dip.lomaci.a deu ést.e p:J.recer, que tomou o n : 263. 

(•) · Pareceu- n. 3!16 . 

·, 



A proposição ·da Camàra ·dos •Deputaaos n. 73, ide 139;6, .p·rohibindd 
>\Os ." mil;tares, mem.b1ros 1a·os Cong.ressos •Fed·eral e 1Es'.wdoaes ou exer~ 
' ena.o quaesquer ma;n.datos' pop.ula r es, accumular os seus vencimem.tos 
m •Jita·res aos q,ue pet'cebem pelo exercicio úos ditos mrunda·tos, não po-
d·em merecer a appro vação d·o Senado, ·porque já -o .Con&'J'esso 'Naoionaj,' 
na novissi.ma lei d•e ven.ciment•os miilitares, reg-ulou devi·d:amen~e o as-
sumpto, fixando o di·reito que têm os militares á percepç'ão do seu 
soLdo, em quaesquer circumstanci-as. 

A Commissão é, po i.s, de pal"<>Cer ·que a •proposição n. 7~ , de 18·96, 
nã:o sej a a dopta,da pelo S·en!ld·o. 

Sala das Com.missões, 2.5 ·d'e setembro de 1911. - AlITTicar <Yui•na-
,.ãJes, P resi.dente. · F. Mendes de Almeida. - Oass'ctno do Nasci -
mento. 

Só no correr ·d•a actu a l sessão legislativa a Com.missão 'de Legisla-
ção . e .Justiça fü.sse a. ·t'espeHo do wssumpto. 

E is o seu parecer : 
A ·p•roposição ·da Cama ra dos Deputados n . 73, ele 1896, merece ap-

provação ao ilenado. 
E' certo que a <Com missão de <Constituição e ·Diplomacia optn·ou no 

sen ti·d.0 a·e ser rejeita·da. a dita proposição porque - «o Congresso Na-
oio•na l, ·na ·ncwissima lej de vencimentos militares, .r egulou devidamente 
o assumpto, fixa-n•d1o ·O d>i-r eito .que têm os miHta·r es 1á ,p (')r.cepção cto se,u 
soldo em .quaesquer cincumstandas.)) 

Parece, entretanto, que a •d isposição .ao art. 73 da !Constituição Fe-
dera·!, .t ornan.do wc'.cessiveis a todos os brasileiros, observadas as ·condi-
ções de ·ca·pac:dade especia l, que a ·le i estatue, os ·Cargos publicos c ivis 
e miliitares e ved·an·do as ruc•c.umuJ.ações remuneradas, impedia que os 
i'rli'J.i.tares pe1,cebam · vencimentos como Deputados e 1Sen1ad·ores e o soldo · 
de s·ua;.s patentes. · 

.com eff.eito , por mais que se p r.etendam 1 fazer ·d·Mti•ncções bysa nti-
pas e·ntre soJd!o e vendmento p ropria,:nente 1dHo, a somma ·que o mi-
Utar ,pel'cebe em virtude de sua •patente ·não passa d'e v·encimento com 
que o E .s•:a.ao cont r i·bue pelo gozo de seu.s SE)l'.viços. Se, pois, a Consti-
tuição proh ibe que ·o oi.füvdão per<:ebá. ao me$rno tempo· r emuner ação .p'crf 
g:iai·s ·d•e um cargo, é f6'ra de d'uvid.a .que o militar não d'eve percebe<r 
o .soldo e .o subsidio. 

<Se 'º s u•bsidio não se co·nsic1era ven.cime·nto, ê, no emtrunto, uma r e-
m uneração percebi.da pelo 1revresen ta nte do pàv o no exe!'cicio d'a ,funcção 
de Deputado ou ·Senaéíor. 

'Não seria j•u sto, •Cr·ea.nd·o-se m esmo desigualdade, se o projecto 
fosse a,pj)ll'ovado tal como es.fá; por isso a Com.missão o'J)ina ·no s·en-
tid'o q ue elle o seja a.oorescentanclo-se as segutntes emendas :- depois das 
palav ras c<effectivos e reformados» diga-se: <ee os fu,nccionarios civis 
em exercício -ou a posentil:dmrn e depois .a;a palavra «·vencimentos» diga-
se: «ou ·CiV·il» ; eliµi ine-se .a pala'V'ra K<algum». 

·Sala. <las ·Commissões, ·6 de junho <le 1912. - J. L. OoeZho e Cam-
pos, rPresi-den te. - Sá F1ielire, Rela!tor. - J. M . Metello. 

A proposição e Q · •projecto ·ao Sen ado que, ·como emenda ·substitutiva, 
lhe . fôr~ offerecido, vi-el'am então á Commissãio dóe <Finanças, tendo o 
ti'ela.tor apres.en{ald'o o se1guinte prurecer, que .foi mandaldlo a imp.rimir par a: 
e studos: 

A <Com.missão 'de Fina·nças examinou o ·projecto .a.a C'amara. dos 
Deputad·o.s de t erm.in.al'J!d•o. que os off.i.ciaes do Ex·er.cito e da Armada, no 
exerf iCiO <ile mandatos populrures, n ão pod·erão a:ccumular venéimento 
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algum m!litar e é de parecer que elle seja approvado, com as emendas 
que a;diante vão. 

O projecto tem em vista regular o pl'eceito co·nstHucion.aL que V'éda 
a~cumu.laç0es remunera.idas, mas não o faz ·senão em parte, ·não s-e 
comprehendenx:l'O pm· qu e ·razão se ;p;retende ·impE!d ir t aes aocumulações 
uni·camente êm relação ao exer0~c'io d.e :na·ndatos popul.ar.es. A mesma in: 
congruencia se .nota nas ·emendas, arnã.s, justas, mas def.icientes, üa. 
Commi•ssão de Justiça .e .Legislação. 

ü preceito .cons•.ituci.onal ved·amd·o accumul.ações remuneradas é am-· 
I J.o; abrange•n·d·o todas as funcções, quer seJam civis e mill.tares, em.. 
relação ao e:i<eneicio de mandatos •populares, como tambem em relação· 
a qua.esque;r outras .commi•ss0es de caracter ·politfoo ou admi:nistratavo. 

·,Assim é que o militar não póde accumuLar ·os venc;me·ntos da sua 
patente .com os do ex·ercicio de qualquer outra commissão, cargo po-
lítico, ·admini.strativo, dip-lomatico, Jecti·vo, üOnsular ou legislativo . O 
q 'l·e se d1á com o militar ig ua lmente se obs·erva em relação aos funccio-
nrnri·os •civis, os quaes não podem accumular •vencimentos do exercido de 
qualquer fun°cçao com os que per·ceberem p e!.os de funcções Ieg·islativas, 
a<lmi·nistrativas, diplomahcas, co·nsulares, Jec,t•ivas, ou qual.quer outra 
e m vil'tude ·d·a qual r ecebam remunerações •dos c of res publicos. 

Assim, por exemplo, os militar.es que exer,cerem as .func.ções Cle 
Ministro ·de Estado, de membros do .Supremo T.ri.bunal ·Militar, ou quaes-
.quer outras de natureza civil o·u ·militar, têm .que optar pelos v·enol-
m eritos que .a ellas compêb11rem ou pelos das suas patentes, isto signi-

' fican do ·que na.o é licito a aclJuncção ·elos vencimentos ·.da patent.e com os 
ide · nenhuma ·outra com.missão ou funcção •publica de qualquer natu-
reza. 

O que se dispõe em r.e1ação aos miNtares se deve '"bservar em rn-· 
.lação aos f.unocionarios civ is, em favor dos quaes ·s·e não podem ac-
,oumular aos 'V·encin1entos d-OS seus cargos ou ·commissões os d'O ex~rci=O"i10 
de quaesquer outras funcções. 

1t>u brosim, a mesma ·d.is.posição deve abranger os aposentados, ju-
b!lad-os, pensionados e .r·eforr"mados, os quaes terão de .op tar •pelos veh-
e.in!entos d•a sua inacti'vi'füude ou pel·os .ao · exercicio de qualquer outra: 
.fuinicção ou .commissã:o ·pubHca. 

ll)evem"se, toélavia, éx.c eiptuar •destas regras as gmJtificações aclcli-
ci·o.naes á mesma funcção, por exemplo as de commandante effectivo, 
as dO m agi.steTiÓ em es tabelecimento de enSjnO Official', ·determinad·as em 
leis e~éci,aes. 

Assim, o art. · 1•0 su.bs.titua-se: 
<Os founcüionarios civis e militar·es não poderão per·ceber ve•ncimentos 

ou r emunerações pel.o exercicio accumulado ·d·e funcções ou commissõ·es 
pübHcas differentes. 

§ 1. 0 ,Incidem ·na mesma prohib;ção os aposen•tados, reforma dos, ju-
bilafros ou p i:;nsiona;dos, os quaes cleve;rão optar ·pelas ,remunerações das 
funcções .ou éornmissões que exe1 cerem ou ·pelas que per.ceberem .aa sua 
inacti1vià.aã.e . 

§ 2 .. • Os militares de terra •e mar não poderão accumular o soldo e 
a gratificação elas suas pate·ntes ,com .as r.emufré:rações ,pelo eexrcicá.o de 
qualque•r outra funcção ou c.ommissão publica, salvo as gratiücações 
JLddicionaes á m esma funcção determi<na:das por leis especiaes que de 
futuro forem decretadas. 

Sala das Commis·sões, ·25 de julho· file 1912. - F. Glyoorio, R e-
lator. 

Na sessão da Commissão de Fi·nanças de 17 do corrente foi, fi.nal-
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mer'tote, ·discutid-0 o assumpto, tendo o Sr. Sen ador Tavares d·e Lyn'a. 
.justifi.ca·do longamento o ~J"U voto, n a eJ<posição que se ' seg'ue: 

A questão das aecumulaçues remuneradas data do tempo em qu e 
.era.mos ·aiinrc11ai ·CO l"Onia 1de iP01,buga~. 

J 1á em 16 2 7 o 'ªl'vax1á de •8 •de janeiro pTohibLa que ·um inuitvi<l'll.o 
exe11Cesse mais ·de um emp.rego. A car.ta Regia de· ·6 de agosto d<i 1682 
e -0s decr et-0s .d·e 21 ele setembro de l t677, de 1•8 de julho .a•e 16811. 1a,e 
S de setembro de 1683, •ele 30 março de. 11686, d·e 2·9 de feverniro ~e 
168·8 ·e· de 19 de novembro cre 1'701, mantiveram a mesma ·prohibição. 
T·oclavia, ,pela resolução 1d.a eansulta .a·e 24 de abril ·.ae 1181'8 , vê-se que 
a regra não sceO"nservou inalterada, facultando-se a accumulação .de 
cl'O'llS offi.ciaes, quando fussem ·de 1pequen-0 rendimen.to •e della não p:ro-
vi·e.sse pr<ijuiz•o ao exer.otcio de um ou de -0utl'o , 

.O decreto ele 1.s de j unho ·d·e 1822 voltou á sã doutrina .. 
\Diz esse decret o : 
wNão tendo S!id·o ;bastantes as repe'bi1das •d-eterminaçõ'es .orúeuadas 

pelos ,serriho.res \Reis .d•estes Reinos na Carta Regia de 6 de maio -Oe 
16'23, no alvará ele 8 de janeiro de 1627, no decreto d'C 2i8 de ju•l.ho <le 
de 166•8 e mais o:rden·S reg.ias concordarntes •com elles, ·pelos .q1,1aes se 
proMbe que s·eja reunido ·em •uma sô pessoa mais <le um offid·O ou em-
prego e vença mai's d.e um orcl'enado resultando do contrario manifesto 
damno e prej'uizo á administração .pubJi.éa e >ás partes interessadas, por 
não poder {[e modo or.fünario um tal emp:rngado ou funccionar'io pu.bli•CO 
cumprir as f•uncções .e im.cumben.cias de que é cl'uplicaJdamente encar-
~egaclo, muito principalmente sendo incompatíveis esses offi:c.ios e em· 
,pr·egos, e acontecendo ao mesmo tempo que a1guns .,desses empr.egados . e 
fun•ccionarios publ icÔs, º 'ccupando os ditos em,pregos e oMicios, recebem 
·or·clenauos po•r aquelles mesmos que não e;i<er.citam, ou por ser·em in-
·Compa·tiveis ou por cO"ncor.rer o seu exped'iente nas m esmas horas e.m. 

-.:que ·se acham ·occupaclos em outras r·epartiçõe.s: hei ·por bem e .com b 
pa1recer do Meu Conselho de Estado ex·citar a inteira obse1-vancj.a das 
.sobred'itas. ·cl·etermmações·, etc. , etc." _ 

\No rela:orio que, em 189·9, o Exmo. Sr. :Dr. E.pita~io 'Pessoa, en tãio 
M inistro da Just.iça e Negocios Interiores, apresentou ao Exmo. Sr, 
Pr.esMen te üa Republica, <liiz S. 'Ex., depois ·d'e n·eferir...se a.o h istoTico 
q ue ·fl!hi .ftca: 

1«Durante o Imperio p'arece que esta determinação foi ·menos obser-
vada. 10 aviso de 2 d·e outubro ele 118144, •é cetto, tor.nou sensivel1 os 
girandes inconvenientes q ue .resultam de uma· e mesma pessoa servir dous 
cargos, «pois é s·en1 .cru vida que rara·s ·vezes succed-e seTem inc01npativeis 
e q·ue se possa ·acudir a di'ffentes occupações, como convem ao serviço 
e ao m·aior e mais .br·eve av•ia.men'.o das partes; convindo que, reparUi'l·o 
o gala·r1dão ·por muitas pessoas, ha•ja com que prem'lar os benemeritos>l; 
mas não taTdOU que esse intuito fOSSe modtfica;do ·pelo a VÍSO n . 189, .•de 
·4. 1de junho ele 118'47, o qual, apezar ·ele estabelecer regras muito restrictas 
sobr·e in.compatibilidacles, permittia à accumulação de cargos publi·cos, 
comtanto que ·d'ella. não resultasse imposs:15iJi.da.cle de pleno e satisfa-
otm·i-0 desempenho das funcções . .Outros se seguiram qu<:! .ampHarann essa 
faculda.d'e ao iY)!f.inito, ·sern:J.o notavel o de n. 7'7, <le 21 de março ()e i 18·64, 
que . declaTou dependente de cirou.mstancias varia veis. a incompati-bilidalfe 
pro'Veniente de exerGicto simultaneo de varios emip1~egos, <c·pois cargos .fta 
que em ceTtos l'llg-ares pacl1em ser acc.u1rriulados sem íJlesvantagem, ao 
.passo que em outros é esse exer.cicio impossível -ou i.nconveniejlte, cie 
-0nde se vê qu e se não p6"de proferir \\lima decisão generi·ca e absoluta. 
As ultimas palavras deserevem toda a casuística do antigo regi)"en. Foi 
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essa orientação que originou uma infinidade inca1lculavel de avisos sobre-
incõmpâUbilidad es . » 

Radicarani-se de tal modo .nos u-J.timos ·annos da monarchia os abuso&• 
décorrentes das accumulações -remuneradas, que se considerou uma grande· 
. conquis~a do novo reg1men o d·ispositivo' do art. 7"3 da .Constituição repu-
blicana, vedando-as de modo absoluto. 

Nà realidad.e, entretanto, esse disposHivo errí nada modificou a situa-
ção a ·nterior. lEm principio e -a:nte o texto -constitucional todos corr:. 
demnam as accumulaçoes remuneradas; mas a verdade "ê que ellas subsis:· 
tem ainda. · 

Vejamos como e por que: 
.iNo primeiro i:nomento, ninguem procurou dissimuiar a intenção do-

legíslador constitui·nte : um funccionario pfura ·cada ·funcção . iEl o ·relato-· 
·rio do Ministerio do Interior, a qiue j1L me referi, mostra como os minis-· 
tros daqueHa pasta e da d a Fazenda quizeram desde logo applicar, com 
lnflex.ivel rigor, esse criterio. · ·· 

D entro eni po.uco, po1,êm, triumpharam as interpretações mais ou me-
nos capci-osa;s.. iE, no exercicio de suas funcções ordinarias, o proprio-
Congresso quevot1Lra a Constituição mutilava o dispositivo do seu art. 73; 
vota>ndo a le"i n. 2·8, ·d·e 8 de jamei.ro de ·1892 ·Que diz: 

A•1' t. 1.º São incompatíveis ·désde a investidura os cargos f·ederaes e 
os -estaduaes, salvo em materias d,e ordem puramente ·profissional scien-
tlflca ou teohniÍla, que não envolvem autoridade administrativa, jud.icia-· 
ria ou politica na União ou nos Estados. 

Art. 2. 0 P erder1L . o cargo federa'1 de ordem politica, judiciaria ou 
admi·nistrativa que occupar, o cidadão que aceite .fu-ncção ou emprego no· 
Governo ou na administração dos Estados . 

.Art. 3. 0 O cidadão que tiver exercido o cargo de governador ou pre-
sidente •nos Estados, antes de ·seis mezes após o termo dessas {uncções, 
não poder1L -ser nomeado para o de Ministro no <Govel'no Federal . 

.Art . 4. ° Ficam revogadas as disposições -em contrario . 
'Esta lei foi revogada pelo art . 2° da Iei n. 242, ·de 2 de dezembro de· 

1·8·95, mas de seu contexto se deprehende daramente como j1i, era pessoal 
o objectivo collimado pelo legisla dor; via incompatibilidade onde ·não-
existia - o exercicio <lo cargo <le Ministro po•r ·quem havia occupado o: 
de .governador, antes de decorrido um cert.o lapso <le t empo - e, no em..· 
tanto, abria obre·chas ao dispositivo imperioso e radical do art. 7•3 da 
Constituição·: 

.Não fico"u a hi o Congresso. Mezes depois votava a 'lei q,ue, na col-
lecção de nossa leg.islação, tomou o n. 44 B, de 2 de janeiro do mesmo. 
anno. Esta •reza assim : 

·Art. 1. 0 Os direitos j1i, adquiridos por empregados inamoviveis ou, 
v\talicios e por aposentados, na conformidade de le1s. ordinarias ante~ 
riores 1L Constituição, continuam garantidos em sua plenitude. 

Art. 2. 0 O exercício simultaneo de serviços publicos, comprehendl-
<los por sua natureza no desempenho da :mesma funcção de ordem pro--
fiSsional, scientifica ou technica, não ·deve ser considerado ·como .accumu-
lação de cargos differentes para applicação do final <lo a·rt. 73 da Cons-
tituição . · 

Art . 3.• Ficam revogadas as d-isposições em contrario . 
Com esta lei mLJltip'licaram-se os sophismas e a chicana que deviam-

a.nnullar, na pratica, o preceito ·constituciona:l, tanto- mais quanto, t endo 
sido ella: vetada · pelo Presidente da · .R epublica de então, o Congresso a. 
manteve por dous t erços, dando assim - elle ·que ffaera a Constituiçã~ 

( 
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a interpretação aúthentica dp i·pen.sai;nento do _.IEl_gislador constltuint~ •. 
Venceram em toda a linha os interesses privados,. · 
.Dahi em diant'e, são ··innumeras as ·Jejs 'que _desvirtuam a. moraliza"' 

dora conquista do n<Jsso Pacto Fundamental·. cinutil examinai-as todas. 
Basta citar os arts. U, 17 e 3<5 . ela lei n. 2. 29.0, de 13 de -dezembro de-
1910, em que a.s accumulações •remuneradas são. francamente consagra--
das. 

Eil-os i 
Art . 11. .Os lentes ou professores e os ·substitutos, adjuntos ou ins-

tructores com funcção de professor ou de substituto -<dos institutos de 
!:'DSino d-o Exercito e da Armada terão os mesmos direitos, ,garantias e--
vantagens que teem ou vierem a ter, respectivamente, os lentes e substi-· 
·outos dos institutos civis de ensino superior, percebendo os que fqrem mi~ 
J!tares, além dos 'vencimentos que -lhes competirem como docentes, apenas. 

Q soldo de suas .patentes, .seguri-do a tabe'lla A ·desta lei. 
(Por este artigo, os militares que -exercem o magisterio, -a~ém de ac-

cumularem os vencimentos .de lentes e o soldo de militares, ficam com o , 
direito a -dous vencimentos quando na inactividade; o da aposentadoria. 
como lentes e o da •reform·a como militares.) 

Art. 17. Os officiaes do Exerci-to, da A'l'mada e das classes anne-
xas terão sempre direito ao soldo inherente ás respectivas patentes, quaes--
quer ·que sejam as com-missões militares e administrativas e as funcções . 
electivas federaes e estaduaes que forem cnámados a desempenhar. · 

(<E' o reconhecimento expresso e positivo do direito de accumular ven-· 
cimentos pelos militares, quaesquer que sejam as funcções q,ue exerçam.) 

Art. 3·5. As .vantagens para contag·em de tempo e outras que teem· 
p-ff militares em éxercic'o . de cargos electivos serão extensivas aos -
funcciona1'ios civis. 

(Esta di.S'lJOsição pernüttiu .que . os funccionarios civis no exercício' 
dé funcl!;ões legtslativacs accuníulassem o or.denado dos cargos que _ oc~ 
cupam e o subsidio ele deputados ou senador.es.) 

;Exposta a questão das accumulaçõe·s . de acco1•d() coun as interpre--
tações legislativas, constoa:ntes de varias leis, examinemos a acção do· 
Pod er Executivo. Foi, -porventura, mais consentanea •Com o espirita 
do dispositivo ccms·titucional? Não. 

Ao Poder Executivo cumpre, corno a todos os •poderes politiéos da 
Naçã·o, v-elar na. guarda (la Constituição e das ·!ei·s; e, muito naturai-
mente, occorre uma pergunta: por-que razão o ·Governo .nomeia para 
cargos, empregos, commissões ou funcções .publicas indivi<duos · que já 
exercem outros cargos, eimpreg.os, -commis·sões ou funcções? Se o não· 
fizesse, c laro ·é que as accurnulações não se poderiam dar ou, pelo· 
m e.nos, i:iue ·estariam reduzid•as ás que existiam ao tempo da Consti-
tuição (que -garant'u os direitos adquiridos) e ás resultantes (!e m&n--
da.tos 1electivos. 

O facto é que não o fez, tendo, pelo co_ntrario; aggravado a •sl-
tuatão. · · 

1Seria b&stante ponderar que no governo do Sr. Dr. Nilo Peçanha,. 
qua11.d-o foi exipedi>do o decreto ·n. 7.50"3, .de 12 de agosto de 1909, ref-e- -
r-enda·do por todos os ministros, n6s poderíamos cH-ar mais de uma 
nerneação de quem j>á exe~cia um cavgo publico ·para .outro differente . 

(AHás esse decreto :não pod' a ter gra11de alcance : -prlimeiro, por-
que ao Executivo -não cabe revogar leis e •havia leis ,que perrn·ittiam 
alguma;s accumuJ.ações ; segun,do, porque elle não podia atti<ngir func-

. clonarias .que exercessem cargos vitalícios anteriormente á Constitui-
ç!í.o, porque esta g-arantiu o_s dire'tos adquÍri>d-os; ter-ceiro, porque. 
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.:ttatando-.se de funccionarios demi.ssivehs, o que o Governo -devia fazer 
.era conservai-os 1a1penas em um dos -cargos que exercessem e exon e-
rai-os ·dos outros e nunca mandar que optassem pela remuneração 1de 
.U/ln desses cargos, sem o brigai-os a deixar o eJOercicio dos outros. Is-
-to para só dizer a seu respeito de um modo geral. . 

Entretanto, é força confessar que o ·decreto vale pela affirmação 
de um po·nto ·de vista seguro, por um movime-nto franco de condemna~ 
·ção embora platonka das accumulações remuneraàa;;. E neste parti-
'CU!ar, vem de molde relembrar qµ·e, nas tradiç,ões de noss-os Secreta-
rias de Esta do, muitos foram os ·ministros -que-, at1lenclendo aliás ao ele-
mento historico ·da Jei n. 144 J3 (v~d·e relatorio cit. pags. 241 até 243), 
protesta-raro contra o de·svi11tuamento do preceito constitucional. 

•Em 11893, r-eferindo-se a es•sa lei, -o Dr. Fer-nando Lobo, «que -pen- · 
sava nunca ter passado pelp, mente do legislador a lter a r o preceito • 
constitucional, permitti-ndo aocumulações pela fórma e com a amplitu-
tle qu e se tem ·d:JJclo á lettr-a da referi-da lei,,, dizia, ·em seu reJ·atori-0; . "'º art. 2• cl·a le i qeclara que o ·e:ioercicio ;;imultaneo ·de senriço·s 
publicas com•prehencliidos por sua natureza no desempenho d·a mesma 
iuncção, de ordem profissional, ·scientifka ou technica, não deve ser 
considerado como accumu1'ação cl-e cargos differentes · para applicação 
d-o art. 73 da Constituição Féd•eral. · 

Ora, ha quem entenda ' que na expJi.cação conttda neste artigo 
.aicham-se compr.ehend i<1os todos os cargos analogos, bem como os ven-
cimentos d-as patentes -dos postos e carg-os i1nl11moviveis a vista do dis-
'POsto no art. 74 da mesm·a Constitui0ção. Penso, comtudo, que a Jei 
citada não alterou o· pre-ceito absoluto do art. 73 e é obvio que a in-
i:elligencia qu~ o Jegislrudor procurou firmar tem o seu criterio m:a wni-
dade ela f1mcção constitui.da dos cargo·s rpublicos, interpretação esta 
-que é confirmada pelo elemento :historico. -Assim, pois, devem ser in-
cluídos na ·proh~ ·bição todos os servi.ços •que forem ã!ifferentes em Ql\an-
tida;de e não uni-canrn11te em qualidade, isto 'é, to•d·os aJquelles que · po-r 
-sua ·natureza não estejam .c;omprehenfü.d·os no -desemp:en:ho de uma: 
·funcção integral, de ordem profissional, sóentifica ou techni10a.,, 

.Em 11898, dizia o Dr. Amaro CavaJ1canti, 81!Il. seu relataria: · 
1<<.A e:ioperiencia_ lev•a-me a in!üsU.r na -urgente necessi-daJde de ser 

regulamentad·o 1pelo 1Co·ngresso Nacional o preceito do art. 73 da Consti-
<tuição, visfo que, tend•o si·do 'ª lei n. 128, :de 8 .de jane"iro de 189,2, re-
voga;da pela -de n. 3-42, de .2 de dezembro de 189.5, sYbsistem apenas 
.aiquelle preceito, que 'jJrohibe as aoc·umulações remuner.a;da:s, e a J.éi nu-
mero 44 B, de 2 de junho d·e 18·92, a qual garantiu os direitos ad.quir'i- · 
dos por empregados vitaHcios e aposentados e permittiu o exerc>ci·o si-
multaneo de seryiços publi-cos, comprehendidos, por sua matui·eza, no 
desempen·ho da mesima funcção de ordem profissional, sdentifica ou 
technica, o •que dlá Jogar a innumeras duvidas e reclama(}Ões de diffi-
·Cil soJ.uição. >> ' 

fEm 18199, o 1Dr. Epi•ta;cio Pessoa, commentando a opin ião .do Dr º 
F ·el'na:ndo Loho, dizia: 

. "A ·doutrina ·c0nsignad1a no ·relatorlo do M·lnlster-io do Inrt:er!-or, ern 
18.93, não pr·evaleceu, e, s-em emhar-go elo pensamento do autor da lei fran-
.cameni!.e manif.es·ba-do no primeh·o projecto n-a·s palavras se•·viços conm.exoo 
.e inhenmtes por si•a ncutioreza a 1hm'a mes1na fu•~c-ç{io pub.licc•, e ai:p.d·a, a · 
-d·es·pei'to do .caracter ·i0nconstituc-io·nal .que se ·pretenfüa da:r lá dita lei, acl-
mittiu-se a }ntellig:encia ele que 1não existe ·accumulação desde que se tra-
ta de carg.a-s ana!og·os ou ·da mesma na;tu.reza, tendo-s e chega·do até a 
rpr-esci·ndir da ·conformidad-e .0e .lfuncÇões ou espeieiaJi j aJes, sinão tamben; 
àa circumsta·ncia de se adia·rem ou .não essas fun cções liga'das · á i-ncum~ 
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.bencia de ordem •a.Jmin·istrativa: E onde na lei se lê serviços, o interpU"e-
te 'traduz cargos ou empregos, eliminando toda a connexão implidtameITT' 
te co•nti·d·a na pro•hihição constitucional. 

' '"Essas consi.derações mosotram a necessidade de acal:)ar com seme" 
.lhante casuistka; e meio é encarar o p!'eceito consti<tucional em toda a 
.sua aspereza, ·sem comtUGlo· i·nclui:r ·na prohibição o .que .por sua natureza · 
.lhe ·esca 1pa. -

A reJa ,cção do art. 7 3, ultima p.a;rte, é elliptica. Esta fôl'ma elliptica 
tem sk!o p1rebexto para as duvidas levantadas. . 

:Urg.e, .poi·s, que haja uma lei que declare de modo ex·pUcito quaes 
os cargos publicas não coTILpr.ehendidos po.r sua natureza na disposição 
;prohlbiUva." 

·Como estas eu po·Je.ria ci•bar a opinião de muitds ministros q.ue, an-
terior ou .posrteriormente a estoo, in.si·stiram dean1te dil,s dif.fkuJ.dades e 
emba,1,aços o-ccurl'ente.s pela .solução deStta questão, que, •envolvendo uma 
thes·e constitucio·nal, desafia atê hoje a attenção dos poderes .publ.ico•s, 
.cada um .agindo de um modo, so'b a ·pressão dos inter·esses e das con-
Yeniencias em jogo no momen1to. 

Exceptuo, é bem· de ver, o Judiciario, que, interp·retando a Consrti-
tudção, firmou e tem ma 111t.i'do uma juri•sprud·encia que convem . conheoor, 
;ao ser dis·cuUd•o o ass·um·pto. 
, Entre outros, consagram a :permissão das accumulações remuneradas 
os segui.nteS amcó11dJãos: 

·N. 472, de 19 de agosto de 1,g99 - Auto-r o Dr. A. CoeJ.l10 Rodrigues, 
·1e:nte a.pose111tado· e S·enad.or. 

N. !>71, d•e 5 de ourtubro d·e 11904 - Autor ·a viuva do Dr. A,ntonio· 
·Car1os, lente j.u:bilad·o e ca1rgo estiadu!l>l. 

N. 1. Ó'38, de 216 de j·ulho .ae 1905 _ Autor Augusto Frei.r.e •d·a Si-!và-, 
_Jlrofessor aposentado e ca·l'.go esta,d uai. 

N. 1. 1.69, de 5 de ·setembro ·die 1-90·6 - Autor Carlos Ptnto de Fi.guel-
.redo, ·direoto<r do Thesouro, ap.osentado, e 'fiscal . de ~miposto estaJdual. 

N. 1. 431, de 2.7 de maio de 19018 :-- Autor Dr. _Jos•é Perei.ra Guimarães, 
lente aposenrtado e ;.ns.pec1tor da .Saúde da Armada. 

N, 1 . 51-6, de 13 de d·e setembro de 1911 - Autor Francisico Joaê Go-
.mes da Sil\"a, ·professor apos·entado e archivi·sta do · Districto Federal. 

N . 1.158, de 1.4 de outu:b:ro de .1911 - Autor nr. Manoel Perei•ra 
Reis, lenbe aposentado da •E·sco.Ja Naval, lente d;:i. iEJscola P.o lytechni·ca e 
director do Serviço Cad!l!skal. 

A dou1rina <::orrente do Tribunal, por estes e o'utros accôrdãos, é 
-~ta: 

a) ·qu•e a accumulação p•rohi·bid.a presuppõe o . exerc1c10 de dous car-
g.os feci eni es remu111erados E> o recebimento dos dous vencimentos ao roes-
.mo tempo: 

b) que, tratan<lo-se de cargo 'federal e de cargo estadual .ou muni-
ci·pal, não se d·eve co•nsi·derar o caso incluido ma prohi-bição constttucional, 
v'isto •Como nã·o ·compete aos .Poderes Federaes fiscalizarem ·ou d•arem cr'e-

, ,gras sobre a .nomeação e · remuneração dos empregados estaduaes ou mu-
nicipaes. (Ainda recenteme•nte. nos ar:eó1'dãos de ns . 1. 562, de 1.4 doe de-
.:11emhro de 1910, e 1.'344, de .9 de setem:bro de 1911, ·se reconhece a Joega-
lfdade do· e>eercicio simuLtaneo de dous can·gos da especi.e . e dos dous 
·venc-imentos.) ; ' 

o) que a disposição .pro·hibitiv-a d.a Consti~uição não põcle ser enten-
-dida de modo rigoroso ( olliosa rêstrigenid}a), deverudo-se admiutir que a 
invalidez d·o fu·n<::donario é relati'va e n1ão c•bsol11itia para qualquer funcção,, 
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·porquanto um i·nivi duo, inv·alido para dado' emprego, pôde, não obstante, 
l!!er valido ·para outro. 

- Como se vê, o ·dispositivo ·constitucional está offerece.ndo, pratica-
mente, difficulda des sérias em sua ex.ecução, quando - não nos illuda-
d!Os - o espi·ri to que o d iltou foi radical. E já agora precis-o se torna 
-~ue saj.a feita o·bra cuidadosa e .P.e·nsada, para não ser annullada am1te a. 
·reclamação doo interessados. Par.a isto, fo'rmulei algumas eme•nd'as que-
justifi.carei Jig-.eil'amentB ·e que serão tomadas na ·Consideração que mere-
ce.re~l. '.l.'raduze<m o meu 'po:nto a.e vista pessoal. Nad.a mais. 

O art. 1° tal como rndi.gi é o seg·uinte: 
"A aoceitaçil.o do em.p1rego, üommissão, cargo ou .fun cção publica re-

munera·da, vor parte de ·funocionarios dvis ou militares, aposentados ·.re-
fo.nnados, jubilad·os ~u em disponiiJiJi.d.a de, imponta •na perda de todas as: 
vàmtagens- .a.ecorPentes da aposentadoria, reforma jubilação ou .disponilbi-
Hda de. A esses fu nccionarios são equi-pairados os que rece•bem -pen~es, 
a ·quajquer titulo, dos co.fres federa,es. 

1 Está redacção é um.a a;mpliação do art. 7° da lei n. 117. de 4· de· 
nov·embro de 1892 que d'iz assim: 

"ü funocion ario aposentado· co1nsidera-se incompaitivel para qu·a!quer· 
emprego pub!Wo, .e, quando acceite emprego ou colnmissão estadoal ou. 
municipal com vencimentos, ,perderá ipso faoto o venciment.o da . aposen-
tadoiria". · 

· Duas partes bem distinctas contêm esta disposição: a ·Primeira conL 
elgna sem sa·n.cção a i1ncompaUbilidade do emp1·ega.do a iposent&do para 
exer,cer ·qualquer en1prego; e a segunda detern1ina que perd·eriá os venci-
men•tos acoBita.n :l o emp:rego ou commissão estadoal ou .municipal. 

Pres·u·ppon1do que a simples d'eclaração da incompati·b'ilid·ad·e ao apo--
;cntado par'a exer.cer ou1tro cargo · fosse bastai?. te, o legislador não c~n 
tou ·c<>m os a busos por pa.rte d os Governos, e e lles se deram fazendo da.-
disposição lettra m o11ca. Apenas suspenderam o pagamento dos v.enci-
mentos da ·ina.ctivi5a·d·e d.ura>nte o ex·erckio .do novo car.go ou oommissã0 .. 

Quaruto .á s·eg.unda .pa1;te do .cJ.ispositivo, o Jufü.ciario •amparou as pr.e-
tenções dos prejud'ic&d os. De fa:cto , po11,tanto, o arUgo, que aliás, deixou 
de compr.eheruder .os relformados e os funccio!)arios em disponibiHd.ade, 'é--
como se não existisse. -

4- emenda ·d!á sancçãio .ao actp .'daquelles que, j•á <na i•nactiv~d·ade, yol--
t&m ao exercicio de. funcções pu'blicas; mas doá essa sancção, ~azendo-a 

depender d·e a>cto proprio, .expontaneo do interessado. 1Ning,uem o obriga. 
a a>ccei.tar logar~s . Si, porém acceita;r - .&cto seu, vo luntario . __..: r enun,cia. 
as vantagens da inactividade, Hcando, em consequencia, privado, spo_nz~ 

BUa, gas vantagens da inactividade. 
E'· vexa to rio o disposiüvo? •Nà'o. A Constituição diz qu·e a aposen-

.tadoria seorá .concedida aos que se i.nvalidarem no serviço da nação . .Pa-
rece, pois, que exige invali·dez a'b-soluta, po·rque não restri·nge ao exerc~cio# 

das .funcções que · o inructivo o-ocupava - e sim no se1'viço da Nação -; 
mas, quan do não b exigisse, a h:l' Po•these de um inactivo volta•r á activi--
dade contraria o pre.ce'ito que ved.a as a·ccumulações remuneradas ou as 
remunerações a ccumulooà .s . E' os p1receitos constitu.cionaes ·devem ser har-· 
monizac~Õs. Inter.pr•e•t.al-os isolad&mente ·seTia absurdo. 

O que esbá na rnactivida·cle_ e acceita um novo cargo d.á in:col}tes'1:a--
velmente a pirava - sem inter1,e11çã.o de quem quer que seja - ele que 
não estava invalido. Consegui.n.temente, não ·ha .razão p ara manter uma. 
i na·ctivid&d•e que ~lão ex·i·slé: 

.Ferem-se direitos adqui1ridos? Não, desde que a renuncia depend.e de-
ae>to voluntario. E' apenas uma condição · que a lei impõe, d&da uma d·e-' 



207 

'ferminada ·ci:rcumstan<!ia, para que uma •certa € determinada pessoa possa 
·exercer ca1rgo publico. 1Nada ma is. E, imposta essa condição, afa·stado 
.está o perigo ele futuras · interpretações em .apoio d e quaisquer r eclama-
.ções. Dir-.se-ha : mas porque nomeiam os inactivos? 

A objecçã,o é pro•ced ente. J;lealmen.te, o Go ve rno não pôde e não <lev€ 
.nomeal-os. Ma·s a ve1,dade 'é, ·h"a precedentes e ex·emplos, qLie infelizmen te 
não são raros, de t,e.J-o feito. 

Resumindo: o Governo, em obseºrvancia cl-0 <lispositivo c:onsti>t ucfon a l 
que s-ó autoriza a concessão de aposentadoria aos in validos no servi ço 
el a Nação e d<:> que prohi'be as accumulações r emuner rudas, não póde no-
.meaf funccionarios i.na-cU v-os para ·novos carg\os; mas, si o fizer, como 
já t em fe ito, e elles a·cceitarem a· nomeação, enten·de-se qu e ,·enunciaram 
.ás v antagens em cujo g.oso s·e a·ehavam. 

Estabelecida a regra, .foi tambem. a ·mieu ver, necessEí1rio consa .grar 
uma excepção, em paragrapho, q·ue dispõe : 

Paragrapho u1üco. E"ce.ptuam-se os mandados eJ.ectivos, ewt·enden do-se, 
·porém, que aquelles qué os ac·ceHarem d.epois desta lei re.nunciam iis 
vantag·ens da i·nactivi<lacl e : si o mandato fôr el e P•residente ou VLce-Pré-
.si'<,lente <la Republica, d·Ur<unte o ·quatr ien nio; si f.ôr ·de .Senado r ou Dep.u-
t a.do fode·ml, d urante as sessões leg.is lativas; si fô r esta:doal ou m~n1iici
}Jal, dura·nt.e o seu exercicio ef.f'ectivo. 

A Tazão da ex•cepção é que, sem ena, creariamos uma restri·cção, 
que não c.stá na Cons•ti tuição, aos füre itos políticos, porque a inval'idez 
não im pJi.ca necessariamente a i-ncatpaci-:lade .. physica ou mo•ra l, caso em 
que, constitu·ciona lmente, suspe:ndem •se os direitos politi.cos; 

~Regula.ida a situaçã-0 idos inactivos que ac:ce i1taren1 fll'ncÇões publicas, 
.nus arts. 1°, paTagrarpho uinico, procurei .system:atiz;ar 1no art. 2°, o que 
dev·e ser observad o em r elação aos funccionarios Já em exe.rdcio ef.f.ect i- . 
YO de fun.cções cl'if.fêren•tes daquellas que são chamados a clesempemhar.' 

•Eis o art. 20 : · 
' ".O funccionari·o civ il ou milita r q u.e j1á exerci;r funcções pu'bli-c-<v.s 

perdel-.as-ha a;aceita ndo qualquer outro emprego, ca•rgo ou commi.ssão re-
Jllunerada " . 

E '. o prin cipio geral, regendo todos os casos ocoo•rr entes que não 
.estejam expressamente pr.evistos no.s p·ar.agr a;phos seguintes. E' flmücio-
.nario, a:cceita outro emp.rego, i;nten-de-se que renurnciou o ç1ue exercia. 
·Nem se cerceia a liber,dacle do Governo Pfüra que es·colha o·s compeit.entes 
.onde es1tiverem, n em o direito que t em cada um de prefer ir est as ou aiquel· 
las funcções. :Sómente, como a Co1nsti'1:uição prohi'be a-s a.ccum ulações r·e-
muheradas, ' quem a:cceitai: uma certa .fnncção r en uncia, pelo fa;cto da a c-
.ceitação, a outra que já exercia. 

§ 1. 0 Tratando-se <le commi·ssões e.Jedivas, .profissiona,es, technicas ou 
.sdentif.ic-as, a acceitação impJi.ca apenas a perda do exencicio e dos ve.n-
cime.ntos 'int8gr·aes emquanrto a·urareim -as nI-esma.s com.missões, observa.do 
quan'1:o á.s electlvas o dis·posto no paragr.apho uni·CO do aa't. 1°. 

A excepção justifica-se faci.lmente; quanto ás commissões electivas 
para não cercea r os di·reitos politicos ·elos fu n ccio-na.rios; quanto ás p ro-
tissi-0nae.s, t echnicas ou scie.nit:if icas, porque julg uei indispen.savel, rutten · 
dendo a que s·e trata, muitas veze·s, de hamens -com·petente s e capazes, que, 
na s·ua profissão e espedaliclade ou pelo seu valor ·como scientistas, não 
se encontram e1n gr.ande numero. Ap;roveital-os, e1n ·certos momentos, ê 
uma exigenGia ·in1periosa, quando .não para o.utros fins, ao menos p-aJfa o 
:magislterio; para a cons.trucção de portos estradas, congre·ssos in~ern a;eio 
naes, etc. Não .ha prejuizo desde que d·a-hi .n ão resultam ·accumulações re-
m ·uner.a,d as . 
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Mas, além ' disto, o parag,raµho envo.Jv•e outra questãõ' e esta multo 
de,batid·a a té ho.je. E' si os milit1wes dev·em p·erder o soJ.do no cxerddo 
de funcções que não são militares. A est e respei1l•o, permiitto-me a li.b-er-
dade de transcrever para aqui a opinfüo emittida em 190.5 por Ara.ripB 
Junior, uma d as mais lu>Cida.'3 intelligencias que tenho con•hecido, tão emi-
nente critico e littera1to como eru1di1to j urisba e ex·emplar fu·nc.cio.nario. 

:Dizia elle, respondendo ao seguinte pünto <Cle um~ cons·ulta que !11e foi 
dirigid.a pelo então Minist•ro da Justi9.a e Negocios In te.riore.s : 

"Os · mi.Jitares consBrva111 semp1.,e o so ldo, ba:s·eando-.se para isso lfll.} 

a1it.. 7 4 d·a ConS'tituição, que gara:nte "•as riaten>tes, os posto.s e os cargos. 
lnamoviveis". Assim, aieham que sõ po.r sentença pod,em s·er privados do· 
:soldo. Or.a, é essa exa.ctamente a situação dos lentes das es·colas supe-
riores, cud.a inamovibili:da·de é garamtida por esse mesmo artigo. 

Resposta: 
"1S.i, em virtude do füsposto no :wt. 7 4 da .Constituição, que garante· 

a.s _prutentes 1 os postos e os ca:r.g-os inan1ovi vei~, só por seintença podem. 
os ·militares ser .priv.wdos ·ele suas "antaJgren, sendo es·Ea exactanrnnt e a . 
situação dos lentes cl•as es•cola.s .supe.riores, não é justo, dizem, que haja 
dous modos de app licar aqueUe arti.go. 

De a c.côrdo. Q·uanto aos effe·htos d·a i.namov ibiUd wd•e, os lentes estão· 
na.s lnesJnas condições dos militares, dos filagistraidos e de 1t-0 c~ns os que 
exel'cem funcções a <titulo vitaH1cio. 

Os mHita:res, na· ·confol'lriida:'l·e da j.uris,p:rudencia a.ctual, conservam 
s empre o ·soldo. Por mais que procu.i,e, porém, no art. 7 4, il'azão para eli-
minar-se os eHeitos do art. 7'3 não a encontro. 

Entre. esses dous a.rUgos não existe a minim.a connexão. O a.rt. 74 
·r efere-se aos effeiit·os da investidura. O funcciona.rio, uma vez empossa.do· 
do cargo vita!ici'O, sil .pôde ser priv:aclo d•elle em virtude d e sentença. (Eu 
a;ccrescen'taria, ou d·e acto espontaneo . ) 

Ora, a percepção do w;ncimento é deriv,acl·a e póde modificar-se em, 
hypothe.s.es diversas e que estão prev'isita.s n.a. legislação. Se o vemcime1t.e· 
dos v.italidos fosse, como pr.etend·eim, um a.pa·na.gi·o, que sõ se perde com a 
extincção do füreiit:o do titul•ar á poss,e do logar, 3JS licenças não indu-· 
zi.ria m clescon tos ; no emtanto, 1taes des·contos s'e fazem ,tod-0s os di.a.s, pela. 
t erça. parte, pelá quarta e até ao OI'de.amdo i·nteiro. 

E' verda.d.e que o decret-0 n. 774 B, de 10 de j•unho de 18'90, expefüdo· 
pelo Governo P,rovisorio, esta'b.eleceu que eis offiCÍa.es do Ex·encito, ·àa 
ArmaJda e das classes a.nnexas, pelo f·aC>tü de não perder•em, emqua'!1to não· 
d essem baixa, a qua.Hda.d,e militar, não per.deriam o s-0ldo da ·paten1te, pbr-
5er esse virtu-it.Jmen.te - permanente . 

O r eferido dec·reto f.urrdament,a essa -regra no fac to de CJ:ue, "emqua.n-· 
to aptos, sendo constantes as suas f uncções sociaes d'e milita.o·es, ·co.n.sta.n-· 
it~ devia ser tarnb.em "' jus~a. con<tri,buição das provas ". J!] de.sta. maneira 
se lhes começou a abonar cumulativamente o soldo, a.ind.a. quando exer-
cessem qualquer commissã:o ou emprego, quer de cara,cteo· civil, q.ue1" 
militwr, ou quando clesempenha·ssem cargos politi<co·s ou admini.strativos,. 
no Gov·erno Geral a.a. Rep.ublica. ou d.os Estados. ( Inst. a'l1nexas a.o d·e-
creto n . 746 A, de 1 d e novem'brn à·e 1890., a.rt/5°.) 

' ·Mas esse decr.eto 'é anterior á Con.sti'tuiçã-0, o que não item obstado a . 
que se consi-diere em vigor . 

O Mi•nisterio da Justiça. e NegioC'ioo·s Interiores não entendeu .assim. 
o p.ri,ncipio da ina.movi'bilidwde, CJ:uando, por a.viso, de_ 3 d·e setembro de 
190~. a.ecla.rou, que o lente Dr. Anto•nio Olymtho dos Santos Pir.e.s, posto-
â dispo.sição do Minkíterio d·a lndu<0•bria, aifim de fazer partte da Commis-
eão BrasHeir~ em 'S. Luiz não Unha di<rei>l:o ,a vencimento algum de se1Jl 
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por conta d.aquelle :Mi·nisterio, durante o pirazo da mesma co1n-· 
missão. O que tudo está .cl:e a,ccôi•do com a jurisprude1H1ia anterior á R e-· 
pu•blica, d ur.ante o reg'iinen elos privi1egio.s que o a;rt. 72 da Constituição 
de 24 d•e feverniro eXltin.gui·u. 

Com effe1to, j.á a Con.stituiçã·o elo Impe0rio cün•sagmva em seu al't. 149 
a perpetui·daide das patentes . e postes militares . Esta declaração não im-· 
pediu que se interpretassem '. os direitos á per"'epção dos vencimentos de 
um modo curial. 

A lei, por exemplo, ele 20 d:e outu.bTO de 1823 ma.n·:'!ara observar a L. 
Co•nsL Por.tugu ez.a de 12 de ou tubro ile 1821, § 11, crl\e dispunha que os. 
o f<fi.ciaes, •nômerud-os para ü cargo ·de ministro e secretario de Esta·j o, dei-
x assem el e per·ceber o S•oldo clura.nte o ex·e•rciCio dessa f.uncção. 

A lei rie 3 de outUibro de 1864, art. 11, decJ.ara;ra .que o offidal quan-
do •exer.cicia o car g·o d e P r es id·ente de Província nã'o percebia soldo. (iPort. 
de 22 de maio -O e 185.8 ) . . Não Unham •cl'ireito ao ·Soldo d.e o.f.fi.ciaes elo Exe·r-· 
cito que eram membros d·ais A.sserl1ibléas Frovinciaes; salvo os r.eforma--
cios. (Res. de 5 ele abril d·e 1849 sobre c'a>1sulta õa Marinha) . 

Não podemos, porta:n to, ücar cm maiter j;a de pri vil egios áquem da-
Imperio, •tanto mais quan•t.o o art. 73 da ·Constituição vedou de modo a bso-
luto as accumulações. 

§ 2. 0 Não se· comrrJrn·hendem nas dis po-s ições deste artigo e § 1°· 
as commissõ·es que o funccio•na 'l'iO civil ou militar exer·ce r em consequen-
cia rlo p:roprio cargo, posto ou patente, caso em qu·e pe1Xl erá apenas a . 
gr.a1ifi.cação do µrnsmo ca rgo, posto o.u pate:nte para perceber, juntamen -
te com o ordenado ou o soMo, a que po,r le i lhe coube nó exercicio d.a. 
nova f.uncção . 

O pa.ragrapho é indis pensa V"e l. .Funcções ha que só por centos e cle-
terminàdos funccionarios podem ser exen+d•a.s. 

Exemplo: as de proc uraJcl or da R!epu'bl ica, que só p&dem ser exer cidas. 
por mini.st•ro do Supremo Tri'bu nal ·Fed·eral; as de membt\OS, ex•cepção elos 
togados, do Su·premv T•ribu:n.aJ lVIi.Ji ~ar, que só pód·em ser exerci·d.as por 
officiaes d·e terra e mar; as de d·elega•jos fisc•aes e irlS'pectore.s .das alfan--
d egas, que só pódem ser exerdrlas por funecionarios de Fa·zenda, etc. 

·§ 3. 0 São exclu'idas elas 'Jl'I'Ohib ições as gratifi.cações ad·füc1ona es á 
mesma funcção por t emp o de: serviço. 

'Dispensa justificação: 
O ultimo a rtig-0 é: R ervogam-se .as disposições em contra:rio. 
Disse, ein ligeiros traç.os, o .que 1ne !parecia aicertard o ·fa•zer em ma-· 

l!!eria d,e accumulações remunera,das para evitar os soplüsmas do .d ispo--
slltivv constituciÓnal . 

.Ouko.s que o .façam ·com maior elevação e comq:ietencia. 
Cumpri o me1.1 d·ever. E' quanto basta." 
ü 1Sr. Senrudor Tavares ele Ly.ra ter.mi nou a.prnsentan<clo o Ségui.nte· 

substi tu tivo a o projecto d.a Camara dos Dep·Utado.s : 
"1S·u:bstitua-se o art. 1° pelo seguinit.e: 
A:rt. 1.0 .. A. acceitação de e·mprego, co1n1nissão, cargo ou funcção pu--

blica remuntl'l"ª•füt por ·parte elo funccionario civil ou mil'itar, a,pose.ntados, 
r eformados, jubila clos ou em dis•po'nibi.Jiodade, im:porta na perd.a de todas" 
as v·anitagens decorr ~-nit:es da apose:ntaiclor.i1a, re forina1 j1uhilação ou dis-· 
pon i.b ilidad·e, A estes funccio•nados são equiparacl-o,s os que r ecebem p en-
são,, a qualquer ti1tu lo, dos cofres f.ecleraes . · 

Par,agrapho u ntco. Ei<ceptuam-se os mandatos eleotivos, entendeind'O-· 
se, porém, que aqu.elles que o.s acceitarem depois de·sta le i, o·enundam 
as vanta gens da ina,ctivida1de : si o mandato· fôr é\·e Presidente ou Viqe-
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::Presidente da R epublioo, d·urrunte o quatri<mnio ; si se·nad0r ou deputado 
fe>del'al du·rante o exe1•cido &fofec.tivo. 

Additivo q.ue ser-á. o a1,t. 2°: 
Art. 2°. O f·u nc<' ion.a.rio civil ou militar que jlá e xer,oer funcções pu-

>blicas, perde.J-a.s-ha, a.cei~a·ndo qualquer o.utro empre.go, cargo o·u funcção 
:remuneraid:a. ..... 

§ 1. 0 Ti:.atan '.: o-.se d·e ·commissões eledivas," profi.ssionaes, technkas 
"ºu sci!?,ntifi'C as, a a.c ceitação im plica 1ape·na.s a perda do exericicio e dos 
v~ncimento·s in.te.gi·ae.s emquan.to durare·1n as mes,rn.as comniissõe-s, obser-
vado quanto ás e l e~•f i Yas o d ispos.to no art. 1°. 

§ 2.0 Não se oeom<prehePdem ·nas J>sposições •d•este artig0 e § 1°, as 
··com.missões q.ue os fun °ccion•a rios civis ou mi)ita res exercerem em conse-
quencia a o proprio cargo, po.sto ou pat&nte, caso em que · per~er.á sóme-n.te 
a. · gratific•açã•o do m-esmo cargo, posto ou prutrn.te, para pe1-;:.eber, Junta-
m ente com o ordena do ou soWo, a que por lei l·he co.uber no exerci'Oio da 

:.nova funcção. · 
§ 3.0 São ex.clu idas da prohibição as g rM:ificações acld>cionaes á mes-

:·ma fu.rncção por tempo ê e serviço. 
Art. 2. 0 Passa a ser o a rt. 3°, t a l qual estJá N>:d igido. " 

A Commissão ae Finanças, t en-'lo ouvi:do a expos1çao do Sr. Sena· 
•dor Tavares de Ly.ra, manifestou-se de ruc<: õrdo com a s iõéas nella con-
tidas pelo que é (ie pa•reccr que seja adop ta:cla a proposição d a Gamara 

-dos Deputa,.Jos com as segu;,ntes einen~ as :· 
Ao a~-t . 1°. Sub·sti tua-se pelo S>Eguinte: 
Art. L º A a t.ceita:ção -08 emprego, commissão cargo ou funcção pu-

blica r emunerada por parte d e fu:ncc ionarios civi·s o·u militares, aposen-
tados , reformados, Jubila·dos ou em di.~poni•biJj,j lade importa na perd·a de 
todas as v.antagans . deco.r·rentes a apos e.ntàoria, r·&form a, jubilação ou 

.. disponibilida.cl·e. A esses funccionari'G,:;; são •eq•uiµa ra·dos os qu·e recebem pen-

.sões, a qu.arq·uer titulo d.os cofrts .fe cleraes. · 
Paragra:pho uni·co. Exce!'ltuam-se o.s m andatos electivos, en t end e01-

à o-se, porém, que aque~les que os a-c.ceKa:rem depoi·S destia le i reinunci a1n 
. .as vantagens da i·nactividade : si Q mand•rut-0 fõ.r de P r esi'den1te ou Vi.ce-
P.resi-d-en te ela Republi<: a, duran te o quatrien•nio ; si fô:r de 6e·nador 0 -11 
·De.putado Federal, durante as ~essões legislativas; s i f õr estaid·ua l ou 
mun ÍC ip.al, àura.nte o ex e>r cicio effectivo . 

. ARTIGO ADDITIVO QUE SERA' O ART. 2° 

Art. 2. 0 O fun-cciona.rio civil ou miliotar que já exer.cer funcções pu-
"blicás per.d el-as,ha, accei•tando qua lqu e·r outro em<p.rego, car.go o·u com-
·mi·ssão remunerada. 

§ 1.º Tra ta1ndo-se ele com.missões electivas, profi ssionaes, t echnicas 
-.ou scien ti.fi.oas, a a.cceit.ação implica apenas a perda do exercicio e dos 
vencimentos integraes, emquan{o d11•rarem as mesmas commissões obse•rvado 
quanto ás elei'ctivas o disposto no pa ragra.p.ho unico do art. 1°. 

§ 2.• Não se compreh.endeni nas disposições deste artigo e § 1° as . 
commissões que o funocio'llario civil ou militar exe1,cer em consequencia 

.O.o · proprio cargo, posfo ou patente, caso em qu e pel"derá sómente a g:ra-
:tifiéação ao mesmo cargo, posto ou patente ·p·ara perceber, j-untamente . com 
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v ordenado ou com o solc1o, a gratificação que 11or Jei lhe couber no exe:r;.. 
.cLcio ,a,çi. <nova funcção. 

§ 3.0 São excluid às <la proh\b\Çãõ. ã·s ·grattfkações. addjei'!nÇl.es á me[!· 
ma funcção por tempo de serviço. 

Ao art . 2° - Passará a ser o art. 3°, redigido t a l qua l está. 

Fica preju dicado o ·projecto do ·Senado sob <n. 18, d e 18 97, off<lre-
·cido •como enrnnda substitutiva oá 'Propo·sição da •Camara dos Deputados. 

Sala das ·Commissões, 24 ·de outubro d e 1912. - FeUcía,no Peniia, 
·Preéid€nte. - Tcivares de Lyra . - F. Glycerio . ·_ Urban o Scintos. -
A. Azeredo, com restriOções. - L. de Bulhõe8. - Cii?~ha Pedro sa, , éom 
.restri·cções. - Fr1alncV.sco Sá. - Bueno ele Paiva. 

PARECER DA COMMISSÃO DE JUEi_TIÇA E LEGISLAÇÃO N. 48, DE 1912, A QUE 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

A proposi-ção -da Camara dos Deputados 'll. 73, .ele 189,6, merece ap· 
•provaçã.o do !Senado. 

E' certo q-u e a Commissão d-e Constituição € Diplomacia opinou .no 
1>enüdo de ·ser rejeitada a ·dita · pr:-oposição :PDl'que - · «O Congresso Na-
cional, na 'novíssima lei de vencirrnento·s militares, regulou devidamen.-
te o assumpto, fixando o dir:eito que teem os militares á percepção . :cio 
i;;eu soldo em quaesQ.uer circumstancias.» 

Parece, emtanto, que a •disposição do art. 73 da Constituição· '.Fe-
?er!J.l, tornando accessiveis · a todos os .braz-ileiros, observadas as coridi-
'Ções ·de ca·pa;cidade €Special, •que a lei estatue, o s cargos publicas efvis 
!", Il).i.Jit;:i,res. ·e vedando as accumuJa.ções remunera;das, impediu que · os 
·militares .percebam v.encimentos como Deputados '1e Senadores e o sol-
-.áo de suas patentes. · 

Coon effeito, por mais q·u e se pretenda fazer disti-ncções bysant\nas 
entr-e solclo 'e V:encimento propriamente dito, a somma que o . rmilitar 

__ percebe em virtude ?e sua p a>tente· .não pa•ssa. d-e ven•cimento com que 
.o Estado contribue pelo go.so de ·seus serviços. 

Si, i>ois, à Constituição prohi-b:e que o c ida>dão ·perceba ao m9smo 
t empo remuneração por mais ·de um cargo, ' é fóra d.e d·uvida que o mi-
litar não deve perceber o soldo e o subsidio. 

· Si · o '.subsidio tião .se :considera vencimento,. ê <no emtanto uma .... re-
mun·errução 'p·erc'eloida •pelo ~-epresenta'll•te do povo -no ·exercicio -ela fun-
cção de Deputado ou Sena;dor. 

Não ,ser\a justo, crean:do-se mesmo desigua>ldacle, s i o projecto _:l'os-
.-se .. ap·provrudo ·rtal corno está-;" por . isso, a · Commissão opina no · 1sent i·c10 

... ·que elle ,o seja . ruccres2entanc1o-se as -s€g-uintes emendas: :....,. . depois da;s 
palavra;s «effectivos .e· ·r-eformados» diga-se - '"e .os .. fu:riccl-01mrios . ·clvi·.s 
em exercício -OU .aposentados» ·; •e depois. -da .- palavra «VEm'c'imentOS)) -

-0.iga-se ~ qou civil» ; leli-mine-se. a ~alavra «algum.il , 
1Sala das Commissões ,- 16 . -ele junho de 1912. ---, _J ., L .. ·Coelho e ... Oam-

- p;os, -Presidente. ~ Sá - Freire, Relator. ~ - J. M. MeteUQ, _ '- . , 
· .. ,_, .. ,,• 

.. :~· 



PARECER DA COMl\USSÃO DE CON!STITUIQÃO E DIPJJOMACIA N. 263, DE 19Ú,._ 
A QUE SE REFERE o ' PARECER SUPRA 

A propos1çao da Carrnara dos Deputados n. 7,3, <le 1896, .prohibin-
do aos militares membros dos .Congressos Fed.eral e -E-sta;doaes ou exer-
cendo ·quaes·quer ma ndatos .populares accum·ular os seus v·encimentos. 
militares aos ·que percebem .pelo exercido dos ditos manda1os, •não p6-
d& merecer a approv:ação do SenaJdo, .por.que dá o Congresso Nacional,. 
na novissima lei :de vencimentos- militares, regulou devidamen te o as-
sum·pto, fixando o direito •que teeim os militares á percepção <lo •seu. 
soldo, em quaesqu•er circumsta.ncia;s. 

·A Gommissão •é, pois, d·e parecer que a proposição n. 73, ·de 1•896,. 
ç.ão seja . adoptada pelo Sena<lo. 

Sala elas Commissões, 25 d·é setembro de 1911. - Alencar Guima-
rães, P 1'esi·dente . - E. 111'.endes ~ie Al,,.i,,eida. - Casa>ian!O do Nas'cimento •. 

PRO.JECTO SUBSTITUTIVO DO SENADO N. 18, DE 1897, A QUE SE REFEREM OS. 
PARECERES SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 Os ·empregados -federaes aposen·tados ou r eformados, civis 

ou militar·es, que a;cceitarem emprego ou commissão remunera;da do Go-
ve1·no Federal, ·e•.sta.doal ou municipa.l, ou ·de companhia ou empreza 'PlcH · 
elle subvencionada, DU celebrarem com qualquer <lesses governos con-
tracto ·para · a pres•tação de ·Serviço retribuido, ·perderão durante O tem-
po do emprego, commi·ssão ou contracto as vantagens <la a>po·sentadorla. 
ou reforma. . 

Art. 2. 0 G .subsidio dos Senadores e De·putados não poderá .ser ac-
. cumuJa;do com quaesquer outros V·encimentos, qualquer que seja a sua . 
. denoiminaição o·u natuTeza, dv.i! ou militar, de actlvida;d.e ü U inactlvi-
oode, cabendo a.o 1Senador ou Deputado, a opção pelo s·ubsidio ou rr>e-

. · lÓs vencimentos ·do empr;ego ou patente que tiver. 
iP aragrapho unico. A opção deverá ser ·declarada á Mesa da r~s- · 

pectiva Camara, após a prestação .ao compromtsso, e 'por ella commu-
. ·n:tca;da a.o Governo, para os devidos effeitos. 

tA falta de declaração importa na opção pelo subsidio . 
. IArt. 3. 0 Revogam-se -as disposições em contrari·o. 
ISa.la .<las ses·sões, 9 de setembro ·d·e 1897. - Rameiro Bcii-cello,s. 

Severino Vieira. - .F'elic'iano Penma . - H enriqiie Coutinho . - Lauro· 
Sodré. - Manoel Barata. - Joaquim p.e1rnambiwo. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 7'3, DE 189'6, A QUE SE REFEREM· 
OS PARECERES E O SUBSTITUTIVO SUPRA 

O. CO'llgi,:esso Na;cional resolve: 
Art. 1. 0 Officiaes ,do Exercit-o ou da Armada, ·effectivos ou .refor-

mados, no exerdcio ·de mandate>s '!)opula.res, '!lão poderão accumular· 
vencimento algum militar, nem mesmo o soldo ·de sua patente. 

Art. 2:0 · Revogam-se as dlsposlções em corutrario. 
. Ca;mar1,1. dos Deputa.dos, 19 de nov~mbro de 189·6. - Art'hUt' l(fesar· 

'R!,vos, Preslde.nte . . - Cail,clido de Oliveira Lins de Vasconcellos, lº Se-
cretario. - .A.11.gusto Tavaa·es de Lyra, 3° Secretario, servindo de 2•.; -
.A. imprimir. 



iHa H annos a Camara dos Deputados enviou ao Senado o· seguin-
-te •projecto 'de lei, .por ella approvado ·: ( •) · ""º Oongresso Nacional r esolve: 

Art. 1. 0 Os ofüciaes do Exercito ou da Armada, effectivos ou · re-
formÍlidos, no exercício d·e mandatos populares, não poderão accumular 

Pm·ecm· 
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vencimento algum militar, .nem mesmo o soldo de 
sua patente. \ 

Art. 2.0 R evogam-se as di sposi,Ções ,em con-
trario. )) 

LE' claro q·ue se t eve em :mira, ao votar o projecto, cohibir flagran-
tes ·e contrnuas violações do art. 73 da Constituição Federal, assim con-
-cebido: 

wOs cargos publkos civis ou militares são accessiveis a 
· todos os bi;_azileiros, observadas a·s condiçõ.es de capacidade es-
pecial, ·que a lei estatuir, semclo, porém, vedadas as acpumula-
ções rernunerad as.>) 

Em •boa hora percebeu o Senado que se prohibia aos militares o 
que em larga .escala praticavam os -civis, rupezar do texto constitucio-
nal não ·deixar margem para essa ex;cepção odiosa. 

Procurou •corrigir o erro, emendando, deste modo, ·O trabalho da 
Camara: 

«rSubstitua-se o art . 1° pelo seguinte: 
'.Art. 1. 0 A acceitação de emprego, -commissão, cargo ou funcção 

pu blic a temunerada por par.te -do funccionario civil ou militar, aposen-
tados, reformados, jubilados ou em disponibilidade., importa na perda 
de todas as · vantagens decorrentes ·da aposentadoria, reforma, jubila-
ção ou disponi.bilidade. A -esses funccionarios são equiparados os •que 
r ecebem •pensão, a qua lqu'er titulo, dos cofres federaes. _ 

lParagrapho unico. Exceptuam-.se os mandatos electivos, entenden-
do-se, porém, qu·e aquelles que os acceitarem depois desta l.ei, renun-
ciam ás vantagens da inactividade; s i o mandato fôr de presidente ou 
vice-presidente da Republica, durante o quatriennio; si fôr de senador· 
ou deputado f.ederal, durante as sessões legislativas ; si fôr estadual ou 
muni<Cipal, durante o exercicio effectivo. 

Artigo adçlitivo, que será o art. 2. 0 : 

Art. 2. 0 O funccionario civil ou militar quie já exercer funcções. 
publicas perdel-as-1ha, depois -d·e-sta lei acceitando qualquer outro em-
prego, cargo ou commissão remunerada. 

§ 1. 0 Tratando-se <le Commissões electivas , proflssi-onaes techni-
cas ou scientificas, a acceitaÇão imphca ap'enas a perda do . exerci.cio e 
dos vencimentos integraes, emquan.to durarem as mesmas commissoes, 
observado quanto •ás electivas o disposfo no paragrapho -unic o do ar-
t igo 1°. 

§ .2.0 Não se compreh end·em nas disposições dess,e artigo e § 1° as· 
commissões que o funccionario civil ou militar exercer em consequencia 
do. pr-oprio cargo, posto ou_ patente, caso em que perderá sómente a 
gratificação do mesmo cargo, posto ou patente, para perceber, junta-
mente com o or,denaclo ou •soldo, a gr!lltificação que por lei lhe couber 
n o ·exercicio da 11ova f.uncção. 
. •§ 3. 0 São 'ê~cluidas da prohibição as gratifi.ca;;;ões addicionaes á. 
mesma fu'l'lcção . por . tempo de serviço. 
· Art . 2. 0 Passar.á a ,ser .o art . 3°, tal qual esúá redigido.» 

<A' s~mples leitur.a do. -subst itutivo. resalta lamentavel defe,lto: v i-

(*) ·Parecer n. 518. 

Camara 
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_lla o ·projecto interpretar apenas um artigo da Constituição ; portanto 
-..ão -podia ·exceptuar os abusos p:eI'petrados depo;s -Oe _promulgad a a lei 
fundamental do paiz. 

:«As leis interpretativas não se podem dizer novas; nellas. o Jegis-
.Jador (para acloptar -uima, exp•·essão de Ulpia:no em outra occasião) p,on 
4ad!, sed datum signif'icat, isto é, 11ão exprime um novo conceito, mas 
apenas 'extrae das expr_essões de uma lei precedente um conceito que 
.aUi estava implícito, erÍlbora wbé hoje não tenha sido. comprehendido 
pelos interpretes» ( Gcibba-Teoria delkt Retroattivitá D e-lle Leggi, ter-
ceira edição, -vol. 1 , pag. 25) . A l'etroatividade é apenas a;pvare;nte: 
.a lei ·que se ap.plica ele faceto, •é .a interpretada, e mão a interpretante. 

Assim, po's, o projecto n. 73 não trata ele crear ·direito novo . e, 
sim, de interpr_etar, restabelecer, fortificar, tornar effectivo vigorante, 
i·espeitado em sua plenHude um dispositivo a;ntigo. 

"-Por conseguinte as ·palavras - «depois eles-ta lei» - visando ex-
·C6Vt1•ar os presentes, permittir as accumulações actuaes, legalizar abu-
sos anteriores e os manter fructuosos e irrevogaveis, não t eem razão 
de ser, absolutamente. 

·To:davia não pôde a Camara corrigir a c inca evidente, sem dar 
·margem a i•njus-tiça maior. , 

Em virtude do art. 21-3 elo Regimento Interno, os substitutivos do 
_-Senado aos PI'ojecto.s da Camara «serão co·nsi·derado·s como uma série 
de emendas e votados separa;damente, por artigos, em -correspondJencia 
aos do projecto emendado.>> 

Não se podem offerecer novas emendas áis emendas do -Senad-o 
(art. 177). 

•Cabe ·á Camara acceitar ou rejeitar, na integra, as emendas do 
-outro ramo ·do Congr-esso Na:cional (art. 39 da Constituição). 

(No caso verten~e, -ou se approva o substitutivo •e ficam vedada s 
todas as a:ccumulações remuneradas, com excepção das actuaes, ou se 
reprova e ·permanece ·de pé o -projecto primitivo, isto é, prohibindo só 
.aos militares o que praticam largamente os civis. 

Rejeitar o substitutivo eq-uivale a um ges to odioso e anti-republi-
cano: sustenta-se o proje·cto; veda-se aos militares o que a· Cons·titui-
ção prohibiu a todos os brazileô-ros, sem disNlncção <le clctsse. 

Demais, é pref.erivel promulgar já a lei, embora eivada de pe·que-
n-o defeito, a adiar por ma.is tempo salutar . e moralizadora medida, re-
·cla:mada -em Portugal, exigl,da no Brazil Imperio, energicamente im-
-posta em dispositivo insophismavel da propria Constituicão Federal. 

A car-ta regia de 6 de maio d1e 16·23, o alvará de 8 de jane·iro de 
1627, o -decreto· de 28 .de jul-ho de 16'68, a carta regia de 6 de agosto 
de 1-6·82 e varios decre>tos ·posteriores , men-cionados e ratificados no dia 
18 de junho 1'Le 18,22, prohibi.a-m que a mesma pessoa tivesse mais · de 
um officio -ou emprego e vencesse mais de um ordenrudo. 

A impressionante repetição de avisos e lei·s sobre o mesmo assum-
pto ·constitue um attestado da r.esisrt:encia e vitaJi.dade do abuso inve-
terado . 

Nada é diffkil de vencer com o interesse pessoal: muito mais do 
que os i-deaes arrasta _ao e9tudo, infla;mma a eloquencia, acirra a ener-
.gia, desdobra a activid ade combatente, não se abate com a derrort:a, 
resurge das proprias cinzas, peleja com denodo e ·sem desalento até a 
victoria .almeja·da e· ·completa . 

. Parece de evid·e:ncia luminosa _que _ ninguem pôde desempenha1,.- -de 
modo satisfactorio, na altura dos propdos meritos intellectuaes, dúa .. 

. ,ou tres funcções rt:rabalihosas, - simultaneamente. 
A\iém 'disso, ·ê deveras cla:imoro·~o e injusto que um ..Jw.me.m _ .J!ies-



fruct'e os ·proventos · de "vatios empregos, ·-.quando: muitos, cümpetentes· e 
·virtuosos, lutam debalde para obter um só. 
· ,Entretanto, em. Portugal, se cons'eguiu ·sophismar a let vi·gente, in.-
terpretando-a de modo cavtlloso, ·até em resoluções de consulta, com<> 
a de 24 de abril d·e 1•81•8; e, ·no Brazil, -0 interesse pessoal, pugnaz e 
}amais rendido, obteve os avisos ·de ns. 89, de 4 de junho de 1847, e 
77, de 21 ·de ma1•ço de 1864, facilitando a.ccumulações excepcio:naes aos. 
queridos elos poderosos. . · 

Assev·era o autorizado Barba.lho que a doença das a·ccumulaçõ·es . rec 
~úmeradas. nos veiu com o iSr. D. Joã-0 VI, ·de Portugal. 
,. <<-El-rei precisava trazer sempre fartos os cortezã-0s, para evitarc 
lhes as i1pportuna.ções e tambem .para tel-os promptos i·nstr·i.Nil<;mtoi;f · â 
seus designios. , _ _ 

Um dos modos de far·tar ·es·sa gente importuna era ·a · aécuim.Ua'Cã& 
de cargos com à consequente accumul.agão de vencimento·s.>> · -

Pedro I tentou pôr ·cobro ao abuso eternamente renascente," com 
·os decr,·eto·s de 13 dre fevereiro e 18 de junho de 18-22. · · 

Entretanto, o :mal recrudesceu, sob o governo do segú,nd-0 _ tmpé'-
i·ador . - · · · · 

Impressionados com os re~ultados . inffuct 1feros da lónga porfia e·ii~ 
tre o i·nte resse privado e o ·bem ·publico •e edificados pela ·energia d-0s 
antepassados contra . o poder .corruptor das accumulações rendosas, os 
constitucionae.s de 13,91 ' timbraram ·em dar á postergada ·prohibição le-
gislativa uma força excepcional; não se contentaram com um decret<> 
commum; introduziram a:mplo e insophismavel dispositivo no' pact<> 
fundrumental do paiz. 

iRena·sceu, .sem tardança, a phenix. O probo e valente Deodor-0 :da 
F-0nseca vetou dous decret-0s que limitavam a amplitude do texto consti.,. 
tucional ; e o Parlamento, Já em Juta com o primeiro ·pres.idente, man, 
teve a victori·a do abuso, por dous terços de suffragios. 
· - O energico Floriano, em mensagem <lata,da d•e 7 de maio de .1894, 
8:sseverava ao Co:ngresso: «Dentre as providencias de caracter ~egis
lativo urgentmnente 1·edmncndas ·•devo indicar á vossa att·enção a intér-
pret~ção formal da d'isposi.ção relativa á a·ccumulação remunera<l·a de 
funcçõe" publicas.» 

•Igual ap·pello dirigiu ao P.arlamento o Ministro do Interior esco-
lhido por ·Prud ente' de Moraes; 'e, logo depois, o titular da mesma pas-
ta, no ,.üatr!em•.io .Campos Sa11es. · 
· Entretanto até hoje não tiv·em-0s lei a respeito! 

Proliferam, por isso, as 'interpretações viciosas de um texto radi-
cal e claro. 

IDe preposito, o l'egi.slador constituinte não fa11ou em emprego, pos-
to ou rrnandato; ·Usou de . um termo mais amplo, que abrangesse · tudo: 
1'eferiu-se aos cargos publicos em geral. 

!Não -mencionou ordenrudo, vencimento, soldo, gratificação ou subsi-
.dio: o vocabulo - reinunerwr e seus derivad-0s· •e:xctfr.par deviam todas 
·11s excepções subreptidamente invoca.veis. 

Poi·s assim não succedeu. 
llnsim1am, ain<la .hoj.e, que o texto do art. 7,3 se refer.e a· empregos 

.e ·postos, não a funcções electiva• e temporarias ; o manda.to não · ê 
:1lm cargo. 

Não ha m'elhor meio de interpretar do .que compa~·ar o art. 73 corrn 
-0utros da mesma Constituição. 

;N-0 4_3 se lê: O Presl.aente exer:cer-á o cargo por quatro anftos. 
No 44 se affirma: Ao empossar-se do ca·1,go; o ·Presidente, .- etc'. · 

.••. No": 4·5 se cHsrfõe: . . O Presidente e· o Vice-Presidente não podem sa-



hir do territorio nacional, sem permissão do Congresso, sob ·pena âe 
p e1·derein o cargo.. . 

iNo 34, n. 22, se esmaga qualquer objecção possiver: Compete vri-
vativamente :a o Cong1•esso Nacional - r egular as ·condições .e o pro' 
-cesso da ele' ção para -Os ccirgos federaes, em tO'do o ·paiz . 

. µogo, na linguagem elo legislador constitui·nte cargo tambem com-
prehende tod.as as fun(\ções electivas, i·sto é,. os mandatos parlamenta-
i'es e a investid·ura presidencial. · 

AHega-se, ainda, ·que soltelo não é ordenrudo, subsi.dio ITTão é vend-
m enti> . Por isso mesmo bem avisado andou quem preferiu -o termo -
remunerar, qu e em nosso D!reito sempre teve accepção mais ampla, 

· .abra11gendo a t é o que se grangeia por aotos de ben emeren cia. 
Perdigão Malheiro (Jlf 'aniial elo Prociiraa·or a·os Feitos, paragra-

pho 214)), doutrinou: 
wSão serviços 'J'e.n'llline1·cwei-s : 
1.• Os feitos a o Estaid-0; 
2." Os feitos na guerra, embaixa das, enviaturas, secretarias ele le t-

tras, tribunaes e Paço; 
3. 0 .Os r elevantes prestados em .defesa da ordem publica, indepen-

<lencia e .i ntegridade do Imperio; 
4. 0 Os militare·s; 
7.0 Os dos desembargadores; 
8. 0 Os dos deputados da Junta do Commercio; 
12. Os dos missionarios; 
13. Os do·s carcer eiros.» 
Argumenta-se tambem com o a rt. 74: As patentes, os postos e os 

c argos in amov iveis são garantidos em toda a sua plenitude. 
N a verdaide, são gara ntidos ; porém não são accu:mulaveis. A 

Constituição garante mn ; mas não 'Perm'tte dous: o bom . inter.prete 
deve Cúnciliar os textos apparenternente -ccmtradi ctorios da mesma lei. 

'.Invoca-se, em fim , o a rt . 23: «Nenhum membro d·o Congresso des-
de ·que tenha s ido el•eito, poderá celebrar contractos com o Poder Exe-
·.cutivo n em 'delle r eceber cammissões ou empregos remunerados. 

§ 1. 0 Exceptuam-se <)esta prohibição: 
1. 0 As missões 'diplomaticas ; 
2. ' As comm'ssões ou commandos militares; 
3. 0 Os /cargos de a-ccesso e as promoções legaes.» 
E' claro que -0 texto faculta· a promoÇão legal; por exemplo, tole-

ra ,que. um decreto mande promover por anüguid ade o funcci0nario . e 
Deputado, e que este, sem perda de m a ndato, des·empenhe commls-
são dlplomatica ou milita r; po11ém, não consente que receba, simulta-
n eamente, ordenado ou soJ.do e s ubsidi o ( art . .24, paragrapho unico ). 

As com missões e commandos, aliás, são de caract er temporario; 
Togo, a respectiva graVficação não se poderia con fun:dir com o soldo -ou 
·Com o ordenado, que são permanentes. 

-Quanto ao n . . 3 (não é ·demais repetir) o que alli se permitte, é 
,que, verificadas a s condi1ções legaes para o accesso, o exercido do 
mandato não cons ti tua obstaculo á p rom oção, vedada apenas a ac-
c umulação de ven cimentos de qualquer natureza. 

Barba lho vae mais longe : · assevera qu e, si o Deputado exercer O·U -
tra funcção, com prejuizo dos deveres parlamentares, e e ll a n ão fôr 
·gratuita, per ca o eleito do povo o subs'dio, v isto que ·é este apenas um 

· a uxilio para compensar o prejuizo que soffre em seus in t eresses . (Cpm-
m entarios á Consti t uição, ·pag. 70.) 

·Para bem comprehencler o ·alcance do art. 73, investigar se deve 
a sua historia •edifica:nte. 

J•á ficou demon strado que ell e nasceu de uma luta secular e mo-
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"!:alizadora ,iniciada 01a Peninsula Iberica, renovada no Brazil-limperio, 
triumphante na Constituinte Reimb!i.cwna, e, apezar disso,. continuada 

·.,âté hoje, coú1 pervicaz tenacidade, sem exito definitivo. . 
10 projecto, organizado por -ordem do . Governo Provisorio, apenas 

-ci:msignava uma garantia liberal: «Art. 73. Os cargos ·publicas civis, 
·Ou militares, são acces'siveis a todos os brazileiros, observadas as con-
·~Íções de capacidade especial, que a · lei estatuir.» · 

A gloriosa e inolvidavel Commissão dos 21 accrescentou: «sendo, 
:porém, vedadas as accumulações remuneradas». (Awnaes ela Gonst'i-
.t_uinte; volume 2°, · pag. 409.) · 
'" Surgiu leigo :a emenda seguinte, s·ubscriµta por Almeida Barreto, 
•Cartaxo, Epitacio, ;Sá Andrade e outros: «Accrescente-se Em· errn-
:pregos de caracter permanente.» (Vol. cit., pag. 521.) 

Foi rejeitada a limitação proposta (Annaes citados, vol. 3°, pa· 
cgina 110.) 
· Assim, ·pois, na Co·nstituinte se 1 tentou ·cercear a amplitude do ·dis-
·;positivo . correcto, •applLcando-o apenas ás accurriulações de .empregos ·e 
.. de entre estes só aos de caracter ~ennanente; porém a assembléa i m -
:·mortal 1·epelliu a restricção, isto ·é, deixou extensiva a providenóa mo-
·ralizadora e republicana a to.elos os cargos a que podem aspirar bra-
:.zileiros, tanto aos civis como aos militares, aos permanentes e aos tem-
:porarios, administrativos e aos politicos. , 

-Portanto o espírito do t exto foi radical: visou impedir, em abso-
luto, o que secularmente ie tentara cohibir, sem exito seguro, ·por m'eio 

"de lei orclinaria. 
·Basta ler, de animo Çlespreoccupado, o projecto elo Gover.no Pro'vi-

.sorio, para comprehendér -que' teve êm ·mira · acabar com restricçõ·es . e 
'privjlegios, abrir aos brazileiros· todas as carre'iras, permittir a cada 
ium, não .só empreg-os e fraTuquias, · ([Illas tam:bem as investiduras ~le-
'ctivas, a entra,da ·nas assémbltéas e o accesso aà poder. . 

1A Commissão dos 21 accrescentou, com oppo'rtuni•c1ade louyav·el: 
·«<sendo, povém, ·veda•das -as accumulações remuner-a d1asii, isto 1é, ac'cunrn-
Jações no senti-d.o ampJo do projecto primitivo. · 

A Comm'i.ssão de Constituição e Justiça é ele parecer que a. Ç~ 
·mara fará obra ipatriotica, p1'6ferindo ao seu proprio trab:alho, defici~n-
·te e parcial, o substitutivo •do Senado. · ·. 
· \Sala das Coonmiss-ões·;· dezembro de 1912. - Giinha Mac?w4o, 
Presidente. - Geirlos. M axin'UiUano, Rel•a·to.r .. - Porto So brMiho. - Pi-
t·es ae Carvalho. - Giimercindo Rib:as. ~ Afranio :ele Mello Fran.ao, 

··declara,ndo que o conceito c1a aµplicabili'clad•e da lei interpretativa se l'l'l-
·:stringe quanto aos factos que já pro'cluzirom todo o seti effeito. _:_ 
.Senr·i qite Valga. - FeUsbello Fretire. - Meira ele Vasooncellos. · ~ Ad9l-
.p]io Go1·clo, com restricção. · 

.Emenela elo Senado ao projecrto nu-
mero de 1896, ela Gamara elos 
Depiitakl,os cle~erminamkl'o qiie os 
officiaes elo Exercito ou da Ar-
mada não piodern aoo'Uirnular ve\n-
ci:mento alg1wi niilitar, nem mes-
mo o soldo ele siia patente. 

Substitua-se o art. 1° pe_lo se-
-guinte: 

Art . 1. 0 A acceitação ele empre-
:g o, commissão, cargo ou ;funcção 

Projeo-t'o n. ele 1-89.6, ela Garnara 
!elos Depiitaclos, enurn,claclo P:elo 
Semaelo, eletermi.nanclo que ·os 
offioiaes elo Exm·oiito oii da Ar-
ma<lei não poclem aoownÚtlar vem-

·oimentó eilgimi niilita1·, nem rnes-
1no o sslXlo ele si iet pdt:ente. · · 

O Congresso Nacioná! resolve: 
iA.rt. 1.o üfficiaes cio Exercito· ou 

da Armad:a, effectívos ou. refo1·-
mados, no exerciclo de mandatos 
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_.publica r emunerada, por pa rte de 
funccionarios civis ou militar, apo-

: ~e:ntados , reformados, jubilados ou 
em disponibilidaJde, 1mpol't-a '!la per-
da de tod·as as vamtagens decor-
·•·entes da aip.osentadoria, refor-

.ma, jubilação ou disponib!Udaide, 
J\... es·ses fu·nccionarios são equ!-
1m rados os que recebem pensão, 
_a qualquer titulo, dos .cofres fede-
1·~es .• 

. Paragra.pho uni.co . Exceptuam-
.. s~ os mandatos e!-ect!vos, e:nten-
den ilo-se, porém, que ·a quelles que 
os acceitar em depois desta lei , re-

,nu•nciam ás vantagens da inacti-
. vi.aad·e : ·s i o mamdato fôr de Pre-
's idente ou Vice-Pres~dente da Re-
p.ublica, durant e o quatriennio; 
si fôr de :Senador ou Deputaido fe-
deral, durante as sessões leg!sla-
ti1ras; si fôr estadual ou mun!ci-

. pai, .a'urante ·Ó exerci cio effectivo. 
·Artigo ad•ditivo que t erá o ar-

tigo ·2°, 

populares, não poderã:o accumular-
vencianento algum milita r, nem, 
mesmo o solc'lo ·de sua patent~. 

.Art. 2. 0 Revogam-.se as d!s·posi" 
ções em contrario. 

-Gamara -dos Deputados, 19 -de . 
novembro de 1896. - Arthur Ce-
sar Rios, Presidente. - Oanfüdo 
de Oliveira L ins ,de Vasc9ncellos;. 
1° \Secretarib. - · f.,ugusto Tavares· 
de ·Lyra, 3° Secretario, servindo. 
de 2° • 

" 

· · Art. 2. 0 O funcciomario civil 01.: 1w::1Ji""" ~ 
militar que já exercer funcçõe·s ' : '· ~ ,-°.'..- i.i \ 

"'·publicas, perdel-as-ha, depois des-
ta lei, acceitanclo qualquer outro . 
<'lmprego, cargo ou commisaão r e- ' 
lm unerada. 

Í§ 1.º Tr-nt ando-sé d·e commis-
sões electivas, profi.ssi·onae·s, te-eh-

. 'nlcas ou scientificas, a acceitação 
: :.· · P:npl:ica apenas a ·pe1,da d o exer-

ci cio e dos vencimentos !111tegraes, 
emquanto durar.em as mesmas 

··c·ommi.ssões, observa11do. quamto á s 
. electivas o disposto no paragra-
']lho un!•co do art. 1°. 
·· § 2:0 N ã o se comprehendem nas 
füsposiçõe:.s desse ar tigo e ·§ 1° ·as · 
commissões que o funccionario ci·· 
vil ou militar exercer em conse-

;.QU.encia ::do ·propr io cargo, posto ... 
, ou pa tente, oaso em qµe per.derá 
.'sómente ·a gratificação do m esmo 
: ~argo, pos to ou pa t ente,. pa ra per-
.,ceber, jU>ntamente com o ovdena-
do . ou soMo, a gratificação que por 
·lé i lhe :coub.e , 110 exe rcic.io ·da nova 
fu.n.C:ção . 

. 1§ .. 3.0 : S.ão. · exclüidas· .<la prohibl-
~ , ç.ão .!'ª grat!ficaçõ·es adoHêionaes á 
. ;ne_srr(a .Juncção ·por tempo de s-er-
.;:~iÇó":"';t. 1.:: f;.:: ··:· 
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Art. 2. 0 Passa a ser o art. 3.o, 
'ta,! qual está i:e·digido.» 

Senado Federal, 14 de novem-
llro de 1912. - José Gomes Pi-
'nhelro Machado. - Joaquim Fer-
re'ira Chaves. - Antonio Azeredo. 

R:ESmEtN.CIA NOS PROPRIOS NACIONA.ES 

· «0 Ctmgresso ·Nacional decreta: .. 
Art. 1. 0 Os funccionarlos federaes, civis ou ·militare.s, que ;·esldirém 

em proprios nacionaes ·ou em predios alugados pela União, seja em vir-
tude de dis·posições legaes ou regulamentares; seja 

.Pro:fecto Ifoniei•o por conveniencia de serviço ou por deliberação do 
. BapUsta . Governo, ficam sujeitos ao .pagamento de uma taxa, 

a titulo de aluguel de casa, cujas importancias, 
constituindo rendas patrimoniaes da União, serão escripturwdas como 
«Henda de· proprios nacionaes». 

•Pwragrapho unico. ·A taxa a que se refere o artigo precedente será 
de 8 o/o sobre o valor do predio e de accôrdo com a av·a•liação ·da Dkecto-
ria do Patrimonio. 

Art. .2.° Ficam i·sentos do pagamento da taxa estipUl<t,da: 
I. Os mi!itaFes que resifürem ·nos proprios c,uartels da força a que 

pertencerem ou nas fortalezas situadas •nos portos e nas fron,teiras do 
_pa!z. 

II. Os funccionarios civis que, em virtude de suas funcçõts, tenham 
de residir ·nas fronteiras do paiz em ·pontos afastados das cidades ou po-· 
voações. 

III .. Aquelles que, cfvis ou militares, 1peDcebam vencimentos wnnuaes· 
não excedentes de 3 :000$000. 

Art. 3.º J'T<l.n são comprehendidos ·nessa excepção os funccionarios 
militares que resic\irem em casas situadas no Tecinto ou adjacencias dos· 
quarteis ou demais estabelecimentos mi-Htares, e que forem destinados ã.. 
residencia particular dos officiaes e suas fami:Iias. 

Art. 4. 0 Nas )ocalidades em que o -preço corrente dos alugueis de· 
casa fôr inferior ao que resultar da applicação da referida taxa, deverão· 
os Ministros de Estado, cada qual ·na parte que lhe disser respeito, reda· 
zir as mesmas taxas de modo a equi,parar o ·aluguel ·dos proprios nacio-· 
11aes ao das casas particulares, de valores, ~ypos e condições corres.pon-· 
dentes. ' 

Art. '5. 0 O pagamento de aluguel ·dos proprios ·nacionaes, a q,ue sq· 
refere esta lei, será feito por mez vencido, mediante desconto nas res·pe-
ctivM fo'1has de vencimentos. 

§ 1. 0 'Para cpmprimento c1o disposto neste artigo, as contabilidades· 
i!os diversos ·Ministerios .promoverão immediatamente a organização de· 
relações ·de funcciona rios ahi comprehendidos, com indicação dos propr!os· 
nacionaes por elles o~cupados, e, sem demora, remetterão t aes relações ·ã,sc 
~epartições pagadoras, para qu~ se torne effectivo o desconto ·devido. 

§ 2.º 1A demora na or.gan!zação ou remessa dessas .relações não isen-
tarã. os funcclonarios dos pagamentos que lhes competirem, os quaes serão· 
-<Ievidos desde a ela ta em que entrar em vigor a presente lei. 
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3. 0 Todo funccionario, civil ou mi!Ha·r, •suJeito ao pagamento de 
·que ·se trata, fica obrigado a communi.car á contabilidade do Ministerlo 
4 que pertencer ·e á Delegacia Fiscrul, se tiver sido em qualquer dos· Esta-
dos, .o facto de estar restdindo em proprio .nacional, com declaração de 

-tú:'los os dados que siryarrÍ par.a caracter;sar o proprié> occupaé!'o ·e_ infor-
:maçõ&s minuciosas sobre o estado de conservação e reparos de que o 
"mesmo necessita. 

_ § ,4,.o Aquelles que não ·cumprirem o ·dis,posto no •paragrapho ante-
rior, ·dentro de tres mezes ·da publicação d.esta lei, ficam sujeit6s ·á multa 
de 2 o/o do aluguel devi'do, durante todo o itempo em que ·tiverem deixado 
de pagai-o. · 

§ •5. o Aquelles que, por motivo :de licença ou por qualquer outro, fl· 
carem .privados de vencimentos, indemnizarão os alugueis atrz.zados por 
meio de descontos supp'!ementares, correspondentes a 3 o/.. dos respectivos 

Tencimentos . · 
krt. 6.º Revogam-se as ·disposições em contrario.>> 



VARIOS ASSUMPTOS 

:NOMIEAÇ!ÃO DE M!hNJ1STROS DO SU PREMO T iR1J BU N:AL FEDERA L 

1Srs. •Senadores ~ O ar bitrio pelo qua'l o 1Senado mandou envolver :iim 
,segredo esta sessão, colloca abertamen tê fóra da 1lei a ·deliberação, a que 

P1•otesto do 8 'r . 
Ruy Ba1•bosci 

e'lle vae • . proceder. E' um acto de força manifesta, 
de illegalidade confessa; de v.iolencia ostentosa. :A 
legislatura, 1pelo mais reflexivo dos seus orgãos, 
aquelle a .quem a .constituição, para assegurar 11 ex-

"periencia e o J UIZO dos seus· membros, .j.mpoz a condição da madurezq, na 
edad e, dando, por um exemp.Jo incomparave'l, a mais solemne amostra do 

-re.;;peito a que vota lá fóra á;s leis e cod.igos aqui ·eta·borados, se revolta 
·contra a lei .feita por est·a casa para ·Si mesma, a lei da qual somos .os 
-subdjtos, depois de termos sido os autores, a lei, que, ·sendo originaria da 
-nossa discripção reflectidamente exercida, em vez de ·baixar sobre nós 
de uma soberania estranha, por isso mesmo se impõe com: um vinculo du-

·plo ·ao nosso ·aca;tamento. 
Para offerecer aos ha;bitantes desta terra, em uma época em que os 

gove~·nos a vão arrastando á anarchia, este espectaculo .perigoso de franca 
'insurreição contra a legalidade, elegeu por terreno o .Senado o exercicio 
da attribuição co·nstituciona·l, que lhe compete, de co'llaborar com o Presi-
dente ela R epublica na esco lha ele membros ao Supremo Tribunal Federal, 
.apparelhando assim, ·como entrada naquelle templo da justiça, na casa dos 
:guardas ·da Constituição, ao .magistrado cu jo accesso a a ltura se impu-
~na com tãQ· .graves fundamentos, um attentado contra a lettra expressa 
-e categorica dü ·nosso regimento'. ' 

De modo que, ao ·introduzir-se alli por essa passagem viciosa, esse 
'.magi·strado terá de sacudir da sua toga, ao mesmo tempo, as objecções 
da opinião ao seu nome a os c'J<amores ela oplnião contra o processo da 

"Sua approvação nes ta casa. 
Não ha nenhuma differença essencial entre a lei sob a sua expressão 

·de regimento parlamenta·r e a lei sob a sua expressão de acto legislativo. 
'As insti<tuições que debaixo destas duas fórmas se consagram, apresen-
tam em commum o caracter de imperio e inviolabilida de a respeito dos 
-entes, ind ividuaes ou F ºllectivos, a cuj os actos e relações teem por obje-
·cto servir de norma. . 

.E speciaes de um só genero, entre si não se distinguem uma da outra 
·-si não ' na origem de onde procedem, no modo como se e~aboram, e na es-
phera onde teem de imperar; •porque a lei •é .o o·egimento ·da nação, deç:re-

-tado pelo seu corpo de legislad.ores, e o regimento a lei a.e cada um dos 
:T<J.mO.s da ·legislatura por elle dictado a .si mesmo . 

.. 



222 

Mas entre as duas especies a homogeneidade se estabelece na sub-
stancia, commum a ambas, do laço obri.gatorio; creado igualmente em u!ll?-
caso e no outro, para aque'lles sobre quem se des•tina a imperar cada uma 
dessas enunciações da legalidade. 

Pouco importa que no caso dos rfgi.mentps parlam<0>n~ares_ ella resultE\, 
para cada uma das Camaras, da sua JH<?Píia l).Uü?r!dade" _Qpan_do mes,in<;> se-
tratasse então de um facto meramente voluntario, não seria menos ri-
gorosa a inquebrantabilidade a ·respeito do vinculo, a que submette cada. 
uma das Camaras, pela adopção do seu regimento; porque, nos actos ju-
ridicos, a obrigação volu·ntariamente assu'.ínida se transforma em lei in- -
tra nsgressivel .para os que livremente se lhe sujeitaram. Mas-, ao orga- -
nizarem os seus regimentos .ás assemb'léas legiS'lativas obedecem a um. 
dever cons•titucional, ·inherente á natureza desses corpos deliberantes~ 
em cujo seio releva necessariamente assentar as regras mais severas, para. 
assegurar, nos debá tes e iio voto, a ordem e a liberda de. Não · seria con-
cebível que, residindo nessas entidades conectivas -o laboratorio das leis .. 
nacionaes, se ·deixa·sse a gestação destas á inconsequencia, ao tumulto e á . 
·surpresa das COrI'entes arbitrarias ·da paixão e do interesse, esperandQ-· 
que dessa desordem na origem da legalida de pudesse vir a nascer a sua. 

,harmon_ia, a sua duração e o seu acerto. -
Eis porque; send'O tamanhas, entre os varios povos r egidos .por ·con-· 

s-tituições livres, ás diversidad'!'.s -naturaes e histoncas, e.ntre elle~. em m-a-
.. teria de regimentos parlamentares, ·se tem reunido um cabedal assente e-
commum de maximas consagradas -pelo consenso ·geral dos parlamentos• 
modernos. Eis porque, ·ainda, em torno dos princípios dominant es no com-

.plexo d-essas regras, se •têm formado, pela sua persistencia, grandes tra- -
_füções de a lta magestade, como essas que filiam as standing orders das--
.duas casas do Congresso dos Estados Unidos nos usos consagrados' 
em Inglaterra pelo costume secular -da ICamar.a dos Communs,. 
e vão ligar', pela cadeia dos seculos-, o -regimento actua:l desta aos vetus.-
tissimos artigos do modiis teneiud!i pm·liamientiim. 

· :Dessa anti·ga linhagem descende, atraV'és dos moldes britannicos, da . 
. nossa Consti·tuição Imperial e da hodierna Constituição Republicana, esse-
c.onjunto de garanti5's instituídas a bem d

0
0 nosso regimen político e da 

soberania do povo brazileiro, nos regimentos da Camara e do Senado . 
. No compl·exo de cond"ições necessarias e elementos org-a-i:ücos -em que tem·, 
a ba:se do seu typo o ,governo das nações pelo sysl·"-ma representativo,. 
.na-da se santifica e immortaliza com trffidições mais anti-gas,- nad a se jus--
tifica· e abona com uma durabilidade m.ais t enaz; com uma venerabili--
"<la:de mais respeitada que ,essas fórmas ~-egimentaes, cuja vltalida·de so--
:brevive ás dynastias, aos regimens -e ás Constitiaições mais ·dif.ferentes; 
:preserva das c ontra as maiores -revoluções, na continuidad·e ·dos parla--
m ent9s, com a s'Orte dos quaes estão consubstanciadas. 

Or.a, uma ·-dessas regras fmrdamentaes (ef!ta addicionada pela r evolu-
cão fra/nceza, desde 17-89, ao patrimonio -das ga,·antias parlv.mentares, que-
-a liberdade mode!'na •devia ás praticas inglezas) ê a da publicidade, na.s.. 

e. deliberações parlamentares, sob as -suas 'duas fórmas: a presença do pu-
·blico n as galerias e a divu-lgação <dos debates nurliant.e a imprensa. Soh 
o influxo dessa inn0vação, que hoje conta Cl'HJ e vinte e tres annos· <!e 
·edade, os usos britannicos em contrario expirara111 Tã'l é~sencial er:>. ásc 
Instituições do nosso tempo esse escudo, hoje considc>rac1o como ~i2gurar>ç,i. 

·impreterlvel da . li);/erdade em todos os goV•3!"n -Js rnn·stitucionaes 
t «Esta regra "é ' a consequencia mesma 01o pri'lcipio r ep r esent·.itivo e .a· 
condição incl1spensavel ás funcçõ.es normaes dei _systemrr. As Can,aras de-
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1iberaran1 e1n nome e por conta ·da nação. Cun1111~e, c:\..:r..sE:.g·uintemente, que 
, .a . nação · in teira -con-heça o objecto e o espirit:J des.>as c.eliberações, nã.J .,S·5 

.as resoluções .adoptadas, mas tambem os ri1oti vos r:iu~ as inspi1'arar4 . 
(Duguit. 'Traité de droit constitution nel, 191! . . ''1'0111. 11, pag , 347, ._nu-

.mero. 14 6) "' I , , 
Sagrada assim por · uma a·ntiguidade mais que seculir, pelo consen'so 

-da razão contemporanea, por · quasi noventa annos ·de uso brazi!eiro e 
_pela expressa lettr.a da nossa Constituição, a publicidade parlamentar 
constitue um desses canones elementares do regi·rriento, contra os quaes, 
.fóra dos casos declar.adamente except)lados, as maiorias ·não podem le-
vantar a mão, nos parlamentos, sem ferir a sua propria autorida·de, e 
-desautorar os seus proprios actos .· 

Aqui está por que, tendo a Constituição brazileira, no ·art. 18, dei-
.xado ao criterio de cada uma das Casas do 1Congresso o recurso a essa 
excepção, 11nomala e antipa;thica á indole do systema, o nosso regimento, 
nos arts . 69 a 7·5, 15, n. 13., e 103 a 105, taxou, cuidadosa e estrictamente 
.as hy.potheses da ~ua admissibilidade . 

Or.a, a discussão que encheu as nossas duas ulUmas sessões eviden-
·ciou atê á exuberancia, atê a mais ·palpavel das certezas, que, não só em 
.nenhuma das eventualidades alli previstas cabe . a das nomeações do Pre-
.s idente da Republica, dependentes elo voto do Senado, mas ainda que (Ja-
.quelles textos ·resa'lta pelo mais claro, a tal r espeito, .a intenção da publi-
·cic1ade, a r ecusa do segredo . 

. Os debates dessas duas ses.sões; a leitura aqui feita clesses textos .; _as 
-confissões do Presidente do .Senado; a clareza ,inequivoca da convicção 
tra nsparente ~m todos os m em·bros desta Camara ; palpabiliz(),ram essa 

·-evidencia; ohega1'am, por assim dizer, a visibilisal-a, e tornara1u viya-
.m ente sensive'l a sua insinuação profunda no esp irito .do Senado. · 

A solução da contrciv.ersia estava nos .arts. 69. e 70; e estes c1ispõeÍn : 
«Art. 69 . Quando o·s trabalhos das •Comm·issões versarem projectos. 

· ·ele lei ou resolução attinentes á declaração de guerr a ou accôrclo so.bre a 
-paz ; a tratados ou convenções com paizes estrangeiros ; á concessão ou 
recusa .de licença para a passagem de forças estrangeiras pelo territo1·io 
.nacional para operações militares, as sua s reuniões serão sempre secretas. 

Paragrapho unico. Os pa;receres emittidos. sobre os assumptos men-
·cionados neste artigo -dirão d a conveniencia ou inconveniencia ele ser o 
-caso discutido em sessão publica elo ·Sena:clo; e esses pa;rece res, com as 
·emendas e votos .que lhes tiver em sido annexos serão, guardado o sigillo, 
entregues pelo Presidente da Commissão ao do. 'Senad.o, para seguirem os 
·tramites ·regimentaes . 

Art. 70. .Serão tambem secretas as reuniôes em .que as Commissões 
-toma rem conhecimento de nomeações feitas pe'lo ·Presidente ela Republica, 
·dependentes, por lei, do voto do Sena do.>> ' · 

Como se vê, quando se trata das mater-ias enumeradas no art. :69, 
-estatue elle que as reuniões das Commissões serão secretas e as delibera-
,ções do Senado secretas, ou publicas, segundo elle ho.uver Ji)or bem um : ou 
outro alvitre. Mas, quando se trata, no art . 70, das nomeações do Pr.~si
·dente da Republica depenp.entes do Sena do, o que esse . a,rtigo P;'esc'reve 
·é cmnica e exclus-ivamente», que «serão secretas . ªs reu,niões . das Cqm~is
.sõesll, 

Incliis·io iiilliiis, 'excliisió alteriiis. Aqui s .e estabelece. o sigi:1lo ccpara as 
reuniões das Commissões», e dl!Ls deliberações do Senado, não se fa lia. 
"Isto lôgo após o tex;to immediatamente anterior.,onc1e,estatl,\indo-se .o segre-
·d o pa·r.a as reu ndõ'es d·as -Commissões, .para as deltlberaÇi'h~s do SenadÓ, se fa-

, . - .- . ~ 



culta· explicitamente a este a opção entre o segredo e a publicidade. Log~ o art. · 70, exoPrimi.ndo-:se daquelle mod00 subsequentemente ao art. 69, 
excluiu absolutamente o segredo obr.ig·ato rio ou facultativo, quanto ás 
deliberações do Sena;do, E, como nenhuma outra olau•sula, em toi!:o o. 
:Con•texto .ao nosso Regimento, á utoTiza o siigilÍd para as deliberaçõ·es do 
Senll!do, sobre os pa11eceres da;d-os pelas Commissões nos casos do art, 6 9, 
!f.qrça ê .con.chi'ir qu·e, em taes assumtpos a nonna estabelecida no Re•gi-
ll!ento' do · S•en.ado 'ê, obrigatoriamente, a da ,:mbilidd•ade : · 

Contra •essa lega;lidade solemne seria ocioso .invocar a prax•e, até-
hoje cor::rente, cl'O Senado, visto como, além do mais, tal praxe assenta. 
nd confes.sado presup:p:osto d·e que isso pTeS·c11evia o vex•to expr•esso da· 
Regiment·o, e mais simples leitura delle mostra ser j-Ustamente ·o con-
trario o que el1e -prescr·eve. E tanto não teria a menor côr d·e hom. 
senso esta 0coa rctada, Sr. Presid.ente, que 1V : Ex . ·reconheceu declarada-
mente ser erronea, corut:ra o art. 6 9, essa pra;x•e, s·egundo a q:ual nunca. 
nos casos por elle contem:plaidos, se con.su•ltou ·ao Senado, sobre a esco-
lha dependente do seu voto, entre o seg~redo e a publicida;d·e, considerando--
se sempre coono ob1,igatorio independ.entemente d·esse voto, o segredo. 

Mas qu·anto ao art. 70, não po<'l•en-do V. Ex. d•eixar de reco.nhece_r · 
que nelle tambem não encontro o mi•nimo a;poio á praxe, oobservada até· 
poje, das sessões secretas, s·uppoz remediar a es·sa l•acun.a ma•terial no 
texto' da 1-ei, attri'buind10-a a um.a neg-Ugenoia, graças á q1u4r. ao discu,tir-se 
aqui, vae po•r nove annos a reforma do nosso Regimentó, a .clausula que· 
obri1gava ao siJg.illo as discu:ssões do .Sena;do, nas hypothes·es desse a:r-
ti go, tendo sid-o aP1provada «em seg.u-nda discussão>>, aihi ficou, e n em. 
passou .pela ter.ceira, nem emergiu na red0acção f:inail, nem teve encarte-
na publicaçãio ôo Regimento em vig1oi'. 

Ora, Sr. Presidente, não quero n eg·ar a es•sas excavaçõ•es (le V. Ex. 
a qualificação de «eLemen:to n1is:t:o·ríco>>, de que V. Ex. tão alto cabedal. 
faz, :parecendo v.er na ·aSISociação dess•es dous voca:bu los um tabisman bas--
tante para substituicr o texto das !•eis v0otaclacs pelos resíduos esquecidos: 
e ces.prez0a;dos no curso do seu trabalho elaborativo. Antes ,a;cceito esse· 
elemento hiistori·co na p1en1t·ude ma•i.s oompleta do se1u testemurnho. Mas 
se •elile, COII)o qu:ero cre1-, nos attesta a verda<'le, o que esse de.poimento · 
dos a:r•chiv.o:s do Senado vem fazer é, justll!mente, corrcrborar, com , Úma 
certi-dão a;uthentica, o meu ra;ciociinio, mostrando que a ·Clausula das ses-·-

. sõ·es secretas na dtiscmssão ôos actos p~esidenciaes n ão tev·e cmem pu--
blicação, nem r ec1frcção final, nem t erceira. 'discussão, e, por conseg·u.inte, 
d:o R egimento d-o Sena;do, nel1e se não pôd.e metter por '/.ia interpretativa. 

Tão órresistive.Jmen te actuou aqui em todas aiS imtelhgencias por--
esta cl.emon stl'açãq que V, Eox., a·pezar <'l·e in&istente em bor.dejar 
nas aiguas d·esse «·elemento histor.ico», onC:-e a sua argumentação fizera 
n-aufra;gi·o 'tãio completo, acabou, sext·a-fei:ra, •po r ·'nos declar.ar que 
convocaria sessão publica, afim de -se discuti:r a nomeaç•ão do juiz Mi-
Lielli. El' o que 1esvá consig·riado á pagi'na 3.284, cOil·umna 2•, do Diario · 

'ao Co1~gress.o, edição de 26 do corrente. 
· Do mesm0 jornal (!·esta Casa, na oolumna anter.i•Olr, consta a if1di- . 

cação a,pr.es entaóa, nessa oata, .pelo Sr. Senad-or Mend.es de klmeida, 
alvitran'd·o qJle entre o art. 70 e o art. 71 do Regimento se !l!ccrescente · 
esta· d1spo·s:Íçãio: cc·Esse 'Parecer terá uma sô discussão» ccem sessão se-
çr.eta)>. f.. 

Desta rurte recomhecia formalm·ente o nobre Senaqor ·pelo Maranhão, 
\ns·m~peito e autorlza;d-o orgão da .maioria, ·como Relator que é da Com-
missão de Go·n:__:;tituição e Di.ploma;cia no caso Mi•bielli, . não serem, at·~ 
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hoje, secretas, pelo Regimento,' as ses·sões consag'r8idas á dis-cussão dos. 
pareceres ·concernentes ás nomeações 1presie:enciaes subordinadas ao a;s-
sentimento do Senado . Niem o nobre .Senaoor pelo Mawanhão ·Se d ispoz 
a formular e a apresentar, como apresentou, essa emen<l-a additiva ao Re·-
g im·ento em vdigor, sinão oed.endo á J·mpr.essão geral neste rtecinto, eill.tre-
minoria e maioria, de que a minha these estava cabalmente demonstrada, 
e, •para legitimar c:e futuro as .s'essões seC'retBls .em taes materi'às, ne--
c-essario seria introdüzir na lei d·a Ca-sa ·uma disposição. que as auto--
rlzasse. 

Em 1boa '(é, poí·tamto, a su1ppormo.s que a politica, 11estes bons vem-· 
pos, ·respeitas-se ·considerações de qua!Quer na;tureza, -q·uando nellas em-
peça o re-galo de a;ccommodar um interesse, Levar dle venci.da uma lei,. 
-Ou sa·boreai· um ca;p,richo requintad·o, ·seria de esperar que a questão es-
tivesse resolvida em um t'err.eno de accôT·do honesto -entre a ·maioria: e 
a minoria, :a p~·ime1ira -certa d·e vingar em ,poucos <l·ias, com a indicação· 
Men d•es de Almei-da, o principfo da s s-es.sões secretas; a segunda confiada. 
na palavra c:o Presidente do S1enado, q:ue se compromettera a dar 1para 
01,dem do <lia em uma sessão publica a discussão do caso Mibie].]i, e, .por 
e,sse rasgo de -cond-escend·encia com a lei, colhera, depais dos seus a.gra-
decimenws, a lgumas flôi<es <la cand·ur.a jornaNstica na manhã segui'nte. 

Longe, porém, d·e se ver'i-ficar o que o relSperlto á flé ernp·enhada. 
nos assegurava ·o direito de t ermos por certo, antes <l·e começada a sessão-
d.e saibbad,o, vimos claramente que o tempo mudara no qua;drante da. 
1naioria, poiis, o nobre Senador 1pelo Maranhão, iwberrogaC:o por mim, 
não me po'uc1e .negar 3<S ordens clá.d3.!s entre os seus ami·gos·, pai·a, na-
quella mesma assentada, requerei· ur.gencia qu,anto 'á disaussão do caso-
1\fibi·elli, liquidando as·sim, com um go1pe ines:p1eraido, a dm,pertinencia doso 
·n0ssos escn:upu1'o.s regimentaes e co11JMit:ucionaes. 

Não ·se conseguiu 1levar a eEfeito '·ª surpreza aijustrud•a, porque 0.8' 
questões suscitada.is pnr nós na hora do exipediiente, a dilataram, rub-sor-
vendo a sessão. Mas não tard.ou em se mostrar a disposição que a.ni--
mruvá a maioI1ia, te11Jdo cons.ultado o-s seus trave sseiros, de annullair com-
ipromisso presid.enc1al d'a v·espera, saltanclo .pelo s·eu Thegümento. 

Para d1ar campo á manobra, sur.gi·ram, no seio ela Mesa e da maio-
ria, dous esC'rupulos regimentaJes, qual a Qual mai·s ourr'ioso. O 1primeiro· 
nruscera ·na consciencia do nobre Senador :Pelo Maranlhão com o achado, 
a seu vier, irrespondível, d-o arrt:. 7 5 do regimento, brancl1i·do por S . Ex. 
com a lVOrr'OÇo, artig,o onde se d·etermi,na que o «assumpto tratado em 
sessão -secreta se·rá -conservrud'O em sigillo emquanto o Senado não resa!-· 
v·er o ·contrario)). O seg1undo, mais extraord'inario ain d·a, s iur.gira no e s-
pirit a elo no.b1,e P-'esid·ente elo Senrudo .com a medita\,ão inte·nsa do art, 70,. 
onde se ins1Jütue que «Serão secretais as «reuniões», nas qu'aes as Gom-
missõ-es tomarem conhecim·ento de nomeações do ·PPesidente da Thepu-
ib<Hoa, d:ependente·s do voto do Senrudo>>. 

Do art. 70, ond·e a;penas se manda serem -secr.etas «as reuniões» das 
Commissões, H1.fer-ia a presjdencia do iSenrudo haver,em de se111 tamhem 
sec1,etos os seus J1parece1•es·)). Ora, si os parecer-es fossem obd•gato'ria-
mente cibjecto de sigillo, não 1pod·eriam ser .publicas as deliberações do· 
.Senado nas quaes sobire elle se .honvies,se de resoJ'V,er . E desta sorte e1'a o 

·nobre Bresrld,ente do .SenrudÕ quem dava aos seus amigps o ,pr.imeir-0-
signal para o mov-imentQ, que, da.ili a pouco, havia de lhuriâi; a •pfomessa 
:ao dia antecediente. · 

Goro 0 art. 75, vibrado pelo Sr. Senador Mendes -de Almeida ·caro 
a ·confiança de quem er-gue uma clava, o qu.e S. Ex. fa.z ia era descar-



i ·enção de convocar, para o caso Mibielli, uma sess·ão publíca, quanqo, 
·regar a fêrula na,s mãos elo PrêsWente ela Casa, que annunciara a in-

- "tenção d·e convocar para o caso Mi,bie!Li ·uma sessão p·utbHoa, quando, 
· a . ser exacta a intei!Hg.encia filaquelle texto pelo · nobre re>presentante do 
·Maranhão, .a sessão publdca, neste caso, c1epende>ria ;nec.essariamente à·o 
·v·oto do Senael o . · " ' 

Mas não havia nada mais ·fadl c1o que Nisponder a esses dous· erros 
· manifes>tos . . 

Ao do nobre Pre'siclente do Senado 1'espondia a pr.o;p·ria J.ettra do 
a:rt. 70, o qual, declara,ndo s·ecreta-S «as 1ieuniões» ·em que as Comnils-

- .sões tomasisem conhecimento «·de tae>s assumptos, «não» -cleclara secretos 
«os pareceres» nellas adaptados; visto e.amo «·P·areceres», não são «re-
uniõ.es)), nem · «1~euni.õeS>) s.ão ccpa:rieceres)) . Ne1m do sigilio quan.to <«ás. ye-

~ .un.iõ.es)) ela Commissão resulta ·por 1nferenoiia o si1giHo quanto ao seu 
paTecer, vis~o .como o art . 6.9, immed-iatamente anterior a esse, de·ter~ 
minando que, nos casos in.ternaci·onaes alli contempl·9'dos «as reuniões» 
das Commissões «sempre» · serão secretas, autoriza a p'llbHicielac1e qua,nto 
<<a.os ;pareceres», clesde que a fam1lta para a sua disClrnsão no .. SenaAo. 
Desta distincção lia, em .füreito, numerosa;,s anaJ.ogias. Muitas vezes· os 

·<pr.oeessos correm a portas fechad.as. Mas sempre são publicas as sen-
tenças que os j•ulgam. Secretas são. as deliberações d·o conselJho de ju-
·rados. Mas forçosam1ente u1a de ' ser pu1bldco o seu veweàvctumv. Emf.im, 
·para não irmo.s aqui n1uirto l·onge, nas ma.terias d·e si.g illo 1parlameintar, 
·que o art. 6·9 elo nosso Regimento enumeTa., quando as · d·eliberações ·ao 
Sena(l-o siio secretas, n1em · ·por .isso ·d1eix.a,m ou pod.eri:am ·de:ixar de s•er 
;publicas as d•uas de•ci,s.ões. -

' O .equivoco do no!bre Senador pelo Mara nhão não era me·nós palmar. 
De feito, em •pres•ença do art. 7·5, só o Sena(1o '])ód·e autor.iza·r o debate 
publico acer.ca de assumptos j·á tr.ata;,clos em sessão secre·ta. Mas, ao·s 

· · dlhos do Re·gtlmento sessões «secreta<s.» são ·un.i.camente as s•obt'e que tel!e • 
Ord,ena -0-u a:utoriza o segre!do. Lo.go, não orde·nanao nem auto'rizando 

"-elle 'º segredo no •caso Miili>i.elli, a sessão de quinJta,fór.a, secreta cc·contra 
o Regimento,,, não lpód·e caber sob a no.r1111e q.ue o art. 75 c1·o Regimento 

.. ..esta tu e para a;,s sessões C<le>galmentell secr.etas. 
Esse artigo, ·poi•s, não obstava a · que o Presi-dente•, e"Xercendo as 

'funcções do seu carg·o na ex•ecução elo Regim'ento, p·uzesse .por obra "a 
resqluÓão, qu'e nos annunciára na ses·são de sext a-.feh·a, dando para 
obj·e.cto .cJ.e uma se>ssão .prnbJi.ca a nomeação Mibielld . 

A m·aioria, por.ém, insubmissa, desta vez, ao p.1~estigio a.o seu s1em-
- --pre . acaitado chefe, em um gesto <le que reivindica direitos usur.pados, 

··C3Jssou a d1e1itberação presidencial, votando que o caso Mfüielli. se l'e-
. solveria, .em sessão ·secreta. 

•Mas, si, coim essa attitude, que, a não s1e1rem tão imtimas as rela-
·ções do . nobr.e Pr•esidente do Senrud.o com a maio.ria não J!Oderia deixar 
·de ser enca.racla como a mais ,gr.a ve desaiutoraç.ão D a Mesa 1pela Ca:s-a, 

.. ·si com essa a<ttitu.cJ.e, repito, a Ca;,mara elos ·Srs. Senador.es não magoou 
o ·seu dllustre P•·esMente, o certo ê qu.e j.nfrirngih1 .e atro·p.ellou o . Regi-
mento. eujo texto, res.plandecJente de evide ncia, facultand·O no art. 69 
a d·elibe1~ação em s.egredo, quando sie cHs·cutirem projectos de guerra ou 
.paz, terata·dos ou eonvençõ€s com potell0ias e·srt rangei.ra:s, conçiessões· ou 
,recusa a.e licença á passagem d'e força.s estranhas pelp noss-0 territorio 
·no -«art. 70>>, ·'Pelo . «contrario», quando s.e trata d e 110'1'.Jleações do Go-
verno sujeita's a voto do Senrud.o, "'ª e·ste n<mhurna faculdad·e outq'rga 

.. paira deliherar em. si1gállo''. 



Ora, si para del>i•be·rar em ses 3ão 'secreta nos . casos enumeraÂÍos pelo 
.art . 69, necessitava esta Camara <l.e que o Reg1imento 1lh'o .p.ermitti:sse, 
claro está l·qu•e não Jh'Ó tenelo permittido. o Regimento ·nos casos enu·me-
Ntdos pelo art. 70, nestes não ,poderá esta Camara <l•eliberar em sessão 
.s·ecreta . 

Foissé q·ual fOS:S·e a origem fresta omissão, voluntaria ou involunta-· 
ria, o resultado, juri·d,:.camente, vem a .s··2r o mesmo. A -autoridade que, 
nas h.ypo t.heses da p.r,meii·a cà.te.goria, houve mister -d.e . um 'texto formal, 
p,ara se .c0nsidera,r outorga.ida, não se"' pod.enla co.i1sidierar outorga·da; -. nas 
11ypotheses elo se.gc1nc:'O· .... g·r.u!J)o •S1em um texto ;. iguain1en.te éx·presso. 

Cons·equentrnnente, J;Jroced,endo C·omo .J1oj e proc•e::le, o Senado (l!il-
1p•e tro venia para lh'o dizer) vio)a gra>Vein e11te a lei {las nossas delibe-
r ações. 

Toma,d as ·Cont1'.a a lei do Senado, .as d•eJioberações ôe hoj e correm 
o r.:sco de ser, amanhã · O"u mai.s ta.ra:e, di'scutidas e con.tEstad.as quan~o 
á sua va:'idad:e. ·" 
Leg;a.J ,póde ser o s.:gillo; e o oé, quan.co·o a. lei o adm11 tte. Mas, quando, ao 
contrar'.·O, ·a l·ei O não 'éonsente, . O si1g illó r.ed·UU.da em danciestinida,d.e, 
vi.elo que ' inquina os a·ctos :iuricliéos, os clesna.hir.a, ex.autora. e m1llifü-ca . 

Notae bem, S1,s. s ·ena,do·1'.es. as · cons,equeh·cia.s eleste ca1pr.i·cho inutil 
e pern.'.cioso. Além el.e levar a. sup;põr q Ll'e s·e espesin1lrn. a lei, · ·para en-
>Volver nas rtrevas do 'se.greC:ü a {iiffici l jus.t:.ficação d€ um a.cto de n e,po-
ti smo em elc<trirnento el.a Justi~1a , ·1.erc com um vi·cio {]e irreguda.rielacle 
orvg•ina.J a investi'clwra. do nomea.élo. Sem a ap•provação {]ü Senado não 
ha. nomeação, e a a.p.provação elo Senaeü não se ;pócle .considerar ela<la, 
si o fôr . com transgressão das S:llmnni·dardes legaes . 

As.s'.m o juiz, cuja f111:t·una alijui se toma ' cm ,J;Jonto ele ·honra offfi-
cial, não entrará no Sup.remo Tril:)Lma;J ' F'ed·eral· tão sómente sem iÍ saber 
not3.ve l e a notnve l rePutação que a Je1 organi·ca <les1te regi1rnen exige, 
l'lão ent1.,ará na q•uella, .casa tão sómente como o juiz ele curta·s lettras 
ju·ridicas r0evelaelo nas suais p·r~pria.s .sentenças e como o .iwiz ele que· 
fa·ll ava. Dag•uesseau, · G] Uanclo em · u1ú a c:as su'as celebres «Me1'0uriaesn, 
diss.e: 

Um Juiz mtütas vez.es sus,peito póaé·. não ser · cu:'l)aclo: ma.s raro 
é que se.i·a· a.e todo innocente. E cfo qu.e l!l1e serv·e, ante ó.s homens, 
a 1·mpezai da sua co ns.c~e n cia, s i rt~m O in fortunin a.e não conservar 
a integridael•e da sua. rep:utaç'io? ... O ,publi co att·r·ibue á corpora-

_ção as culpas C:os seus me·tnbros, e .u1n j-uiz .<csuspeito)) p.ropaga, mui-
tas Vel'les, aos que. o ~. ro.deiam o cont·agio funesto da. sua Jl!á repu-
tação. (IDAGUf.ElSSEA,U. Oewv1·es oorr.;z)létes . Eel. ele 1819. Tom. I , 
•pag. 64). 

Não: não é isso. Esse mwg'1.strado alli vae entrar, tendo custado 
a· eSta Ca.nu1ra o sa.ci·ificio dia. S'Ua, J.egaUdaide, sole1nnement e verificada 
agora, pa-ra ser despre•za..c~a sol1emn e1nente, e !'eva.rido no seu titu lo de 
in 1g.resso á ma.?·1-~tratura supreimia u1na cl•uvida grave sobre a integridade 
juri•dic,a ela. sua .1iomeaç;io. 

Mas a clan<lestini{la,de, cujo ounho hoj.e lhe .i•eles i·mpôr, impondo-o 
âs vossas d·eHberações, não m.e consente clis.c·uth1-a, tomando nesta·s a 
pai·te · que eu desejava: T.enho esta sessão por illegal, e, consequente-
.mefl''EJ por iHegàl os .seus eleba.tes, o·s seus votos . . os seus resúltaclos . 
Nãú m a .é lio'to, pois. ter nelles c-0 ll a.b9ração nenhurn.a. 

Vim tão sómente protestar e r eUrar-me. Ag'ua.rclarei lá .fóra os so-
beranos decretos do vosso · pod·er e .sabe·dorda. E, quanclo estas portas 



·se abrirem, vendo por ellas sahir, coroa.elo por vós, o j.u<iz Mibielli, de 
clarim á ·bocca, annuncianfro em toque ele fOgü a sua e ntrada no Su.-
premo Tribunal Federal, não pata servir a.Ili á justiça, mas ,oara defen-
d,e r claquella.s trinoheinas a Republica contra os s·eus inimigos, o meu 
esp<ii·ito, buscando lá · f)ara o norte nos remotos hor;zontes da outra 
Ameri·ca a mã·e .. patria deste regimen, que os nossos a rrem.edos oalumnia1m, 

· as nossas miserins ei1xovall1 am, a nOss.a inca.pacidade envergonha, se · 
allivia.rá, enx.erga:ndo a:o longe, na luz cr.epu·scula r da g loria, essa.s hnn.-
g.ens que pa.ssam em uma lor:iga. theoria ele cab'eç.as a.liroo'hrclas; esseS· 
.ini.zes -ela Suprema Cô1·te Atnerica·na, conscienéias s·em me~l'o, vi·das .sem 
mancha, nom es sem susp·e!ta, cuj a tracliÇão a.e virtucl·e, inde,pendencia, 
saber .e grandeza moral constitue a mais inestimaveJ das riquezas n o 
,patrimonio dos Estados Uniclüs·. 

Consolar-me-·hei, .entãü, com sel-' l1omem, com ser· amerl:cano, de ser · 
brasil0eiro , Co.nsolar-me-he', cl1onanclo ·COm O meu pa.'z, panelo com elle 
o luto da sua ·11onrn.. Consolar-1ne-hei, .entreit·endo-me na crença em qÚe 
€•Stou, de que nós po:d·e-riamos ter já em a.dea.nta.,da accumulação, o co-
meço ele um ·pa.trimo.nio 'semeJ.hante, ·se na compo.'01!ção ho Supremo T1·!~ 
buna,J os nossos Governos observass·em reJi.gi-osamente o .criterlo ele es-
colha até ho.je invariavelmente obse•rva.do .pelos governns elos Estados 
Unid.as a@ nomear os granaes sacerd-otes d.aquelle temp.Jo. 

Esse criterio é o que o histori a-dor da. Suprema Cõrte ders Esta.rlos 
Un!clos nos traça na eloquenc\a destas palavras: · 

ccAo Presidente dos Esta.dos Unidos não cabe respo-hsa.bill-
daclé maior do que a cl·e prover ás vrugá~ a.Ili abertas . Cumpre 
que sobre todas as cousas elle ponha -a irfl ra em conservar essa. 
magistratura na' elninencia elo seu a iiéi j:itUlrão. Nem influencias 
ele amiza.Be pessoa.!, nem mot!Vds df! gi'IJ.ti clão po'lltica o devem 
induzir nunca a deprimir a tetrJ.pe'hÍ cle!J!le. g1'ánâ\l tribunaL De 
todos os que aspirarem a uttitt sHiJ!i~liti :tliii exa1çatli1 se ha ae 
exigir 11 ·maior superlorldlitle nas a,ptldõíell ]iitofi.ssldnaes, juntà-
mente co1h a filai-' :mmaculada; inol'áfltlaAe ha. viela publica .e 
particular. De sensatez, illustriiq_ão, bl-cibidatle, inde.pen·dencia e 
firmeza dos seus h:ieinbros t e/il consl!-{.Hdo a Suprem.a Côrte os 
seus alicerces adamantinbs.: AÍÍ! não se foief'a entrada. ao politl-
quista, ao intriga.tite, ab dert:laigli>go, aos catisid!cos de curto entell• 
dimento, ás medlocr!Ói:ii'lels ' tk/füradas · fõra elo seu bairro. Sõ ttU-
mens de energia e vili!!s trl:J.i:tilicu'lad.as, Jnca~azes de se corroni-
perem ao poder~ de se acollai'tlàrem a ' niànt1Ões, Oll dobrarem a 
a.ffeiçôes p·ess.oaes, só hom~ns de lcl~as severas . sobre o dever e 
a honra, promptds á se .dedidnrcm como os mais nobres i·nstru-
mentos do oé0 á mais sublime das missões na terra., só esses es-
tão na altura. ele se lhes confiar à poder terrível de resolver em 
1nstancia sem appello sobre . as Úberdacles dos Indivíduos e os 
direitos ·aos ,Estrtdos .na grande Cõrte ele ultlm.a sentedça insti-
tuida pela Constituição dos Estados Unidos.>> (rCARSON: «'l'he 
,Supreme Court · of the Unitecl Sta tes: its .history. Philadelphia 
r892. Partis first ." Pp. 19-20>> .) 

Agora, senhores, .approvae â nomeação elo juiz Mibie!H. 
A minha consciencia está ,exonerada. O meu proteste êstá feito. 

Este protesto é publico, como esta ·ses.são devia ser. ReCJJueiro ao Senado 
que se digne mandai-o . incorporar na acta de ·hoje .» · · 
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·RIERATRl 'AÇ,~O OOS RIESTOS MORT·A'ES DE D. PEtDRO 2º. 

o. projecl o n. 92, apresentaelo pelo Sr. Lindo11)110 Carnara, consta 
de .duas partes: ma primeira, propõe a trasladação áos restos mortaes de 

Pa.recm• elo. 81•. 
Pecl1·0 Ili oacm• 

'D . . Peelro ele 1AJ.ca.n.tara e de ,D, Thereza Christina, 
que se a ch.am em 1Portu.gal1 para o BrasH, e na. 
segunda, revoga o bani:n·ento da familia 1d.e Bra-
gança" dec r etado em 21 el e d·ezernbro de 18·89, pel-0 
rGove r.n o Proviso;-io ela Republica. 

Quamrto á . a:.epatr,tação dos. corpos. elo ultimo Imperaclor e. de sua 
dignissirna consor :e, ac!Írumos que é uma obra .d·e piedade cuja appro-. 
vação é exigiela pe ,.o seintimento n l!!c iÓnal, sem clisUncção de cr.éelos po-
liti-c'°s e acitna .de qua-ésqu er d.ivergencias e o julg·amento da v eneranQa 
ind'ividuaHelacle e d o longo reinado de D. P edro IT. 

Ha muito tempo devia.mos t er ·\·esga tad o essa cl:vida e promovido a 
repatriação desses mortos, q ue jazem eni ·s. Vkente. de Fóra, no t er-
ritorio por t.ugu ez, r ecebendo, raramente, as '.,,;sitas de viaj antes brasi-
leiros que a lli vão d'epo~itar pieclos'as li om•enagens de .pro-f.undo respe;to, 
nos turnulos .de um grande Bras ile i·ro e d·e uma senhora ex.traingei-ra, 
cujas altas v irtudes d•omesticn.s e 8incera defü.cação a este paiz pren-
deram para sempre o coração de tod·os os nossos com patriotas. · 

O ex-Senador Coelho Lisboa , ·Cujo s:nce ro r·epublica ni smo é c onhe-
cido, .pro·poz no Senado, vai para ci nc.o a,n.nos, o projec '. o de trnsl,adação, 
agora retom a,do com ge.neroso impul8o c liristão :pelo Derrntl!Jcl O Lin cl'olpho 
Camara. J1á en tão era i!nteiramente opp9rtuna aquella jni ciati·va, e 110.ie 
n ão ha .razão ele -ordem alguma ·que se possa invocar contra a vo lta aos 
restos mortaes el e Pedro 'ele Alcantara e Cla ex-~mpera tr;z_ ao seio ca-
rinhoso a·a Pafi'ia. 

10 .povo brasileiro sabe11á -receber cunclignamente esses venerados 
despojos . . O ex-Imperatlor t eve, innegavelmen '. e,· g rancles qua lida.des ·pes~ 
soaes e prestou assi.g.nalados serviços durante o seu la•rgo reinad'O . Não 
foi um tyra,nno, não foi . j!ámais indifferen~e á sorte dos seus govet'na-
:dos· e manteve a unidade naciona l ; respeitou as franquias do regimen 
repi·esentativo; amou e d1esen volve u, com especial 'Carimho, a instrucçãÜ 
pl!bJ.ica, pr;•ndpalmente secuncll!Jria e super ior ; firmou o nosso e.redito 
externo; honrou se:1npre r os .n ossos ·compro1nissos financei ro.s; não pel1

-

mi ~1:io a·ffronta.s a,o pavilhao nacional: esco lh eu ele regra excellentes 
juizes para a magistratura, e a·chna .el e . tu cto talvsz - iinprimi.o no Con--
jun:cto .ela adm.i:nistração o cunl1o 'd e uma super ior moraJi.cl'ade. 

Avulta, po11em, mais que estes s0rviços e outros, que apenas es-
boçamos a .largo traço, a ·sup.rema clign hlad e com qu e. D. P.edro de Al-
camtara, no ·ultim.o _quartel .a·a vi1Ll a, rec.ebeu os a.urissimos golpes da 
perda d,o tlHono e do banim en to, não articulR>n-clo uma. queixa contra o 
r egimen republicano . triumJ)hante, e morrendo, ,como um justo, longe do 
c:éo rJ.a P a trJa., mas com um bocl!!do d'e t erra brasil:ei r a que daqui le-
vara. par:i o tum1d o extrange iro, e111 que foi · dor mir o s o;mno ete1~no. 
Por .essn. a ttitude grand iosa bem merece, sim, o ·epitheto d e li\IIa.r·co Au-
relio, qu e lh e fôra, outr'ora, conferido nos a ias -cl'e g loria e •de tiocler. 

A R epuJJJi,c.â el eve tnclina-r-se dJa.nte elo vulto ·elo ex-nio.n·archa e sem 
perd a 1'1e t empo d:Jspu ta.r a t é a posse elos s<;us despojos rnortae:;;. O ba-
nimento para. os v ivos, difficilmente se comprehenele e jus tifica ; mas 
para os ·mortos, da estatura nioral de P edro cie AJ,cEmtara e D. Thereza 

Camara· 

\ 
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' C11ristina, ésse ban·imento é uma ingratld'ão hor.rive l, é uma atroci<dade 
a,f{lictiva. 

!Cumpre, entretanto, accrescentar, no projecto elo _Sr. Lindolpho Ca.-
mara, que ..s e>ja. tamoe'm tra.slada!dlo pa.ra o iB:rasil .o ,co•l'po de Ped•ro I, 
proclama.iJor 'ª 'U Independ,encia. ·Se José iBon;i.fa:cio ,foi •O estadista.,. _elJ.e 
foi, .'Pelo m·enos, a força material executora e assecuratoria do .grande 
movimento libertador. 

Q papel que veio d epois a·a. abclka.ção a .desempenhar em 1Portugal, 
não o d es,membra. cl.o f~ito capital da mossa histori11; elle ·<é . um !Brasi-
le.hro, porque fundou politicam ente a na.cionaJ'i.dade brasil eira, arremet-
tena·o ·contra o 1seu paiz -de or-igem, saltando .pnr ci.ma· elos viinculos do 
sa-n.g-ue e a·do·ptand.o a nova Patria amcri•cana. 

Se, cntretrunt-o, o Gov'erno portu.g.uez nos recusar a entrega d·o corpo 
do primei·r-o Imperrudor, a home nagem que a est<). p'restamos decretando 
a 'l1ra.slrud'a.ção ficaná de pé, const-ituiJrncllo a .µrova. - de\ que o regimen 
republ:cano no Brasil respeita a c01nÜnui,~l 1ac1e hi's tori1ca, con1 uma .pon-
derad.ri ·relatividad:e e •não esc.oncle a sua grati·dão pe.lo generoso procla· 
mad.or ·da IIndependencia tN.adoi;ia.l. ' 

Qua nto á u·evoga.çãJo do banimento .çra familia de Bragança, taimbem 
e.sta,mos .a.e i.nteiro accôrd10 com o p.rojecto, 

Naturalmente o decre'.o ·n. ·78 A, de 'cl-ezem•bro de 89, esbá mesmo 
revogado pela Constituição promulgada. a 24 de fevereiro -de 1891. 

,De facto; a nóssa .Jei fundament~l. no ru rt. 72, § 10, •d'izendo que 
«em tellllpo ,a1e paz qirnlqiier .póde entrar ou sruhir livremente do ter.rilorio 
naciona1 con1 a sua foriuna e bens» exting,uio, paira os membros da fa· 
inilia imperi!\,l, a situação d e banimento decret,rud'o por i1neluta.vei..s mo-
tivos de ord:em pubUca e para a <'!efeza do novo .reglmen, que, então, 
conta~a apenas .pouco~ dias 1d-e ~existe.ncia. 

ISe o pensamento do legislador constitu;nte fosse manter o ban-i-
mento da ·famil>ia im'!)erial, isto é, .crea.r sómente para ésses brasileir.os · 
u:n re.g'imen de exeepção á regra latissima ·d·o. citado paragrapllo ·do . 
art. · 7 2, ter.ia .nas «b_.sposições ti~runsitoriaSl> ou em outro ica.pitiulo pre-
ceilua.do da dita -eiocepção reapfirmado o •decreto de 1'8'819. 

Nas d'isposições fransitorias a ·Cop1stituição- ·provi,d en ciou sobre ' uma 
pensão a D. Pedro .ae AI-cantara, s.obre •a acquis-ição da ·casa -de B en-
jamin Constant e so·bre outros ass11mptos. 'Por que não fez o mesmo., 
express·rumente, com rel•ação a.o baniJunento? • 

IA regra- do art -. 72 da Co·nstituição, pos terior ao ·cita.cl-o d·ecreto, e 
d·elle revoga.to.ria, p.e.Tm.i-tte a q,.aiquer e, portan;to, aos princi·pes 'ª'ª 
iymna.stia deposta, a Jivr·e entra.d·a e sahida do te'lTiito.rio n-acional. 

Ma• não é ocioso dec!ara;r, por Jei orfünaria., como quer ·Ô '!)rojecto, 
. ~ue o bani-:nen·<o fica revoga-do - p0rque até agora têm subsistido du-

Vi·d·as sobre a interpretação do texto constitucional, e já foi prohibiclo em 
1908 a 'um pri.nci.pe ela fa.rni.li a bra:ganana •d<esembar.car nos nossos po·r-
tos, .na.da valen oo · as suas justas reclamações contra essa inutil vio-
lenuia. 

Resta-nos examinar ligeiramente . a objecção .aa. inopqJortii.niâp.cle, Je-
,, van '. ad'a por- alg;uns díg.nos republ.icanos , contr.a a rev-ogação (lo bani~ 

m ento. A~'n.cla não é tempo, •d•izem elles, de se abrire:n as portas c1o paiz 
~- pr.incipes qoue mantêm ,pretenções restauradoras e <Juja · '!)errnanen<J ia 
uo paiz pó-d.e 'il.espet,tar m a:chi·na.ções, embora ·i1mpotentes, contra a R epu-
blica. · 

:niscondamos completamente dessa. opinião. 
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. A Repu·b!ica es·tiá, realm.enfo consolid1aida, p0.1ra semp.re, no espirito 
1'HJ.ciona1, apeZar 1d·os seus eirros gravissimos. 

Os 1.llonarchjstas estã:o reduzidos a um pequeno grupo de veJ.hos' fieis, 
que têm consci·encia da abso!-Uta im1poss-i.b1i•lidrude de qual.quer 'movime•nto 
res•t a'llJ·aidor. Partido nwnarchista, mesmo, nunca exi1stio; po'is ·tal nome, 

rcoe rtan1ente, não ca.be a ' ag-.gre1n:ações lsolaiclas e eip1hemeras, que sur-
gil'a,m, 'ha JnuiHo ·t1en11po, e111 S. P:a.ulo e nesta c.i·d:arde e das quaeis· não 
ha mais v·estigios aprecia·v·eils. Havia monarchistas isolaido·s, dis·persos, 
aqwi e .a. Ili, u1a1n1:te:n<l'o, no .que são cUgn-01s de l·o•u.v•or e respeito, o seu 
•C·U•lto pelo -imperio, O'll mais exact0.1mente, pela po1i.tica que se fez bo ' 
il11p1erio . · 

-Oi·a, seria rid-i-culo para ·uma Republica que s·e diz consolid aida 
desde 1'8914, sob o Gov-erno do Marecb•al ~loriano, r eceiar a vinda .Ja 
fanülia imiperial, quando a.q·ui não mais a materia prima para uma 
r-esta;uração. 

Cumpre ·ao Governo ' republicamo, pe1o coritrar·io, dar provas de 
completa co1nfiança na solidez i•hd'est·ru·cti'vel elas i.nstituições, permit-
tindo que á sombra· das .nossas fois venham residir no paiz e exel'-
~er a sua activiidwde, como quizerem, as pessoas da familia imper"ia'L 

'.E' mais 'do que appóRuna a revogaÇão d'o banimento. 
A IRepuJjlica a tti•ngio a maiorid-aide, está firme e defini-tiva, -não 

tem n1al;S i!n.ii11i1gos a ten1er, e a prova es=111 ag·a:dor a ele q·ue já oheg.a mos, 
·fe'lizme.nbe, a esta .sit uação superior, está eii1 .qu-e o actual Governo (io 
Marec hail HePmes of'fereceu um pasta de Ministro a Lim illwstre mo-
-na1"Lc.l1ista irrediuctivel, en tregou a 01utro, não n1enos venera·vel, a, di-
r ecção do nosso primeiro· est ab eLecirnento oa;ffca•rio, e bem prodigali-
za:fro ' ·aos ultimos rep·Pes.entantes da nobre :patru1'ha irnpe•rialista a,s 

· mai•ores d.emo1ns:trações de a<pr-eçó e conf.i'ànça, a Li ã,s correspon•dddaõ: 
IO 1Gov.e1'no d·a 'Repu-b'lica consi·clerou extlncto nos ultimos r ecl uctos 

\l ·p,r o-testo mona1,ch;'sta, ou, •peJ.o m enos, ins-uscep:\Jvel d · etrnzer emba-
ra:Ço·S -á aictll'al fó rma de -Governo. 

:N estas •Cornfüções a man.Utenção elo banime nto da ·familia imperia l 
- a ·cudo seio pertence a EY<Celsa Sra. D. Izabel, · Redemptora elos· ca-
ptivos - é injustificav-el, além d 'e i'nconstitucioin-a l. 

Somos, portanto, a·e parece r que o projedo seja approvado co:n as 
s eg1uintoo -aHerações_" : 

·Redi.ia<se, o art. 1°, assim: 
10 1Presidente ida R epubli·ca 'fa11á traslaiclar p!tra o BrasH os restos 

mortaes d'os ex-hnpera;clo r es P-ed ro I ·e [>eclro II e da ''x-im1pe.ra:tr.iz o: Thereza Christi.na e manda1;á erigi1) em qualquer :elos- cemiterios 
1pu.bJ.ic os d·est a Ca'])i'tal · au ond e conv-i-e r, ·um manse>rno que reco lha con-
digman1ente os oor1pos dos mesmos ex-impera:n tes . 

10is fü'tS. 20 e 3°, como estão •no projecto. 
!Rio, 9 1d1e ai.gosto d·e 1911. - Fred!e1':ioo Bo11ge1s, -Bres-idente. Subscrev-0 

fln fot1im o voto do Sr. -Lamen•ha Lins-. - PàLr.1 MoctoJt··, Relator. -
P01'to Sobrinho. Com as r-estricçõ-es consta.ntes du l!PU voto in·, luso. -
Teixeira rle Sá. - Aifdl/Pho Go,1<clo. Sou ·ele pa r e '''" q:ie a Ca.marn eleve ac -
ceit.ar oS arts. 1° e 20 C:o projecto com a amp~iaçfi·1 p-roJ}03ta :pelo 1·e1-ator 
para o e-'lrt. 1°, e ·r eljeitar o a rt. -3º, 'po1'que interesse de · 01'd01n elevada · 
acc1nserH1am que, por emqU;anto, seja nu1-nti:Jo o d00reto do G overn·) Pro-
v·isoTio, 111. '78 A, d-e •2 1 de 1ci1ezemm·o de 188'9. •6-19-1911. - Carmvos Ca1'tieri·. 
- ·J. lcle 1S•eri1a; pelas •conclu sões do voto ·elo .S-r. Lwmenha Lins e acceita-
ção -d-o suibstitu,t.ivo· que oHereceu. 

. O projec:to el e .Jei ·a que se refere 0 parecer ·envolve duas partes 
d-l~tindas-: 
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A primeira é relativa á trasladação elos restos mortaes cl-o ultimo 
I'tnperacror e 'ªª Im~ratnz, sua consorte, elo Pan.t.heon ela Casa 1ae 

. Hrag·ança em S. Vfoente de Fóra, na c1i.dade de 
Voto Lmnenhct 

L-i1ns 
Lisbo.a, .para esta ·Ca,pital. 

· A seguncl.a parte resolve su·pprimi.r o ban-i-
mento decretado pelo Governo Provisorio para a 
familia impe!'ial. · , 

•A' prime]ra parte . d-o projecto ixccrescenta ainda o parecer como 
'1n·enda a Jld'itiva a trnsladação dos despojos · do nosso . prlmeko Impe-
rador, mediiarute concessão elo Governo portuguez. 

'.Nenhuma objecção tenho a oppôr :ás homenagens indi·Ca1J as para 
honrar a memoria de um mona·rcha inagnanimo, l.ibe·r.a 1, patliota e 110-
neste ·que durante meio seculo •p:res-i;dio aos ·d"~stinos do :Brasil, retar-
jan,d·o mesmo pelas suas eminentes qualiclwcles pessoaes o advento 1d·o· 
regimen Tepubl>kamo ·que a evolução his torie.a ·e a influenciá do mei-o 
do continente americano fatalmente i.nwunham ao B.r'a&il. 

Jus '.-issima paTe·ce-me •tamJ5em qualque r man·ifestação ele respeitosa 
e co1nmov·i,da g.ratiàão á v eneramda senhora Q'll€, ao titulo ae Irnpe-
tatriz, soube., por -suas vi·rtu·des, juntar outro ainda n1ais glorioso: aO 
de mãi •elos Brasileir·Os». 

]J}n1bretamto devo ponderar qu e ape%ar ~1'e ter sido grande o papel 
rep1·esentalfo .peho p.rimeiro Impeni·dor no scenarlo de nossa independen-
,tiJl .poHtiiC·a, igual Ol\l ma:i-or a·inda, d es em -penr.ou eUe em Portugal, onde 
aób o no.me de 'D. P ed'ro IV combateu e ba:nio do re.i.no o regimein do 
absolu-ti.smo e outo·rg ou uma ca;rta constit·ucional. 

A1tém da g ratidão que lhe devem os Portu,guezes.._ o que tO'nrn pouco 
provavel a acquiescenciq, . des·tes á projecta:da trasladação, devemos coh-
sidlerar que a clausula testamentaria 1Jela ·qual D. PedTo IV legou' seu 
coração 'á no'b're, • in vi e ta e leal ci-clacle 'do !Porto, é um s(}J em.ne teste-
munho de seu am·or ,á t err·a portugueza, aiffec1to, que no meu éinteniJer 
deve ser res·peitaclo. 

Quanto ;á ,revogação d·o decreto de banimento para os membros da 
famiHa ·imperial expatria-dos, discordo irite.ira:ne·nte do parece·r. 

Nenhuma creatura existe, na·sCilda e1ú ngsso s61u, que m elh-or o hon-
rasse -com a s·ua prese·nga do que a ex-celsa 'Princeza que exting ulo em 
sua patria a nodoa da escravWão. 

Seus fiJ.hos, educa'dos pc>r tal mãi, são c-ertamente digmos do B·rasil, 
n1a·s a lei de banimento não teve em mi·ra ,0o!nmi.ina:r uma pena, nen1 
para issÓ havia motivo, d·es1Je qtJ,e ne·nhum 1d·eJi.cto fôra imputado ao 
ex-IT!mperacl·or ou á sua f-amj].ia. 

10 Governo Pro-v.isorio, que aH'ás procµ.ro·u cer·ca·r de ·conforto e de-
cencia o desthro.nad'o monar·cha, concedendo-lhe uma avultada somma 
por elle nobremente recusa_çla, só impoz -o ban-imento como uma me>d·Ha 
de defeza e garantia das nas·centes ins-Utuições ·contra as pretenções do 
deposto Imperador e seus successo:res e lás provaveis maclüriaçõP.s de 
seus amigos e parUd:arios . 

N_ão me ·parece que a Consti·tuição haja revogado o cloecreto lrle ba-~ 
n·imento. 

Lei especial, eminentement•e politica, g·arantidora da nessa tranquil-
J.i-dà:de e quiçiá· do proprio re·pouso claquelles mesmos que a-I.vej_ou, por- , 
que se aqui resiidis·sem pül ~ ·eriam, m 1es1no a co.nt.riag·osto, ser e.nv olviid·os 
em inÜigas po.!Hi·cas ·e ·conspirações, o banimento ain·da não · perdeu sua 
razão de ·ser. · · 

Se a familia imperial houvesse publi'cameTIJte. desistido d1' suas ll.;·e-
tenções, a · que cleriomi!na direitos, por não reconhecer a · nov:a. -ol'J.em pp-
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litica es!í}.beleci!J.a entre nós, por si me.smo conhecia o banimento, pois 
ni·nguem tdtesejari-a ma,n•t e:r aJ.ém d·a'S f.ronleiras dda·d1ãos dignos. e amam-
tes · de sua patria. . 

'Não 1é isso, •po11ém, o que se• d.á, püis, em toda,s as 00casiões têm os 
nrnmbr-os da .fa:miJ.:a ·imperial afri1nmivd·o :mamter suas asp.irações ao , 
throno 'd·o Brasil. 

A Constituição a.a· R epublica no § 20, do art. 72, mafüla a boHr as 
•penas de galiés e de banin~"n,to jiicUcial, mas jlá d issemos q u.e o bam1- . 
mento de que ora se trata fo i uma prov1'den oia politica e não uma pena, 
f.oi um decreto e. não uma sentença, foi imposto pelo Go.verno e não por 
juiz ou tribuna l•. Não pó'Je estar, ·po1•tanto, comprehe:n•dido na abolição 

' m endon.acla. 
tO art. 3·3. ·d.a c itad a Constituição maneta que · 1H·evaleçam, emquanto 

não revogadas, as leis do a,ntigo r egimen, n-o que explic'ita ou implic ità -
m ente não fô.r contrairio ao systema ele Govemo firmado pela Consti-
tuição e aos pri.ncipios nelia consagrados. , · 

Or·a , não · ha na Constituição dispos·ição ex•pli cita r evoga:nlchi o de-
oreto .ele banime•nto expecl1':lo pe·lo Governo Proviso ri-o. 

Revo.gação imp.licita tambem me parece .não h a ver, mas, abando-
nando mesmo o meu C•riterio na ma teria, ruppellarei para ' o conheci-do 

.caso da r ecente tentativa ele d esembarque 'd·o Pr.incipe , D. Luiz nesta 
Capital, desembaPque impeiJ.ido pelp Governo cta RtwubUca em nome 
de;ite mes mo clecreto que h·oje se diz revogiVJo mas que pareceres dos 
competentes então procl•am aram valido e vigente. 

Assim considerando, propon•ho o seguinte lJrojecto substitutivo : 
O C9ngresso Nacional resolve: 

Art . . 1. 0 ·Fka o Governo autorizaC!o .a faz·er, mediante prévio as-
sentimento ela familia e do Governo ele Portugal, a t rasladação dos 

res tos nrontaes do ex-Impera;dor do Brasil D. P.e-
SubsUtutfo o La- dro II e da ex-Imperatriz, sua consorte D. IDhe-

reza Christina, <l o ·Pantehon da Gasa 'ele Bragança, 
em Vtkente de Fóra., 1para a cidade d:e S . Sebas-nw nha L ·ln.s 
tião do Rio de Janeiro. 

A rt. 2. 0 '.Para con ter esses ·preciosos despojos fa-r'á o Gcwerno con-
Rtruir um· mausoléo •concli.gno ·do grande ipa1pel que os ex-imperantes 
ilesem:pen,haram no desenvo' v ime'llto e civili'zação ·C:o Brasil. 

'Art. 3. 0 Para execução desta lei fica o Governo autorizado à abrir 
os creditos .necessarios . 

Art. 4. 0 Revogam-se. as diS1Pos.ições em contrario. 
Sala das 'Commissões, Agosto a.e 1912 . - La,me1ilict Lvns. 

Com restricções qu anto á emenda r ela ti va á tram.s laC:ação dos r es-
tos mortaes el e Pec~co .I . O ex-monarc ha do -BraSil, pela sua .conducta 

Voto P01·to So-
b1•inho 

pos_ter-ior á renuncia do throno, não pôde ser coI-
loca.Cl o no mes:no· pé oe i·gua l'dade, .para o e:ffe'ito 
ela homena,g'em qu1e o pro'jecto visa prestar, 

, que o ultimo imnerante cuio carimbo e amor pela t e rra se revelou 
se·mpre ex tremo até o ·ultimo momento de sua v irtuosa e .fecunda exis· 
tehcia e 1cujo Io.ngo reinado de ;paz e· ·de hones ta 1gestão.-- dós ne:gociós 
publicos o t ornou credor da ·grati dão e do respeito 'nac ional. 

A.mpliar a medida legis'lativa, como prete·nd.e o pa»ecer, 'seria re-
duzir o· merecimento do preito éx·c'e-pciona!l q·ue o paiz, de.pois de vinte 
annos C:e doloroso esquecime'llto, vai Tend.er á m.emoria veneranda da 
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quem soube com tanta oo:abedona, amor e eorcura dirigil-o . .(jesde a 
phasc inicial da c.onstituiçãu politica da nossa nacionalidade. 

Quanto ao banimento, a·G.optamdo, embora, as razõez juridic3s do 
brilbante .pa-recer, divirjo <tuanto á eo:nclusão ~:>elos motivos que e . .-x-
ponho: 

O decreto n. 78 A, de 21 de Dezembro de 1889, es.pedido 'J)elÓ 
Governo •Proviso.rio, está impli:.'itamente revogado •pc-~a Constituição F e·. 
deral, que :no art. 72, as~egu rand.o a Brasi le icos e extrangeiros resi -
dentes •no pai,; a inv•iolabilidacle dos di.reitos concermentes 'á •liberdade e 
segurança inclivi~ual , 11ão impoz nenhuma -r estricção ao goso 'Cle-ssa;s 
garan•tia.s, estendendo-as ex-vi · do •§ 2° odo cita:do a.rfigo a tCYcl·os os · ü1cli-
viduos .família indistin cta mente, quaesquer qu<ie sejam as suas crenças 
e as suas pretenções. Desses Desses direitos, que a Constitu·ição rati-fi ca 
na generalidade do art. 18, -e modalid ade o prin cipio ela liberdade de 
locomoção, duas vezes consagrad o em nossa h' i ' baska, :por definição 
no ~ 10. do art. 72 e, por cumnrehensão, neste mesmo ar-tigo. 

E o pensa mento do legis-Iad•or constitu•tnte m elhor se ruclara, ~e 

reco1:Termo:..; at1 elemento historico - c riterio seguro ·para fixai-o, poü~, 
emquanto no ar-t. 83 1na.ntem em v i~g·or as tleis -do antig·o .r eg-imen que 
não forem implidta ou explicitamente -contrarias ao systema el e Go· 
ver no prO'Clamado e aos i)rincipios da lei mc~tm·, a mesma -c-onsti - · 
tuinte a-pprovava ·uma emenda ~UIJ~primindo do projecto ce Constituição 
<lo Governo Pwovisorio o art. 2" o-as Disposições Transitarias, que con-
siderava os actos deste Governo não revogados ocons titGcionalmente, leis 
-r~ a Republica . 

Ora, argumenta com •profunda logica o illuHrc ex-;>Jiinistro do Su-
Dremo Tribunal, o ·Sr. AJberto Torres, n o seu luminoso ·voto sobce o 
hc~beas-C011J>'lts n. 2.437 (o Direito - vol. 103, pag. 427) : se om relação 
ao,: actos da oicta-dura não co.rrtrarios á Constituição, j-ulgou a Consti-
tu·inte convenien t e deixar a apreciação ao c.riterio do Poder L egislativo 
Qr·~=·i·nario, ::;er i P, de~..ca·b id'O presumir -que eila mantivesse em vi,g·or actos 
manifestamente re pugnantes aos mais <laros e ·prec izos 'preceitos con-
stitucionaes. Se havia necessidade de uma providencia excejJCional ·para 
uefesa ca R epublica, o arbitro exclusivo da excepção era a Consti-
tuinte, 'e se esta .não a decretou em termos ex1pressos e nen1 siquer 
manifestou implicitamente a idéa, o banimento nã.o se 1:óde i•nferir, não 
EC 1presume. 

Desnecessarja, em consequencia, parece qualquer lei revocatoria 
11esse senti•do, que seria um y.erdadeiro bis ·ím.-icLe-m, tanto mais quanto 
ao Poder Legislativo Orclinario fallece competencia para decretai-a , por 
importar em uma intei'J)retação <lo texto consti'tucional , facul·dade que 
só ao Poder Judiciario é uuthorga~da nos casos concretos submettidos á 
sua •decisão. O remed·io, portanto, está na an'l1u llação ju<Hciaria, p·or in-
constitucionalidade, ele qualquer acto que ten tasse impedir a livre en-
tra.da no territorio n.rucional ·a qualquer dos membros •ela ft\milia bani-
oa, pOis, ·fosse •qual fosse a l•ei, .pro.mu.J-gada sobre e3se objecto, ficaria 
ella sempre dependente, para sua vaadade constitucional, em ultima 
instruncia, da mani•festação decis i·va da justiça federa l. 

>Não fôra essa inut'lidttde e eu •não teria: escrupulos de ordem poli-
tica em a:d.optar o projecto na su-:t i'!1tegrtt. Medida excepcional Ide -de-
fesa, justifi.cavel e legitima no momento hi s-t<irko do inicio da vida r e-
publicantl, eUa hoje pôde ser dispensada sem Tisco para as ·in•stit-uições, 
que estão definitivamente consoli-dadas no amor e .na confiaHça nacio-
n al. Recear pela segu rança da R epubli·CR depois -de mais \:le vin te a:n-
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nos· ·de •exec•.t ~;ão do systema oseri a ·confessar : ou a impresta bilidade deste 
ou a sua inaüapt:bili•dade ás co-ndições ·politkas da nossa na.ciC>nalida,le: 

A r estauração é hoje um sonho, que nem mesmo os r a ros procer e.;; 
sobreviventes do •extincto reginien embalam' no seu culto de saudad·e pe-
lo pa,ssa·do, e a ãspiração ·que ain-chi pudessem a,limentar os e:>Op-atriados 
de r ealiza l-a , serià uma illusorj a espentnça, um vago -a ntre lo cj ue a au~ 
sencia absoluta <Je qualquer elemento monarchico -110 .paiz e o proprio 
interesse <los Estado•.; pela ex'stencia do regimen que os emancipou da 
tutela -cen tral, não '])ermittir ia encontrar acol•him e·nto .da opinião publ i-
ca. sendo fatal o fracasso {]·e qualquer tentativa .nesse vroposito. 

E -depois, quand o t aes perturbações de Ol'Jem fossem po.;;.,iveis, on-
de estaria a vigilancia dos poderes publ'cos e de que se rviri a m as leis 
crin;tinaes? 

Acaso, pela i ns·ubs istencia do baniment'O, rea:lquirir iam os reopatt:ia-
dos as prerogativas mages taticas que os exceptuassem <lo regimen legal 
com·mum? 

Não, .não se comprehen-de como a Republ'<;a, que tão· prodigamente 
tem d ispensado a sua c lem enc ia aos mais violento·s golpes revoluciona-
rios contra a sua est abiJi.da.cl·e e segurança, d<:ova ostentar agora esse ri-
go r deshumano contra Brasileií·os já ·puni-do.; pelas desventuras <Je um 
longo exílio, e, sobretudo, con·tra uma fragil mulher, decrepita e abati -
da pelo infortunio, que hoje <1ipenas aspira o supremo consolo <Je cerrar 
os ol·hos amortecidos no seio ela patria amada, junto elos despojos c uja 
tra6la<'lação ,;e .preten<'le e que são o thcsouro sagrado do seu affecto e 
do seu carinho. 

A manutenção do ba nimento já não é mais um meio <'!e defesa das 
instituições, que dessa r eminiscencia· barbara dos an tigos tem'])os não 
carecem, é um acto <le timidez que revela clubia conf'a11ça e fé incon -
sis tentes- no.s d·estinos gloriosos da R epublica, qtw, a despeito ele todos 
os en'os commctti-dos, muito tem feito p elo progresso da patr.ia . Tal ·é o 
meu voto <!Onvenciclo e desapaixonado, dicta<Clo •pela minha consdencia e 
que obed eceu , d<:ovo affirmal -o com a sinceridaà€ de que faço o apana-
gio da mi-nha vida, as nobres aspirações -c1o meu ext remado amor pela 
Republiüa e pela Liberda.cle. 

Sala d·a.;; Comnliossões, Agosto de 1911. - Pa>·to Sob•'inlro. 

Quando pedimos vista do •parecBr -elo em in ente collegn., o Sr. P edro 
Morucy·r acceitando o projecto elo illustre Doput:Hlo, .Sr. Lin,do lpho Cam a -

Pcwecen· 
elo 81•. Nicctno·l' 
ào N ltsci·mento 

r a, .qu e au t oriza o P res idente da Hepublica a tras-
ladar ·para o Brazil os restos mortaes do ex-Im-
penLdor D. Pedro II e da ex-Imperatriz D. The-
reza C hri stina, e r evoga o decreto elo Gove rn o Pro-
visor.io que ba:nio do ter ritor io na·ciona l a fami-

lia imperial foi não só pa ra justiftcar o nosso voto éontrario ao proje-
cto, corno refutar alguns conceitos do eloquente 1Jarece r, contra os quaes 
protesta, com mai·s foi·ças {]o ·q·ue as nossas palavras, a verdade da his~ 
toria ·politlca elo B rasil. 

O projecto em estu do na Comm'ssão c ontém <'lous assumptos muito 
clifferentes, ainda que relaeionados com as mesmas pessoas que •histo-
ricamente analysaclas pelo e l'oquen te re la tor, Ievaram-n 'o a acceital-o, 
esten rlendo até a medicl9, eomo prova de g-ratidão nacional, á traslada-
ção dos ossos do primeiro Imperador elo -Brasil. 

Nl'..'o conco1·damos com o projecto nem com as razões do parecer, to-
das ellas de ·naturez:l politica e com o ev'àente pensamento ele dar ao 
cx-Impérador do Brasil uma funcção historiea extraordinaria, impo-
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nente, caractedzada por um bri·1'hante relevo de dvilização e prosperi-
dade da nação que ,governou por ma.is de meio seculo, tempo mais que 
sufficiente para collocar-nos em outra situação que não a em que esta-
vamos na p rocla,mação da RepubHca, de i·nvejar a sorte e a situaç~o do 
progresso e ·civilização de outros ·povos a;meri·canos •que, naquelle perío-
do . de tempo, na ·s!'lgunda m etade do seculo XIV, .distanciaram-se consi-
deravelmente de niós em I:>1:ogresso, em cultura sclentifi.ca, >rrtisUca e 
indu·strial e acima de tu·do em riqueza. 

Não ·concordamos com o parecer que diz que o segundo ex-Impe-
rador, por sua a tlitude gran.füosa, bem n)ereça o epitheto de Marco Au-
relio, que lhe ·fôra outr'ora conrferido nos dias <le gloria e ele poder. 
Fora-m de Vidor Hugo essas palavras •celebres, cujo exaggero ficou 
exuberan:temente •demonstra:do . por um sabio brasile iro, o Sr. Tobias 
Barreto, ·que nella.s não v io mais que a suggestão . de um sentimento . 
tle de'Hcadeza e agradecimento do genial poeta, quando foi visitado em 
seu gabinete de trabalho pelo Imperador do Brasil. Contra a verdade 
desse epitheto a hi está a verd a;de da hi-stor.ia que analysa com ins·us-
peição e com · impa r·cialiclade; em relação ao segundo reinado não deixa-
rá a menor duvlda no espirita de ni•rtg.ueln. 

Não pod emos basear a nassa opinião ·d·esfavoravel a essa parte do 
projecto nas razões do ·parecer, •porque então f.icaria na mais .contrapi-
ctoria das· posições o republi<canlsmo br·asileiro, ·qu'e para n•ascer, ,cJ,es-
envo!-ver-se, progredir; at-ê derrubar as instituições monamchicas, prec i-
zavâ de causas e motivos reaes •que lhe dessem força, alento e CO'l'agem, 
não padendo, já.mais inventai-as, porque .&erfam impotentes para o fim 
almejado. E por certo essas causas não rpodiam ser, como - não foram 
puras creações ideaes, á sombra ela phantasia dos propagandios·tas, por" 
que se assiim fosse, .não teriam força para ampliar e dar ·vida á corren-
te hostil ás instituições monaPchi•ca s. Ess>ts que alentaram a propagan-
da e armaram com a força de idissolver um regímen poliUco secular, á 
som1bra do qual ,nasceu e ·cresceu a nação, eram :caus·as reaes, de existefrl-
cia objectiva, nascidas dos factos · e processos ,postos em p ratica pelas 
instituições monarchi-cas e pelas quaes o mais respmJsavel era o suprec 
mo depositario da realeza, o soberano, o monarcha. · · 

rOs factos que a alim~ntavrurn e davam-lhe alentá 'e tanto mais vida 
á propaganda, quanto e lles se succedjam, .iam todos· reflectir-se em sua 
pessoa, ·como . o espírito vivificador das i·nstituições, .s-eu mecainismo e 
sua ·estructura . EJ.las não podiam correi' ·por conta de ninguem, 'Porque 
era a expressão de sua realidade . O Governo, a administração era a 
·sua vontade, a sua •pessoa . Os partidos não passavam de meros títeres 
ein suas mãos. 1Simples kaleid()scopio de situações politicas qu,e se reve-
savrum no poder, .não eram .senão peças para occultar o '!)Oder pessoal. 
·em ·que se transformou o poder moderador das 'i-nstituições, para cor-
romper o regímen representativo em que se vasaram as instituiçõe~ mo-
narc hicas e o systema parlamentarista, que não passou da vMa e da 
existencia daquelle poder pessoal. 

,As institui'ções não viveram segundo a verdade dos seus .princ1p10s, 
e sim, ,segu•ndo a paixão do soberamo e sua vaidade. Não foram éxe-
cuta1das como a expressão da maioria eleitoral no par1ame·nto ·a . dirigir 
autonomicamente· a vrcla tpolitica da nação e sim, segundo sent.imentos 
pessoaes do Imperador. Elle e·ra . as Peças e a vi·da do r egimen; e por 
conseguinte, o unico respo.nsavel pe la execução que teve ·entre nós, e 
pela ausencia ou fraca acção benefiea que exerceu na prosperidade na-
cional, na civilização brasi leira. · 

Haja vista ·como prov.a da corrupção do regimen representativo · e 
\lo systema parlamentar que .se executou, seg>undo as vontades e 'os ca-
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prichos do 'R ei, n os primeiros dias elo segundo rein a do, a \H'imeira dis-
solução da azsemblêa geral ·que fo( um pontapé no par tido. 

Razão ·de sobra tem o \Sr . Ruy Barbosa qu·1nclo disse : «E·sta pobre 
;.,achina d·e fabricar popularidade em opposição; para consumir no Go-
verno em beneficio elo · Im:perador, serv ia ao filho menor el e Pedro I, 

, como o mais imbecj·l dqs instrumentos, na revol·ução de 23 i:l e Julho que, 
· - em 1840, lhe •proclamou a maioridad e . Dentro em pouco o aulico au-

reJ.iano, que conspirou neste mov imento com os liberaes e enéarnado em 
si •no seio •do gabinete d·e 24 d e Ju.Jho, a priva nça imperial conseguia a 
mina dos seus ·coJlegas, sen<l o pretexto a exoner ação do commandante 
do «Hio Gr a nd e dÓ 1Sul», r epellido por todos elles. e, succedendo-lhes co-
mo organisador do gabinete d·e 23 <le Ma-rço de 1·84'1, di·ssolve•u, po1: de -
c r eto de 1 de Maio de 184'2, a Camara Libe ral, que, ·eleita em Outubro 
a·c - 1840, apenàs encetou a ~ .5 de Abri·! de 1:842 as .s•uas sessões prepa-
i·atorfas. 

iEis· conw coimeçou esse i;ra.ncle Marco Aurelio, no conceito do erni.i. 
nente. Deputad<J pelo Rio Gnfüde do Sul. 

'iNas füssoluçõcs a tê 1844, o fotuito do ·R ei «·consistia em salvar e 
fazer tri umphar a ca·usa pessoal do seu valicl<J Aureliano c om quem es-
se estava identificado. -

Em ambos est es cªsos, a salva.çào do Er,;tcodo estava na pessoa ele Au -
reliano que ·em 1842 er•a a lliado dos conserva<lores, e em 1844 se allia-
va aos Hbera es . Pois b em, ma iprimeh·a, c omo .na segu'nda hypothese, as 
urnas coroqra m éstrondosamen te o amigo do Rei, ist o é, as predilecções 
pessoae& de S. M., contra os dous partidos constitu.cionrues i>. 
·' Nd fim do rei.nado •eo ntaram-se 11 dissoluções. «Em todas eJ.las · as 
urnas .res,po rn::era.m afofi1··n1ativamente á in)te1Togação lf-0r111u1a.cla !)ela 
Corôa. Oito vec,es t em m udailo S. 'M. nest es 47 an.nos a situ ação polí-
tica. e.ntregarc,·Jo o Governo ªº' conservaclores e m 18 4.2, e m 18'49, em 
186 8, em 188•5, e aos liberaes em 18 44, em 1863 , em 1878 e em 18 89. 
]~ nun ca succedeu qu€ o escruti1nio rlesme ntisse a sa.bedoria do I1npe -
r a c:or . . Nas monaric:hi af:.i si nce rament~ pa~"1arn entares, como ·a Inglaten~a, 
a a lteraç.ã o clD poder entre os 1nartidos é .aeteruünada qua :: i in vari ave l-
mente pelo r esultado ela eleição po:pular que, .rn a ntfe.s tanclo-se contra 
os Ministe.rio s , em queln a Cnr01a te m post o a S'ua cornfiainça, {~eve o 
podei:· aüs seus an:ta-gonistas 1por ef"feito .elo voto na-cio na l. Aqüi, pelo 

·-contrario, não se con l-:.ecie ·iirn só caso em ·toda a his toria da: nossa 
Constit ui ção, •de transferencia elo :Governo .po r cles ig naçã<J dos conücios 
e.leitoraes. A Corôa, entre nós, é quem trans·pasrn -c: e uma · 1mra o·utra 
a .g·e.rencia •elo Estado, funcdona ndo só então a chan cella popu la r •prura 
a confirmar.)) 

,s e a corrupção das ins tituições politicas com a trans formação ele 
um 1poder co nstituci.o:nal em poder .pessoa l se .f izesse e m no·me de uma 
poJitica ·progressista e larga, l1av ia ·por certo u.ma g ran de ·C01npensação 
e uma justificativa .que :não pocliam ·Ceixar ·ele dar razão á a cção '.pes-
soal, em v is-ta elos giran cl es ibeneficios para o paiz e a nação. 

Maf!, assim ·não .s.u ccecle u. 1E basta uu1 ligeiro retros•pecto elo Ja do da 
vida ma te rial -clo pa\z .para ·provai-o, em ma is c1e mei o seculo, q·uan to 
d·urou o segundo rei.n ado . Bas ta d izer que em v iação .férrea 1não che-
g"á mos nem a 9 . 000 kilometros .de tra;fego e a clo us em constru cçã.o, 
quando, sob o regimen republicano a té 1909 cl1eg>ámos a ma is c1e 19 .000 
ldlometros. E m v1nte a nnos ·fizemos mais ·d.o · du.plo do Jmperio em muito 
mais de meio s·eculo. Em co rr-eios não 1)assou o Imperio de 19 a dminis-
trações, .com 2. !YOO agencias 1post aes e uma receita annual -de 3.000 :00·0$; 
quanclo em 20 annos de R epublica as administrações e as aigencias tri · 
pJi.2ara m e a I' E;nda subio claquclla cirt'ra de 3.-000 :000$ a mahs de 
10 . 00'0 :000$00.0 , Em r e.Iação á rêd e t e-Jeg.rap1JüJ:a, ainda é mais as's'i-
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gnalada a 'Polit ica ·de indi.fJerença e de i.nerda ·do Imperio . As Ji.rrha.s' 
t ele>gra;p·hicas m al excederam a 1·0. 000 kilometros, com o desenvo!lvi -
mento um pouco ac ima de 18. 000 fios, 170: estações , quando .na iRe-
pubUca ellas exce·deram a 30. 000 metros é às· estações chegaram a quasi 
2. 0'00'. As ligações telegra0phicas mal chegavam a Bel~m, ,partin do de 
Jag uarão, quand·o ·el·las 'h oje se est end em 1pelos menores cen t ms de po-
voações do 1paiz . 

. Oomo prova eloq_uente da politioca S'tispeitosa, des·con.fiacla e eminen-
t emente· e.goista do Im.pe.rio, ahi es tá a demora de aibrir os nossos rios ~ 
á navegação estrangeira. No norte, o !Brasil 'dominava mais ·de 400 Ue-. 
g uas o rio ... ~ 1111azonas e sua ·barra lhe 1pertencia. Não estavam nas 1nes·~ 

mas condições os rios Para·guay e Paraná. No s ul, sua ·cl~plomac i a re-
clamou sempre uma di1plomacia liberal, em relação aos inter.esses ela, 
navegação. No norte, ella foi retrüg a.cla e mono,polls'ta a ·ponto ele pre-
judica;r !}) rof·unGan1ente a ex 1pansão economka do .. ~mazo.nas e d-o Pará, 
cuja v italifü\cle agora se pa tenteia tão brilh a ntem ente, clepois que se 
o<ffe~eceu uma g rande expansão ao es.pirito ele inicia tiva e ás relações 
estrangeira:S. B a sta dfaer qu e só em 1866 a;brio o Brasil o Amazonas 
ás •bandeiras estrangeiras, ·ci uanc~o .nós, diescle 184;4 reC!lamavurnos essas 
vanta,g·ens elo ·Pa<raguay e do Urug uay. !Nem o Brasil a-brio o Amazonas 
á s nações estrangeiras, nem <!onsentio que o Per'U o fiz.esse . Tínhamos 
;celebrael·o com o P eTú, em .. 1851, que, ali·ás, sob o 'Po.nto de vista com-
1mercial se1ll!pre se rnqstrou n1a i s liberal e menos exclusivista, .u1na a l· 
liança ·de Ulberdade e ·de .!'eci1proei-cl·a ele de n;t vegação flu·vial no Ama -
zonas, como um dos seus .ribeirinhos. Em 1859 estendeu aqueHa R e-
pu'bliea a mesma liberdade ele navegação ás nações estrangeiras não 
ribeiri·nhas ·c:e gozarem elos m esmos d ireitos concedidos aoS' 11a.vios de 
sub d itos bras ileiros, no caw de obterem a entrad a no Amazonas . E ;ce-
lebrou tratado com os .E stados Unicl.os e ·com a Bolívi a. O Bras il não 
lhes -oonrceel eu essa entra.d·a em contraclicçao ;pa lpavel .com a su a 0Jo-
li-Uca 'Platina, ,principalmente porque 11essas regiões os Estados Unidos 
começavam 'su a larga e activa ex;J)l•pração <!Olllrner>Cial. 

A atten.ção elo mundo se tinha 1fixado sob.re a navegação deste rio, 
]Jl'inc>p.almente ·dO 1povo elos Esta dos Uni elos e ·a colonizaçãü em suas 
margens, <!Ümo nb jecto de g rande i•nteresse 1pa•ra a civilização e o com-
mer1cio. 

Levado pelos princ i·pios ma is louvaveis, o Gover.no peruano, pela 
voz elo S r. 'rira!.'lo, q·esolveu con.vlclar em 1<8 5·3 os .governos interessa-
elo.:s, V enezuela , Nova Gl'anadB •e Equador a- •tratarem desse o•bjecto ,cl:e. in-
t·eresse e influencia •lão tra.nscencl·cntes, porque os vales que o Ama-
zonas rega e o systema de v ias f luviaes a que e lle .serve de ibase a1)re-
sentam uns elementos ele uma i·mmensa riqueza, e, como é ele espe-
rar, o v.aipoir, o co·mmercio e a immigração, a se 1e1)]lpreg-arem a explorar 
essas ext e·nsissimas conüwcas .pód e .dizer-se que ·&m novo m unclo se rá 
aberto como um thea tro ao .povo e · progresso e á civilização dos es.forço·s 
das indust.rias". 

A diplom acia imperia l trabalhou inclil,ectam e'n be para que essa rnu-
n ião d·e p le1üpotenci.arios j'ámais 1tivesse lugar. Serja ella a causa ela 
maior dif.ficu1jade ou •impossibilida de .para o Imper io s us ter a onda da 
poPtica progressista ·em que se empen'hava com os Estados Unidos .e aité 
a !Grã-Bretanha, que unisonos r eclamavam que o Brazil desistisse elo seu 
egoísmo e a sua poliUca. r·etai1elata ria demo11ando a civilização e o povoa-
m e,nto (laquellas regiões. · 

Foram ins istentes a s reclamações dos Estados Unidos peran1e nós 
sobre a libercJ.acle el e navegação •elo .Amazonas e a ,despeito ela i!llterven-
ção do 1\IIinistr·o inglez a 1fa.V'or elaquellas solicitações, a d i·plomacia 



braJsileka nfüo sahio elo m a rco milliario que a si tra9ara, ma.ntendo 
feChado o A-inazona,:;, ·improdu1C·tivas .aquellriS regiões,' ttam'bem ràc hadas a 
acção 1benefi ca da dvili2'ação. A Unio?i d e Washing·ton assim se expri-
mia em l8·52: · "as -correntes do Mississipe é d o AmazonaJs convergem 
e1n um ponto .não lo11ge .de ·curva, e o barco norte -a m.eri,cano e a ca-
nôa do Amazonas en,tregues .. á sorte en contrar-se-hiam naqu ell e ren<lez-
VO't.t.~." 

Sobre isto ·assim .fallava a imprensa carinca nas ·columnas elo Dia.rio 
do Ri.o: 

"ºÓ Perú, que ,cJevia sE-r o i•nterprete do commer.cio "i.nterior das .pirt>-
vincdas de Üoy a·z e ·Matto-Grosso .e o Amazonas, que devia. ser o veh iculo, 
o lago q.ue ligass·e a navegação do Atlantico 1a o commercio e á. i1I1 dus-
tria do Perú e Nova Gra.nad·a, ·sentem -se pesad os e amnuHa·d-os por um 
systema p'ólitico c a.dmin'istrativo c]o sec ulo 17, quando uma politica 
igual, di1rigida ·por ·paixões tão mesqui0nhas e ·por v isitas tão .c.urta.s, it11s-
tauroü nestas .paragens o regím en .d 0 Jnonopolio e da ignorancià. " 

As in stituições estava m acima dos ·inter esses vitaes da dvilização 
e ela prosperidade do paiz. T e.mia-se a ex.pa.nsão am eri.ca.na ·porque com 
cll a pod.ia vir a R epublica. 

Eis ·uma prova i.nco!n.cu.ssa da políti ca de i·nercia em que se e:1nba-
lou o Imperto, justif'icand.o assim a justiça e a vercl ad'e ela propag·ancla 
repubHcana. Em r el ação ás Re-ou•bHcas p latimas, ·ha um .pen samento na 

. política imperial qu e jámais foi' ab rnn.donado. De. ·um l ado a .Ar gentina, 
a soh·liar com a t·eco n<>tituição t erritorial do antigo 'Vice-Reina.elo e aspi-

·r anclo a ,arinexa:ção claquell e ]!JstaJd-o .. De outro lado, o Brasi l a resistir 
co1ntr a essa politica de a mplitude, em nom e .pri·ncipalmente dos seu-s in-
teresses economicos d a •terra sertaneja, 1cujas riq.uezas não .po.diam ter 
escoamento .pa ra o A tla-ntl.co, por 1ne io idos rios ,navegaveis, que essas 
Republicas sempre nos fe0haram. . 

Em d er-r·ecl.or desses clous pensaméntos inic iou então sua .politica el e 
.fo1•ta l ecer o Par aguay:, entreg-ue ao t a l e1nto de Pimenta. B ueno, m ais 
tai·de Ma1.•quez ele S. 'V·i,Cente. Em 1 ~ 51 c hegou a .clesannexa'r da .Ar-
g entina as R epu·blicas que represel1·tava;m o a nt'igo Vi.ce -Rein ado, unin-

. do-as sob um pensam e1nfo e -u m compl'Omisso cl iplomati co de al liança cle-
-fensi-va e of.fensi va contra el!a. Além d es ta poll,ti.ca de cles,ag·gregação do 
Vice-R·einado, 1COmf;!ça1nos entã o uina politirca intervenci,onista sohre as 
R epubliças ·p l at in as'· e que v igprou até 1.S.60, qnando o Paraguay, p or 
sua vez, quiz a·mp1iar os seus dominios , provocando a gerira· aa tripli.ce 
allia.nça. De 1·8160 em cli a.nte, as . con.cliçõ·es da po liti-ca internaci onal do 
Brasil com as Republi cas do Prata· colJo,caram sua .cl i plomacia na mais 
diff i cil das posições e exigiam de11a a maior capacid ade, .pa trio,Usmo e 
sab-er. 

As alli anças que se fiz era:m e se d esfizeram ao s-a:bo-r elos interes -
. s·es .do mom ento -cr eawam prevenções co-ntl'a: -n ossa l ea lcla :le e .por sua vez 

deixara.1TI e1n nosso t errito1·io as me.s ma.s suspei.tas e as inesmas duv idas. 
E os acóntec im ento.s que se t in:ham ciado pouco a·ntes d aquella época vie 
r a m d·ar -um a saliente r e'. evo ás difficulda cl es com que -t·eve ,de lutar a 
cl i pl orna.cia ·brasileira , que, ·semi:we de triump·ho em ü·imnpho, descle 
1"82 8 esteve Jo.ng.e de co i,responder á situação não po.clendo priva r .a 
gu erra, em que nos empenhamos, da tripli ce a11iança. .. 

D e 1850 a 18.60 a -nossa politic a t'oi el a m a is a-ccentuada inter ven-
ção na q-uella.s Rep·ubJi,cas. M as d e 1860 em dia.nte a situação tende a 
mu.dar completam ente, collo.ca·ndo a diplomacia brasileira. nas ma is sé-
rias. clif{icu ldacles. E dous .factos são expressi\,os de uma transforma.-



ção por qµe ia passar a poliüca elo Pra:ta; a unificação .nacional da 'con~ 
federação Arge·ntina' ·pelo braço .poderoso d·e Mitre e o movimento revo-
lucionario de Flôres contra o GoV'erno de Montevi•dêo. · 

A ·posição ·elo !Brasil esbá •perfei'tanrnnte pinta-ela neste quaelro por 
O.neto: "0 Im perio en.con trou-se em face d·e uina situação delicada: em 
i·nimiza:ele aberta com ·O Paraguay, cujo po.der mili•tar havia chegado 
a ser o primeiro da Arnerka do Sul; distanciado do Gove1,no de Buenos 
Aires, q·ue nada tinha que esperar do \Brasil e nem podia esqÚecer a po-
Jitica im,p·erial ·favoravel ás peripecias nas lutas com Mi•tre e finalmente 
divorciado do Gover.no Oriental .que havia se desligado do influxo dos 
politiieos brasileiros." 

Não ünha mais o !B1~asil . um alliado sincero e se tornara o ponto 
convergente das d escon.fia•nças i!e tod.os peJ.as inco·herencias e co.ntradi-
cçôes de principias d·efendidos e regeneradüs em sua.s negodações. 

O morti ci.nio dos bi;asileiros .nas fronteiras ex.citou o sootimento po-
pular .e tirQ·U a diplomacia da sua inercia. Dahi nasceu a celebre mis-
são ISa•raiva, em que o Govel'l10 Irnperial foi levfü:l o a reboque pelp. poli -
tica do Rio Grande .do •Sul. 

Não foi um acto expontaneo e v.aluntario pelo qual possa ser r es-
ponsa;biliz·ado pelas •CO•nseq.uenc ias desastrosas que della se derivaram, 
senão pela fraq\l.eza com que se d eixou .conduzir pela onda das in-
sis1tei1·cias que se faziam .ao sul, no sentido de ser em punidas e vingadas 
as violencias e atrocidades qu e soffriam os brasileiros morado•res em 
te.r·rito,rio uruguayo. E . digamos a vel':lade: tão pa.ssi1·0 foi o Governo · 
em 11esolver a questã-0 "Sarâ..iv:a", ·Con10 s1ncero na neutralidade que as-
sumia, m as qu e .não poude alca,nçar. ·Fi•aco em um caso e não :attendi.do 
pelos seus delegaj.os em outro, os auxílios brasileiros chegaram até a 
serem prestados .por militares e autorida·Jes brasileiras. As ord•ens de 
netrtrali J a,de não ·eram observadas p elas a utorida.eles elo .sul. 

E1nt.retanto~ ;co·m insistencla. reclamava o Impei'io iá Repu:bHca cnn-
tra as violencias e ·atrocklad·es :J)l'atkadas ·cont•ra brasileiros. 

Na llistOria a missão ·«Saraiva» aipresenta os prodrcwnos da guerra 
elo Paraguay e a sua causa prove:i·cadora. Effi si, a missão era de fran-
ca hostilicla.de. :Seu .fim era exigi·r a sa tisfação ;'las reclamações brasileiras 
julgadas sem .fundamenfo pelo •Sr. Ma1•quez ele Abrantes, para a devida 
protecção o.füicial. Eis, uma agg.rav a.nt e .para nós e um a;certo do Sr. 
A•brantes. A missão acompanhava-se .ele .a pparato .belli co. Navios da es-
quadra brasileira .deviam es•l·à,Ciona.r em · Montevicléo e umg., divisão do 
Ex•ercito, sob o •comman<lo do Ge·neral Men.n.a !Barreto, em Jag.uarilo. 

Mas, o genio a ltamente ·ON1eiro de Saraiva, transformou o cara.cter 
provocad.or .da missão em um .1carader rle paz e ordem a qu e não cor-
respondeu a politi.ca ao Imperio .ae ·só querer a guerra. 1Sq o :Sr. Saraiva 

· viu claro de grav•es e ang.ustiosos .aias futuros. Toa.os eram a,d·eJ}tos da 
politica da forç.a. Todos queriam a gueri·a ou pelo menos julg~ava1n-n'a 
um i.ncidE·nte ·de pouca 1nonta. O perigo pa.rag.ua yo não ·preoccupou nin-
guem, se.não ao proprio 'Saraiva que o viu claro e inamifesto. E . no d.es-
empen·ho que deu á missão não fez mais .do que d·esfa:1Jer as allianças 
occultas entre LQ\pes, Urquisa. e o partido de MoITTtevüdéo. 

Eis a hi o importante t•rabàlho elo ·Sr. :Saraiva, que foi o unico.. de -
sua geração a ver o perig.o paraguayo, aliiá..c:; cl 1estituido :ae toda_ a i1n-
porta·ncia para os centros políticos brasileiros ·qua não ti.n.Jrnm a i0ntui-
ção dos males e consequencias da guerra. Pare·ce inesmo que queria1n 
provo•cal,a. O S•r . Tamandaré que, .Sob o influxo do Imperador, se torna 
no Prata a .figura proeminente, nenhuma importanc!a liga ao Para-
guay. 
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' Gra·nde •e im pÓ1•t·a•nte papel representou ell e no sa,crif icio de ·Paranh os, 
de quem quiz tirar a i·nieia;tiva da aeçlo cliplomatica. A' d iplomac ia do 
Sr. Saraiva e do S r . Para.ntios não obedecia aquelle almira.rnl e. iFez o 
que .qu iz e •p.r,eci!pite>u os acont<>clmentos a.té á guerra . Sob s ua 1·espon-
sabili.J a.::l e collo-cou .B'1ores ieo·mo :belUgierante. 
· Não é impos.sive l, .d-i-z o pro,prio· Sr. Joa·quim Na;buco, que Taman-
daré ace i<la sse estar se co111forma-rrdo ao j)E·nsamento elo Imperador, pa•ra 
quem eln 18'64 parecia ter ch egado como para Lopes a hora ·da gu·erra. 
Não ha, é preciso cliz·er, nas no-ta.s auto-lb iogra.phicas os documentos até 
hoje .pubHcaj os do Imperador na6a que robusteça essa conj ectura; é ella 
tirada de · sua attitude pubH ca, .pr i.ncipa lmernte da brus·ca demissão de 
Paranhos ao chegar ao Rio de Ja.neiro a no•ti cia é. o c o•nve n io d e 20 
de f·evereiro". 

E o r esuHado foi a guerra do P.araguayi em que a nossa f igura é 
simplesmen:e des·human á e sem a 1nen o1r vantagem para a ci vilização 
american.a . 

. Eis a política -cHplomatica que ; praUcâlrnos, á sombra da qual se creou 
e se dese nvolveu o o.Jio arge.ntino contra .nós, quan-clo os interesses ame-
ricanos exigem uma po1iti.ca ci e conco.rd·ia. 

Em relação ás r endas pubHcas mal chegámos a 200 mil contos de 
réis, incluindo os· trinta mil· co·ntos com total das rendas das provincias, 
quando só S. Pau lo tem hoje uma renda superior a 60 mil con tos. Em 
relação á circulação monetaria pou co exced·emos ele 300 mil contos, 
quando hoje, quas i que nos appi·oximamo.s de um milhão de contos . 

Um aspecto caracteristico elo acanhamento en:i que o Impcrio ma11-
teve a viela brasileira, é o fac:to s ignificativo de que, clur·ante o ·Governo 
dos dous Peclros, não se v iu um só apparecimento ele fócos urbanos· ele 
cultura e ele civ ilização na vasta. superficie elo Braz:il . · 

O que tinhamos eram mesqu inhas cidades e capitaes oriundas elo 
p er iodo colonial. 

O Rio de Janeiro era o que todos viamos até pouco tempo. Depois 
delle sómente Bahia e Recife Unham mais de 100 habita ntes. S. Paulo 
·qu e hoje att inge a p erto çle 400 mil habitantes não tinha mais ele 80 mil. 

Por.to Alegre, Curityba, Manáos e outras menores ca pita.es sómente 
na Republica se tornaram cidade ele alta vida soda!, de cultura, ele in-
dústria e comm.ercio, despertando largamente a introducção do ca pital 
extrangeiro para os r espectivos serviços d·e viação, força e luz. · 

Nfo Imperio eram burgos podres segun do a expressão co1;1sagrada.-
PasseÍ'nos o.s o·hos a inda sobre capitaes de outros Es~ados e v ej a mos o 
que .são hoje Fortaleza, Aracajú , ·Maceió, Natal e Victoria., e o q,ue 
nam em 1889. 

Bello Horizonte é uma. ciclacle m.oclerna , ·improv izada pelo novo re-
gi;men. 

O Imperio nos deixoú' Petropoli s, rcsicl•en cia ele verão de seu fu nda -
dor e elo corpo cl iplomat ico ; um appencl.ice necessario elo municipio neu-
tro devastado pela febre a mare na.. 

Outro fóco de febre amarella er a o porto ele Santos, que hoje chama 
a attenção maravilhada dos viajantes estrangeiros pelo s eu progresso e 
movimento economico . 

. O prob.lema territorial com as nações ficçm insoluve!, como insolu-
vel fico u o mesmo problema em r ela.ção ·!í'.s provincias. 

Não é sómente o autor. do voto em separado que t em essa op1mao 
sobr·e o ex-Imperador do Bra.zil ;· parecendo .ser ella aqu i exposta com à 
ma.nifestação de ' um exaggero de fé republicana para escandalizar as 
crenças monarchicas do paiz. Absoluta.mente não. Pensam como elle 



os proceres do monarchismo brazHeiro, 'l-q u elles apontados como os fieis 
elepositarios ela fé monarchista a que1n a admiração elos contempora-
·n eos· sõ ·pôde medir pela intransigenci.a co ln .q ue sempre olharam a Re-
publica e o.s seus homens . E comecemos pelo Sr. ·Joaquim N abuco, .a 
quem os elogios post-nio1'teni, elevaram a. uma a ltura jámais attirigida 
por n enhum brazileiro. Em seu opusculo wO erro do Imperador)), e m que 
estuda ·as successões das situações políti cas do .paiz, nos 20 annos a n-
teriores á quéda do Imp.erio, lê-se o seguinte: «0 presente o:puscu lo é· pe-
queno demais pa ra ' conter o desenvolvimento ela seguinte idéa, m a s do 
que e u accuso o .Imperador, qu•a nclo me refiro ao Governo pessoal, nã.u 
é de exercer o govel'no pessoal, é de não servir-se d elle para grandes 
fins nacionaes. A ·accu.sação que eu faço a 0ste despota constitucional é 
não ser e!l e um despota civilizador: é de não ter reso.Jução ou vontad e 
de romper as ficções de um parl·amentarismo fraudulento, como el!e 
sabe, ... que é o nosso, para procurar o povo nas suas senzalas ou nos seus 
mucambos, e de visitar a Nação no seu leito ele paralytka)). 

Mais acl-iante se vê: o que se t erl'l feito por lei é d evido principah 
1nente a el.l e , ·n1a.s o que a lei tem feito é n1uito pouco, é realn1enta nacl1l, 
quando vemos que esse é o resultado de 46 annos ele re in ado e compa-
rarmos o que se s a lvou · do naufragio com o qu e se perdeu e se est-'L ri er-
~~~ . .. 

A histori·a. ha ele cli fficilmente conciliar a intelli,;,: nQi:l esclareci.h, 
a vasta sciencia elo homem .com a indifferença moral do CheL.i ·elo E:s-
ta.do, pela condição elos escravos no seU. pa iz . A :~s te respt~i.to eu não 
podia agora senão repetir o. que disse Sua Magestacle .na Camara. elos 
Deputados, commentando aquell a: situação liberal: . 

<(El1e, S.r. "" Presidente, nunca teve de preoccupar-.Je, co1n11 o Czar 4da 
H.ussia, · com a vida de seus filhos·; não ha f:nt1"e nós nem car bónarios. 
n em nihi.listas; não temos receio de aibsorpção nem ele cl ~srn·"mbram e 11 -
tc,, n em ele coUigações. ü problema ·ela escrav idão, que é •l.; cligniclade 
para a Na.ç;ão, m as ele ve1,go11ha para o throno - ess·c tarefa. divina e 
huma na, •que os ,dous grandes t.ibertacl ores, o elo a.bsoiu t i.'nno ·e o ela Re-
publica, Alexan Glre ·e Li11 ç,oln, . resolveram em ·2fi horas, o ln1perador elo· 
Brazil não lh e deu um minuto ele suas preoccupações, n em correu para 
ella o m enor risco, e passou 45 a nnos s·em pronunciar, ·s.equer, do throno 
uma palavra em que a historia pudesse ver uma conclemnação formal da 
escravidão pela -monarchi a, um sa.crificio da clynastia pe la liberdade, 
um a p°j)eJlo do mon archa ao povo a favor elos escr avos." 

JC.is a opinião ele um notavel mona rchista. Mas não . fica n elle s6-
m ente, e para não a.busa r ela · attenção de m eus eminentes collegas, ;faço 
acompanhar como elemento de illustração a s opiniões de outros monar-
chistas brazHeiros. 

Somos, pois, contra.rios a ambas as partes elo projeeto, Somos con-
trarias á primeh1a, isto é , á frasla.clação elos r estos mortaes elo . Impera-
dor, porque isso não constitue um assmnpto espeeial ela legislação. Trac · 
ta-se ele uin patrimonio pr.ivaclo ele familia e que, como tal, está fõra 
da a lçada legislativa . A execução independe intei ramente de qualquer 
circ11msta.ncia no espirita do representante elo Poder Publico. 

E desde que .a familia elo ex-Imperador não concorde com a trasla-
dação elos r estos mortaes, é ev·icl ente que fica ell a sem execução, ·o que 
vale em dizer que ficou reyogàcla sem o sér pelo poder competente, Nada 
pr.iva que a familia peça trasladação elos restos mortaes ao Governo, 
po1·qué o assumpto é de méro ex_pecl iente administrat ivo. E:lla não o tem 
feito, por que ? Naturalmente. porque reconheceria implicitamente a le-
gitimidade da a utoridade da Republica. 



Quanto á ou t1·a parte elo projecto, isto é, a revoga ção do decreto de 
banimento ela f amHia .impe'r.ia l pelo Governo Provisorio da Republica, 
somos absolutam ente contrarias. Se a familia imperi a l não a bdicou dos 
seus direitos dymnasti cos, como comprehe'ncler esse a cto :de um Con-
gresso republica no? Se e lla a.f.finna .que ·esses direitos ex isten1, é evi-
dente que o Congresso, revoga ndo o ac to elo Governo Prov.isor.io, não 
faz m a is el o que implicitamente r econhecei-os. 

üs def ensores do proj ecto chega m a aiffirm a r que o decreto elo Go-
verno P ro visorfo já ·está revogado p el o § 20 elo a rt. 72 da Constituição .. 
Se· assim é, como. comprehencler a apresentação elo proj ecto pedindo uma 

1 
revog·ação já feita? · 

A disposição constituc-ion a l não tem nenhuma relação nem clirecta, 
óem in d.irecta, com o Governo P rovisorio, que s ubsiste e subsistirá como 
!ei ela R epublica, a despeito da existen cia claiquella disposição .c ons~it.1-

c:onal, porque o qu e ella f ez, o que ella prescreve, é a aboHção da p·~ n;i, 

el o banimento judicial e não a pen a ele banimento político, que é o qu8 
f. ez o Gove rno P rovisorio. 

O 
0

seu acto é essencialmente politico e o banimen to ela familia ím-
r.erial tem a expressão exclusiv a el e um banimento politln. Além· clist0, 
o legis la dor constituinte tinha pleno conheciln 1~nt :> de f>t B decreto, q 1Je 
elie . sanccionou por um voto d"irecto, no vo to ·le approvação que deu a 
te.elos · os actos do Governo P rovisorio, como ' eis c: a Iie1cublica . 

E s eria incomprchenstve l e contradictorio qut~ . e lle na cliSposigào ]o 
r 20 elo a rt. 72 quizcsse r e vog·ai· um voto que tinh:t cl a clo poucos c1Lt.~ 
antes . 

En1 vis ta destas Tazões , somos, pois, d e opiniã.J ;.·.1teiran1 ente con-
traria ao projecto em ambas a,s suas .pa rtes, e somos d e parecer que a 
Commissão el e Constituição e Justiça não tome delle conhecimento, em 
nome da ve!'dade da histori a e em nome el e todos os inter esses das h1s-
tituições r epublicanas . 

Projecto - N. 92 - 1911· ·- O Congresso Naciona l decreta: 
Art. 1 .0 ü Presidente da iRepublica far·á t1·asla clar ,para o Brazil 

os- r·estos mortaes do ex-Imperador ·D. Pedro II e ·da ex-Tmperatriz 
D. Thereza Christina e mandará erigir, em qualqu er dos cemit erios pu-
blicas desta Cap.ita l, um mausoléo que · r·eco lha condignam ·ente os corpos 
dos m esmos ex-imperantes . · 

Art. 2.0 Para esse ·fim é o Governo autorizado a abrir os necessa-
rios creditas. 

Art. 3. ° Fica revogado, para todos os effeito.s, o decPeto do Go-
v.erno P rovisorio n. 78 A, de 21 de dezembro el e 1889, que bania elo t er-
ritÕrio nacional a f amilia in11Jerial. 

Sala das sessões, 29 de Julho de 1911. - Lindolpho Carnm·a. 
Da mais remota a ntiguidad·e é o sentimento el e que é grave pumçao 

o impedimento de r ecolher os despojos elos n a ciona es na terra patria. 
Gregos assim o entend eram . 
Sua t ragedja e sua leg enda o atvestam. 
E' tradição até elo nosso india nismo . a necessida de religiosa el e re-

colher os r es tos dos . que fora m a ma dos pelo seu ·povo, á entranha cari ' 
nhosa da t erra. 

No üri·ente, como no Occiclente, ·foi regra que .só e ram ;ixcluidos 
desta prova de veneração os ca da.veres dõs reprobos, dos que trahiram 
a patria , ou dera'm taes ex e.rnplos de immoralidade e desregram•entos 
que qualquer homenagem exemplificaria mal ás. gerações ·por educar. . 



E:; pois, sentir universal, que devemos sepultura l'espei-tosa a .todos 
quantos tombaram na grande luta pela civilização e domesticação dos 
humanos. 

Que o .sentimento nacional vibra como este generalizado preconceito 
humano está certificado pela tendenciosa série de projectos que no Se-, 
nado e na Camara têm surgido sempre no proposito de realizar esta sa-
tisfação da piedade brazileira, dando ·agasalho na terra nossa aos r(ls-
tos veneranàos dos ex-imperantes, que foram sempre aplados pela massa 
profunda do povo brazileiro. 

·.E' instructivo . o .debate travado em 29 de junho de 1911, quando o 
operoso Deputa do Sr. Lindolpho Camara .apresentou projecto ~uai ao 
de que ora se occupa a Commissão de Justiça, no qual se manifestaram 
c.or ar.dor apaixonado o .mustre Sr. Felisbello Frei.re, contra a repa-
triação das cinzas venera veis do Sr. Pedro de Alcantara, e a favor os· 
eminentes Srs. Fedro Moacyr, Gordo, Frederico Borges, Lamenha Lins, 
J. Serpa, Oampos Cartier e Porto Sobrinho. 

São notaveis pelos altos conceitos sociaes e juridicos que incluem os 
pareceres dos Srs. Lamenha Lins e Porto Sobrinho, sendo que este ha-
bilissimo politico dava ao cáso solução patriotica e cuid.aãosa. 

O Sr. Serpa, r.estringia a sua approvação pondo-lhe uma condicio-
nal, a de que ·precedesse licença da familia dos mertos para que a Re-
publica pud•esse realizar a trasladação. 

O .sentimento geral, no emtanto, foi claramente o de que a Repu-
blica, cumpr.iria um voto nacional, grato tambem á civilização actual, 
agasalhando os inoffensivos restôs dos que em vida amaram estreme-
cidamente o Brazil e lhe Cl@ram es.forço e paz, quanto lhes cabia na na-
tureza fallivel. 

O voto expresso de varias Camaras Munici.paes, corporações, opi-
nião pub1'ica, pa.rece convencer de que o que a Nação deseja é que ,a 
paz. d•efinitiva venham gosar estas memorias venerandas no seio amigo 
da terra do Brasil. Não ha banimento para os que já morreram. 

A voz do ancião republicano - . Sr. Bias Forte.8 - pedindo-o em 
officio enviado á Camara, parece fazer bem certo que o sentimento .re-
publicano não é inf-enso ao doce acto de generosa é dignificante piedad.e .. 

Alguns propagandistas que, no ardor .pugnatico com que a;tacar'!bm 
e demoliram a Monarchia, procuraram nos erros do Imperador elemen-
tos para enfraquecer o throno, sentem hoje um.a necessidfrde de repetir 
o que então, - inflammados de mocidade impetuosa, disseram contra o 
velho monarcha, e sustentam que, esta ac0lhi'da honrosa feita pela Re-
publica aos restos do combatido, será um desmentido flagrante ás af-
firmações vigorosas da propaganda . .. 

Cuidam que invectivas desarticularam a instituição' ... 
Erram, no emtanto, pois o que pro'duzio a erupção da Republdca 

não foram as boas ou más qualidades do Sr . D. Pedro de Alcantara e 
Bragança. 

As· transformações politicas por que passam os povos na sua evo-
lução h_istor.ica ou nos seus estos revolucionarios têln causas profundas; 
são o producto de uma elaboração visceral, lenta, quasi inconsciente e 
não emergem d.as qualidades -inddviduaes de um imperante ... 

São ethnologicas, econoini·cas, socia;es as causas que determinam a 
passagem de um regimen a outro.· 

Nem o Imperador foi o homem inutil e quasi máo que o republica-
nismo dos tempos heroicos faz desenhar pela .penna magistr.al de Fe'lis-
'Pello Freire~ nem foi o pro-homem extraordinaPio. que a · tm!Lginação -de 



Pedro M-0acyr illumina nas paginas mais · bellas .. · qu·e ·fortes do seu pá-
recer. 

Foi um homem bom, representativo, dos melhores do seu t .empo e 
ela sua gente. 

Sua acção · no Governo permittio o desenvolvimento da raça ·e da 
riqueza nacional, fez-nos respeitar pelos extra.nhos e manteve a ordem 
interna . 

Não é o Marco Aurelio ela legenda lisongeira ugoana, mas · não en-
vei:gonhou o Brazil com vi cios imperiaes. . 

Não teve cupidez e as poucas vaidades que tinha, ele uma sabedo-' 
ria duvidosa, não o. podem diminuir no respeito dos patricios perante 
os quaes sua austera bondade sempre exemplificou para a virtude. 

. Opina, pois, a C.ommissão, pelo repa.i:riamento dos despojos que estão· 
em S. Vicente ele Fõra; estafüa já hoje sem justificação, quando os de 
Bragança - repellielos de Portugal' pelas energias revolucionarias, não 
podem mais guardar e florir as sepulturas onde Lhes dormem os maio-
res. 

Por cjue, no emtànto, o sentimento piedoso dos proponentes não lhes 
determinou que, com os restos de Pe"dro de Alcaritara, viessem as .. cin-
zas venerandas da doce velhinha da Itali'a, amiga nossa, cuja radiante 
bondade, cuja comrriunicativa ·doçura, cerc.ar.am-n'a para sempre de um 
nimbo de tanva poesia que os brazileiros a adornaram com o appeHido 
que nomeia a maior das meiguices humanas? · 

Por que, se ella viveu com Pedro de A lcantara nas horas ·lumino-
sas do fastigio e com elle mergulhou na Penumbra do exi.lio, sempre 
igual e meiga sem murmurar riem a tristeza das suas magoadas sauda· 
des, não· ha de com elle de novo transpõr a -Guanabara que amou e vii/ 
repousar na terra onde foi chamada a mãi dos brazileiros? 

A fôrma 'imperativa do projecto parece .imper·fe"ita, pois entende a . 
Com.missão que não pôde o Brazil dispõr dos restos imp.eri·aes que .per-
tencem juridicamente a terceiros. 

Por esta razão, apoiando a idéa· principal do projecto, propõe ·a ' 
Commissã:o que seja ·assim redigido : 

ü C.ongr.esso :r:<acional decreta: . . 
Art. 1.° Fica o Gov·erno a utor.izado a repatriar os restos mortaes 

de D. Pedro de Alcantara e de D. The!'eZ!j. Christin" (ex-Imperador e 
Imperatriz elo Brazil), tomando para isto as providencias que julga r 
opportunas e condignas. · 

Art. 2. 0 Os corpos destes repatriados .. serão a eX'pensas da União 
depositados em mausoléo ~evantado em um dos cemiterios da Capital 
Federal, sendo-.lhes, nó acto da trasladação, .prestadas as honras de 
Ohefes de Estado e autorizada para todas as despezas precisas· ~ _"ab~r" 
tur·a dos necessarios cred.itos .· 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comrii:issões, 13. de Agosto de 1912. · - Cunha Macha.do, 

P. pela ·conclusão. - Nicanor Ncvscimento, Relator. - Meira Vascon" 
cellos. - Henriqiie Valgci. _ Mello Franco, com restricções quanto ~ · 
alguns fundamentos. - Carlos Maximiliano, com restricçôes quanto á 
maneira de apréciar a personalidade de Pedro II: . ac.ho -não .haver hy-
p_erbole, da parte ele Victor Hugo, quando disse que o Imperador do Bra-
zi! !Jra. um -neto de Marco Aurelio . - Porto Sobrin'ho, pe.Ios fundamen· 
tos . do meu voto proferido em reuniãq dessa Comµi·issão, de Agosto de 
1911. - Giirnernindo Ribas, 



A Commissão de Finanças·, tendo estudado o projecto do digno Depu-
tado Sr .. Mauricio de L acerda, e outros .sob re a frasladação dos restos 
m ortaes de D . Pedro LI, e os doutissimos pareceres emittidos não só 

Pwrece1· elo S'r. 
Felix Pa.ch eco 

sobre esse proJecto . como sobre outro anaJogo, que 
vem da passada legis latura., d eve declarar desde 
logo que consider a o assumpto esgotado e a madu· 
recido. Nestas condições r eputa ociosas quae.squer 

novas digressões historicas que fatalmente conduziriam a differenças 
de apreciação, occasionando novos dissidios secundarios, que, sem pre-
judicar a idéa· principa l, poderiam retardar a ·solução do assumpto vi -
va,mente reclamada por a lguns corações republicanos bem formados, 
cujo r adicali smo e intransigencia se harmoni~am dignamente com o res-
peito e a veneração pelo passado. 

A medida consubstanciada no projecto já foi ha seis annos alvi-
trada no Senado, mas a Camara então não chegou a pronunciar-se so-
bre o caso. Resurgio aqui na legislatura passada . Queria-se a tras lada · 
ção, revogado o banimento, · cousas ·dispares, que, associadas como a pa .. 
receram, só serviam pa r a d.ifficultar a marcha da generosa idéa . O de-
bate no seio da Commissão de Constituição e Justiça foi longo, exhaus-
tivo e brilhante. Compunham ºentão essa Commissão os Srs. Moacyr, 
Felisbell'o Freire, Por to Sobrinho, Lamenha Lins e outros notaveis par-
1amen1:ares, a lguns dos quaes ainda hoje a il.Justram. A conclusão a qu€ 
chegaram não revestio nem podia r evestir fórma v iavel. O primeiro 
delles, a quem foi distribuido o projecto para rela tar, concordou com a 
revogação do ba nimento e est endeu imperativam ente a trasladação a 
Pedro I. Era absurdo essa amplia.ção da homenagem a té o pai do se-
gundo monarcha, pois qu e, como judiciosamente observou o Sr. l.Jame-
nha Lins, ·elle fôra tambem com a designação de IV, um grande Rei em 
Portugal, o implantador do regimen constitucional na velha metropole, 
tendo além do mais, por c1ausula t estam entaria expressa, legado o seu 
coração á cidade do Porto. O erudito e apaixonado voto do illustre re-
presenta.nte sergipano, Sr. Fe!isbello, d·eduzio de apreciações historicas 
pe.ssoaes e minuciosas uma energica opinião· contra a medi!da. !Entre esses 
dous extremos int·erpuzeram-se vozes m a is calmas e ponderadas, como 
a do Sr . Lamenha L ins e a do Sr. Porto Sobrinho. O primeiro ferio 
de frente a ·questão jur idica e constituciona l do banimento, condemnan-
do esta segunda parte do projecto com grande cópia de razões, para 
concluir, quanto á trasladação, por um substitutivo que ainda hoje nos 
parece .o melhor e o m a is ha·bil . 

Os Sr.s . Justinia no de Serpa e Frederico Borges concordaram com 
este voto em separado, tendo tambem o Sr. 1'..dolpho Gordo declarado 
que opinava igualmente contra a r evogação do ba:nime'l1to, medida emi-
nentemente politica, filh a da revolução, que foi o facto novo originario 
de todo um novo e different e direito, providencia compreh ensivel e im-
periosa , que a Constituição, legislando .para o futuro da Republica que 
se formara, não ·podia annulla.r e de facto .não annullou uma vez q ue, nas 
suas disposições transitorias, chegou até a providenciar sobre ·a situa-
ç;i:o material do grande mona:rcha ·exilado. · 

ü Sr. Porto Sobrinho manifestou favoravel á revogação do ·ba ni-
m ento. Assignaram sem nenhuma d·ecla r ação o parecer do Sr. Moacyr 
os Srs. Campos Ca.rtier e Teixeira de Sá. 
.• O novo projecto do . ill1J~tre Depütado fluminense, Sr, Mauricio de 
Lac.erda, apparece-nos sob outra fórma mais viavel, porq.ue : o a utor pre-
!erio com muito acerto separar as duas questões , 



· A Commissão de Constitu ição e Justiçp, subscreveu, embora ~lgpnê 
de seus membros o fizessem com restricções, o brilhante parecer do Sr. 
,Nicanor do Nascimento, a cujo substitutivo não hesitamos ' em dar o 
nosso apoio. O projecto reveste uma fórma imperativa; o substitutivo 
deu-lhe a fórma que reputamos mais conyeniente, de uma autorização ao 
Governo, que deve ser o juiz da oµportunidade e ao qual não ha necessi-
dade de indicar nem o meio nem a fõrma que deve empregar para tra-
duzir em realidade a piedosa idéa. O projecto • esqueceu a figura da 
Imperatriz. Não temos o direito de separai-a do esposo, depois da morte, 
quando em vida foram sempre tão un idos e felizes. O substitutivo cor.-
rige esta lacuna. f 

A Commissão de Finanças não precisa entrar aboslutamente na dis-
cussão de razões que justifiquem o seu assentimento ao projecto. Este 
trabalho está feito e ,o assumpto parece esgotado. D. Pedro de Alcan- · 
tara, pelo seu longo e tranquillo reinado, pelo f.eitio liberal de seJ ca-
racter, facillitou o surto do Brazil para o progresso e nunca foi obsta-
culo ás aspirações de s.eus compatriotas. A Republica, reconhecendo 
isso, não fa.z mais do que um acto de estricta justiça. O argumento da 
despeza a fazer-se não póde ser, mesmo nesta época de crise financeira, 
motivo para que se adie por mais tempo a d-ecretação da lei que o sen-
timento nacio9al reclama. 

Não consideramos de modo nenhum o projecto prejudicado pela a.p-
provação do voto em separado do Sr . Pedro Moacyr em relação ao pro-
jecto de auxilio ao monumento da Imperatriz Leopoldina, cuja grande 
figura e cujo grande papel só ultimamente puderam sahir da penumbra 
inJustifi.cada ein que vJviam. A conclusã-o acceita :pela Camara em· favór 
de um pantheon significa um voto generico. E D . Pedro de Alcantara 
e D. Thereza Christina mer.ecem bem do povo que os desthronou, mas 
qiue não os gdiava, do regimen que os substituio, mas que não tem mo-
tivos para execrar as memorias respeitaveis, uma lei especial, que fixe 
~ expres_são nacional da _homenagem. 

A Republica forte e prestigiada ainda. ma·is se engrandece e se di-
g-.nifica prestando o merecido culto ao antigo soberano, que tanto fez 
pelo Brazil. 

E' este o nosso parecer . 
Sala das Commissões, 25 de outubro de 1912. - Felix Pccoheco, re-

lator. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O Governo repatriará os restos mortaes. de Pedro de Bra-

gança (ex-Imperador do Brazil), a bordo de um navio da esquadra na-
. .. cional. 

P ·1·0.jecto itiwu1·-i- Art. 2.0 O corpo do ex-Imperador será, a 
cio Lcwe·1•clr.i expensas do Governo. da Republica, depositado em 

um dos cemiterios da e .apitai Federal, sendo-1)\e, 
no acto- da trasladação, prestadas as hon.ras ele Chefe ele Estado. 

Art. 3° 1Fica o Governo ' autoriz-ado a abril os necessarios credi-
to's. 

Art. 4. 0 Revogam-s·e . as disposições em contrario. 
•Sala elas sessões ela Camara dos DeP.utados Federal, 20 ele julho de 

1912. - Maurioio de Laqerda. - Rego Mede!Íros . -- Raphael Pinhleiro. 
_ Cunha Vasooncellos. L Joaquim 'Pires. '...:- Sal'ifts · ii'iÍT~o ~ .. "' Souza; 
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e Silva. - Flores da Cunha . - B;ciii! A:!ves. - Oct'lavio Mangabeira. 
- Dias de Barros. - Dionysio ele Gerqu'eira. - J. Augusto do Ama-. 
ral. - Florianno de Bri/;to. - .'l!fanoel Reis. _ T-orqiu~to Moreira. --' 
Mar·io Hermes. - Felinto Sainpcüo. 

MONUMEINTO Á MEMORIA DA IMPE,R.ATRI Z l.:EOPOL'DINA 
illiJ:Wi"'. ~! . ' i ' 1 

10 Sr. Coronel Gomes de Castro, como P1·esidente d-e uma Com-
missão, dirigiu uma petição ao Congresso Nacional, p,ediJniâo um au-
xilio para erigir, no cemiterio de 1S . .João Baptista, 'llrn monumento 
· em ·honra á memoria {la princeza Leopoldina, que 
Pa1·ece1• do 81·. foi a primeira Imperatriz do iBrazôI e onde serão 

FelisbelLo F1•efre condignamente depositados os seus restos · mortaes. 
assim como os· corpos embalsamados de uma sua 

.filha, filho, dous •netos e uma bisneta. O ·illustre peticionario procurou 
justificar o pedido d-esse auxilio no papel 'que essa soberana desempq-
nhou :na grande .crise pol.itica por que pas-sou a nação, d·e procla;mar a 
sua ind-ependencia, não passand-o ·por -co.nseguinte o voto favoravel ao 
Congresso ·de uma prova de gratidão nacional pelos serviço•s vresta-
dos, em semelhante· emergencia -da vida nacional, pela soberana. E como 
prova dos seus serviços, cita trechos escript-0s pelos contemporaneos, 
como Menezes Drumond, nas notas 'á sua biogr_aphia e opiniões de chro-
nistas ·e historiadores {la época, "como -Armitage, Debret, Çarlos Seidler, 
Pereira da ,siJva -e -0utros. Cita ainda o peticionario trechos de cartas 
éscriptas pela princeza aÕ seu amig-0 e compatriota Schaffer, encon-
trad,as ultimamente no archivo do Instituto Historico, em que se en-
cantram as provas {lo trabalho feito pela infeliz -consorte junto ao soo 
esposo, em favor da j,nd·ependencia ".nacional. ( •) 

Vê-se, pois, que as provas fornecidas pelo signatario · da p etição 
pare0em demonstrar que' a princeza Le-0-poldina contribuiu, em seu mo-
desto campo de acção, em f&vor de nossa ema;ncipaçã-0 politica, sendo, 
pois, de toda a justiça a prova d<i gratidão solicitada na petição. 

"A Commissão passa, pois, a analyzar o facto, sob o ponto de vi.S-
ta historico e idar a sua opinião a re11peito, -começando por um estudo 
psychologico e biographl·co da princeza Leopoldina. 

Foi no tempo (lo reinado que se enta,bolou, diplomatica,m<inte, o cac 
sarnento d·e D. Pedro de Alcantara, príncipe real do ReiJno Uni-do de 
Portuga,l, Brazil e Algarves, oom a ar-chi-d-uqueza da Austria, a prin-
ceza D. Maria Leopold.ina Josepha Carolina. O encarregado da mis-
são diplomatica foi o ma-1,quez de Marialva, que se achava em Paris 
como ' ·embaixa-d,or de S. Magestade Fidelíssima junto de S. Magestãide 
Christianissima. Passou a Vienna d' Austri a, com o caracter de embai-
xador extraordi.nario, para pedir ·em publico a augusta mão da sere-
riisshiia archiduqueza a seu pae. 

·,A- noticia des-se -contracto· nupcial chegou ao Rio de Janeiro em 
maio de 1817. 

E no dia 5 de novem'bro chegou a este- porto .a archi·duqueza com 
a suá camitiva. 

-Grandes f.estas que 11.uraram dias solemniza:ram esse aicontecimento-. 
·Mas ·muito éedo deixou de reinar a har.iTionia ·no lar do imperan-

te, perturbada pe-los se-us amores com a marquez-a de Santos, que- se 

"(*) Par.ecer n . 3-0·1. 



\ 
iniciaram em 1822, de quando data o absoluto prestigio des·se tyipo .ra,ro 

.de beJ.l.eza feminina brazileira· no mundü politico. 
Não é porém este o. assumpto e· sim a personalidade da prin·ceza 

nos acontecimentos politicos que 'se desdobraram depois da sua morada 
no Rio d·e Janeiro, entre os quaes é preciso assig.nalar em . primeiro Jo-
gar a independencia da nação. 

A sua causa determinante e directa foi a po!itica que as côrtes 
portuguezas. pretenderam seguir de recolonizar . o Brazil, despertando 
a.s. mais heroi0cas e sinceras resistencias dos patriotas brazileiros que 
não pouparam esforços e sacrifidos para opporem-.se a semelhante po-
!itica qüe de perto feria o patriotismo brazileiro. . 

A primeira phase da independ encia já estava feita desde 1.808, com 
a abertura dos portos. IS6 restava a ·ultima phase, que é justamente a 
obra da separação do B1:azi.J de Portugal. 

E para chegar a esse resultado. estão os movimentos de resisten-
c.ia do espirita nacional exercidos desde logo por duas grandes forças, 
a Caimara Munidpal do Rio de Janeiro e o •Cl•ub da Independoocia, em 
cujo seio destaica,m-se as figuras venerandas de José Mariano de A"e-
vedo Coutinho, José Joruquim da Rocha, A. M. Drumond e seu irmão 
Luiz Pereira da Nobrega. · · 

A ' acção do \Senado da Camara Municipal determjnou o FfK;o e a · 
acção do · Club da Lndepend·enc.ia determinou 'ª efficaz collaboração de 
J ·osé Bonifacio, como orador da deputação vinda de Sãü Paulo para 
p·edir a Sua Alteza Real a demora de sua parti-da e depois ·como mi-
nk.""tro, a datai; de janeiro d·e 1822, quando a .sua coJ.laboração tornou-
se .mais effi.caz e franca. No terreno poliUco, ahi está o factor da in-
deperudencia nrucio,nal, nos esforços dos grandes patriotas da é.poca que 
se salientaram na luta, quando o programma da r ecolonização brazi-
leira mais se accent'l.lava, ·ã ,ponto de entrar na bar.ra do Rto de Janei-
ro a esquadra portugueza que. tinha de conduzir o principe. 

lDm face de crise tão grave, o.s esforços dos politi-cos d.o- Rio, de 
.S. Paulo e de Mtnas con°juram o perigo com a posição J;ranca de D. Pe-

. dro c ompenetrado da .sitação e do papel unico que devia assumir em 
f.ace ·1.ae .. tal emerge-rtie·ia e da confialflça inoo.ncussa do parti·do braz-ileiro. 

Foi nessa phase que deviam ser relevantes - e inest!mav·eis os ser-
viços da princeza Leopoldi-na, que ficou na regencia ·na ausencia de Dom 
Pedro, ·que fôra a S. Paulo accommodar . as divergencias. 

A. este pro1posito, d-iz Drumond em suas annotações a sua biographia: 
"A's 11 · ho.ras me ruchei no ,paço de S. Chri.stovão. ' José Bonifacio 

já lá estava. Hruvia co.nselho. No conselho decidiu-se proclama.r a i·n-
d·epencia. Emquanto o c.0<nselho trrubalhav·a , jrá Paulo Bregaro estava 
na varanda p•rompto a partir em toda a diligencia para levar ' os des-
pachos ao Principe Regente. José 1Bonifacio ao sahir lhe d·isse: si não 
arrebenta.ir uma duzia de cavallos .no ca1ninho nunca mais será cor-
reio ; veja o que' f-az. 

Não sei si Bregaro arreb~ntou muitos .cav.allos, o que sei é que elle 
·de·u· ·boa conta de sua commissão e · que fez a viag.em em menos tempo 
do que até então se fazia muito á pressa." 

Diz n1ais o mesmo .chro:n'-ista: "A prrinoeza mandou-me esperar· e era 
para que eu visse a ·ca.rta pa.rticular que Sua Alteza escrevia ªº" Prin-
cipe. Eu a: li e tive ocrcas.ião de admirar o espirita e a sagac>dade da 
princeza." . . 

.Não . ha duvida, pois, so·bre importa•ntes serviços prestados pela prin-
.ceza nessa phase ·de ·nossa .vida .. Pela influencia •que el.la exercia no e;;-
pir1to de D. P ,ed.ro e ·pela; ' únflu~cia que em sei.:, esp•rito exe.rci:cia. José 

.Bonifa.cio, · · . ; · ~ .'. , 



, Infelizmente rfoi transitoria a influencia exerçid·it por ~ão exce)s~;t 
sen:hora, que attrruhiu as maioores sympathias ·do povo br.a.zileiro, sendo 
ella talvez a .causa da guarnição. do Riü oe J-a-neiro não se ter suble: 
vado -por occasião da d issolução da constituinte, como .fez em 7 de abril 
de 1·831 . · · 

.Foi transitoria essa i•rtflu encia que poderia privar os mal•es resui-
ta·ntes de caprichos e erros do ·imperado-r, dominado .po-r um profundo 
sen•timento d-e paixão amorosa, transfocma,ndo -a côrte llla existen<:ia de 
gabinetes secretos que invalidavam os mi•nistro.s que queri-am collocar 
a sua acção inteira~en~e fóra d-a influencia de uma ·amante. , E é o 
proprio Drumon.d quem o diz : "A famosa Domitilla, a Messalina da 
época, esta''"-• jlá -n.a amplitude do seu poder, rodeada de vis e b-aixos 
cortezãos ad-ulad-ores e imperando sobre o espi,·ito dO mal avisado prín-
cipe que se a.chava á testa do desti•no dú Brazil. 

Por influenc-ia desta mul'her, •tudü se faz ia , e ell a v-endia os seus 
favores a quem os queria comJJrar •por dinheiro." 

Não é sómente Dr-umon<l " u·nico testemunho de semelhante si~uaçãú 
-da côrte. Em uma correspondencia i·nedita <lú cidadão portuguez Joãú 
Loureiro, que a-qui acompanhava os trabalhos do Tri!Jun·al de Presas, 
de 1'82•6 a 1840, im JJOrtantissimo s-ubsidio -pa1:a a -historia pat•ria naquella, 
época, 'com O· conselheiro Ma:noel Jüsé Maria da Costa e S-á, impo.l.'t.ante 
individuali<lade na côrte doe ·Lisboa, lemos o segui•nte: "Passando agora 
á politica, aqu i se passou o mez <1-e maio todo fall.a.ndo-se un-icamente 
da marqueza de !Santos, q \.ie em tri umpho voltou -á .côrte a gosar todas 

·as d isti n.cções . 
No dia 24, annos da duqucza de Goy-az, convidou a côrte com algumas 

·exce,pções (os diplomatas e outros de seu desal;'ra<lo) para jan~ar, -b-aile 
·e ceia .. 

As fi-dalgas brazileir.as que foram á>: 11 hor-as est iveram na sala 
com a mãe da mat•queza, a viscondessa d'e Castro, a té as 3 horas, em 
que appareceu a mar.queza com manto e plumas, dizendo que ia ao 
Paço con·' "idar o -Impera-dor pa•ra tomar uma chavena de chá á noite 
e sahiu da sua c-asa a seis cavallos e seis m·oços de estribei-ra e voltou 
er!l 10 mi.nutos, dizend-o que o Imperado.r viria. 

Foram jantar, sentando-se sómente senhoras e ser viram nas cabe~ 
ceiras os ma•rquezes de S. \João da P.alma e Cantagallo. 

A' noi•te, ~ 8 horas, chegou o Im-perador e foi r eeebido pelos ho-
mens á porta da rua e pelas -senhoras no .patamar da escada, onde deu 
a mão a beidar á comp-anhia toàa. 

Depois en'irara!!Tl P•ara a sala e o ImJ}erador disse em a lta voz : 
Sans taçon, en libe,·té, e seguiu-se o baile, em que marcou o Impera<Jot· 
com a marqueza de Sarutos, -seguindo-se Francisco Gomes, (o Chalaça, 
dissemos ·nós), os filhos de José Pereira d e Souza, as camaristas, e o 
quarto ;par o LacombB, mestre de <lansa. 

O Fra ncisco -Gomes deu que fallar em um arru-fo ·em que estava com 
o Imper-ador, mas tudü se compoz e hoje apparBntemente bem todos os 
~res, com o dito da m·arqueza: "O Imperador apertou-me tanto as si lhas 
.do CiJ.vallo que ia-me d•ei•tando fóra." 

A marqueza gastou neste dia 16 contos de -réis, e com estas e ou-
tras bagatelas e ninharias se tem ent-reti-do os grandes do Imperio, e a 
isto é que c.i se chama pol-itioca." 

Isto dizia o espião João Loureiro em sua carta de 17 de junho de 
1827.. Temos necessid-ade de accentuar essa druta para através della apre-

_c_i31I;m_o~ : o P!'ocediment o do ImJ}eradoJ:, que I) esta mesma occasiã,o· en-
carregava o m·arquez d é Barba-cena &e procurar 'uma noiva n.a Eú'ropa, 
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.ma,ntendo ainda em {}hase ag-uda suas relações com a marqueza de 
Sa.ntos. 

Em car<ta de -1'1 de julho dizia ·ainda João ·Loureiro: "Falia-se em 
nova ·retirada para Minas da marqueza de Santos, porém eu não acre-
d>to, apezar de se fazer espalhar a 'l}roximida.de de verificação do ca-
samento Ido Imperador com a arch iduqueza de Baden ou uma filha do 
Príncipe ·Eug.enio; mas eu em nada disto creio." 

E' interes·sante o confr{}nto destas datas com a data da missão do 
Marquez de Barbacena, para fi ca.r ev·iderotemente demonstra-do que ao 
mesmo tempo ·que o Im•pe.rador procurava uma noiva n a Europa continua-
va a,qui com as suas relações amorosas com a Mll,rqueza de Santos. 

De facto, A 1•6 'de agosto de 11827, D. Pedro entregava ao marquez 
de Bar<ba.cena as instrucções para "ajustar e concluir as convenções 
matrimoniaes da mesma maneira que <todos os a.ctos relativos ás ditas 
nup,cias". E na mesma da<ta escrevia •D. P.ed·ro ad Im.pera,dor da Aus-
tria, seu sogro, pedilldo a mão de sua <Jun.hada. No dia 19 de agosto se-
guiu :Barbacena do Rio de Janeiro para seu destino. E no dia 21 de ja-
neiro entrou o emissa•rio .-.a côrt e de !Vienna. Não é aqu i Jogar oppor-
tuno para estudar as mil peripecias dessa commissão. · 

Basta-nos dizer que, segundo uma carta de Barbacena ao Imperador, 
de 113 de .f·everei·ro .de •1828, já tinha •havi·do a r ecusa de oito princezas, 
sen,do mais acerta-do suspender por algum tempo as diligenci.as. 

Esse facto deu Jogar ·a um gra•nde movimento de cri<tica, pri.nci·pal-
mente da imprensa a.llemã, em .que o ·nome da marqueza de Santos veiu 
á baila, pintando-se ao vivo os seus amores com :Ó. Pedro. 

E' cla ro que a côrte da monarchia 'brazileira sof.freu um período de 
grande eclipse, porque realmente o confronto da data da commissão do 
mar(]:uez de Bar.ba.cooa com as i·nformações das cartas de João Loureiro 
demonstra que D. Pedro não levav·a na serieda-de que devia levar um 
negocio da altur-a da:quelle que entregou ao seu <Jommissario. 

•Não ha duvida que através desse confronto se apoucam considera-
velmente os seus sentimentos de momlidade. 

Não precisamos trazer para a.qui as palaV•Pas dos chro•nistas do tem-
po ·para .P·intar os soffrimentos da infeliz princeza. Basta le r o trecbo 
de· .uma carta por ella dirigida ao seu amigo e compatr iota Schaffer: 
"'Legitimada pelo procedimento do meu es,pogo, eu ,procuro na .fuga · a 
minha salvação. Peço-vos -mna boa ama de leite para o meu filhinho 
que nascerá no mar e por cõ'nsequencia não sená nem portuguez nem 
brazileiro. 

Isto escrevia a infeliz conso•r<te em 1·82 1, quando sob os mais penosos 
soffrimentos ohegou a a·pellar .para a fuga, que entreta-nto não se rea-
lizou. -Em 1826 dízia ella ao mesmo compatriota: 

"Aqui anda tud-o transtornado, infelizmente, pois, sinceramente fal-
la:ndo, mulheres infames como si fossem Pom.padours e Maintenons e 
a>nda .pei{}res, visto que não teem educação alguma, governam tudo 
torpemente. 

E os outros devem fi.car calados e p rocurar a•penas .o maior isola-
meroto, ficando cada vez mais a lmejando a inde·pen.d.encia e tranquiili-
dade". 

Eis a situação da princeza, que sómente durante muito ,poucos a.n-
nos de sua vi·da al·canço·u exercer influencia no espírito d·e se marido. 

Pelo testemunho dos homens da época acima dtados, vem9s que na 
época da ·in-d·epen.dencia a ,princeza ainda exercia alguma influencia 
e q-ue _t9da ella !oi favorav.~l ao movimento nacio~al,- . ai·nda que -dev:amos 
confessar que as ,prov<as desse fae>to por ora ain.da ·são muito restrictas . 

• I-stu . ~ão q~r· dizer. porém ,qu~ po~hamos .-em· duvida os· . .s.ervfi;os• .p~es-



ta;d-Os por tão exic·elsa senhora, que foi uma martyr de sua bondade · e 
que attrahiu a sympathia do povo braziJ.eiro naquella épo.ca, sendo isto 
um motivo ,pode°roso · para a Commissão não impugnar a petição do Sr. 
Cor-0nel Go·mes de Castro. 

Assim, ,pois, a C-0mmissão de Constituição e Justiça é de parecer 
·que seja - avprov·adÓ o seguinte projeoto de lei: 

.A!rt. 1.° Fica o Góverno a;u:toriza<lo a co.ncorrer com a quantia d·e 
· 100' :000$, como auxilio' para se erigir um monumento, .no cemJterio de 
S. João Ha;ptista, ,nesta ·capital, em honra á memoria de D. Maria Leo-
poldina J-0.sepha Carolina, ex-Imperatriz do Bcr·azil, onde deverão ser 
d·épositaidos seus restos mortaes. 

Pruragrapho unico. Serão tambem deposi1tad-0s so mesmo monumento 
os restos mortaes d·e sua .filha, D. '.P&uLa de :Bragainça, seu filho Dom 
J-0ão de Bragança, seus 1netos D. Affo.nso e D. Pedro e uma sua bisnetf!> 
filha dos Condes d'Eu. 

Art. 2. 0 Revog·am-se as füs.p-0sições em contrario . 
.Sala das Commissões, 6 de novembro de 1911. - Frederico Borges, 

pres»dente. - Felisbello Freir·e, •relator. _ Porto 'So·brinho. -Lamenha 
Lins. - Henri.que V.alga. - Ad-0lpho Gordo. 

· Estou d·e ·accõrdo com as linhas geraes do parecer do emlnente Sr. 
relator; tanto mais quainto, como rela1or de outro •projecto, concerneUJte 

·á repatri.ação dos restos mortaes do segundo impe-
Voto do 81'. ra;dor e de sua ~sposa, opi.nei a favor e aipresentei 

Ped1•0 Moacyr emenda estendendo a homenagem ao pri-meiro im-
- perador, em visita do prupel que, sob extraoi·dinaria 

·direcção de iJ'Õs'é tBonifacio e de outros patriotas desemepenhou ha pro-
clamação da Ind·epend•encia. 

f Seria, ell'cretai111to, .para desejar que a essa;s ·homenagens tributadas 
aos ex-imperantes do Brazil juntasse.mos, quanto aintes, o pagamento de 
outras divi-das de g;ratidão cívica para cóm outros immortaes brazi-
leiros repubHca;nos que tanto trabaJ.haram .para a formação da nossa 
'nrucio.naliidade e na predica · ·e victoria dos ideaes demo.cnaiticos. 

· A i'ni·Ciativa, tomada por Aristides Lo·bo, ex-ministro do governo 
provisor:io da Repu'bHca, no sentido da erecção de ·\lm Pantheon para 
recolher os restos mortaes dos nossos grandes homens, deveT~ ser con-
vertid·a em reali-daide com a poss-ivel urge.ncia. 

Dou o meu voto ao :prodecto nos termos &cima, revestindo o meu 
espírito de inaxima 1tolerancia .para julgar sufficientes as p•rovas de 
benemerencia da ex-imperatriz D. Maria Leopold:ina, referidas na elevada 
petição dO. coronel Gomes a.e Cas'tro e até certo poílto reforçadas pelo 
sa;l>er historico do 1Sr. Felis1bello F·reire no seu parecer, apesar ·das cau-
telosas reservas que fa.cilm ente se observa em alguns conceitos desse 
trabaJ.ho. - Pedr-0 Moacyr . 

.A. Com.missão d,e .Finanças •da Cama;ra, tendo .lido e exam1naid-0 de-
vidamente o parecer da Commissão de Constituição, Legislação e Jus-
tiça e o projecto que ·a · mesma 1tpresentou, deferindo o requerimento 

Pm·ecer· do · 81•. 
FeUx · Pacheéo 

em que o :sr. A. R. Gomes de Castro ped.e auxi-
lio para a constr.ücção ·de .um monumento m.o qual 
sejaim.: depositados os restás morta:es da ·prim.êira · 
.Imperatriz ·do Brizi!'. D. Maria ·· Leop'oJ.dtna · Jose-

phà· Carolina e outras _pessoas que : enumera, da ex-'familia ' ·imperial, 
·acha, em· these, ·que a· Camara não · deve negar: ó · seu voto .a essa gene-
·fosa · ídréa. . .. ". ' ; . , 

. : .A;; -imp'er,a,triz ~· Tueopolcl:irta · fot, ·de facto, "uima ' &IJ;aíbo·raidora precio-



síssima ·do movimento da InGeJ)endencia. Estrangeira, ella comprehen-
deu, desde o momento de .sua chegada ao Brazil, o destino e o futuro 
desta terra, a ·cujo serviço poz logo a,<;; excellencias de seu previlegiado 
coraçã·o de moça, adherindo com solidtude á causa da nação nova, que 
se formava deste lado do Atlantico e trabalhando pela nossa emanci-
pação politica com um tacto e fLnura maravilhas, como nol-o reve-
lam as suas cartas e demais documentos histori·cos citados e referi-
dos, com muito brilho e senl'imento d·e justiça, não .só no requerimen-
to do .Sr . Gomes de Castro, .comv no erudJto e brilhante parecer do Sr. 
Felisbello Frei"re. · 

1Custa crêr ·que o segundo Imperio, no ·longo tempo que durou, não 
tivesse :nunca se lem·bra;do de ·associar o nvme da Lmperatriz defun-
ta á gloria do prim.eiro sobera1'w, perpetuada em um magestoso mo.nu-
m ehto em que não houve logar para os outros rooperadores da Inde-
pendencia. 

•A ac·ção· de lJeopoldina, dirigindo provisoriamente o então Reino 
Unido, na ausencia d•e s•eu ma;rido, que fôra a .S. P.aulü, e deixando-se 
penetrar do tnfluxo persuasivo de Jos·é Bonifacio, 'J)Õe uma nota de 
·poesia e de doçura nessa phase inicial de nossa existencia de povo livre. 

A Republioa resgata1•á h1·questionav'61-mente uma divida imperdoa-
vel do antigo regímen, dandv aos restos mortaes de tão benemerita 
rainha 'uma derra;deira e condigna mor.a;da. 

E a homenagem sera tanto maior quanto é certo que ainaa não 
traduzimos em ' J.ei outras consagrações que o culto cívico republicano 
reclama em relação a;os grandes propagam.distas da nova 6rd·em de 
cousas, a ·começar por Salda,nha Marinho, -continuando por Deodoro, 
B'enjami-n, Silva J·a.rdim, Quintino Bocayuva e outros, cujo desappa-
recimento prematuro a Republica deplvra e que conviria sem duvida, 
roeunir em um só monumento, onde de . futuro tivessem tambem cabida 
os que felizmente nos restam dessa memoravel jor-nada. 

A glori\l de D . Leopoldina mais resplende e fulgura com a triste-
za que annuviou os derrad·eiros annos .d·e sua vida de rainha esdare· 
cida e esposa -exemplarissilrna. Mas nem por isso devemos dar á ho-' 
m·nagem projectada em caracter de justiçame:nto hi.storico ás volubi-
Udades do marido irrequieto, que o d•estino lhe reservou por felicida;de 
nossa. Com todos os seus grandes defeitcos pessoaes, Pedro I é ainda 
assim uma gloria legitima, •sobretudo se attendermos a que os homens 
precisam ser vistos no s·ei1 tempo e no seu meio, co.m ns falhas ou ex-
cessos naturaes d.e seus proprivs temperamentos. 

iKvaristo da Veiga, que foi o seu mais ·energico adversaria, o ho-
·mem que derrocou .com a sua pe:nna o prin1eiro imperio, que derivara 
do !feitio constitucional 'J)ara a lououra absolutista, Evaristo, 'ª quem de-
vemos o serviço ainda maior tele haver contid·o, depois de 7 ae abril, a 
ma1•é montante da demagog.ia, fez-lhe, em um memoravel a rtigo d·a ·Aii-
rora Fliin1-Tuiense, -a devida 1u.stiça por oecasião dü seu trespasse em 
Portugal. 

!Tomando a homenagem pelo que ella em verd:xde d.eve ser, sem 
incidir em desdouros para ninguem, para ·que assim resulte ·mais hair-
monioza a demonstração de nossa gratidão, a Commissão ' de Finanças 
é de pareoer que o projecto dev·e ser approvãdo nos termos em -que se 
acha redigido. · . · 

Sala das Commissões, <l de set~mbro ·ae ·1912. _ .. Ribeiro Jiinqiiei-
ra, presW-epte. De accôrav· com os · fund.a;mentos do parecer, -'nêgo, en-
tretanto, o meu voto ao projecto por julgar adiavel' a realiza.ção da ho-
menagem consagrada para occasião de melhor situação finanéeira. -
Felix Pacheco, relator. - ·Gafoão Carvcolhal. - ·Raia 'Fernmidés. - - An-
to.nio Oarlos. 1 Mánoel Borba. - Pere'Íffa Nuf1'és. - Cae;t!imjo •de 4Tr 
buquerque. ~ João Simp1!icio. - Homero -Baptista, veneid.o, . pôr s·er a 
despesa perfeitamente aJdiavel. 

J, · • · •• 



REVOGIAÇÃ.iO 00 B/>JN IME<N T Çl IDA EX-F·A•M1l'LIA IMP ERIAL 

Em ·s·eu brilhante parecer .sobre o projecto elo !Sr. Maurkio ele La-
cerda, propondo a revogação d.a p~na a.e banimentü aos membroR da 

· Pcwecm• ào S·r. 
Jl:l eno If•rcin.co 

antiga dynastia ido Brazil, o Sr. Deputado Nica-
nor do Nascime·nto opúnou no s·entido de ser des-
11'ecessario o projecto referido, bastà ndo, no .con-
·Ceito do illustre parlamentar, a. d·ecretação de uma 

rei in'terpretativa do texto do art. 7.2 § 20 da Constituição Federal, pe-
la qual ficou aboUda a .pena de ba.riiimentü jm'licial e a de galés. ( *) 

No seu po·nto de v.i'sta, argumentqu ü illustre relator d.o pa11eceT com 
o texto do art . ,59 ·da Constituição, que declara "cidadãos brazHeiros 
o~ nas.cidos no Brazil, a inda que de pai estrangeiro, não residindo ·este 
ao serviço d•e sua nação», e com os arts. 71 e 7.2, principio, - o pri-
meiro ·elos quaes d ispõe sobre os casos de suspensão e perda: dos direi -
tos de cidadão ·brazileiro e o segundo assegura a brazileiros e e·s:tra:n-
geiros residentes no paiz a inviola:bllidwde dos direitos concernentes á 
libel'da:de, á g.egurança indivrnual e á p.ropri·eda·de, nos termos r eferi-
dos nos paragraphos respectivos. 

Um desses paragraphos· d1spõe que «em tempo a.e paz, qualque·r 
pôde entrar no territorio nacional ou d·elle sahir, com a sua fortuna e 
bens, eoíno e quando lhe convier, independente de passaporte». 

1Partindo desse principio, affinnou o illustre relator que, sendo bra-
zileiros os membros ·da <:xtincta -clynast'a d.o Brazil e não tendo elles 
incorrido efn caso a lgum dos que motivam a perda da na.cionalidade, 
não se lhes póde tambem cons id•erar suspensos os seus direitos de ci-
dadãos, visto que essa suspensã0 s ó se poderia justificar pelüs effei-
tos de alguma cóndemnação criimina,l á pena dl) prisão cellula·r maior 
de' seis annos, co·nsoante o art. 5.5 do ·Codigo Penal. 

Logica em seu pontü de vista, a argumenta·ção, entretanto, não 
me parnce verdad eira, sendo que a ella se oppõe o ,proprio texto do 
a1·t. 7·2 Ela Constituição, § 20, que é um dos que lhe servem ele funda-
m en to, bem .como o do art . 71. 

Com effeito, tr:atando d·os casos de suspensão dos direitos de cida-
dão, diz este ultimo a·rtigo: 

1"'Suspend·em-se: 
a) por incapacidade physica ou moFal; 
b) por condenvnação crimdmal, emqua nto durarem seus effeitos». 
E o art. 72, diz: cc·Fi·ca· aboHda a pena de gaJ.és e a de ·banimento 

j-1ulicial.>>' 
· Ora 'O bami.mento da famHia, ou·tr'.ora minante no Brazil, não foi 

d.eél'etado por via de cond·emnação c rimina l, is.to é, não foi dec-retado 
juclicialnumte, mas s•im foi determinado pór um acto puramênté politi-
co, de caracter discriciüna rio e imposto pelas imperiosas cir.cumstancias 
de momento. 

<Portanto, a duração d·e seus effeitos não cessou pela disposição 
,c9nstitucio·nal do a<rtigo da d eclaração dos d1reiros dos .cidadã·os, acima 
.cita.d-o, artigo ·esse que. a;o demais, •revogp·u só.m.ente, e.amo o diz itte-
r a lmente o seu dispositivo, · o banimento j u.dí,Dic•l, a que se referia o ar-
0tig·o 4,3,. letra b do Codigo P •e na l adaptado pelo decreto n . 847, de 11 
de outubro de 1890. · 

Nem m esmo ser·ia crivel que os· autores da .Constituiçãü de '24 de 
Fevereiro de 18 91 tivessem julgado opportun0, um ann-0 e ·tres anezes 
ape.nas depois da proclamação da Repubfi.ca, permittit .º reg'1'.esso do '.rm-
~-( *) ·.P'aoÍiec;er .n . iõ" 9 · A. -



per~dor e de' sua f~milia -ao seio· a.~· pati;ia, em cfue, a bem diz·er, sómen-
te se esbo1;ava a melindrosa e compltcaida adaptação d-0 regímen fe -
dera·! · ás p~ovincias educa,das na ,escola oppcrsta- da .centralizaçã-0 mo-
narchica. . . 

!Seria tal permissão uma v·erd;a-deir.a i!mprudencia, que se não co.a-
dunava corn o programma; de pr-evidente attenção, que o gl-0rioso Go-
verno Provisorio executou e· que o~ que lhe suocederam thneram, durrun-
te algum fompo, de susten t·ar á custa do sangue brazileiro. 

Por outro l•a,d-o; à prO>]'.H'Üt Co,nstituiçã-o, -no art. 7 das dispos<i·Çõe·s: 
trans•itorias, conced-eu ao ex-imp·er'rudor uma pensão que, «a contar de-
1-5 de novembro de 18·8"9, lhe garaqtisse, ·por tCYdo -0 tempo de sua vida, 
subsistencia àecent-e,,, pensão est·a "cuj-0 qucuntuin, segundo cletermi~bu a 
Consti-tuição, foi fixa,d-0 pela lei n. 26, ele 22 àe outubro d.e 1891, de-
cretad-a pelo mesmo Congresso que,· termina-da a sua mis-são cons~ittiin
te, enceúár<L o exer-cicio de suas funcções normaes .a 15 de junho de 
1891. 

Pela le-i citada, a pensão fôra fixada em cento e vinte contos de 
réis annuaes, e ·o respectivo :i:»agamento se faria cc-por meio de presta-
ções mensaes, ao eambio de 27 dinheiros por mil réis·, paga·ndo-se de 
uma só ve,z todas as prestações vencidas até a data <la publicâ:ção -da 
lei". 

'A autorização expressa para que o pa-g.amento da pensão fosse fei-
to em ouro, ao cambio par, indica claramente que o primeiro -Congres-
so ord-inar!o, cujos membros f-Oram os autores d·a Constituição, consi-
derava o <ix-imperad·or obrigado a residir no estrangeiro, por não ter 
sido revog_ado pela Constituição por el!es votacla o d·ecreto de banimen-
to, cujüs ~ffei-tos eram, consoamt-e a disposição do Codigo Penal, além 
da privaçlio para o condemnado dos direitos de ·ci-dadão br.azHeiro, a 
Inhibição de habitar o territorio nacional, emquanto durassem {)S e>f-
feitos da pena. -

Penso., pois, que está em vi-gor o -banimento pol·iti-co dos membros 
da antiga dymastia do Brasil . Mas, como na órdem civil a pena, qual-
quer que seja ella, deve esta-r sernpr., em . relação com o estado eco-
no1rii-co D politico da socied-ade, e, -por outro .. ládü, com,o a Repub!i.ca 
está para sempre implantada no Br.llsil, :não exigindo mais o estado po-· 
lítico da Nação a permanencia daquella medida, cuja necessid-ade nos 
primei"ros tempos da fundação do actual regimen j.á desappareceu ha-
muitos runnos, voto pela approvação !'lo projecto do illustre Sr. Mau-
rício d·e Lacerda, mas sem restricção alguma, üU qualquer cond·ição 
imposta aos benefici-arios da medida d·a revogação do ba:nimento, por-
que taes restr.kçõ·es são, a . meu ver, i.nconéili-aveis com os sentimentos 
liberaes em que se inspira a mefüd:a e contradictorias com as razões 
de ordem po!iti-ca que a justificam. 

Ou, .a Republi-ca é o regimen politico definitivamente . consoli-ffado no 
Brazil, ou não .é. · 

No primeiro caso, a pr-esença d-os ant-i-gos príncipes nenhum mal 
fal'á ás instituições, alimentem eHes ou não as suas aspirações restau-
i:adoras: no segullldo caso, não se deve l'evogar o banimento, ainda 
mesnw que, para obter tal r-evogação, os interessados se suj.eitassem _ ·a 

·fazer a declaração de renuncia dos seus .pretensos direitos dynasticos. 
·Quando a fizessem, esse compromisso, baseado na declaração de 

uma, . ou algmnas ·· pessoas, não ter-ia; para o ·caso de nãü cumprimento 
sancção· alguma, •nem mesmo ·a mo1·a1, - porque a consciencia juridica 
moderna_ dia a d·i!!- - julga com 1;11ais benignidaide os chamados deUctos 
politicos, que, no. dizer ele iPrins, não passam de uma· simples -conce-
pção e . ordem politica - füf.ferente da concepção · da maioria, e d•e um -acto 
tendente .a realizar _essa ccmoopção differente,- · 
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E assim concluo .u;>elo projooto seguinte, qu.e vai em sepa1~1lido: 

O Congresso Nacional füicreta : 
·Artigo unico. Ficam revogados os arts . 1 ° e 2° d·O .de.ereto n . 7 8 A, 

de 21 de dez.erribro .de. 1889,. que ·dispoz quii foss-e .banido d·O te.rritorio 
nacional o Sr. D. Pedro · de Alcantara, e, com elle, sua fa;mUia, ve-
damdo-lhes que possuam immoveis no )3razil. 

· Sala das CommissÇies, 26. d·e nov·embro de 1912. - Cunha Machado, 
Presidente. - Afrawio de Mello Franco, Relator. - Pirés ae Carrv.alhe>. 
- Henrique Valga. - Feilisbello Fre-ire. Venci.do, d·e aic.côrdo .com o vo-
to já diado .no anno passado. - Carlos MaxVmA!liwno. Vencido . . Penso que 
a Constituição não .revogou o decreto de banimento . da familia impe-

Voto do 81·. 
Carlos Max'imi-

/!iano 

rial, po11ém não ac·ho opiportuno o momento para 
se dar a revogação por meio d·e lei ord!Jnari.a. Não 
po~so ·Contribuir para que se· introduza no paiz 
mais uma . fonte · de pertµrbaçõ.es, em . uma época 

em que supera·bundam as causas de desol'dem. Não receio a quéda ·do 
regímen, por.ém anceio para que ·o Brazil entre, quanto antes, num lon-
go período de tramquillidaide e .de calma ~ Ora, :ninguem diná que não 
torne mais duvidosa· a realização desse iclieal a ,pres•en·ça, no 'pa·iz, de 
herdeiros de um. throno que uma revolta abateu. Perigo mais serio 
do que restaurar· a JVIona.rchia . é anarchizar a Republica. - Guniercin-
do Ribas. De accõrdo com o voto do Sr.- Carlos Maximiliano. 

Nicanor do Nasülnnento - Propõem os illustres sigmatarios do pro-
jecio que. fique revogado o d.ecreto do Gove1mo Provisorio que bamiu 
a e.X"f8>1!1ilia im.-p_eT.fatl. 

",Nos .termos da proposição, entende.-se vigorando o decreto do go-
verno revolucionario .. que declaro'1i banidos os· meimbr.0s ·da fa.mHia re-

. Voto do 
81•. Nican01· do 

Nascimento 

ferida . e que a lei a decretar venha abolir d-ispo-
sição vigernte. 

A materia merece .estudo cuidadoso e não 'ê 
·de facil dicernimento, j:\Omo, á iprimeiTa vista, rpa. 

rec.e ter-se affigurado aos . illustres ·proponentes. 
de no.vem.hro d·e .. O ·decreto do governo rev:olucio-nario ê de 

1.33,9 e a Constituição é de 24. de fevereiro de 1891. 
Em tudo quanto }egi·slação amterior, ou seja do Imperio ou da · 

R epublica, . se encontre' em antagonismo com os princiipios fundamen-
taes ·e organ>cos do ,l'egimen ,fundaido pela Constituição, parecendo-me 
hav.er revoga\}ão e:xipressa, entendo a que o decreto de bainimento está 
rev-ogado. 

Effect·ivamente .. a Constituição diz· ( art. · 6 9) : 

<<'São cidadãos · brazHeiros : ·· 1° os nascidos no Brazil. ...• 
. . . . . . . ... . . . 6.• Os estran;g.eiros, per qualquer -modo natura-
!izaidos.» 

A . familia imperial era, a 115 de novembro de 18'89; expr.essa:mente 
naturalizada, sena.o mesmo muitos dos seus membros brazileiros natos. 

Ora; no regimen co.nstftuoional, os brazileiros sõ perdem a nacio; 
na.Jidade a:d·quiri.aa, os direitos d·e ci-dadãos braziLeiros, por naturóili.zar ' 
ção oelm · 1~aiz estr,angeiro ou p.or c~ooed.tação de emprego ou pe-nsão es-
trangeira .(art. 71, § 2°, letras a e b da Co[lstituição FederaO. 

1São, .dentro das normas e garantias constitucion.aes · da RJepubUca 
Brazileira, estas as unicas fóri:ria;s por que· se pel'de a ·dta!ÍA.nanzcic Es-' 
te ê ,um ·dos princi·pios cardeaes do regimen. 

· . 'A \Segurança· ·inconfm1divel idaiS garantias eX'press.as': na ConstitÜi-" 
1Jã-o é um dos .princípios.' fundamé<ntaes, do regímen de" dM'eitôs ãeolarU..: 



dos,: sl!'.o assegurados ao . ci-da;dão putros direitoo rpertemicentes a .todos 
os homens livres, mas os que veem declara;dos são inaUenaveis, irrevo~ . 
gaveis. 

Algumas .constituições até, :por maior segurança desta irrevocabi-
lidade, d•etermi'llam, em suas · declarações de direito, que nem regula-
mentos, nem leis ordinarias :podem dirrninuir, ,alterar,, condicionar os di-
reitos expressamente declarrudos na CQ'llstitui.ção. 

A co.nstl<tuição argentina de 1860, qu.,. i~i j·urada como lei fundamen-
tal, determina, eim seu art. 28: 

''.que los prindpios, garantias y diore.chos reconocidos por 
la co11stitución no pod.rari 'se.r alterados po·r las leys, que re-
glamenten su ejerc•icio." 

As.sim usou a constiJtuição a,rgentiITTa, :porque não succedesse, como 
em certa13 "constituciones de. los pueblos sua-americanos, q·ue con:tienem 
una declaración de diree>hos, si bien no todos gozan de sus benefícios: 
en ·Bolívia y en el Paraguay lá anarquia, y el des·potismo en la Bail'lda 
Orieµtal han hecho de sus constituciones una letra muei1ta." 

JuliCtln Bari1aq1tero - i·n "·Constitucion A,rgentina", 65. 

Nem owtro parece ser o pro.posito dús conS'tituintes sinão Q de ga-
rantir a segurança d.os dkeitos declarado·s, quando os incluem nos pre-
ambulo.s das ·constituições ou algures, por mais qµe, a<l MIJ<'lis, no des-
envolv.er da legislação ordim.aria, faça fr potitfüo esforço pov dissi:mu-
lar, ·nas leis tend·enciosas ou eccasLorraes, a violação destes direitos. 

Ass-im, si a Constit>liçã;o garan.tiu que os direitos do cid.ad[ío fica-
vam.- ass·eg:1p:ados, nas termos do expresso no art. 7 2 e seus paragr'J.p.hos 
si entre os direiJtos primaciaes, os que constituem a essencia mesma 
da Hberdaid·e, está . o de entrar e sahir -livremente· do territori-o nacio.nal: 
"Em tempo de paz, . qualquer póde entrar no territorio naci-onal ou delle 
sahir, quamdo · e .como lhe convier independentemente <l.e ,passaporte" 
( C.onst. Fed·eral, art. 7 2, § 1 O) como se vae poder impedir a el)ltrad•lt 

no terri torio a brazileiros, que não perderam~ por fórma • constitu-Oional, -
os direitos que lhes estão express.amente asseg.u.rados '!)a C'onsti'tuição -
os dir.eitos de cidadão? · 

'Estando a lei, o decreto do Governo Provisorio em confli.cto inillu-
divel com os principios fundamerutaes do regímen e até <30m s·uas dis- . 
posições· e garantias ,expressas, penso não errar não lhe .rec·onhecendo. 
nenhuma efficiencia constitucional p'ara impedir .brazileiros, que não per- . 
deram o direito de cidadãos, de entrarem e sahirem liV'remente do tenito-
l'iO nacional. 

T.anto m!'lliS quainto a :propria C0111stit11ição diz : 

"1Con:tinuam em vigor as leis anteriores, no que ,e:x;;plJcita ou 
i.mpUótamente não forem contra'!'ias ao systema éje governo 
firmaicio :pela Constitui.ção e aos iprinci,pios nella con·saig;ra·d,os. " . 
(IConst. Fed., art. 8.3.) 

Não será princiopio consagra.do na Constituição de ll)odo eXJIJr:e.sso 
a Hberdade a,~ loco:rµoção? 

Não será prin<3ip1o declarado a gairantia de naic!o.nalidp,de, nos ter-
mos constitucionaes? 

Não se11á expressão caracteris1tica do espirito -0onstitucional, que 
exclue o :banimento, ·a· combinaçãÓ do art 72, § 10, com o ar_t . . 7-1 _d!lr 



do~stituição' Federal, tão nitid,amente libéral que ào a rt. 72, § 20, :diz · 
João 1Barbalho: 

"Prestando compJ.éta ad-hesão ao d•lsposto no airf. 72 a cwm-
missão pro.põe que se complete o pensame111to humanitario, que 
esta disposiÇão encerra, abolin<J,o-se tambern o ba;nimehto, que 
não mais fig-ura nos codigos mod-ernos." 

E '' cert.o que sobr .e· esta materia os es,piritos de tendencias para o 
a rbítrio teem emittido vaniloqui.os sobre sobell'ania , · atfribui!ndo-lhe, em 
un1 · regímen a.e poderes liffiirtado.s, a 'ornni·potenci.a, a capáci·dadé arbi-
traria dé crear o direito, destruil-o, individ.ualizal-o, da l"O a uns bra-
z).léros, negai-o a o-utros, etc., mas o que é certo é que fi.caram per-
tencendo aos brazileiros todos os direitos, que não lhes foram limitados 
e mais todos · os q·ue f i·caram eX;pre:ssos na Constituição. 

Or:a1 entre os direitos genericos, im1.pHciltos, huma.inos, aoceito.s por 
todos· os cofügos dos povo·s cultos e livres, está o de livr.e 1ocomoção, 
r> de 

em t empo de paz, entra r no territorio ou delle s·a hir; qua,ndo 
e como lhe convier, i~de,pendente de _passapo1<te. 

Os principias a;c.ceitos não só ·por todos o·s povos c·ultos como ex-
,pressamente pelo Brazil na sua Constituição incluem-se nos termos se-
guintes 

Em te:mpo a.e paz, ha ·no Brazil a mais ampla liberdade tle 
entrad-a no territorio, permacne11ci·a nelle, hvre locomoção den-
tro delle e sabida de suas fronteiTas. 

Estas regras só ,põ.d·em· ser restringidas por excepções expressas, ,em 
fórma legal e decretadas por· ·poder com;petente. 

INa fórma legal seria a eXJcepçã.o decretada por 1ei orfünaria, mas 
só poderia ser lei regulamentrudor.a do direilto já expr.es~a:mente asse-
gurado na Constituição. 

Esta deu limitativamente os casos a.e pe1xl!a da naciona1'idaJde; e, 
pois, est es casos não ,pódem ser ampliaJd-0s ; as excepçõ.es unicas ae perda 
da· na,ci-onalid.ade (que é uma excepção), sendo ma teria rngulaid·a pe1'a 
Constituição, ficam limitaidas aio que ella mar.cou. 

O que· 'ª -lei ordina,ria pód.e fazer é tão sói:nente dar a fôrma pro-
cessual d;:i, veri:l'icaçião das i-nfr.acções, en·umerar os empregos estr.angei•ros, 
as · commendas prohi-t>d:as, quaes as qile são simpelsmen1te hono-rifi.cas, 
scientificas, não defesas, mas aocFes.centa r um só caso a.e perd·a da na-
c ionalid!l!de, dos · d ireit0s inherentes ·á ·qual->dade de brazileko ê iP'l"eroga-
tiva que não fo·i d•eferid-a á Legislatura Ordinal-ia. 

À sobenania res;de ·no povo: Isto é um truismo em constituciona-
lismo ameri•cano, mas, representruda e d is•tri-bui.dJa ·pelos tres poderes 
sepaí·adamente, limitaJd0amerute. 

Tod-as as libe1'dad•es fica1-am com o povo; elle deu rep.resentação aos 
seus tres . poderes - U11iita,da . . 

Cada· um delles póde dJr·aticar a quelles · a,cto.s, que estão autorizados 
·pela lei suprema, im•plicita ou exp.Jicitamen:te, mas s6 estes. 

Ha maiterias -que a Constituição col1ocou J.ogo f6ra do a lcanc.e da le-
gislatura ordinaria, por.que entendeu que, sendo direitos essenci1aes ao 
desenvolvimento humano, .devi·am ficar - logo ao a·brigio d.as lutas, d·as 
paixões de momento, das o:ccasionaUd·ades, das conting.encias. 
' Estas· é uidadosamente designou ' em · di'V•ersos· capítulos a e ons:ti-
t·u-ição . · , ,J 
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Taes são os direitos aecl.a.ra:dos ( decla·i·ated - rig·lits) . 
A sobarani-a é absolu1ta no ·sentido ·a.e não poder ser limitada por 

outro pacle-r saberemo, oi. ão querendo 'isto dizer que .ella não tenha limi-
tes no ,pacto s·upremo e nas suas fórmas. 

'The · teran Constutio.n may ·be deá'ined as the -body of rules 
and Illí}XÍDJS, in aJCO'rdance With which, the .powers of soverei-
grnty ar~ habiltually ex·enoised. . 

CooUey, .in Oonstitiitional Lliw; pag. 2,i. 

Certo que a sobenmia reside :fun.<J amentalm{mte no povo,' nellc está 
sempre immanente, mas, pela Cons;tituição, que é um pa,cto, elle de.J.ega 
uma parte dos seus p.odcres .politic-0.s aos tre.s pod.eres representativos 
e colloca outra parte fór·a do alcance dos pod.eres d ele.gad os - o que .é 
mais - fóra do seu prop·rio alcance imn1ediato, s·ujeita-ndo a propria 
a,cção a regras forma.es e dclon&•as ill'llpedientes d.e qualqi.J.er a.cção im-
mod·erada. 

mas 
. .. Sovere·ig.nty reposed in the pec;ple ... 

.. . The p e0;ple als-0 divest thEMnsel!Ve c;f the sc;vereing po-
wer of making oha.nges in the .fundamental la.w ex;eept by the 
metho.d in 1the co•nstitution a.gre€:d upon. 

The weakness of a written c·onstitution a.r•e, tha.t it esta.blishes iron 
rules, whkh, wh en f.ound inconvenien:t, ar.e difficult of change. 

CooJ.ey, in Princ. of Oonsti.t. Lctw, pag-. 23 . 
Quererão, certo, €xeg€,t.as de criterio bysa.ntino entender - · e certc; 

alg·uem já o terá d-eclairaid,o - que Íl.s -revogações com que a Constitui: 
ção fulmi-na a l€gis lação a,nterior contr.aria a seus princípios são só 
para. às do Irri,p-erio, mas: 

. Ü) · seri·a interessante que a legislação r.epu.blica,na gozasse 
.ao p1·iv-ilegio de, ainda. quando contrariasse os p1·indpi.os fun-
damehtaes do 'regímen ooo.pta,d.o; quando tivesse sido uma re-
soluÇko tomada para resolv€r di.fficuJ.dade d€ morn,ento, decor-
rente de condições peculia.rissim.as do momernto revolucCionario, 
'Pudesse perturb·a-r para tod-o o. sem·pre a uniformização cónsti--
t uciona.l do direito republicano. Extranho fôra em um regim€n 
livre! 

b) 5á foi em muitos casos res-olvido, a pro1posito da si1tua-
ção das corporações religiosas, que o dispositivo constitucional 
do a.rt. 72 § 3° _ porq'u.e esta·belece um pdncipio republicano 
funda.merntal - r evogou im,p.Jtcitamente as leis ae mãó morta 
(do tempo d·a Monarchia.) e tmn.berm o clecreto 1i. 119 A, ,de 7 ele · 
janeiro ele 1·890-, qite n.ão ·é lei clct Jl!Ioncu,ch-ict e si1n cio Governo 
Provi8wio. 

S-Ó'bre esta. revogação d.e um . decreto . do .Governo . revolu .. 
cionario, por s er contrario a princtpio fuil.damental do r:egÍ111en, 
expresso em artigo da Constituição, são numerosos os a.cc6rdãos 
dos varias trihunaes da. ' Republica - já f.ede1,a,es, j.á lo,caes. 

Assim, não só pela. interpretação systematica., que i~füca não po-: 
d.erem' coexi·siUr leis ardina.rias com dis·posição constitudon.a.l fundamen -
tal que fües seja a.ntinom'iica como ,pOI'qUe a 1 i.nterpretaçãÀ:J dO.S trJÍJunaeS 
tem sid·o a. d.e ~ue a casos ta,ei; aippUca-se o dispósitivo do · art1 '83 \l'il-' 
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é~nstituição Federr-al, quer a lei que c-01Jide com o princ1p10 funtlamental 
seja dº tempo do Imperio quer .sed,a do Gove1'no Provisorio. 

Acceitos estes ·princip'ios, que sã·o de evidenite clareza, baseados na 
inteupretação systema:tica e nos antecedentes citad-0s, não póde restar du-
vida de que o decreto d-0 Gover.no Provisorio que baniu a familia im· 
perial, esbá revogado pel-0 art. 72, § 20, combinado com os arts. 71, n. 2, 
letitra. b e 72. 

Demais, examinemos o caso esipecial tlos ex•banidos. 
Estão sob a a.cção. de u1ma- pena? Certo .que não, jJorque a pena de 

banimento não existe na nossa léi, que aboliu o banime·nto judicial no 
.§ 20 d-0 art. 72, jlá muiito citado. · 

Terá a familia referida inddido em algum dos casos i·ndicados no 
)lrt. 71 e seus paragraphos? 

Nunca isto foi aHegado, nem jámais se fez . o processo em 'que tal 
tn the wue process of law ~ tivesse sildo verificado e . julgado. 

Antes, pelas fôrmas as mais express·ivas, cada um dos membros 
desta familia de bra zileiros t em insofismav·elmente declarado que se 
manteem bl'azileiros e atê .que não desistem do que chamam os seus cli-
r.eitos no Brazil. 

Encontrar-se-f.ião sob a acção ele quaesquer medidas ex.cepcionaes? 
Às unicas medidas ex.cep•cionaes, que copcir<ta o nosso regimen -

no qua l o povó conserva todos os d'keitos, que não cedeu - e no qual 
os poderes outorgaid-0s são só os exip r.essos ou os indispensaveis á exe-
cução d-0s que o povo d·elegou ao Governo - só podem ser aquellas a.e-
rogações ex·pressa e nitM.amente a'utoriz·aidas para os casos anormaes. 

As garantias constitucionaes no regimen de pocl•eres Hmiltados e de 
àeclarcitecl rig·hts só pádem ser sus,pensa.s · em cas·os mu'uo exocepcionaes, 
previstos na p·ro0pria C-0nstituição. 

Las limitaciones de las garántias . constitucionales pued en 
ser de dos classes : generales y especiales. 

Pertenccen á . las primeras las produeidas por la declal'a-
ciôn ·- d·el estado de siJtio 6 la vigencia de la ley marcial. . . á 
las segundª"s los procedimientos oriminales 6 la expr~priacion 
con fines útlles. · · · 

A.maneio Alcorta, in Lci,s Gara11Atias Constitucionales, pa-
gina 32. 

A suspensão, porta.rito, d.as garantias. constitudonaes é limitaida no 
direito (a America: vigoram taes garanttias sempre. 

·suspendem-n'a oonüngenckl.s previstas : · 

Quanto á liberdade, a prisão, nos casos crin;rinaes; o impe-
dimento da liberdade, de locomoção, no estaào de sitio, como fi-
xação ·de domicilio coa·cto no t erritorio nacio.nal e a detenção em 
logár não destinad·o á prisão .commum, · 

Isto nos casos de convulsão interna ou eX1terna, 
Fôl'a· 'disto, o regimen constitu-ciona'.I •na Amer1ca é a vig.encia. de to-

das as garantias asseguradas no .pacto constitucional. 
.Suspensas as garantias, nos termos dos ·artigos 80 e seus para-

graphos pôde .ser impecliôa a entrada no terriitorio, limitacl·o pelo poder 
pubUco o direito de locomoção. 

Vigentes ellas, não se comprehende como, não estando brazUeiros 
privà.dos na citacl·incvnza, por fôrma e caus,a. legal, possam ser excluidos 
das se~uran~as do art. 71, do pacto fedel'al. 
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Si nada de válido e constitu:cional os impede de gozar dos d-ireitos 
essenciaes, assE.gu,rados nos arts. 71 e 72 (com os paragraphos) ·da 
Constituição; si não ha :banimento judicial; s·i as med idas ae repressão 
politi1ca só ,pódem ser, no regimen brazileiro, as doo ant. 80 da constitui-
ção e estas -não incJ.uem o banimento: não h'a banidos no Brazil. 

O decr-eto do Gov•er-no Pro·visorio, med-ida d·e occasião, tomada para 
pi:oduzir seus effeitos _durante o ,periodo revolucionario, in·compativel com 
a· regimen de garantias effectivas, permanentes, irrevogaveis, o- bani~ 
menta dos brazileiros e2'patria.dos, por motivo da convulsão revoluc·io-
naria, está expressaimente revogado pelas i-nilludiveis dis·posições dos ar-
~igos .83, 71 (e paragraphos) e 72 (tambem c.om seus pa.ragra•phos). 

O ,projecto, pois, é dispensavel, bas.tando uma lei inter.pretativa., que 
ponha termo ás cavi!ações com que se vem burlando o espiri'to liberal da 
Constituição e o insop.hismavel dü'eito dos ex.patria;clos. · 

Opina, portanto, por que se substitua o projeato ,pelo seguinte: 
Art. 1.º Por forçia da disposição co-nstitucionaJ do art. 83 do Pacto 

Federal, estan·do revogado o banimento da familia imperial, que coUide 
com as ais.posições dos arts. 71 e 72 da mesma lei fundamental, estão 
os · cidadãos pertenc.en•tes · á referida familia- sugeitos á fadas as dispo-
sições de di-reito commum publi·co e privad-o, vig•entes no Brazil. 

A1<t. 2. 0 Revogam-se as d·isposições em contrario. 

'Ü Congresso Nacio·nal d·ecreta: 
Art. 1.° Fica r-evogado o decreto do Gover-no Provisorio da Répu-

blica que baniu .a ex,fü.milia imperial ·ao IBrazil, sem preju·izo comtudo 

Projecto M. lle 
Lacm•dcr 

dos direitos, d-everes ou ob1>igações pela mesma 
contra•hidos em v-intude de disposição exp-ress-a ele 
d•i.reito commum ip111YUco oo privado. 

·Art .. 2. 0 O repatriamento da '.F'amilia de Bra-
gança ·impor-tariá na s·ua completa renunda a quaesquer pretenções dy-
nastLcas ·em todo o territoPio nacional. 

Art : 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 20 de juJ.ho de 1912. - Maurício de Lacerda. -

Ra;phael (Pinheiro. - Curnha Vasconcellos. - .Octa;,vio MangaJbeira. -
Dias de Barros. - Floriann.o Britto. - Mario Hermes. - Torquato 
Mor-ei'!"a. Felinto Sampaio. 

TRANSFER-ENChA, PARA O ÓOMINIO PRilVA.00 DOS ESTADOS, DOS 
T'EiHRi8NOIS R-ES!EIR!VIAIDOS <PARA A SER1VID.õjO PUIBUOA NAS 
MARGENS DOS RIOS PUBUCOS, BiE'M COMO OS QUE LHES· 
FOHEM ·AüCR;ESCIDOS N~TUR~L OU ARTJflCIALME'NTiE 

Examinamdo o projecto n. 141, a:e 191'1, formulado pelo i!lus.tre 1Sr. 
Carneiro de Rezende, e os parece•res fu:rna·amentados dos doutos 1.nem-

' , bros ·dia 1Commissão ·ae Constituição e Justiça -
Pm•ece1' elo 81•. Srs. ·porto S·obrinho, Henrique Valga e Nrcai10r 
Mello Franco -do Nasc·imen·to - procurei uma solução capaz de 

harmooiz·ar os dissldl'os· doutrinarias e de reun-i-1' 
os es forços ·de tod'Os, no sentido de ser adopta•d·a uma solução c-la;ra e 
ferminante ao -problema 'ª'º ·dominio dos rios publicos - _pro'blema_ que 



f3,e1. terµ co:nserv.ado inexfricavel desd.e. o •tempo •do antigo ~egimen po-
liticõ ' ao paiz. · (*) 
" A ··co.nf.úsã o ·reinantes ness·a cmrrnaranhada materia ·foi aggravada 
na vig·eii·cia a·as ... aictuaes i·ns.tituiÇõe.s feciera::iivas, 1J01' que estas são, em 
milHos ponfos, incõnclliaveis com .outro.s tàn·tos tnstltutos do dlre.ito ci-
vil que · nõs" i'eg·e :__ seni J.o . um exemplo f.risa:nt.e 'd·essa incompatibilidade 
o· Óbsc:urcl' ponbo d·e direito ·que fqrma a substamda d·a ·proJecto em ques-
tão'. · · 

· •Ceita, em muitos casos·, a 1.ncompatibilidad·e entre. os a:ntlgos . i•nsti-
tutos a·e -cüreito privado e 'os modernos i·nstitutos d e ond·em politica se 
resolve facHrrien te pela simples irn1;pp!icação ·dos · pr;meiros; mas, outros 
casos ha •em qufl o continua:cto sur>àir d·e navas . reta Ções juritll:cas de-
termina· a n ecess ilda1de da applkação da norma reg·ulad·ora, e, senão esta 
a·n'achro1nicá e ;aesto·a:nte das .novas instituições, •cump:re ao poder c-o:n-
11etemte su·ppri r a omissão, dotando a nação com outra norma que se 
hai=onizfl ·Com ·o estado actual d'a nossa o·rganização politica. 

O enüffente Clovis· BevB•aqua, em sua 'l'·h\eonia. Geral elo Di1·eito Oiv.il, 
affirma que «não compete, certamente, ao direito civil faze-r a d!s-
tri·buiçã;o dos •bens publicas entr·e a Un'HLo, os ,.Esta!d•os e os 1nunidplos. 
E' materia da co:npetencia do ·d-ireito •co·nsti:t·ucional e rudministrati:vo. 
No direito patr;o esta .cJ•out-r>na s-e· r ef.orga com a influencia da oo·g·a-
nização f·ederati.va. ' · 

A 'Constituição Federal delimita os 'bens e;nt·r•e a União e os Es-
taJj·os ; e as Go•nstituições estaJdoaes d'iscriminaim as fo.ntes .a e rendas 
e- os patr,monios dos respectivos mu:nicipios." · 

· 1?ro_pugnador d·esse. princi·pio, 'ado•ptad·o j:á pelos codig·os civis da Ai' 
Jemanha e do Japão - o ·douto jurisconsulto patrio JJão in-cluio em seu 
projec~.a >de üodi.go Civil lfüsposiçã:o alguma· em tau sentido. A <Commis-
são :l'evisora,' >JJOré:n, pres1d.id·a ·peJo Mi:nistr·o da J ·ustlça, div&rgind•o cla-
queUe parecer, iii.cluio no projécto os a;rts. 79 a 9•5, em que •d·efi.nio os 
b·e·ns· pubJi.cos da Uinfao, dos ÉstaJd•os e dos .munidpios, e os bens parti; 
cúlare:;:. Especialmen·te sobre ºa materia d O pr:ojecto, ·d.ispoz o art, 85, 

20: 
·São .bens ,f.efüiraes de uso 'commum· : 

'§ 2. 0 Og 1rios ,navegaveis Oil.l, :fl.uctuavei·s, •até on•d•e o .f.or<irn, 
.Que lig.rurem, ao menos, .um d-os Estados á Capital Federal, · o.u 
dous 1d·el:les entre si, / ou desaguarc1n no 1Vc·eaono, -ou servil~em dé 
Li:ni!tfl entre o Hrasil e outro paiz. » 

iNo art. 8.3, §' 2º, o pl'ojecto •revisto parece constd·erar ·corno bens 
cl-ominaes da União : 

~ 1 1 J· ,n ' ! · ..,, .r.1\~~ 

•«As ilhas ,fovmad'as nos rios· ·navegaveis ou f!,uctuaveis que 
· banhárem dous ou ·mais Esta1aos, o'll ligarem algum delles :á 

>Crupital Federal·, ou desaguarem no Oceano, ou s·er.virem de 
limit e entr.e ·o ten:itori·o ·aa União e o de outro paiz.. " 

@serevendo ainda ao imperio do nosso antigo _d'ireito polit>co, o, 
douto _ ·Lafayétte S·ustentcm üpini.ão eontn1r1a á ;ja Commissão reviso1ra, 
áCima ex\l,tessa, pois que·_· afflrmou que. 

•«Cedem aos :zwop:rietarios cias terras marginaes as ilhas 
q!le . de novo se fo:rmam :Íl·os rios pii~licos e particulares . s~J. -----

Parecer .n', 5.16 " 



nasce no meio -do rio, a ilha pertence aios proprietarfo·s -<fé'. 
uma e o u ti·a margem, na propo-rção ·1a'a testad'a ãe :cwda ·-um =até' 
a linha que, tirada pe)I() centro ido alvo, o divide ·em. 'duas ·par-
tes iguaes. Se acontece, .po'rém, que a ilha surge -entre ·esla-
linha e u:na das margens, - em tal- caso accresce aos proprietà-
·ri-os dessa margem.>> 

A .doutri.na da commissão r eviso·ra é a ele Mello Freire (·Liv. 3°, 
'J'.it. 3, § 7°) que sustentou que. pertencem ao Estad'o as Hhas nascildJi:s' 
nos .i'ios pubHcos. E' a doutrina de varios Godigos, 'entl'e ·os quae·s o· 
francez (ar'.ts. 5'60 e 561), dlileno (-ar(. 5,97) e _por-tuguez (a·rt. 2.29~~. 

Mais liberal a 1doutri-na d-o .Direito Roma.no, Lafayette julga-a -pre~ 
terivel, «atten to o estado da pro·priedad-e te1•ritorial no Brasil. - Que 
mont-a. ao Estad-o, senhor entre .nós d·e vastos domínios s-ob b nome' de· 
tei.,·as cVevoliitas, ·aid1quiri-r a pr-oprteld-ade de uma ilhota que . na·s·ce in.0 
meiô de alg.um rio -navegaveJ., ou do alveo d-o 'rio ciue muda o curso? Nt>· 
e:ntamto, a acquisição étessa ilhota -ou •d·o alveo abandona;do põije sei: -ue 
grandes vânt_agens ·ao pequeno proprieta.rio ·das ma·rgens. » 

Os textos adoptados pela c-ommLssão devisora fo.ra.m, por oôcasiãici 
do deba•te no .p.lena;ri-o, •critka-d-os v-iva;mente p elo Conselheiro Andr'a:d•e 
Figueira, que se insurgi o contra o termo fluctiiav@l , d'izend-o :que essa 
qual;idade pertence, não ao rio, mas sim á embarcação, e propoz uma . 
emenda, q•u e foi acceita, restabelecend-o textualmente -o principio : d-as 
ordenações - como se vê da red.acção final do projecto, volJ. 7, pa< 
gina 13, art. 7i4, · n . . 9.. ' · · 

- -O professor Ca;rnei.ro, i!ncumbil:hJ de à·ever a redacção final do pr-o-
jecto vota;do pela Camara, aid-ulterou pro.fundamernto o texto, com a re-
dacção que lhe deu, pois em vez <le escrever «rios navegaveis e os de 
que se fazem os n(lllJ.,,;rcllVeis, etc . »; escreveu «rios navega-veis e os que 
se f ·izere11• ncmegaveis. » 

Restabe1eci•d'o n-o projeoto do C-odigo C:i-vil -o texto ·d:a 01,denação, 
pend·u•rai;á, certamente, entre ·nós, a veHrn co-nfusão, q-ue tem reinaido em 
tal assumpto, de que dão .provas evidentes as diverge 11JCi•as· en-tre .os-
nossos jur is'.as e as que se manifes\•aim no seio desta · commissãio, a 
pro:posito d.o exame d•o· projecto ern discussão . 

.O illustre autor do dit-o projecto consi1 J-era como sen-d-o do 1:J-ominio 
da União os terrenos :reser•vad-os á. ·s<Olr-vidão publica nas marg-e•ns .d·os 
rios publicos, bem como -os que lhes forem accrescidos, natural ou ;;.-r-
ti>ficialmente; ~tanto assim os eonsuJ.era, ·que seu prbject-o . visa tran-sfe-
ril"os pairá o domínio privado a,os Esta;dos, exc-eptuados os terrenos .-e-
serva:a·os e a;ccrescid•os existentes nas 1nargens dos rjos na vegavei.s que 
banhem mais de ' um Estado ou se estend-wm a territorios exkangeiros-

IÜ eruid-il-o relator do pairecor, Sr. Porto .Sobrinho, entenrde igual-
m en•te q·ue os · r eferild•os . terrenos pertencem ao clominio ;pati'imonia l ela 
União. 

-O prnvecto Jurista - .Sr_ J -ust-iniwno Se1.-pa - cuja ,a;usencja· clili 
Gamwra é ' ta~to .para lamentar, considera co mo bens l'e.d'eraes d.e uso 
com·::nu1n Os tios navegaveis que bamharen1 n1.ais de u1n Estardo, ·ou ser-
\ii<1'em d€ limite entre o Brasil e qualquer nação -v izinha ·; ·quanto a'os 
terrenos margi·n:aes, - o iUustre . ex\Deputado TefertJ.o não os considera 
como accessorio ,do~ rios, o-u ld-o al-veo, ma:s sim como porções · dte ter-
ri boTi-o, que, portanto, pertencem aos Es-tados. 

O talentoso D eputad·o Henrique Valga pensa com o .S.r .. 3ustiniano 
ele Serpa, opimundo, · em seu -vot-o, que não - pe.rtencem · á União «nem 
mesmo .as .terta•s ' ma'rginaes dos rios q·ue corram ·em mais d-e um Es-
trudo e que se esbei1Jc1am a ter.ritorio extrang·<)Lro, .poLs: que: é ·:sómente á. • 



sua <11avegação ou dominio · sobre as 'suas aguas qué compete · ao C!on-
g·resso eSltabel·ecer regras, pr·e.oeitos e leis». 

IO Hlustl'<l Deputado Sr. Nicanor ia.o Nascimento opina em sentido 
identj.oo, eo·nsid'erando pertencentes' aos Estados, ex-vi d·e dispositivos 
co.nstituciona·ê•s, os terrenos ma<rgtnaes 1d•OS rios pubJi.cos, em geral, ex-. 
ceptuados sómente os dos rios que limitem o Brasil com o extramg.ei·ro e 
forem <necessari!Os á defeza nacional. 

!No_· conceito •do ill-ustre parlamentar, "d•esnecessario seria 1egisla<r 
sobre a mataria, mas co.mo a juris·prudencia sempre claudj.cante, dos Tri-
b.unaes Federaes tem levad:o a insegurança ao dkeito,. urge restaurai-o 
em base so1"jas realizand•o a . materia constituctonaL em fórmas ordi-
nar-i:as'>. 

1D9s esc.riptores pa;trios, que trataram do assumpto, uns opinam qu·e 
só pentence.m ao dam:io1io da União os ;rios que sirvam de extremo do 
territori·o nacional oom o de alguma nação extr·amgeira; outros pe<n-
srum que ·sã·o ta•mbem d'O d.ominio da · União os Tios que banharem mais· 
de 4m Estado e os que •àesagurui·em di<rect.amente. no Oceano . . 

!Os pontos de crnrutrav.arsia hão se Iimitaon ao que f.i,ca acima i'ndi-
crud•o, mas aLcançam o propri o con•cei.to d o que seja um 1·io J)Wbil,co, 
posta ·d'e lad.o a o·uti'a questã;o sobre qual seja o .titulàr do d·omi·nio, se 
a Uuniã;o, S·e os Estados,ou os munici.pios. 

T.e;ixei·ra •de Freitas (Esboço, .art. 32.S) .diz·: 

""São p·ubHoos os ·ri·os navegaiv<iis e seus braços. 
·São rios .navegaveis aquelles eín que a navegação é pos-

sivel, .natural ou art·ificial-mente, em .todo o. seu curso, ou em 
pa;l'te delle, a .painno, Temo, ou · á . sirga, por •embar·cações (]e 
qu<i:l•quer ·especie, como' ta:nbem por jamgadas, pranchas e bal-
sas 1d•e mad·eira." ( Amt. 3 31, op. citada. ) 

DiscutiITTdo o pr·oj•ec-to de Co'dig.o Civil (vo1. 4°, pag. 92) disse o 
Sr. A·ndrrud<i · Figueira: 

<dEssa eX'pr•essão ?iav·egavel é imperfeita, por.que, em -rela-
ção· ao Bra;sil, .os maiores e menores .rios, ·nã.o falkt-nd.o no 
A·m.azonas, são eno:rmes, sã·o os maiores <:lo muna.o e :não são 
:naveg·a·veis e1n tüda a sua -extensão. 

10 S . . Francisco é tod'o encaichoeirai.':o; o Iguassú e tamtos 
.outros. 

!E' preçi·so a.·arr a essa 'Palavra um ou tiro se..n ti-d o, senctO 
serã.o exd1Údos Do domimio nacionaL .rios que são pe.nfeita-
mente nacionaes, pela noção que •d 'á a Co·nstttuição." 

Em syn~hese geral, po•deremos concluir c-0m as seguintes palav•ras 
dó .Sr. Alfrnd•o Vallaiilão: 

«Como <no 'dü··eito o·omano e no d'ireito •reini-cola, a pro-
•priei<1adé ·publtca, ou particuJ.aT, ilos rios ai·n•da •é em nosso dl-
•reito um asswmpto mal defi.nildo <na ·lei - é antes um po.nto 
de facto, seg'Ullldo ob&erva T eixeira de Freitas, e q.ue d!á lugar 
a freque<n :eR 'disputas, tal vaLor ·eCO•n'olhiCO que OS nOSSOS rips 
rvão · ad1quirj1ndo. 
Urge q·ue o legislad•or s.olva a 
dara e termina·nte." (VaHadão, 

. : .. C-ulares ; pag, 26.) _ 

questãJo com uma dis·p.osição 
Dos _i'ios public<!'s e ' Z'êirtí-

. i 



iO Congresso iN•acional '11ão deve mais ·proscrastinar uma prov>dfill-
cia, assim recl aimad·a por todos. A·lgurís Est!lldos, entre os quaes o de 
Mina s Geraes, têm pn:>curaià'o j•á regular por lei a questão d·o dominio 
das quédas· de agua .dos •rios pubUcos, pois o aproveita;ine.nto das fo•r-
ças hydro<eLectricas ca.aa di it ·se faz mais necessario em s·ua ctesce•nte 
appJi.cação a - numerosos ramos ª'ª indust ri a moderna. 

A energia e lectrica jlá .foi, com cnazão, cognomina:::la a hitlha branca, 
tão necessaria ao desenvolv..imento in,drusbrial como a outra, que el-la 
substitui•rá in.t e-irame1I1te em bem pro>eimo futuro. 

Não parece im1possivel a co.nciliaçãJo das opimii'íes - resa ! va.ctos os. 
pontos de vis'.a doutr>nata•r.ios - em .torno de um teX'to que, ·remJo· 
vend·o os moti'v·os da ·divergencia, se não occwpe mais dto que •.da materia 
em que os prindpios p-ostos em f&rma Jega1 seja m paci>fi·cos. 

!Muito se approxima 1de t a l objectivo o suostitutivo •do illustre >Sr. 
Nican(}r do Nascimenvo, i·nspiraldo nos m esmos prin•ci·p·ios que fuU'lda-
mentllim os v·otos dos oompetentes .e auto r izados :nembros 'da Commissão 
ct·e· Justiça - Srs. ·Justini·ano de tSerpa e Henr.i.que VaLga . 

. Para harmonizar as d.ivergencias doutri•n.a:nas em tal assum'[>to, . a 
primeira cousa que ha a fazer ·é assignalllir a ooncord·anda· ide todos na 
cara:cterização do conceito d•O que seja cousa pitblica, e ·na naturez·a ~a 
r ei.ação juridi•ca enti;e o Est·aido e as «autrurchias Lo caes» (Guilher.n:i.e 
Moreira, Instititiçõ~s ·ele Diireito Civ·il Po1·.túgiiês, vol. 1°, ·pag. 3.613) d•e 
um la:do, e as cousas publicas, de outro ' !.!lido. 
· O 1d.esüno das co-usas pubUcas ·nií,o é imman ente nen'as, mas sim, 

caracte1'iza-se por ·sua applicação legal ou •a·e facto - ao uso vublico .. 

i"Do fim o-u destino a•as couass que o Estrudo e as conp-o-
rações vubHCaS' !llpl'Opria:m ou pr.od,uzem, 1deriva, o consildera-
rem-se como cousas de d'om'rrüo pubLko ou patrimcmiaes, fi-
cand•o por esse fa.cto suj-eitas a ·diverso regímen jurkl'ico. » 

Erri ou1Jl'o ponto : 
"As cousas que o Estado e as .corporações publicas apro-

pria.m O'U pr·oduzem e que n ã.Q pódem ser directa;mente utiliza-
ld•as pelos d d•aJdãios constituem ·O seit vatrimw.mo, ou bens va-
t?iimdniaes. Como .pessoas c ollectivas, n ão póde o Estad·o gozar 
esse goz10 , porfém, não lhes pertence iit-l S'in{Jrltli, mas uti u,níiversi _; 
n ã·o é d'i1rêcto, m·as in1directo. )) 

Em outra passagem: , · 

"Sendo no uso publico directo que .está o caracter essen-
ciai' das cousas publicas, vê-se que é corri esse uso eff ectivo 
que uma . cousa entra no dominio publico, e que sahe desde logo 
que o uso cesse.» 

Todas essas citações são do mesmo citado jurisconsulto portuguez 
e proclamam os mesmos prinmp10s que Teixeira de Freitas, reprodu" 
zinÇlo a lição de Championniêre, enunciou nos seguintes t ermos: · 

"A navegação é o unico criterio pelo qual os rios são sus-
ceptiveis d·e um uso commum ou publicos; - todos os outros 
usos, caracteristicos' da propriedade particular das a9uas, são 



,Privativos de tal propriedade, pertencem a um pequeno numero 
e não a todos . Si as aguas são proprias para as regras, o di-
reito de .r·ega.r não pôde ser exercido sinão pe:os que possuem 
os terrenos regadiços ; - si podem servir para fabrfoas , o uso 
é . limitado pelo poder hydraulico a um numero determinado de 
machinismos. E' pois impossivel que o direito sobre ta.es 
aguas deva p ertencer a todo o mundo e fpra absurdo attribuil-o 
a quem das aguas não pÓde fazer- uso.l> 

Firmado em tal critfü·io o conceito dos rios susceptivBiS de um uso 
commum, é evidente que se torna quasi sem interesse pratico a distin-
cção entre rios .publ'icos fed.eraes e rios publicos estaduaes. Essa dis-
Uncção sô em u m ponto pôcl e ser necessaria: quando se· tratar, por 
qualquer motivo, de limitar o uso do· d1reito de ta.es bens pelos pa.rti- • 
oulares. 

Se a navegação é o unico criterio p'elo qual os rios são susceptive·is 
de ·um .uso commum ou publico, não padece duvida que escapam do do-
minio estadual OS· rios que banham mais de um Estado, ou se estendam 
à ·tertitorios estrangeiros, porque sobre a navegáção 'd·el' es só ao Con-
gresso Nacional compete privativamente legislar (,art. 34, n. 6 da Cons-
tituição Federal). 

O don'Ji.nio publico dos rios navegaveis caracterisa-se pelo goso que 
deU<ls fazem os partiéular rn, ,não iiti s·ingiiii, mas s-im iiti iinive.,-si; 
óra', se p a ra todos os habitantes do paiz, nacionaes e estrangeiros, esse · 
góso é absolutamente o mesmo, e s·e, por outro lado, quanto aos rios 
que ba.nhem m ais d ~ um Estado ou se estendam a territorios estrangei-
ros; tal goso não Jlôde ser limitado, ou regulado, senão pelos poderes da 
União, não v-ejo em que ·as susceptibi' idades autonomistas dos Estados 
se possam considerar melindradas com a opinião de que pertençam áo 
dominio da · União · os rios que banhem mais de uin Estado, ou se esten" 
âam a territorios estrangeiros~ . ' 

Tem'os até aqui considerado a questão sob o ponto de vista dos rios, 
isto é, ·da agua no seu cursá, no seu leito ou alveo'. 

,«Ententle-se por leito ou alv.eo a porçã.o d·e superficie que 
a corrente cobre, sem transbordar para o sôlb natural e ordi- , 
.narhmente enxuto. 

A margem, incluindo os comoros, motas, vella.dos e 
d'lques, consistirá em uma faxa. .d·e terreno adjacente, junto á 
linha de agua, que S·e conserva ordinariamente enxuta, e ·é des-
tinada aos · serviços hyclra ulicos, ele policia ou accessorios da na-
v eg·ação e fludua.ção.)) 

(Guilherme Moreira, op . cita.ela, pag. 36'5.) 

Quanto á agua : 

«Considerada na sua tota.liclacle e c'omo t a l . (ciqiici fliiens), não é, 
.elo· mesmo -modo que o ar,' ·susce·ptivel de aprO'priação. Recolhi-ela ou se- -
paradã do curso 9u re~ ervatorio, é cousa movei, que pertence ao prb 
m eiro occu1mnte . 

. Considerada no curso ou r eservatorio é cousa immovel.» 
e (Cita.do " G., fy[oreiI'a, pag. 364·.) . 



Assin:i comg pod.em s.er ·separa.damente considerados todos os 
desmembramenfos do direito de propriedade, assim tambem são facil-
tnente comprehen~iveis e podem ser isoladamente encarados os diver-
sos elementos formadores de um rio publico - a agua, o alveo e as 
margens. 

No ·r.eg.j men da nossa Constituição, os rios navegaveis, ou suscepti-
v·eis de serem accommodados á navegação, com fins commerciaes,. de 
barcos de qualqu~r fórma, ou dimensões, · quando banhem mais d!l um 
EstaÇlo, ou se extendam a territorio estrangeiro, - estão sujeitos á ju-
risdicção federa.! - no que diz yespeito ao .modo de regular a ' navega-
Ção; a unica utilidade que os torna publicas, isto é, de U:so commum,'. 
e são, portanto, do · dominio da União. ' 
. As mai·gens, porém, não são imprescendiveis á navegação ·e ·nem 
seguem fata.Jmente o destino da corrente navegavel, ou do rio, propria-
mente dito; ellas pertencem aos Estados, ex-vj do principio generico do 
art' 64 ·da ·Constituição Fllderal, se, ,por qualquer titulo legal, não foreni 
de . propriedade dé aÍgum par.ti cu.lar, -'da União, ou dos municipios. 

IÜ pr.oprio. alveo só é uni accessorio do rio, no conceito de bafayette 
(Direito das Cousas § 3 9 A, nota 1), emquanto o rio por e lle corre. 

E, comó corqnario logico desse assêrto, o notavel civilista. citado 
sustenta que o «a~veo abandonado do rio publico, que casualmente inuda 
o curso de suas aguas, acresce aos cionos elos tei-renos marginaes nos 
mesmos termos em que a ilha nascida no centro da corrente. O novo 
leito segue a condição do rio e se torna publico». 

«Levando até final as -consequencias da. opiniã.o que ado· 
ptou, La'fayette affirma tainbem que «cedeu igualmente aos 
donos deis marg.ens elos rios publicos: os accrescimos, mouchões 
e aterro.s que nellas · lenta e sensivelmente. se vão formando 
como o limo é, os attrictos, trazidos pelas aguas do rio, bem 
como a· ,porçãci de terreno que a corrente, 'retirando ' pouco e 
pouco, d~ixa descoberta.» 

,EJm apoio· . d ~ opimao acima, que é, certamente, a que se in.spirà. 
no e~pirito de nossa Constituição, .pader-se-ha invocar ainda o que 
disse Pissamelli, ao a·presentar ao <Senado italiano o projecto do livro 
segundo do Codi!(ú Civil: 

1cO ri0; con10 a tor-rente», dizia ·eHe, (( Se con1põe de ·tr
0

es 
'e le111e ntos. CLIJ'U,, (t,~ a;lv eo e nui1•[J'e1ru oii 'l"ib'c1,. Não S·e pôd e, co1n 
effeito , iínaginar um rio se111 a lveo e .sem 1nargens ; mas é ine-
g.a ve l qu·e o el em ento predominamte, no conoEJitO d-0 rio, é o da 
agua corrente. 

As propriedades economic as e legaes do rio originam-se 
principalmente das propriedades naturaes do volume de água 
que a.fflue, qu-e lhe dlá ·o nome e que o faz proprio para a na-
vegal}ão, ·''pàra a movimentação d.e mac·hinas, a 'réga e outros 
uso.s a.nalogos, de interesse mais ou m enos g eral. 

Não ha, poi.s, duvida de que esse eleiil.ento essencial d.o 
rio, agua cor·1'e1~te, é o que deve p'6rtencer cio clomli:nio piibHdo, 
ségund-0 Õ conceito legal anteriormente ind'.ca.a o: · 

Deve-se dizer o mesmo (las margens . e do leito? Não o· 
eternos, 

• 
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As margens são ~ncontestavelmente d.e propri.edade pri-
vada, isto é, dos possui-dores dos terrenos· lind run tes com o · cur-
so d.a agua . 

. Assim o . reconhecem o direito romano e as leg_islações vi-
gentes.» 

. De tud-0 quanto fica .exposto, ·resulta a convicção de que ê juridi-
c·amente exacta a conclusão a que chegaram os Srn. Justiniano Serpa 
e :Henrique Valga, !!las· respectivas declarações. de voto:s: 

.· · 1.o ~ São bens da União, destinados ao uso commum, os rios na-
_vegáveis . ·e os qué concorrem para a 'formação dos navega veis, se fõ, 
rem · caudaes e perennes, quanÇlo · taes rios ba-nhar.em mais de um ES-
trudo, ou se estenderem a territorio estrangeiro. 

·2.'0 _: . .São bens patrimoniaes dos Estados ás margens dos rios 
navegav.eis, e de seus afluentes caudaes e perennes destinados ao · use> 
publico, se pe>r algum titulo legitimo não fõrem <l·o dominio federal, 
mui:ücipal, ou particular. (:B-evilacqua, Theorict Geral, pagi>na ll<J 8. }' 
~ 13 .0 · - Os terr,enos acere~cido 'se conq.ui~t·a.dos ao leito dos rios ·a 
que se refere o n: 2 · (rjos . pubJi.cos estadoaes) pertencem tambem ao 
Estado, se por algum titulo legitimo a · marg.ein não estiver sob o do-
µlinio federal, municipal ou particular. · 

4. 0 - Esta propriedade do ribeiri:nho está comtud·o sujeita a lim'i-
tações ql!e se venham a · tornar ,precisas a bem do uso publico. · 

IA.cceito em pri.ncipio ó substitutivo do Sr. Nicanor ,fo Nascimento; 
-pi·opmrho, poPém, algumas modificaÇõ.es mais de· forma que de flin-
clo, visando principah:pente a reunião de todas as opiniões, sem embar-
go •das ·divergencias• de ·doutrina. 
· •Com esse objectivo, alvitro a segui.nte redacção : 

O -Congresso Nadonal decreta: 

1.A<rt . ·1.º -'- \Estão incluid.os entre •os bens pa;trimoniaes dos 
Esta:dos ·as margens dos rios navegav..e.is, e as d.a;quelles d·e que 
se fazem os navegaveis, se forem .caudaes e correrem ' em todo 
tempo, - quari<do as dita;s margens não fôrem, por a lgum ti-
tulo legitimo, do doimini'O federal, municipal ou particular. 

P aragrapho unico .. São rios ·navegaveis .a:qúe'Jles em que a 
navegação é possível, natural ·ou · •a rtificialmoote, em tÇ>do o 
seu curso ou em parte d•elle, . a ·p.anno, remo, ou , á sirga, por 
embarcações de qua lquer especie, com.o tambem por jangadas, 

·pranchas e balsas de madeira. 
Art. 2°. Os terrenos accresciclos ás margens dos rios de 

que trata o artigo antecedente estã.o incluídos~ tambem entre 
os bens patrimonia:es d'os Estados, ·quan~do a estes pertencerem 
as ditas margens. Em -caso contrario, os mencionados accre-
.sci-dos cedem ao duminio daquelle · que,. por titulo legitimo, fôr 
o dono das ma1,gens e·!Il que se der o accrescirrio. 

Paragrapho unico . Estão igualmente incluidos .entre os 
bens patrimcmiaes · dos E;;;tados as ilhas que de novo se forma-
rem nos rios . de que trata o art. 1.0, ou cedem aos proprieta-
rios das terras marginaes, se o dominio das margens, por qual-
quer titulo legitimo, ti.vér sido t ransferido ·pelos Estados. 

<.Art. 3°. As ilhas, que de novo se formarem nos rios que 
sirvam de limite entre Estados, · incluem-·se ·entre os bens · pa-
trimoniaes <laquelle a cuja margem esteja máis ··p~oxima a ilha, 
.tomando como limite o. .. perfil longitudina l· em que ·a corrente for 
mais profunda. 



•Se as ilhas nascerem no centro do· rio, dividem-se pelos 
· Estados confinantes, ou pelos proprietarios T'.beirinhos aé um 
e outro lado, - caso os Estados tenham transferi·do, por titu-
lo legitimo, o seu domínio sobre as margens . 

.. .Àrt. 4. 0 Incluem-se entre os be>ns 'da União; d est'inados .. ao 
uso com1num, os rios navegaveis .e os ·a:e quê se fazem os ·lÍaVe_._ 
gaveis, se fôrem ·.caudae.s e perennes,-quando taes rios bamha-
r.em mais de um Estado, ou se estenJd·erem a terrHorio ·estran:· 
geiro. 

Paragrapho unico. bs d·ema'.s rios publicos, cujo curso fõr 
todo em um s6 Estado, incluem-se · entre , os bens desJ:e ·desti_n_a-
dos ao uso commum. 

Art. 5°. Revogam-se as ·i'lisposições em contrario. 

Camara aos Deputados, 13 de setembro de 1912. - Ouwha· M ·acha..., 
do, ·Presifümte. - Giimercindo Ribaa - Afram>io de M ,ello Fram.co, Re-: 
!ator. - Pires de Ga.rvalho. - Felisbello Freire. Vencido d.e .aecõrdo 
oom o veto. - Henrique Valga. - Oarlos Maa;itruiliano. 

H·enrique V<rnlga - Sou contrario ao projecto do illustre . Deputado 
Carneiro de R:ez.end0e e peço venia ao eminente relator para discordar. de 

seu bri!ban te parec.er. 
-vçito elo 8·1· • • IJ'. 

Valga · 
Em materia de pro·prieda;de de terras m argi-

naes de rio.s , ·assim _ decidi u o S'Upremo Tribunal 
Federal (a.cc6rdão de 28 a.e maio de 1·892), salvas 

as · restricções do a.rt. 64 da Constituição, não perteii.cem á União ·n em 
m esmo -as - que forem banha,das pelos grandes dos, ai•nda que corram em 
;,,ais de um Esta,do e que Se CEtendam a terrftorio estrangeiro, po.ia que 
é s6mernte á sua navegação ou dominio sobre as suas a.guas que compete 
ao Congresso estabelecer regras, preceitos e leis ( art. 3·4. § 6° d:a Consti-· 
tuição) . 

Com este julgado, a•C·centuou a extensão do texto do referidp ar-
tigo :64, cuja presença e·ntre as disposições êonstitu.cionaes, -no dizei: de 
;roão IBarbalho, menos necessaria· se tornava pa1'a affirmar ,aos Estados 
o d.ominio ás terras devolutas, Já resolvid.o pelos arts. 20 e. 4° d·a Copsti-
tuição, do ·que para assegurar á União ·meio de satisfazer as necessida-
a.es - de C•aracter federal -a que a!lude, - CO.m este julgado,' tã;o ·Claro e se-
g·uro; ·acham-se Carlos de Carvalho _ (Co.ns. art. 21'6, e.), C. Be'l"ilacqua 
(Th. Geral do Direito Civil, § 40.), Espinola (Direito Civil Braz .. pagi-
_na 4•20), e delle ªº ~ elaborar seu voto divergente, não discol'\lou o illus-
•tre Dr. JusUniano Ser.pa, operoso e n<Jtav·el membro que foi cl·a· Com-
missão de Co·nstituição e Justiça . 

Por que, pois, pe.rtencem aos Éstados; ex-vi cio Estatuto de ~4 de 
·fevereiro, as mar.gens do!S rios que pelos respecfivo.s territorios correm 
e terrenos natural ou a1<tificialménte a ellas accrescidõs, o,bvi.o 'é nij.o - se 
lhes poder transferir porções territorlaes quaesquer component\:)S -des_sas 
mesmas margens. · 

Nem, .por igual, poderia, com a!ea,nc·e pratico, determinada lei attri-
buk á nUião, pa ra como· se.u cons·ervar, territoria que o ·pacto federa"! ti-
vesse outorg>ado aos Estados. 

O vicio de inconstitucionalid-a:'le privaria de effeito semel0hantEl lei. 
íEioü, por issa,. contrario ao projeato. ..; 



~orto Sobrinho. - Qua·ndo, em uma i'las reun10es do anno tra:1S-
acto, este projecto foi submettMo ao estudo da Gommissão de · J .ustiça, 

' o . o,peroso Deputado Lamen&:a Lins, um dos m em-
l' Voto ~lo 81•. bros de.sta que mais fulguraram pelo talento, pela 
Ponto Sobrinho competencla e pelo traib·alho, 'e cuja a usencia de 
. nosso seio é d.eploravel, proferiu então um luini-

noso voto fav.oravel, a;preciando lfl rg•a e exubera.n:temente todos os as-
pectos dq problema da r.egu,lamen tação das horas de trabalho, formu-
lan.dQ eu voto em s.epani,do,, em o qua l, aciceitando , o •P•arecer qua·nto ao 
merito, 'sustentava, entre1tanto, falle·cer .conipetencia do Co·ngr esso Na-
cional para legislador sobre a e.s,pe1cie. 

i)1antenho aind•a h oje o ilieu voito , fiJ.ho de uma convicção formada 
pelo ·estudo r eflectido da ·questão . 

. rNão contesto a conv·eni ~n>Cia e a necess-idaie de leis que regulem 
à trabalho huma,no, protegendo e garantindo os agentes délle, corutra as 
éxigenci.as do capitalismo, e justificando o meu voto naq·uella época, pro-
duzi as considerações qu.e peço venia ,para reproduzir como fundame'l tos 
do parecer · qu e ora me cum,pre emilttir ·solJre o proj ecto: 

Em•bora,, como Turgot, ·consi.dere o direi to de trabalhar como a pro-
priedà:.ae maiS sagra;da e imprescriptiVel de' todo o homem, não penso 
que a Iiber·dade de t rabalho seja tão a,bsoluta que não possa, como as 
.demais liber.dades constitucionaes, sof.frer r estricções impostas po1· in-
teresses a•e' or;derri superior . .Si não m.e inclino para o sonho de Co.lb'ert ~ 
o Estaido Providencia que :tudo faz d·epender da intervenção . d0 ·poder 
publico - p•ef-igosa superstição, na phrase . de Garofalo, que · éor.rompe 
as iJJst~tuições li:Deraes, .porque, i00mo bem: J>Ondera Leon Donnat; os ho-
me::is que ~udo a prendem a es~erar do Gover-np p:r~em :1 verdadeira.Eidu-

caçao da llberdade, tamhem nao me seduz oi mdlv1.duallsmo spencenano, 
que, restringi.ndo a esphera dessa intervenção, leva as franquias da li"-
berdad.e individua l aos mais f miestos abu sos e perniciosas con.seque.n-· 
cias. 

A concepção moder.na do Estado é bem diveT.sa, o seu fim já não 
é .sómente, ·como _pensava Kant, a seguranÇ!J. do d ireito, mas igualmente 
o desenvolvimento das fa.culdad.es <Ia nação, o a,pe r feigoamento e o aca-
bamento da V'ida della. A acção do IDs1tad9 na vida ·social mod·e1ma é 
mais in tensa e n ecessaria, mas essa ingerençia só p6'de ser benefica den-
tro de limites que a não conveptam em uma tutella absorvente de todos 
os direi:tos e activi1dades indi~-i-d uaes. ·A t en.penda ·d·omi-namte está entre 
ais duas maxlmas: o ne pas trov ,gouv1erner, de D'Aguessau, e o l aisser 
falire, iciisser p·ass0er, do Gournay. , . 

·O -prablema · qas relações do 'indiVi·duo com o· Estado, já o d-isse Don~ 
nat, só p6de encontrar a s ua solução pelo rnethoclo experimental. 

.A ques tão ~ a regu lamentação de tra·balho é uma cla,quellas que, of-
fer ecendo um a.spe'0to im11or't>wte de utilidad e socia l, ca•rece de ser rei,ol-
vida .com ,prude·nc i.a, seni -ex.cessivq vigor, q.ue produziu effeitos contra-
pl'Ddtwen:tes, para ev]tar o r ésultado que Spencer receiava - o de ·que 
a erreg'imentação, inva,dindo a .sociedade, ·cl e t errriine ·uma regulamentação 
minuciosa d·a conducta, absoí·vendo por essa fórma os d ireitos do indi-
vidu0, qu e a lei .não crea, por.que exis·tem mesmo fóra de toda autori -
daj e . lega\, ·como condições ess·enciaes da .pro,pri·a vida humana. . 

li:' ind·is·cutivel que a causa da Hmitação das horas de trabalho ga~ 
nlla te.rreno na rriaior .parte dos paiz·es da Euro,pa e da America. 

Essa limitação, accentúa Paul Pie, é energicarri·ente .reclariiad~ pe. 
los socialistas, como iJelos economistas mai,, autorizaôos, não' suspeites 
destas idéas. 



.. A v·elha doutri.na que sustentava ser essa limitação uma vio la ção da 
Hberda~ e dos contractos·, v.ae cedendo togar á theoria d·e que a inter-
ve,nção do Estado v isa restabelecer a igualda.d.e das condições entre pa-
trões e operarios,' evita.ndo que est es, quando obrig·am os seus 13erv iços, 
o façam spb a le i das n·ecessidaides immecliatas. 

i,; a n ecessidad e · dessa limitação nas · s·odedadés modern as se vae 
impon·j o tanto mais, d iz Luiz Martion, quanto a ã irecção do traba lho re-
c.ebe um·a a,pplicação mais completa, p,or.qu e o progresso ' dá arte ' retroga-
C\,ft o artista. · · · · 

Já não . é sómer.•:e sob o p·on:'.o de vist,;, sanJtario e economico que 
à medida da · T-egulament.ação do trabalho, não só <dais . m ·ulheres e 
crianças, •COmO igualmente dos a·dUJtOS, Se tem imposto 'ás }egislações , 
mas itamb em co m.o uma providencia de ord€1JU social :que interessa á vro-
'tecção . das forças ·v ivas da Nação. ' · 

Assim ' o comprehenderarn •O.s legislações mais adiantadas: na · Fran~ 
ça, ina Austria., .na ·Hungri~ , n a 1Sllissa, nos ~stados-Uni·cl os e e.m ou-
tros, a duração das hor.a.s de t!'aba.lho <é ·!'imitada, e na velha Inglater~ 
ra, si não exist e lei ·positiva sobre o caso, os ·costumes vão supprindo 
a falta de <prescri.pções legaes como a Alleman ha já sé vae amoldando 
á tend•encia mod.erna ·pela consag·ração do d escrunso domin ical. 

O projecto, port a n to, sob o ponto de vi.sta coutrina:rio, sBria accei-
tavel, si a ConsU.tuição Ji',ederal .conferisse ao •Congresso competencia 
parei legislar a r espeito, o qu e me 1parece i.mmst emtav.e!. 

•Funda-se, é ve!'dadé, por nina inte11pretação extensiv:t , e2sa com-
petencia no § 23 do art. 34 da nossa lei basi·ca, •que não 'póde abran-. 
ger a especie , mesmo q ue seja ella reputada, CQlllO .se a1lega , assumpto · 
-de ·füreito civil. 

O p 'l'ecei to co.nsitituciop.al apon t a,do não pód~ ter a elasticidade que 
se lhe· •pretende e11npr estar, porq'll•e, si assim fôra , a competernC'ia dos 
poder-es. locaes fi.cari•a anm•i•quiJ.ada e absorvida a propr.ia a utonomia a,d·C 
ministrativ·a do.s Estados. 

'!E' ce1'to que a materia ·d<l proji>cto interessa i:ndfrectamen te fus 
r elações duridicas entr e pruti:õ-es e operarios. - _0bjectos d:o contracto de 
locação •do serv'ço - mas, .por outro, cump!'B obseT.var •qu e 'ªs leis 
Çesé;i, natureza .prendem-se ma;is ás .condiçõ.e.s regiona;es, •que variâ1ll' 
de Estado ·a Estado, e não pod·em quadrar, como judiciosam ente pon-
dera iJ . Ba.rbalho, a 'llm ,paiz tão vasto, onde as péculiari-dades Ioc&es 
tanto rdiversificam. 

No . ·regímen transado, letis n;>laneada§ por um só moLde para re-
. g uiar a ilocação de serviços foram p romulgadas, e toda s m a l ex€cuta-

d:as, como i•ní'rucUferas •teem ·s ido as rtentativas no actual para r·egular 
o •a.ssumpto. · 

E' por isso >que, ·pondera com .pro.fundo acerto o notavel ·cO:nstftuc 
ciona.fi:sta, si a União não pód•e est ar fazendo leis geographicas, pre- . 
f erivel ê que os interesses locaes ·seja m 'r egulados •por aqúélles à q·u em 
especialmente tocam. ' 
· J 1á havia . assim comprehenfüdo o Governo Provisorlo, q1,1ÍIJndo. ex .. 

·prediu o decreto n. 2'13 a.e 22 dB fevereiro •de 1890, revogando todas 
as leis . relativas a;o contrac'to de serviço agrícola .e recon·h ecendo a 
c9mpetenqja do·~ · Estados ·para •legislar . sobre essa materia, em seu . 
t erritorio.. · 

· E tal ê a opiniã.o dor énin ente 1sr. Clovi.s. Hevilruqu a, em .sua im-
portam te· obra D~r.e,;;to lias . o '{Jrigaçõ.es ('§ · r3·4, pag . •3•5•2) e . •quamdo, .. á . •Pa-
'gina·s 3'71, diz: . «0 direito civil ·apenas ina.i'ca . os für.eitos esse:nç iaes do 
locador e do · loca1ario .. os :detalhes são_ executaJdos, ,m,a:ioinne ' rrJestfi mate-_ 
~ia. que . dev·e •ser r.egU!;.\da por l ej·~ reg;ionaes». 



•Tal é o .systema do direito americano, no. qual toca .aos diversos 
Est&.dos da União p•rover sobre a es•pecie, tendo cada um o seu regi-
men especial, e si ma Suissa <é .uniforme e ger.al, é ·sitn, em v.rtude de 
clausula éxproosa da Constituição, que, no seu art. 3·4, reservou para 
a Ufüão o direito de estatuir prescripções sobTe a duração do <trabalho 
e prqtecção aos oper.ario.s. · · 

.Aliil.s, Dubs, criticando essa centralização ·admi~istrativa, pensa 
que :J:a1 conquista tem unia importarióa momentamea e ;pód-e. leva r â tu-
tella. (Droit Publ. Fed. pag. 198). 

1Si .nos ·demais ·pai'<es tal competencia é do poder, central, isso ·se 
justifica p.ela natureza do regimen de cada um deHes . 

.E' evid·ente; pois, •que, considera-da como m edida (\a esphera do . di-
reito -civil, a coinpetenci-a fed-eral- não se comprehende. 

éomo rned:ida de direito publico, a co.mpeten.cia dÓ pod-er federal 
é ainda menos sustentavel: a . regulamentação do tralbalho ·é materia 
per.t'.neBte á funcção do ppder de :policia, que cabe aos Estadoo, por 
força da .autonçimia .. ll!dmin-i-strativa qu·e a Ccmstituição' lhe outorga. 

As.sim .a doutrina 1Cooley: (Pr1inc. of Gonst. Laiv. pcig. 69). 
0 poder dos· .Es·tados para proteger a vi·da, a riqueza e a proprie-

dade de seus cida·dãos e .pves-ervar "' boa ordem e a 'moral publica ê 
um poder que, originariamente e s·empre, pertence aos Estados e não 
póc!le por -elle ser outorgado á Un'ão. 1 

1E' a mesma a opi.nião de Barbalho no seguinte commentario: -
ccfes restricções im•poi;itas •â libend!,Lde de ;tra:bal.Jho, fundadas na maxi-
ma juri.di.ca - s1<c utié~·e tua est aUoou-m non laedas - fund·a!Il-se no 
poc,ler de policia ·que t eem os Estados». 

Ainda escr~ve Louis Ma11tin, (Legls!. Indust. ·pcig. 4-.52) : .Prohi-
bipdo ·o patrão d.e empregar o obreiro a ·lem de certo numero de Ílor.as, 
o J.egislador inf.e-rv.em curno encarregado de ·manter e fazer respeitar 
·por toda parte os pr1ncip·ios · geraes de hygiene, appliçavei-s â policia 
das fabricas. 

E Cavagnary, tratando da adtn'mistração 'interna, enquadi'a na 
parte relativa â policia sanitaria, a hy,giene indtisltrial, aquella que vhsa 
a tutella .e vigilancia hygi·enica do trabalho das fabri.cas, officinas, et-c., 
affir.manc'lo, além do mais, •que o Estado . -pód·e exerci~ar a sua acção 
sobre a riqueza publica por me'io de dis·p@sições· de policia, tendentes 
a regular o desenvolvimento normal d-e' cada ind•ustria. ( Science de 
.A\dmWi1iS<traJtion, pag . 40.) 

.Basta partir 1da ve!-ha ·noção de poUci-a admini:stl'ativa, que os mais 
l!-balfzados tratad·istas definem como o poder do Estado para velar 
1pe!Os -progressos da induskia, da moral, pela felicida d·e e socego geral, 
para se compr.ehender que, em um regimen de descentra-lização, como 
o . nosso, essa funcção não 'Poderia ser confe'l'lda senão aos Estados. 
Tpda prop1'i-edade e todos os demais direitos, dehltro da jul'i.sdicção do 
Estado, diz Cooley, são sujeitos á regulamentação e re.stricçõ·es do po-
d·er da policia, que a este ·i·ncumbe. 

rO q:irojeato, portruita; invade a ·esphera de acÇão dos poderes lo-
caes.; se·ri-a uma lei inopel'ativa, ,pe1a incompetencia do poder que a de-
cretou . . 

!Mas, •quando o Congresso •Se r eputasse competente para legislar a -
i•espei to, contrariando o espírito e a lettr a constitucional, parec'ia · mais 
u-ftl e. pra,tico regular o trabalho em geral, não só aque!Je rela.tivo ao 
éommer{)i6, coino a todos os •ramos da industria humana, consrtituindo-
se as'sirh um corpo de legislação completa e safüifactoria. · 

Co.rp o ,caracter restricto que a.presenta, o projecto não me ,parece 
acceitaver sinão como ''ponto de partida para providencias mais amplas. 

Jll-f!l seus detalhes, o ·proJecto enceTl'a füspositivós inconstituciq-

• 
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naes, uns, e inconvenient~, outrrYB, e não :pode1-á ser ádoptado · sem 
.uma modificação radical que 'expurgue os seus a.e.feitos . 

. Para mostrar o acerto d.esta proposição, basta ap9nrtar, entré ou-
tros: o art. 5°, q·ue evid·entemente cogita· de materi.a pertinente a pos-
turas munici.paes; o a-rt. 7° rque, ·dd.spondo sobre processo, infringe o 
.arrt. 34, n. 23 da .Constituição, e o 8• . que, Lmvondo attribu içõe)> a func-
c'.onarios estaduaes, se OJOpõe d:e modo ex·presso ao que dispõe -0 artigo 
7°, § 3•, da mesma Constituição. · 

Uma criti-ca mai.s ampla e minuciosa do ·projecto revelaria que el-
de, descendo, ·c-0m-0 faz, á pr-0videncia de detalhes, que evidentemente 
escapam á ·acção do Poder Legislativo Federal seria ·de execução qua-
si impraticav.el no paiz, attentas a diversidade de condiçõe·s mesologi-
cas de cada circumscripção administrativa da Republica e .a impossi-
bilidade, quasi absoluta, de uma fiscalização segura .p·ara garantir a 
effectiv.i·dade da lei. Si oh.a necessidade de regular -0 trabalho, em - suas 
diversais mod•ali·dad.es, nas grandes cidades, melhor será que o façam 
üs ,poderes lOCi!-eS, enn ·contacto ma's 1mmedi'1:to e •fürect-0 com as mecessi-
d.ad-es e condições ilo meio. Assim já. foi feifo pelo Conselho Municipal 
desta Capital, embora d•e mo.ao incompleto, por haver apenas .cogitado 
da -regu}amentação do ltrabailho no commerdo e assim teem procedido 
variais administrações locaes d.a RepubJi.ca. O pensamento que . inspirou 
o projecto é humanitario elevado e merece acolhimento -pelos ·poderes 
competentes ; ao Congresso, entretanto, é que não cabe converter em 
lei .a providencia que elle cons'.gna, sem ferior a Constituição, pe1'tur-
bando . a vida autonomica dos Est&dos e desvirtuando a essencia do 
proprio regimen federa•tivo. · 

Por estes motivos, sem embargo do apreço que merece o operoso 
aiutor do .projecto, a 1Coninndssão de Justiça ·pensa ·que este dev·e ser o·e-
jeitado :pela Camara. 

N ·ic'cinor cio Nasciménto - Sou contr.a:rio ao prolecto corno está re-
digido. 

Não póde a Uniã.o transferir aos Estados as · terras . devolutas, 
marg:naes ou 1não d·e -rios, pela simples razão 1perempt-01'ia de que 

Yoto do 
não temos sobre ta·es terras nenhum senhorio, n&o 
lhes pód·e transferir o rlominio. 

S1•. Nicanor do 
Nascilmento 

..A regra constitucional, decorreu te não só do 
texto legal c<imo do espkito systemattco do regí-
men federativo qual · o adoptamos, é que as ter-

ras dos Estados lhes pertencem como domin'io pr.ivado. 
A Constituição abre as excepções expres·sas que -incluem O·s casos 

do a1·t. 63, do Pacto F -ederal, isto é, porções do territorio estadual 
indispensaveis á defesa das fronteiras, ás foritificações, con9trucções 
m·'·litaFes .:e ·estradas de .ferro federaes. . 

Fóra <'lestas limitadissimas excepções, da do terri'torio do planalto 
central de:stimtdo a futura e ·im.provavel ·ca;pÚal e da faixa que vein 
cintar as fronteiras, todo o t -erritorjo, mesmo as ribeirinhas accresci-
da.s- ainda em rios .inter-estaduaes navegaveis, pertencem aos Estados: 

Quanto não está no dominio particular dos cidadãos e não fica 
enc.erra·do nas ecepções expressas a1Jtribútivas de porções ou faJixas 
de terras á União...:....ê constitucionaHnente ·pertencentes aos Estados. 

Nem é d;;rrogativa deste .pi-i-ncipio a competenCia da Legislatura 
Federal para legislar sobr·e · os rios que banhem mais de um IDstado 
ou se estendam a _territor'.os estrangei-ros (-art. 34 n. 6 da Constituição 

· Fed-eral), pois ahi só s0 'trata da navegação ·e regulal-.a de modo .a 
bem servir os interesses nacionaes, nada impJ.i.cando com a proprieda-



:d-e terrltoria.l nem sendo ind-ispensavel para tal regulairnentação a pos-
se das margens; gue só a agua e seu leitp interessam á navegação. 

Nada interessa á questão - salvo c0<mo iU.ustração ·· meramen1ie 
'hi.storioa ·- o estudo. dos doutores do Im;:ierio Unirtlvrio, já que o re-
gim!en federal alterou-lhe· radicalmente ·a bas·e: antes, a regra era que 
as 'terras · devolutas pertenciam ao Imperio, e:ioceptu<ádas as que este 
cefüa ás provincias; hqje, o .que ·era exoepção é a Feg-nt (al"t·s. -1°., 2° 

_e 3,0 ) e o que era regra constit'.-'e a <ix·cepç·ão expressa. . · 
Desrt'airte o que era elemento !'!·e inte·rpretação sY•stematica da le-

.gislação imper.jal pão tem .applicaçã;o ito direito rel(lublic;t.no edificado 
sobre outFO regimen. 

iNem validez tem mais a legislação ord·i·naria do 1mperio s0bre a 
- ma~~ria, no que diz respeito a concess©es territoriae~ ás prôvindas se-
.não no que já se eonstituiraan direitos in.dividuaes, no q·ue ·se inte-
groµ a propriedade privada ou dos Es·tados (de cafia Estado) ou de 
pariticulares. - · 

Tudo o mais obedece á regra constitucional, revogadas e obsoleta·s .. 
as disposições contrarias. 

Desnecessarió _s·eria legislar sobre a materi.a, mas como a jurispru-
denda sempre cla)l·dicante dos tr.ibunaes feder·aes tem leva.do a: in-
segurança ao dior.eito, urge restauraJ-o ·em bases solid·as, reaJ.iz.ando a 
mate,rja constitucional em fónmas Ol'dinarfas. 

rNão acceito a fornnula do projeoto porque contém grave erro de 
direito· .constitucional aggress.ivo dq· regímen fede!'ll.l como demonstrei; 
'mas pro.ponho que o projecto seja substit_uido pelo seguinte: 

O Congresso Nacional de>:!reta: 

,Art. i:o -ConÜnuam a pertencer a·o -dominio dos Esta.dos t<>dos os 
terr<inos ma;rginaes dos rios :rm)J'licos, mesmo os q,ue hanhem mais d<i 
um Esta;do e sejam navegavefs, ·bem como . os que lhe !forem aocrésci-
dos naturalmen~e, salvas as necessi<dades da ·navegação. 

§ 1. 0 Exceptuam-se os dos I'ios •que limitam o Brazil com o estra n-
geiro necessarios á defe•sa nacicmal. 

§ 2. 0 Quando o -rio fôr <livLspr.io de Estad.os, cada margem e a.c-
c r escid-0s pertencem ao Estado em cujo rterritorio estão. 

Art. 2. 0 · Revogam-se as a.ispos'ções ~m contrario. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fi-cann tronsfel'idos para o dominio privadÓ do:s Estados 
9S tel'l.'enos reservados para; a servi.dão publica nas margens dos rios 

. - pll'bHcos, bem' como os que lh rn for·e:n accresc'dos' . 
P .i•oject'o Oarnei- natural ou artificialmente. 

ro de Reze'l1de Paragrapho unico. Exccptuam-se os teri-eno3 
reservaidos e accrescWos existentes nas margens 

do-s rios riavegaveis que baoThem mais de .um;i. E]staid·o ou se_ e·s.tendam a 
territorios estrangehxis. 

:Art. 2.• Revogam-se as d-isposições em contrario . 

. . ,f;la:la dfyS sessões, 2'5 aé ixgosto de 1911. - Oarnelro d:e Rezerndç, . 
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.R;EVOGAÇÃO DOS ARTS. 3.º• 4°, PAiRAGRvWHO UNICO, E 8° DO. 
D!EÇR1ETO N. 1.64~, D~ 7 OE JANEIHO_ DE 190.7 

A Commissão de Constituição e Justiça, por motivos de ordem e Camara 
.seguran9a iPUb!icas, submette á consideração da Camara o seguinte 
proJe.c.to de lei : (.*) 

O Congr.esso NflJCional decreta,: 
Artigo unié o. Fi-oam revoga,d,.s os arts. 3°, 4°, paragrapho unico 

e So d•o .decreto n . 1. 6·41, de 7 de janeiro del 9 07 .. ·-- · 
·sala das ·Coinmíssões, .2 O de novembro d·e 1'91,2. :-- ·8unha_.~ruchado. 

Ado1pho Gordo, relator : ..:..... 'Pores de Carv·alho. - Carlos MàX-imilia-
no, venci.do quanto á ·su,ppressão da lettra a do art. 3°. - Afranio de----
Mello Franco, com úm substitutivo •em separado. - iPorto Sobrinho, -,.___ 
·d·e accô1•do c9m o voto do Sr. Mello Franco. 

Substitut~vo 

O Congnes·so Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Não pôde ser ex.pu1so -Oo territorio naicio•nal o •estrangeiro 

•que; tendo m a is de cinco annos continuos de o·esMencia na Republica, 
fQr éasa;do com mulher brasHeira, .não estando ·desq.uitado ou tiv·er filho 
•br-a:siJ.eiro, ainda que d·e matrimo.nio com mulher estrangeira. 

Art . 2. 0 Na faculda,de concedhi'a ao Poder .E00ecutivo para impedir 
a entrada no territorio nacional a to-do estra,ngeiro, cujos anteced·entes 
a~1torizem essa medida, só não se incl.uem os q:ue, estando nas condi-
ções do artigo antecectent~, se tiv•erem retirrudo da Republica tempora-
riamente. 

Art. 3. 0 Qualq-µer que seja o motivo da ex;pulsão, haveria recurso 
do acto respectivo 1pa.ra o proí)rio poder ·que Q exip1ediu .· 

Art. 4.° Fica irevo.gado o art. 3° ; par·ag.rapho •Uniico do art . 4°; 
art. S 0 , s•eg.unda parte, e parag•rapho unico dü art. 8°, tO"düs do decreto 
legüsla tivo n. 1'. 6'41, d•e 7 de ja,neiro de 190'7, e as mais disposições em 
contrario . 

Sa1a elas Commiss·ões, 20 de novemb.ro de 1·9l•2. - .Af.rán1o de Mello 
Fra;nco, relator. - :Porto •So.bri•nho. 

A Commissão de Constituição e Just iça, tend·o· examina;do as emen- / 
da.s q~e em 3ª -discussão foram offerecidas ao projecto n. 4193, do cor-
rente anno, que revo.ga o art. .3°, o .parag1'8Jp1ho .unico. do art. -4'º e ·o 
art. 8° do decreto n. L641, é!<e 7 de janeiro de 1907, é d·e parecer que 
devem ·ser rejeitadas, peios motivos q.ue 1pas.sa a expôr: 

N. l - Supprima-se -o art. 2° da lei n. 1.-641, de ·7 de janeiTo de 
190·7 . 

.Sala d·as sessões, 29 de n ov.embro de 1912. - Cefsb ·Bayma . 
O art 2° do decreto n. l.6'41, de 7 de janeiro de 1907, que a emenda. 

manda supP'r.imir, autoriza a expulsão <los estrangeiros cond·emnados 
o·u P·rooos·sados pelos trfüu.naes •estran.geiros por crimes ou deJi.ctos <l'e-
p.atureza eommum, os condemn8Jdos, duas vezes, pelo menos, · por· cri-
mes ou ·d·e!ictos da mesma .natureza, pelos tribunaes brasileiros, bem 
como os vag.a;bundos, os mendigos e os que commet.te-rem ·o -.J'enocinio. 

( *) Pairecr.r n. 493 . 
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Sendo crimes communs, no dizer de P . Bueno, os crimes não só 
gTaves, mas que aior seu ,caract,er immoral a tacam e off.endem a justiQa 
·Liniv~rsal, o dii-ei1to ela .bumánidaa:e e a l·ei das · gente s (Dr. Int .. . n. '325), 
e sen.do, póÍ" " i,s.so, os !autores 1'cl•e taes cr·imes pessoas· perjgosas, cuja 
presen9a •no territ{)rio d·o ,pai.z é de natureza a comprometter a s·egurança. 
P<Ublica : é eviêlente que o· Pocl·er Executivo •não .põcle 1 ·deixar • ele ter o· 
-dire-ito ele .expuls al-os; quan·do estr1l!Ilg"eiro. 1 . 

A J.ei belga de 12 'd1e fevereiro de 1897 a utoriza no a1·t . 1° a . ex-
pulsão ªº estr an geiro processado ou . eo.m'l·emnado em paiz .estrangeiro 
»PCn; crimes ou ' d1eHctos ·que- dão ··1ogM' -á · extradi-cção; · i illentica disposi-, 
ção consagra o art. 7°~ da 'lei ·<!lo Lmcemburgo, 'Cl·e 30 d·e d•ezembro de 
1'8 93; à . lef"aiÍgentina ,1e' 23 ' de '-novembro d·e 1•90·2 füs·põe n0 art. 1° que 

_ _oL: .PÕd"é1: - Executivo po'derá ord.enar ru sahida do territorio da , Na ção a 
::------c-l:o·c1·o e•stran·geiro que · hruia sido condemnaclo ou co·ntr.a , qu em ·haja pro-

C,esSo inovi!do .por tri1b~·niaes estraingei.ros po,r. C•Ti 1mes o·u deUctos com~ 
·muns; a l·ei dos Estados Unklos da America · do., Norte de 2,0 de Dev.e-
Teiro çle 1907 determina no art. 2° que .poderão ser recusa:C:·os (·e por 
isso mesmo expulsos) os estrange\f{)s "con:demnados por felony ou por 
-crim1e ou d·elict o que r eveJ.e torpez.a moral ou conve•nci-dos ele haverem 
com'metticl.o factos semel·hantes; a lei ingleza de 11 de agosto de 19 05 
lC:·ispõé no ·art. • 3° que IPO <il ei·á ser expulso. o estrang,eiro, eo.ncle1imado por 
fel'ony miscle1nean:aiw ou por .qua1q uer ou,tra inf,racção ciue (l,ê Jogar . a 
iihsão; '.a Jet · italiana, de 30 de dunho a.e 1 118·819 autor·i~ :;t no art, . . 9q a e.x -
J!Ulsão de ·todo es•trangeÍll© 1 COn1demnado por · d·eJicto . p. a . S,uiSS~ , t 3rmbem 
Perrhitte ·éssa exiw1ulsão 1 "alars Tnê11i e :qu)iw,i trcr,it,é 1vas.se cltveo F Etat don.t 
Bs 1 'ess·o1'tisse4~, cleclare4·ait qiie .les étrcmge.rs, s ei·pnA ,trcii,tés_ , dai.is chaque 
·éaiiton siw ,. ze ' rnême ,píed qiie Ves resso,j)t-es~ç,nts. ,el es wwt·i·es cwntfons" . 
·{1C!Jantre J , . 1d u ·(jj.r . ·i.nt. pr., pag-. 980) . .. '" 

Outros paizes·, · como a •França - e a Allemam.J1~. po·C:·em iixpuJ.sa'l' 
quaesquer estrangeiros sempre que entend•am conv·eniente, serid•o .·a ·' ex-
pulsão mera medi.da el e poli-eia, e não emuneraii·do a \'ei e' as suas causas. 

E', outrosi-m, evi-d.ente, que º' Poder ' Executivo de'vé t e-r · a faculd ade 
l':-.e ·ex·pulsar 'OS ",,ag.abundos, os, m e:p.digos ' e · ~s · que S'e entregam ao tra-
f ico de oafPeais. r , , , · 

Va:rias legislações estabelecendo as causas 
1:ee-m d.i•Srposjção identica á ·Çto ,, n. , 3 do art . 

1para a expulsão, co:ii-
20 do ref~r.ido decreto 

n. 1.1641. , 
Ponderou m uito bem a Commissão ae' L egis.Jação e ' J·ustiça ' do Sil-

-na!C:•o: «'Ü .pruiz• mão é . . destina;clo a receiber ps estropiados, vag·ahunclos e 
mendigos . das quatrn .• p,artes {j.Q munpç. e .es,tâ. .I)fl- sua )egi t \ma1'acção de-
fensiva, livrando"se da <'.)arga .e (leqJOa,ndo que permaneça ' onde foi gerada." 

G. " Ca;n1so enumer·a,nclq ·Os estr•a,ngeiros .que con si.cJ e.r'a pe.rigosos á 
{)rdem pu:b'J.i.c;a .e devem ser expulsos, transcreve a s egilin~ e 'pag.ina ele 
Raneneti: · ' ' ' 

• Q0) · "Oziosi e vag.abondi, <lioé. quelli che Yalidi a l lavoro e privi di 
mezzi di sussi;;tenza, vivono senza eser·citar.j a lcün .rn,estiere e i>rofes-
sione e vagano di L'Uo.go in luogo . ..s-enza .uno scapo lecito ·d·eterminaif:o : 
Jiercihé lo S1tatb •n.on é , ~enuto a s'.u;pporta r e 'u peso degli sfranl.ere che 
-V·engano .senza mezzi di sussistenza e senza vol'ant á 'a l !avaro.·\> 
·. '2°)i Mendiieanti, g ia·cp.hé '1a 'mi.Seria e il õi.SOkno sh11b 1e caus·e t piü 
forti ohe determinano n delitt~ ,12/d in~lt.ra la rhen clicitá cliffonde nel p0-
"j)Olo ·la tr.iste , pr.opensione :;i.Íl',oz.io eÇI.· al 'vagabondagg.i. » ' ,Cll dirit. ' '<!l'i 
expurs ,l, 1pa;g. 123.) : 1 ( 11 .1· 1 

Revogar o art. 2° da lei em v.i.gor é toinar "o ri6'ssi:J l;>a:iz um 'awlo 
de crimino1s'Os, 11-e mendigos, de va.gaburidos e de !caft~iis. 
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«A cada paiz a sua miser ia e a sua canaNla», diz muito bem Char-
fles Turgeon. . ~ ( t1···,.1rf .: ·pi · ! 
.·i_·J ) :;I J u ~. t ). ai i J ! l ·1 lJ ·1 ~ 1f _;· "'> i . 'n r ·1 ir·H .; i 

i( , )ll• j(1 

N . 2 - Substitua-se o art. 3° ,por este: 
Não ip6de ·sei· expulso : .. - 1 , ;i· 1 - ) i iit : _,· 11 ) )C ~>- 11 ' L 

t .n ia,);r o l 1 :edtfaii.geir8 '· HJí 1:1~7'i.*,~5\ó .. ~- y~\~_b 1E?I·tfp~'l',, p~H -; doµi~cUio .no 1 pai.~ r ; . ~ i :- 1 

b) o estrangeiro 'casa·d-o ºR\n }ll)llh,ei;i ·braF;ileira, r; de.; quem ., tem L um 
~u t_m.1aiS1 .·'fill~ ·0~ 1 .i:i .4~9~·~·p:~ ·'.~

1

b1
1

/Bf~~r . cJur1a;n~~·.· ~11:;1 r;esi1tjltenci·a ·no 1p á..jz; • 

~~~~d~~~ JtJtatJ~~~r: ~?.~;.~kiÍ1s~-~~ ·~c:1~ 'a~~~-n~.µ~~~º~bi:~s~~~~~~~:~.~ ·-~~1~ ~ 
.. -~üéHr ~aJhi 1 .ci!e' 'umi{ 1rdUnflir~

111

P.erni.a~~nt~ ·. -~ 1 • J , ,.:··,·.,i. ·; ', 11 li• • 1:· :L .' t ~ ·, · 1 
l 11 t1:::.lestâbll11éÇâ1-:.!:fe o ·~~:.t.1 • 1 •

1

18
1

~ ·., · ,: 11 .: 1 ,~ 11 1.::1 1 , 1~• .. ~( ,\ ') 1 i. 1 ,, ) ; ) 1 r. )' ... 
.-1t) 1Sal~1 áás sess1õ1es,' ·219i1: d({ .. riovreàn.bl)o. ·,.ae 1l9.;t2 .. 1- ,João1(0haveS 'F ... 1 ·~ t • > 
Ji 1 ri 'Es'.S'á. r ~~rrl,ehd·dt.t, 

1 
~Ín 1s ~~ ,. .PTi~·f?i~a 1 t ~P"~F-te;1111,rev>rod:uZ ; 1a:s ' i·dis.p <Jsições ~ 'C~'()' 

iart . . 2.o da lei d~ 12 
1
d re f~yer,e~r91 Ide> f~8~~17J '" el!,lr 1 '{f~qr .-.!!ª 1 \J?·~lgi·c.a;._ O .. art 19 

,d'w1'1eir ·liollandeza "de .1•3 ' He '. agos~o . de ,18,49 pro.l;l,i<b,e , a ,e«·Pt\lsão ·d9",es,- r 
·tt·.a:nígeii'o "estaJtiel'elcJi.r:io ' mó 1 R'kifib, qu.e é .o;d foi · cas~Ç\o com, •nacional e·1 da: . 
qual teve um ou ma:is ('iÍJú)~' 1 'has'cÍd~s ,~n~ .'i-rolià'n,aà, ., 1 ;; • : "' r ! .. 1 ' 
i.i·' 1 .&r=1 11é.k.islà9õ-e·~ 1.i.do1s{l oirt1~q~i 11 b,0V\~>s:. ,par·~iJ:, ep1 1"q~1a~i 1 ~u~ ,totauç1 aid·e, j 

- · . '\ / • 1 •l •, ' ) f 1 lf , • J . ,J. , !(Íf :J Ili > '< 1. fT•-
·nab "cont·e~ 'e!:!sa;s . ~· ~rsf,l'f.cX91~-flir 1 n 1 1: i:r · 1 .111:;11 (. , "' 1 1. , ' 

.e ! 
11E~'. ~.~·1~nçd, ,8;' ., lei,,~~ ' ~ f·~·e 1 , qpz~,n;i~l:fft<? i pe 1 f814.9,ii a;u·toil"~ za 1 o '1Uinistro ,do ~ 

inteTior· 'a ' le:iopulsarl· e a . ·faze,r: sahir . ünmediatamente , ~lo r terxito.rio, , por 
·Simp1ésít.i :ôi~d .ic1~ ,i ,a.e ' r Poii~id: '.o'' :es.trruiÍg:6ir~ 1q~e :.a.hi )~steja ·i··~·e · waissaig~enl'
. 0~1 1 qlle ~ tt&n11.à11 bhtia.Q 1~ut~.~izJ~Çã'.ô ,~à.ra 'fi?i;·~Fl· ~~,~1 '<:1'9miç.Jl1o. eiu; R1:anç~ séin t _ 
·:f~$11ti·i·c°ÇÕ)ê$ 1 1.a.'e ' q•Ü1alq.u'8Í· 1 natÚ~·~za : ·> 6$

1
, 

1
p-rÇ>.p1;io :;;, 11)€1101'€8 nas1Ci·dO§. :-em·..,.-

FraIJ ça, ae .paes estra ngeiros, ~~~dem 11 ~·e'r . ., e~pq_l1s 10-~ .1 •• -::;:::-: ... -:·~--:r 1 1 

' Q trata;do franco-rússo 1'de1 · commercio e · navegação ·ele 1 ·de ·ab'riL ,'Cce. 
J.87'4·) 0stabe[€C€ que :J j (J ! 1 l .l"~) ,\'I) ~ ........ ;. .-· --·-,-:- J·J p~ 

1111
, \, I~- · L ' , 

1 
, : ) ) 

·rei ·· 1 • 1 !~ 1" 'l &s '#ra?ica,iS .'~t1 t R'iis~-it/;f··Í~~'. 1.R1~~s e.s · ~n F1·:a~nce 1JO"u1··ont , 1·e,ci"lJ 
p~f'd&.itk9rv.~d,,1 .e1í'.; s"e 1 1to~ifofi;ra1h "'~ii!.ix u lois~~ ~?ii.'· vct,.us\J 'çntne:r ,; 11 V'OVCttgB'r! .. · )oU t 
séjo'iw·n er:Jn_toute liberté cl'ans qw~_Jqii~ pqi'tie qiie ce .soit eles (ffri,qitl~s et 
_p-o1íiêssions •·respefét;,fs ·v'Oiir iJ vaiJi•lh" à ' iei•rs dtfwih.s ~' '. us jowtisoI•f, ' ei est 

--effeti_,r . i/Je la mê1n& ' 1Jtfo-tection 1fJ.ite 
1 zl6s1 ncitilhi.cii'iX." '' 1 1

' 
1 

·: ,·. '-< )•~·: 
c<·Mais 0 1.::ia ne si.g:nifie point, diz um escri.ptor, qiJe ni IeS uns' ii.i lei's 

aut_res ni po:u.rront _étre ex,p·ulsés. » . 
\ii"' ~· ~ J Mª:r,ti·ni )- ,r·EXJ\U lS t deS ét'I~ang : ,, ·' :J).rug :~ 18. : r• )~ >• ' •• 
.. 11 \ 1• N~ tA..llem'anha não1· ha l e i 11rulghmã, q.ue reg·ulam·ente', a " exmulS'ão "e \~E$'~ i -7 

'den·cia,,,dbs estr.ang·eifos1l . IDes·d·e ·C:Júê · a ' 1àni1'or-ida.de 'êntende 'qtl.e pôr ' nfo'- ' 
tiv:o àe .. segiuram:ça publica dev.ew •ser' con"'iuzi"dvs " á 'fróntefi·à ·cl e'terriüna'-'' 
dos estrang.et-i·os, ,effa. b,. faz seYn \tE!r «~in attenção a ~u'a' 1 .ida'tle; d ·seú 'sex'ci; ' 
a sua ' situação e o tempo de resiclencia no paiz. , 
·r0 , Tarn:ibem não •fazerri oaquel'las'·'tes'tricçõeii' ás 1egisl'àçõe's àa t Italia, K:l'a 

:\Suissa,,rrdra oI"1g lallierra; {la · !Róuim'artia, d1á; 'Aust.f.ià; 'da fR epub'lica'''ATgen'til!)â' 
·'61}1de J,'vairi:os q0l!lrt ros pi:tiz'es: ) '; ';";tr)ir » : )•.i, 11 :1·1 1 ' ' 1 . 

. -.~·r, \~ 1·pri'?j€1~0 .. ,;d:.e,r·r~~u~~~e~~~ .:s8ti~f ~á . ~~~Pt~:i,~ãq 1-dê,1 

1J~~~.a:ng~ÍrOs; . Efl~PR~~ 
:rad·o" 1pe·fü ' Ln1">t1tuto dio1 ' iDireito Tnternac10nal, 1 em Genebra, em i :S92., , re-
. càn;iielie!ri•aH .éi '1cl!iie'ifo_ raia ' ht>i'iisãó/ hxttadtdinar·iai. e' ü:i-'dinqxia ' i!<~~bell:\ fijã·o~ 
·est'a:b'é1eb·4 1 ~·iJ\i-enas restri·c'dõb t\' üii:üfà-se á: 'u(;c1arrur- Hb 'a~t '. ' 4.i, que: ;.. , ' 

fi''(''ij 1pf~'l1~ fi 1.J f l!H';J !!fl ,(\:"\ :'\ l')I!~· 1• l•l';I 11.t•[ ! 1 • , . ~ 

' ,i fcúTieX,püisi.on •des' :êi·r·amge·b,'s .: !d~n1.'l1ciii~s, 11;'ésvi:Venis oi; ay~nt i;;i '.JJai~i~: 1 
' j i i' r · 1 1 J eJ. ''1 d r1, f '"'ll! ' 1 l1 t.1 • l ! ' ll J i • : 1'( "d ·se_ment· rciu rcarhrm.e~be, no "d.oit êur·e pronom·c!ée. que ld·~ mrumêre ~ , 11,l,~ p',(!~, 

tra:~ir, J;a son,~!~illC~, qp,',i'ls ont ~~r .p-a;ns, ,Les .1?,\T , ;d,e 1f:~\lt', 1 El~/1 ,<'!oit.' leuir 
1a!i·sseir' la· ' l i'bel'fé od'usér j s'oit •direct ement, s1 c',·esot ,;poss1ble, s o1t : .par !' en- , 
ttrehiiS~r !ele' tf&t~s · pàr· 1éUX '·bHois'es ' a·e ·it:.bu~~s 1 Ies +.OleS 1

i1ég3.ies·~ :p-0tts .'Üquf-der ~. 
lfí} {:!)hf • f <\\f;) 'l. 'f, 1 )~) rJO!f l (l)j•\'i ' 1 I(': • ) ·l · !l., :, ' ' r li • d l 

: Jf·) (:l\ff) l/I' )J ! ) ; l •1 ,· J •_} ) !/•)(( • !{ ( ' ;. [Ui( .,, ,). l !( ,;'IJ •i' ··' l i '.~H.J 
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leur sitUJa;tion et leurs ·intérêts, tant actifs que passifs, ,sur !e ter-
ritoh'e,,, 

E po-r que os paü;es mruis civi.lizaJd<os do mund.o não adoptaram as 
disposições da lei belga, ireprod.uzidas l!la emenda? 

,- . · 'PoT.que; se o direito de expulsão ·ê inher.ente á sobeTania 1naci•O!nal e 
essencial á s.egurança ·e defeza do Estado, si é absolutamente incontes-
tavel .que ,pôde ser expulso o extrang€ino que, não se conf.orma·ndo corrn 
as reg•ra.s -orfü.narias da '\rida da socied~de que o acolhe, constitue mn ' 
g.rave Rerig"o c-ontra a sua segurança, evic'Lentememte o direH-o d·<i expUil-
são PÓ'de e 1d:eve ser exerc·id'o ·qualquer que seja o temp0 de iresM'enc.ia do· 
extrangeir-o •no pa iz, ·quer seja casado com nacional ou não, e quer tenha . 
.o.u i1ão fiJ.hos na;scidos no mesmo !l)aiz. 

J1á se ponder ou da tribuna que o extran.geko recem-chegado ê me·nos . 
. pernic'i.oso do que o que se acha estabelecido ha algum tempo J:IJO paiz 
e" que já con•)lece a .sua Hngua B fo-rmou 1·e!ações. 

O extrangei ro, embora •casrudb com mulher ·brasHeira d·e quem tem 
um ou mais filhos nasci!cros n:o Bra.sil, é •um .exfrangeir·o e se g.rav.es ~n
teresses de -ordem publica exigem a sua expulsã;o do nosso ter.ritor·io, como. 
medida de segurança so.cial ou poUHca, por que ·não ,p.oderá sei-o? 

A Cornst., pohibka no art. ·69, •§ 5°, consideira ·cidadão bTasi!eiro os. 
exto·angeiros i·esm/emtes no Brasil que, a]ém 1dB serem ·casa<los com brasi-

---..__~eiras o:u de •terem .filhos brasileiros, aqui pos8'1Mirem (/cenis immoveis. Não· 
é""-a estes que• se refere o iJ'I'Oj ecto. . 

':J!lln ~a - segunda parte; a emen:d1a .manda restrubelecer o ·art. 8• do· 
d·em·eto n. L641, d.e 7d'e'°-janei·rê" de 1907, que ipermJtte ao e·xtrrungei·ro ·re-· 
carreT 1>a·ra o .pro.prio ·poder que -01•Cte notL a expulsão ·se ella s·e .fun•dlou 
lll.a di'sposição .a.o art. 1° ou 1para o .Poder J'u.d~cia:rio Fedeiral, quando· 
proceder dio disposto no art. 2°. - _ ,,_ -...... _ 

•Cumpre dis1tinguir entre a l·egitimidade e a IegaljidMe .da exp<Ul.sã'o;~ 
pois. que o P.od·er Jud.iciaori-o pôde conhecer da legaUd·ade., mas nã;o '1dia. -.,~ 
,J;eg.itimidade. 

ccLa fegiti.mité <l'une expiulsiorn, idiz lLe P.oi'1:tev1n, est um ê,zément 
v .cu:iabii., en raprJJO?'t avec les ças iooivWue'ls, ou m~me avec ~es . coin;, 
t iiigena.es, •dhvne situa.'Uon .volitique; ?l?i les t7'1Jb?JAta-ux jwàiciairfi.s, wt• 
a1icu1ne j1W11isdicition adrniwistrative ~te connaissemt dles mo·~vfs d'u,ne ex-
xni.lsirm_: o' wt le d-Om;;aine reserv·é d!it pouvoi?' deooritionnwire. " 

.cdA . expulsão d.o extrang·eiro, diz Lafayette, t€m sempre o 'caraJCJted" 
de uma medida· de policia; ex•p.rime uma necessi<Ctaide JPOUt-ica ou uma.. 
conv·eniencia .aa administraçã;o ; é poi·s, ld'a exclusi-va, ·coonpetencia ido· 
P.od·elr 'Executivo. JOhamar .o iPod.er Jufüciario a intervir oon delibera-
ções taes ·ê 'deseo,nhecer a natureza, a missão e os habitos de um ipbder· 
t'igo.rosamente adstrioto a rd1eci'für as questões pelas normas .das Ioos e· 
1i' fulgar tão sómente da justiça .Wos ac•tós, isto é', da .confo1imidade ou 
lllão : deJ.les com o 1princ-i-pio de direi•to, absolutament·e ·Sem eo.mpetencla. 
paQ'a tomar como elementos de suas •dlecisões motivos :d:e con'\'enle'll!cia, 
de · inteTesse po·hltico' ou de utilidade publica.» (IDir. Int. I, §. 144,. 
llHYta 2• , ) . 

A exP,ulsão, diz /Martini, é uma, medida . de ,policia, tomada em um-
tirt~rnsse •d1e 01~a1em .pubHca ·e pel-o, irec,eio de •um perigo grave: «La ju-
i•iSprude;nce et Ia doctri-n€ sont d'·aocord pouor declarer que J.e •blen ou 
mil fo,nd·ée de la mesuo'e d'expulsion :ne peut êt1•e debattu ou querellé 
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q'Levant une jurisd'icüon ; que, seule l'f.A'dmin-ist·ration est julge des motlfs 
.qui L'ont o·endue necessaire.» (Obr. dt. '.Pag. 1.85; Desjairdins, L'expull!. 
des é'tra:ng. ; ILaferriêre I, pa,g . . 530; Weis, III, pag, 92; 'I'eissier, La. 
.Resp. de la puiss. ·P'llbl. n. 12·9.) 

O art, 35 elo ·referido pr.ojecto 1do Lnstiotuto .do Direito Internacional 
·dispõe que .os 1tribunaes judida1ü.os não ,podeim a,preeiar a -eonducta d!a 
pessoa e nem as cir.c;umstanciais que parecerairn .ao Govemo t-0rnar ne-
·'Cessaria a expulsão . 

.Si o ',Poder .Judiciado não .pôde ·conhecer dos motivos de .uma ex:-
:pulsã:o, é claro que . a lei não •freve 1cc;nsignar um recu:nso .especial paÓ-a 
esse poder. IE, no •caso de ·uma expulsã.o illegal - ou por ter siodlo ld1e-

. terminada por .autoridade incompetent~. ou po•r não ser exúrangeiJ'O . -0 
ex.pulso, ou pela inobserva n.cia .de qualquer formalida•d·e essencial, 1eT\1. 
e He o recurso 'de haib-eas-corpiàs que lhe é gamanti'1to pelo art, .72, § 22, 
da tOonstiwição. 

-B.m J!lr,ança só no caso •d1e illeg·alidadiei da expulsão, é •que ha te-
.curso para os otribunaes c·o·11reccionaes. 

A mai.o:ria dos 'Estad'os e sobretudo a Allemawha, a 1Hespa,nha, a 
Tng.later.ra e .Luxempurgo não permittem aos e:xltrangeiros expulsos ·ois-
cutiJ', peran1te -Os tribunaes, O·S motivos da expulsão. 

•E ·O proprio d'ecreto n . •1 ,.6•41 auto:rizand'O 'O Governo .eX'pulisar o e;x:.' 
trangei.ro {J'll•e, por qualqwe1· motiwo comprometter a segitranç,a naaional 
e a t11anqiiilM;àccde pitblica, ·nega ao expulso o direito .ae recorrer . . ao 
Pofrer J·udiciario. Dlá-lhe apenas 0 direito de reCOl'-l'er pa,ra .o Poder que 
orJoenou a ex.pulsão. Este 'di'reito cabe sempre á 1parte, mesmó que a lei 
não o .declare, .tanto mais não tena.o effeito . suspensivo . 

N'. 3 - SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 493, DE 1912 

Art. 1. 0 A ex·pulsão de extrangeir.os, de parte e d<e todo o t•r-
Titorio :nacio0nal, só teirá lugar nos crusos seguintes: 

a) quivnd-o inconrer em alguns dos ·crimes capitulados no Livro 2°, 
-titulas 1° e 2° do Codigo Penal e o Po(!·er Execuaivo pr~fel'Ü' im;I>ÔJ'-].he 
·a expulsão a sujeitai-o a processo e julgamento .pelos referidos crl- ' 
·:mee; 

b) quando fôr reincidente em crimes ·COmmuns, depo.is de cumprtfras 
.as penas por esses crimes ; · 

ç ) quand.o co.nvencido ·de exer.cer o lenocinio. 
Art. 2. 0 A expulsão do ext•r.rungeiro, com1xehend·Mro no art. 1º da 

lei, será o.rdenada pelo IP.CJ1d1er J'1xecutivo, que expediná o respecti:vo d€'-
-creto di;3.nte das provas (!e qualquer especie que <to.rl}Urem evidente a 
<eriminalidlad-e do ·accusaid'o. 

rO deoreto ide e:iopillsão ser-1he-ha •Communicado, marcan<lo-se-].he 'Um 
-prazo de tres a .30 (lias para recor.rer para o mesmo ·Pod·e.i: Executivo, 
Teourso ·que se11á suspensivo. 

'In•t·erpos to o r.ecurso, poderá p·romover, perante o Juízo Fecreral da 
-secção <le seu •d"OmiciJi.o, a c.ontra-pr.a-v.a das accusações que lhe hou-
verem sido feitas, podendo J"equerer por ·certidão, ao iPoder Execut:lvo, 
·todas as provas e <locumentos existentes ·co1ntra elle. 
· :Para p-r·od,uzir a .pr.ova, mancar-lhe4ha o juiz p·razo razoavel e; ftin-
-das as di!ig·emdas para tal fi:m, ser-lhe-hão as mesma" entregues, dn!dle-
·pendente de traslado, para insh'uir seu cr:eourso que ·SeTiá a·p,resentado ao 
PCJ1d1er JDxecutivo que revoga1'á a expulsão, se verific:;i.r :não havw mo-
otivos 1lara ma:ntel~a. 



280 
~~ " 1J . 1; 1 ~ i 1:/t 1_;~·J1JL :J 1:n l!ilÍ]1:.í.: i:u r. 1 •r ··' ':rJi ; 11!>'Í· 1r11 
.H 11q-. 1d , ü.iV11.~íi q ~;-_:·J ·i:t{ . ih ·ntiJ, ·,it1 · •11. 11•2 11'1 

J:.;._l ~'P:0dená .o:'{P-e>ã'erl E~ecuiti:\.tí, ,ct;:in:o ·1illéüi1cttla ' fci1e 1· Se~·uiança; 1-0ra'dnar 1 a: 
ri.risão ·d:o extramg-eiro que resolver exí)uf~'a'.:r, ·18'e!hl.11 .tqu'e & 1 \int~rii>Ó1si_çã.a·· :a~ 

i rr-8-0urS'ó'1 ~prdaui8: 1 ··6rfen& 'sUS:ti~siv.ó ';!qú'á:iít0 1 .a é1sriã. '}' 11 e• '·~ •·1 
•; ') 

.I:'I). l iNrt !1( 13,o,1 A 1 !~€':iô:PUl.Sã0 1 ' dô1 ~J.eXfránge'wb i~ 1.6blli·periheb.1a.ít(:iid na le\frtirá'. 11 rb 1do 
·,'àrt:d ~º ,, setã11 0.t<d~haíd!à 'tióT ' ·P'or!tari'a!'ldd· ' :M:in1~tro" -do ' iintetio'f, diárite ·aa 

cd11tidão authentica .ae ser rei:nC;i<lente e a 'ª'º ·co\ti.p i·eheri<li<lo"'.ifa l'et--
· ·ltra. t. c; 1 ,'m~ádaJht'ei1 i·IÍlcl uEd·Í1to:J·J.Cêhi:l1< 1a!ss1·Ste:hcih 1 Ct-d 1 ra~C·li~a:d .. o. · · f ; 

1
' í.·: ' 

J.·f1;11 141~t '. 11 .!'4', o <:©H€:X.f'.rah1g1efrb 11.b-OT.p:,prel1efi'.aN!O 1hd~11 .cRsós lf !d ià~ 'l~tftas1··' 1b eir e 
-l!ió <at<t. ''1º t)odei'â' 1a1ent'fo' 11d'o cp:dzb' .ae ·1 tres ' aia.\! \ia "élata d:a ' colnmwii-· 
f\· c.á!ç~o ·1!dio' j1d'é·c·této (de· 1 sdarf eXPuI.sâb, 1 1 T@ó'6·6.:~} ·â:Ô i:iJhi1Z11 FedJe.ra1 1de; 1Sh:t1a -s1e-
i~C·çã,-õf rJ5a:ra' :rfro,ra-1:1 ~ 1'faIS'Í1dái'd'e1J i1dbS t ~mOfivbíS ,f .COntfa' ~lle ~i.hVO.c!acros1•1 11 1 

,u, t 1El'sse 1r eciii1só' &Ei1'á " i'>rbce.ésaíaícl .criil 'rriesma ' fó'rn'l a "' q:üe 'o. ' facuit'i;ldo1
' ao. 

eX>lrangeil'O . CCXmJ?Tehendfdo pa :Jeti·ra a do . referfa'l:o, ar'f l o, 1 ~eÔ!~1b, 1 
PO• 

,.-r~vétfl! I dfS'ci·d:iit:1o '.'..pelóJl j-úiz 1d.t.Ie j"PY)h8ná ' 1Í-'ev;óg·a i1'•a'. : expu1Sã:91 • sel:npí:-e 'Q'.Ue veri-
fi.~r a ausencia de motirvos para !a! 11 tiú~§illá 1.'· 1 <: r. 11 r.irJ · • 1·••

1 
i 1

-'; 

:; •'· ,· Wrf ·5!0 iA 1éx:pt1ólsã:6! "será 's1eilipr~ 'in.CiivM1&a:1 é·· a sua' :i.ntr~aç1io seTlâ 
.. L f~it8.-1' Bb'ín1 -as::'schei'hih-zaia.iéi'es c .tjué1 •· ga~a!íitam1 1d 1 dii-·Bit.Ó'·1a6 1'recU.rSo, def.endo. 

o in<l-ividu·o que ·li ' hll:Je.ber1.-l•assigliaí· ' à " res.'ii'ectiv'a ; in'timaçã;ó''.ná: qual 
· • oorist'ai'Mi>JliJ ' -as·sign'aÇãid .ao 'lp.r:ázJ ·.r'.P'ilia 1d "r ecurso ' de '"que tr'à:ta a lei. 
H " 1:Aert; 1;'6·.'º" 'Na'· CapibÜ· IFe'B>é'rài' ali'execuÇão l1à.os " <l.il'crert'{)s ···de'· 'expulsão· 
e 1sei1ft ' ·re1tá 'peló ' ~h\Ífe «a.e·· Fo'licial' 'e ·!nos',. Estaja«is •\.pe'Uà's°"' re$p'ec'ti'vos · Go-
P.>~ernds\ '' quairtid'a ia ·1.:mesma' tiv er 1 ísril10· poi· '' éstes 'r~1qlüsitM.á' e ' .n'ds ·\demais· 
L6.Mos/1bb'SérV·3.iCia•:ii ' 1 ew:fstit~iç:ruo, ' :á1.rlt! 70~ · irL ~ · .1 '1 · t , ·' ' 1' 1•11 · 1! , 

Arrt. 7·.o iN·ão 1 ip'ó'de''' sei' 1 ' expu~'so ·o 'el<trin'.geir8 ' éasa:do "·c'o:m ' i:nuli\.Qr 
brasileira, nem •pai ou mãi de filhos bTasilekos. 

A.rt. 8. 0 O e:>.....t:J.·angeiro que viola:r o decreto iae s .. ua ex.pulsão s.erá 
i:runido ·c·Õi:t{' 1a fpénà? cLe ·cfuá 'trd· ah'n'os ' !d·e 'in'isãô ' celliilair, " .find~ a qual será 
novamente expulso . 

.. ·i. • A:r.f.;..119. 0.1 1·0 Jâieciet10: 1cre·1 expulsã·0. 1 selr~â. : a: todo' ·o 1·tem1po· rev.og-a>te ii: 
Art. 10. IR.evog-a:iplse · as t.. lilisposi1~ões 1 ~.m <i!ontra1fio"1 1 1: º' i<> , 

,": .. (1 '1 Sfala•·oas:l sessões, •·2·9· ·de ··novembro<; >d:e 1·912 ;. - ."Oorniiw · ilJ,efreftas. 
~ - 1"11- J(H.J!U. 'J' 1!.'i ;', 1• (1, J J 11 · •~! :•:. ºJ' 1 : .': (1 '; j f; ' : t / I • l " ' 1 ; 1f 

.. ! 1 •, 1 !ESte i substiibutiv,o\ ue1nt!'Suas Unhas geraes, Cfíi.spõe :, l ! 1· 1 

·Que poder'á ser expulso ·O eX>trangeiro quando imcorrer em :a>lguml!' 
· " ::d!.o:s<; c1iimes' ' 0a;pit1'1Ua:d'os1 '1!il0 '<:1i:v>ro ' 2•,. Utu l01:ii ' 1° "e , 2.0. do rGofü.go1 iPen.al, ou 

quandio fõr J"einc;dente em cr·i;mes .commu.ns .otlti .. quan1d10 -. com.rencij'lo de· 
e :x::erce.r ó lenocinio; .(1!1 t 1 1i 'i

1 o '.<, "!'.,:', •,! 1 0 1 1 •1, e:' r :·1~J ( 1 

.: 1, "J ,Que do actd ''dá · ex;pulsão ,ihave.i'lá .·recrú.<rs0., · i<lO'm" efferfo suspens!JVo,. 
r'('!uer ivara -0 P.od.er l·Executi;y o ,e·'.quer , parai ·.o uudli·ciario, FedePal. • · 

!.! r. 'iJi Ein",vilsta ,, das,J c·cmsicleraç&es .ant!)r·i011)llelite :f·ei-tas, e seR<lo imMJ-i.festo· 
que os grain:des e eleva1d1os interesses da 1d1e.~eza,, sociail .justifica;m, , a -. ex-
pulsão · -do rextv.angeito· •semp11e , que.~ p\:ir .. . L'J.uaLquer motivo,. ,compRomeiter· 

('. el-Je· _;a ' seg.ur.a~nça,; 1 illacionaJr.; ec 1 a: (·;itraniC!I,uilidrud'e 1.pubHica1, 11ã0, (. exc,J1usitya-
mente, .~os 'ºª~-os especi ficados na em~<l.a; ' .esta :não de·ve •ser. aicceita .. 

.f,_I j l_, f 11: ,. f+ 1 11: f~ l '.1 ,' '' (1/1 .,,·q . ~ ; J• :f 1(" 1 <'· l j 1' t 1 , : 1 ! 
1· •ti 1.NJ. 4 11.w.... 11Ni0 •<caso>'>d'e rser •a']lprovado . este ,absm1'110 .. e ,monstruoso ,.pro-

. ~<.1 ·1e·c.t0J;,Qf.f,e1·e'ço\l ao seg1uíinte 1 1 emenda·1 a1d1d:itiivat.i'1r ·· .1q : J 1 1. <· 1:1·1'1, 

<(,A1' t. iO Go»er·no • ili1eàe<ra·l1· t'<Yillfau a: ;'viez>r que .-1 decretar .. a • ex•P•U1&ão . .- <l.& 
.. 1, rexti1ai1i.'g811f'óS;" 1d1an-lhes-há passâ.rge'rru 11·en1 ·ril 8 , rQ,U i ' 2 11 •·Classes , e auocJJ1ios ipe .. 
·.~· IC:uniarios . •par,a1 .'a\S . <drespeza;s i · u~Le 1' viagem «e lmain.uteRção ..ae s.ua ;v<ida ' <l.u0 

f.J.rai!rte' '•os tres i·prihneiros , mezes 1após• a i sua .iexpul,sâo, .ficanr:J10 ,. parai; esse-
~ 01filn\' aurtorizaclo ,·.a · 1ail5.rir • ·os,· ileées;sari-os •1onecUtos. , ·1. , ·1 , ,·, 1' 

Sala das sessões, 29 'd'e !!lOvembro de 1912. ~ .. b~ineii. llfcwrhad'o -. ·~ 
O auto .. r <la ~me.nda, "onsi<lerand-o absiwdo e monstrnoso o · ·projecto, 

quer que o GovE>r.no •Fedleral <lê passagem em ·in ou 2~ classe e au-
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Xi~i@S ·pecun·iarios para as despezas <(te Viagem e manutenç.ão de SUa VÍ'dla, 
duram te -0s tres . ·primeiros 1nezes, ã . t ·a·do aquelle que expulsar do ter.-
rito.rio, mesmo que seja ou um anaroh:ii;;ta p~r1.goso, ou 'um menüigo oU: 
um ca;ften. ' , .. , .. . , . • 

' ·ConsUtui·ndo a ex;pulsão .-um acto pratLca,do no exercicio de um •dd-
rei:to legitimo e não .tendo o ·Estado ·qualquer oontmcto co:m os · ex·pu!Bos,. 
a emend!a não 1.pôd•e ser ·a.cceita. · 

•Sala d·as sessões da ·Commissão, 3 de dezembro •d'e 11912·. - 01.11wha. 
Machculo, Presidente. - A1do!p1/yo Go11ci'o, Relator . ...,.... P ·ilres dle Oarvti!ho. 
- Fe!is.beHo ·Fre:i1·e. ~ Henriqu.e Va!ga. , , 

Af>ranio ... de Mello Franco, nos . termos 1 do me4, sub1'titutivo, pep.so. 
que, ·qua:ndo a Co.nstituição. ·F·ed·eral assegura aos estra·ngeiros a i.nviola-
bilid·ad·e d•os direitos .por ella i.nsti1tuidos, ·se réfer.e aos estrangeir·os que· 
tenham res'idemcia no CBrazil. · 

E' neces·sario, pois, ·como o tem entendia.o ;., . jurisprudencia do- Su-· 
premo ·Tribunal Federal, que a J.ei defina o criterio da residencla. 

Esse criteria , dado ·pela J.ei n. '1 . ·64-1, de 119017, é que .precisa se~ mo-
dificado, ma<> não pôde ser abolido, c-0m.o o faz a . p.rojecto. 

Os i•ndividuos que se encontrarem nos ·casos do art. 69, n. li, da. 
Constituição, não podem ser expulsos por uma ·razão muito simples: 
porque são br.azileiros. 

Reservando-me a dar da tri'buna os motivos do meu voto, mantenho· 
integ\·almente as i-d~as .ao meu . substlltuNvo, que, sem attentar contra 
a .constituição, garante 'a legitimi.dade da expulsão, que é . -para as na-
ções um direi~o tão sagrado qua1~to i ·O ' d e legitima defesa para os indi-
viduas. 

Octrlos Maxi11;i14.aino - Voto pela idéa l!Jl'in-Gipal, .contida na emen· 
d a do .Sr. ' João Chav es; •J]>elo qu.e · propon!l:!0 .á cons•a·eração da Camara 
a· seguinte sub-emenda:;' 

'' 0 art. 3° da lei n. 1. '6H, de 1907, seja assim redigido: - Não· 
pôde ser ex.pulso o · estnang,eirn que- 'possuir• bens , iro.moveis ·no J3razil e 
für casado :com :brazileira •OU tiv·er ,filho bnazileir,o, comtàh1to que r-esida 
no Brazi'l, salvo se .h0uver legalp:i.ente ·-manifestado a intenção de não· 
mudar de nacionalid ade. 

E' r.estabel eCi·do o .art. 8° "1a r eferida lei ·n . 1. ·641. 
, Pod o '8obr1Jnho ,- De accôrdo com .a .primeira parte dO votp do Sr. 

Carlos Maximiliano. 
Mei·r·a de Vasconc ellos - De accôrdo com o v•rnto d o Sr . . .Carlos Ma-

ximili-ano. 
Voto pela sub-emenda -elo Sr. ,Cai'los, ,MaximiHano. _ G;mnercindo-

Ribas. , 
O proj-ecto n . 49 3, d e 11912, que modi.fif!.a . em alguns 1pontos a lei de· 

7 de jameir.o de 19Q.7, .que r egula a ex.pulsão de estrangeil'·OS, , foi ·r.emet-
ti-do á Commissão de ·Fina nças, para que eÜa se pronLmcie s O'bre, a em<en-· 
da d-0 Sr. Irineu Machado, q,ue autoriza o Gov.erno, toda vez que de-
cretar a expuls(í,o d·e estrangeiros, a d.ar pas,sagens '?111 1• ou 2• classe· 
e a uxilias .pec,uniarios para as despezas de viagem e man.·utenção de 
sua vi.da .du~ante os tres ,priineiros mez·es ·apôs á ex•pulsão. ' 

·Sobre a .ma.teria ou melhor so·bre o' ~erito da em~'nd'a ·já 'emiJttiu seu 
. parecer a Co.m1nissão de Consti>tuição e Justiça. 

Resta .d iz·~ r SO'~re a d.espeza pr:oposta peia emenda. 
A Coµrn1·1ssão de . Fin;mças pensa que . a emenda nf!.o pôd.e 1 ser ap-· 

. ,prova(\a. .').. ·provid enci« .es·rá prev is ta no orçamento ·da despeza do Mi-
' nisterio do Interior. N·a proposta para o exercicio a.e 1·913 está discri-
minada ·a ve1'ba competenite. 
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De facto na rubrica 15 - iPolici-a do Distriato Federal - na con-
signação - Matel'ial - é destinada ·a quantia de 20 :000$ para as des'. 
pezas com a expulsão d e ·estrangeiros, extradicção, ·passagens via mariti-
·ma e com o 1pagamc01to a · pe·ritos. 

A quamtia c onstamte da propos1ta foi julgada su~fi.ciente . 
Se ndo a expulsãÓ uma m edida de .oarac1ter policial o Gover.no pód.e 

lança r mão dos r ecursos m encionados na ci:msignação - 1DiJig·énic-ias Po-
]i·ciaes - .dada a ·hy.pothese de ser esgotad a a verba que se destina 
especi·aimen te \. expulsão d-e es<trangeir·OS. 

A ·Commissão não acceita a emenda. 
S ·ala das comrnissões, ·6 de d•ezembro de l t91"2. - .Ribeir.o Junqueira, 

Presidente. - GaJ.eão Ca1,valhal, Reratar. - Caetano de Albuquerque. -
Homero BaJ>tista . - Rau l Fernandes ~ José Bezerr a . - iFelix Pa-
checo . 

O iCong1,esso N.ac ionial decreita: 
Artigo uni·c-0. 1Ficam rev-0ga1dos os arts. ·3°, 4°, parag·rapho · uni·co e 

8° do decr eto n. 1. 641 , de 7 de j1aneiro de 1907; revogadas a:s dis posi-
ções em con1t.ra,rio~ 

S:;ila das Commissões, 17 de .dezem'bro .de 1912. - Cunha Vascon-
cellos. _:_ Lu,ciano ·Pereira. - S . Mascarenhas. 

1S'iTLJiAÇ7(0 JU1RJ:Dl1C.A DOS JU·IZE'8 DE DIREITO DO ANTIGO 
REGIMEN 

1 
P·ela Commis.são -cl·e F\inanças foi requerida a aud·i.encia da Com-

·missã-0 de Constit uição e Justiça sobre o projecto .n. 27 4, do corrente 

Pa1·ecm· do 81•. 
Mei1·a 

de Vasconcellos 

annoi afin1 d·e que a 1seg.unda dessas ·commissões 
se. pronunciasse sobre a situação J,egal e juridica 
dos ju.izes de dtrnito elo antigo T·egimen, 81ctual-
mente em disponibHida·d·e por força do dis1posto no 

art. 60 ·das Disposições Tnvnsitoria.s. ela Constituição Federal, e bem 
a ssim sobre a legitimida de da. preitenção des ses funccionarios, con-
substanC'ia da no anu dido projecto. 

Deferi1e·o o requ•erimento da Commissão ele Finan9a.s, v em a Com-
1nissão de ·Constit uição e Justiça, a. que foi ,presente o proj eoto em ques-
tão, .emittir sobre elle· o seu parecer depois do ·n ecessario estudo do 
.assumpto. 

E' uma v elha q:uestão, por muitas ve·zes ventilada, sufficientemente 
dehaticl.a e já varias vez·es resolvida não só pela opinião dos mais com-
peten tes jurisconsulto1s, como tambem peJ.a nossa jurisprudencia, ~sa 

a que o proje·cto n. 274, procura dar solução 'à·efinitiva no campo le-
gislativo . 

· Antes de tudo convém aocentuar que o assumpto do proje.cto de 
que se trata é o mesmo da emenda sob n. 12-4, a.Pr·e.s·entada na Camara 
dos Deputa dos ao pro.i ecto n . 29·G A, de 1910 (Orçamento da J·ustiça) e 
que não logrou então ser a.pprova:da por .uma imtirocedente alle:gação de· 
o·l'cl em financeira . 

. Quando procura equi.para.r o projeato n. 274, do . corrente anno, á 
o·ef.er i-cla em end a n. 124, 1em a Commissão ele Constituição e Jus tiça por 
fim salientar ao mesmo tempo a identidade do obj·ecto dos dous dispo-
siNvos - o a.a em enda e o ao projccto - (.sem emhargo de uma. pe-
quena diffeTença ele pa lavras entre ' ambos) e a injustiça -ela r ejeição do 



;pdmeiro clesses clisposi1:ivos, em que, espera, não reincid·irá a Camitra 
·com a rej.eição do segmnclo. 

R.111 brev·es 1p.alavra1s passa a Commissão a expôr o seu moclo ele 
·pensar sobre o projecto n. 2714. 

Quanclo entre nós surgiu a Republica, á maneira da Deusa in" 
·-cruc-nb, ele C:i.st:-o Alves, na Allenmnha, aivct, .ideal, bcinhc<da em luz 
estranhei_. um gesto seu, nobre e clignifi-cante, de respei<to á honrada 

:magistratura, que' encontrou no pa.iz, para logo asS!ig-nalou aos olhos de 
·todos os .brasileiros a -prude·nte e sabi•a i·nspiTação, q.ue foi depois definiti-
·vamente consagrada •no art. 6° das Disposições Trans-itorias da Consti-
i;uiição 'd•e 2•4 de f.eve1•eiro . - Proclamação do 'Governo Provisorio de 15 
de novembro de 18189; dec1·eto n. 7, d·e 20 do mesmo mez e anno,- J-oão 
.Ba1•balho; Commentai'ios á Constitwição Fede1•a l, al't. "6° das Disposições 
Transitorias, pag-. 3·79; Milton, Constit·i<ição elo Bnisil, 2" ed., airt. G.º 
das Dispos1ções Transit-orias, ;pag . 50·6. ' 

!No citado a:rt. 6°, -em que f.icou bem patente a .Preoccupação do Con-
·gresso Constituinte, que era tam:bem a -aos homens de 15 de novembro 
.. e d-os Republ<iicam os em geral, ·ele asseguuàr e garantir á Magistratura 
·da Monarohia os dire-itos d·e todos os .seus membTos, adquiri-dos na con-
formnclade .das leis anteriores á pro-clamação da RepubJi.ca, foi e stabele-
cid·o que C\s juiz-es d-e direito, qu·e não fossem admdtticlos na nova 01,ga-
-nização judiciaria da Urriã:o e dos E1stad·os e cleixassem d·<'l ser aposen-
tados por terem menos de 30 annos de eJGercicio, -continuassem a perce-
ber os seus orde-nados, atê que fossem aproveitados ou aposentad-0s com 
orclena:do corr-es-po-ndente ao tempo de exercício. · 

A isto accresieenibou o .mesmo art . . 6° · q·ue as despezas com os ma-
-:gisiti·a,dos aposentados e com os postos 'em ·disponibilidade, -sendo estes os 
·não .aproveitados nas -ouganizações juldi.cia·rias da Uniã:o -e dos Estados e 
·não aposentados pocr- contarem .menos ·d·e •30 annos ·de •exercicio, serâam 
·pagas pelo Governo Federal. 

E' aos magLstrados do tempo do Imperio, não aproveita-Oos, nem 
apos·enitados, e a quen1 a Constitiuição mando•u continuassem a ser pagos 
os seus ord·enados pelos cofr.e,s ela União, atê que fossem a,proveita:c1-os ou 
aposentrudos com o o-r-d·enado correspondente ao tempo de ser\riço, que 
:se refer-e o projecto ora s·ujeito ao exame da Gommissão. 

!Pouco importa que no art. 1° desse projecto se tenha empr.ega-do a 
•ex1pressão - j'uJizes federaes - ex.pressão ·que se-ria justa, si no mesmo 
·artigo se tratasse ·ele class·ifi·ca1· os j.uizes de direito do a·nti.go regímen 
"Postos em dis·ponibilidacle, como mais acl-eante se ·demonstrará, mas· que 
'é impropria sob o ponto -ele vista -c1is·posdtivo, em que ella é empregad-a. 

Que fez o art. 6° das Disposições tra;nsito•rias eia Cons1tituição, quan-
do, tratando -c1-e reg'Ular a situação dos juiz-es de direi·to -elo tempo da 
Mona:rohia, que não •houvessem sido aproveitaelos pela União ou pelos 
Estados em suas organizações judiciarias, nem rupo.sentaclos com todos 
os seus vencimentos por contarem menos de 3 O annos de exercício, esta-
t ·uiu que elles continuruss-em a .perceber s•eus orde•nados pelos cofres ·a:a 
União? · 

-Pôl-os em disponibi-Jidad1e. E' o propr.io art. 6° que autoriza esta 
affi.rmativa, quando, referind·o-se a esses juízes, chama•os de magis-traclos 
postos em d·kiponibil~ciotrle. 

Em taes co·ncHções, emquanto não forem aproveitados pelos Estados 
e por isso -continuarem a peToeber os seus orclenael•os, .pa.go.s pelo Go-
verno Federa.J, Ncarão esses meJSmos juízes pertencendo á classe do·S 
juizes federaes, roe.smo ·porque não se comprehen·de que deixem de se-r 
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f·éderaes j.uiz<õS, que a União oham·ou a si a quem paga os seus orde-
nados. 'garantin1cl10-lhes todÔs ·os .seus diireitos, r·egaüà.s e yanta.gens, iem-
quanto perma·necerem em dis.ponibiHdad·e. 

Nem pôde deixar de ser assim·; porque seria a maior d·as extrava-· 
gancdas pretender que taes juizes sejam considerados juizes locaes ou. 
estattoc•es. 

Ora, si o.s jtliz,es ·a,e d·ir-eito em .d'isponibilidade, nos teri:llos ao art. 6<>-
aas Disposições '.rran.sitorias, não são juizes esta'doaes, que outra clas-
sifi.ca~ão se lhes poderá ·dar si não a de juies jooeraes? 

. E' pelo menos es'sa a classifi.oação, que res·ulta da propria ConsÚtui--
-çã,o Fed•eral, segund.o a · qual ds juizes, ou são admoitti.dos :pelo.s Estado:i-
em ~.\Jas or.ganizaçÕes jucici·arias e sendo dos que pertenciam á ma--
gistratura da M<'inarchia, passam a fazer rparte dessas organiz~ções,. 

abrindo mão das gara;ntias· e vantag·ens :conf·erÍ<das aos· juizes da Un>ião, 
·e em tal .oaso s1to jibiz<es estadoaes ou entram na orgam~zação jui!iciaria. 
d 'a União, quer por ap'r'oveitMnento do.s juizes de. direito c·e tempo d.a 
M-onarchia .e peta nomeação de ou'tros tirru:l•os d.e fóra do quadro d·essa 
magiE•tratura, q·uer pela mam•utenção em dis·po-nibilid.ade, á custa dos co-
.fres da União, daquelles de trues juizes de d ireito, que por contarem me-

_,..- nos .de 30 annos de j u.diicatura não houvessem sido ruposentados, nem' 
aprov-ei·truccos ,pelos Estados em suas org-anizaÇõ·es judiciarif!;s, e são neste-
.caso inq:uestionavelmente jibizes fedetraes . 

. Do que acaba de ser sucC'intamente e:icpend'i-d o se deprehend·e que a . 
.. classe d-o.s jll'izes fede r aes, n'ão se fallando aos aposentados, compre--
·hende d·ua.s esiYecies a.e juizes - a dos ju·izes -em activida.d•e e a dos 
.juízes d·e diireito em disponibiloi<dade - na conf.ormidade do art. 6° das' 
.Disposições TransHorias d-a •Const-it.uição Federal. 

Foi - esta a razão q;ue levou a Comm•i>ssão a d+zer no - começo deste· 
-parecer que a ex.pres.são .- juizes federrues - ·.foi impropriamente em•pre~
gad.a s,o·b o nonto de vis·ta dispositivo no art .. '1° do pr-oj-ecto n. 27.4. 

iO prüliecto cogita ·dos juízes a.e direito em disponibiHdade por força. 
do art. ·6°, t antas vezes oitaJd·o, e, por-tanto, sómente ile uma das espe-
ci·es que ~on-stituem a ·classe ou o generci dos · jii.izes federae·s. . 

Assim se,nd10, · ü emp,rego ida e·xpressão .que à·esLg;na © .genero, em . 
. •vez da q•ue parbiculariza uma das especies d-es-se genero, quando ·é sobre 
essa , espeoi-e que se trata de legislar, é menos proprio e pôde acarretar-
inconveni·ent es, c uja obvieC:aide dispensa qualqu-er demonstração; porque 
salta aos olhos que, reidigida como está, a disposição ao projecto parece-
envolver a oU'tra especie de juizes <fed·eraes, que o.s ruut.ol'es d0 ,projecto· 
não tiveram em mente nelle comp.rehend-er, ·ou uma especte que não 
<ixiste e que q0uando venha a ·existir n ão deve ser nelle comQrehendida. 

Até aq·ui tem a Commissão dito o suf-fi.ci•ente pa ra justific;ar a sua. 
- op·inião de que os juízes de direito do antigo ·regimen, po.stos em füsponi-· 
bilidad·e pelo a rt. 6° das Disposições Transitori-as ila Coms-tiltuição F·e-
·deral, pago.s a.e seus ordenaic:o~ pelos cofres da União e ,por est a garan-
tia-os· em todos os se.us dir-eitos, regalias e va;ntagens, com a unica. 

- restricção de não ~ercebe-rem ais ·gratificações de seus oar.gos, po•i.s que 
o mencionado art. 6°, intencional e eXop1'essamen t e, sô lhes assegur.ou os 

- r espectiv-os or-denados, são funccro.nrurios da justiça fede1·a1, em uma pa-· 
lavra, são jiiizes. fecle'faes. " 

Passa agora a Commi-ssão a examinar uma: o:utra questão, que é· 
" i;uggerida pelo proj.ecto n. 27 4. 

Sendo os j:uizes de cHreito da Monarchia, postos -em disponibilidad•e 
pelo •ant. 6? d as Disposições Transito rias, jioizes fecleraes e como ta<'.>s 
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pago,s pelos cofre,s f.ede raes e garanti'des em todos os direitos, predica-
. mentüs, rég:j,lias e va:ntagens, inherentes á s·ua qualidade de fu.izes vi.-
talicios, ·qµe traz·iam do Bxtincto regimen e que lhes ·foi conserv·ada pe!il... 
·Constituição da . Reipublica, e inamoviveis, com a utlioa r estricção já a:S-
·signalacla, teem ou não taes juizes direitos aos 011denrudos corresporn}entes.. 
·aos car.gos de juizes federaies? 

Afig·u.rai-se· á Commissão ser ae todo o ponto e rLgorosamente jurl-
cli"ca a solução affirma11va ·aa q·u,estão qu·e acaba de ser formulada . 

Si -os jui:zes -de direito em dispo11ibiJi.d1aide 1são, perante a Constl-
- tuição, juizes fad.eraes e teem · pela mesma Con,stitu•ição gara'lltidos · os-
seiis 01Ylena1clos, qÚ'e lhes são . pagos -,pelos cofr·es da União, ·como os dos 

··demais juizes . f·edera.es, que d·uvid·a p&d·e haver em terem aquelles julzes 
·a.ireito a rnc.eber os s·eus º 'ridenad·os pelas tabellas de vencimentos que-
v·ig .orarem pa·na os juizes fe•dera.es? 

A este proposito cump·re .á Commissão .rebater uma -ohiecção, que-
.pretende ser inconstituoional toda ·e qualquer disposição, que t'i'nha por 

. fim -de reconhe-ce r aos juizes de direito em dispo nibilid·a•d·e direito aos rues-· 
. 1nos 0·11dena·dos marca-d-os aos juizes fed-eraes, ou, o qll'e vem a ser quasi a 
-. m<;osma . cousa,. aug:mentar os ordena:dos que tinham os juize.s de d'ireito 

do Imperio ao tempo em qµ·e foi promulgada a Constituição Federal ·e· 
_ q.u·e pelo art. 6° d·as Disposições Transitarias dessa C-onstituição tive-
ram de ficar em -dis-ponfüil'idrude. 

Essa objecção se acastella no facto d-e dizer a Constituíção que os' 
"juizes ·de direito , que tiverem menos d-e 30 a,nnos de e"'erctcío, conUnua-· 
rão a .perceqer os seus ordenados, até qüe sejam aprov·e'ita:d-os _ou apo-
sentados. 

Dahi concluem certos exegetas do nosso constituci·cmahsmo que· os: 
leg·isladores constituintes tiveram em vista conced·er aos juizes de cli-

. r ei to, que eram pos'tOs em disponibilidade, sómente o or.denado po.r ell es 
pcrcBbtd.o ao tempo à-a promulgação da Constit-uição. 

Nenhuma razão, porém, .historica, Iogica ou gra1nma:tical, dá si·qu·er· 
visos de procedencia a tão exquisiita, para não dizer exkavagante, exe-· 
gese do texto constitucional. 

}\ .. o con .... trario, os e len1entos historico, i.o:gi·co e gram1nathcaL, S•e 
conspiram co•ntra seu1elhante exegese . · 

Sabe a Camara que ao dispositivo do art. 6º das Disposi-
ções Transitoriàs, wpprovado ·pelo Congresso Constituinte, precederam dl--
versos proj e e tos. · 

Deixando de lado os projectos preliminares dos · membros da Com-· 
missão pelo Governo Provisorio e'llcarregada de .preparar a Constituição· 
·e o ela:borado por essa mesma Commissão, limi.tar-se-ha a Commissão de 
Constitu.ição e Justiça a fazer uma raplda referencia aos dous projectos 
do proprio Governo Provisorio, sendo um p·ublicado .pelo 1decreto n. 610 
de 22 d e j.unho de 1890 .e outro pelo decreto n. 914 A de 23 de outubro 
do mesmo anno. 

No primeiro desses prqject-os do Governo Provisorio lia-se nas Di_s--
posições 'Tvansitori·as o segutnte: 

«Art. 10. Os juízes de direito, que, ·por .effeito 1da nova organização 
judiciaria, .perderem os seus Jogares, perceberão, emquanto . não se em-
pregarem, os seus venci1nentos actiiaes. >> 

No segundo aos a lludidos projectos encontrava-se e segui.nte: 
«Art. 10. Os juize.s -de direito que, por effeito da nova organiza-

ção judicl-aria, perderem os seus Jogares perceberão, emquanto n ão 8€· 
empregarem, os seus actiiaes 01·denaàos:» 
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O texto constitucional, defi,nitivamente approvado e contido no ar-
tigo 6° das Disposições .Transitarias, ass.i:m preceitúa: 

«Os (·juizes) que tiverem menos de 30 annos •de exercicio continua-
til.o a perceber seus 011clencidos, abé .que sejam aproveitados ou ap9sen, 
ta:dos com 6 ordenado cor.respondente ao tempo de exercicio.,, 

E', portanto, deante dos precedentes historicos .da parte acima 
transcrlpta do dispositivo do art. 16° das Disposiçõés Transitórias:· da 
Constituição, ·patente a · intenção do legislador constitu1nte de não fixar 
para os juizes de direito, que iam ficar em disponibilidade, os ordena-
dos, que elles teriam de perceber, nos ·que já então percebiam, como pa- · 
tente tambem ficou a sua i·ntenção de ·não garantir a esses juizes os. vei~-
oimentos, mas unicamente os .o 'rclei~ados. · 

Si assim não fosse, teria aquelle legis
0

lador empregado no art. 6° a 
·palavra vei~oiirnentos e .não a valavra ordenaaos e, empregando esta ul-
tima, como fez, ter-lhe-hia accrescentado o qualificativo aotuaes; como 
o fez o Governo P.roviso rio nos dous .projectos já mencionados. 

Desde, portanto, que o :egislador omittiu o qualificativo aotiiaes, 
demonsüou que não quiz fixar inalteravelmente os ordenados, ·assegu-
rados aos juizes de direito em disponibilidade; <pois para fazei-o bastar· 
lhe-hia ter-se aproveitado da suggestão dos dous .ptojectos de Consti-
tuição; organizados pelo Governo Provisorio. 

O elemento logico não favorece menos a interpretação que a pom-
mis·são dá ao questionado texto constituciona l, como se vae ver. 

O art. •6º, declarando em disponibmdade os juizes de dfreito, ciue · 
vinham da Monarchia, e garantindo4hes •COl11 o pagamento de seus or-
denados pelos c ofres da União todos os predicamen.tos, direitos e vanta-
gens i'nherentes aos seus cargos, incorporou esses ju.izes ao quadro da 
magistratura federal, da qual ficaram elles fazendo parte. 

A ninguem ;; dado ig.norar a differença q,ue ha entre o juiz vitall-
cio ou perpetuo, .que fica aviilso, e o que é ~os to em cii&Ponibvlidade. 

O primeiro perde o seu Jogar e fica fóra do quadro da mag.istratura; 
o . segundo fica ·no quad-ro á espera de .que se lhe designe Jogar e conti-
núa a perceber á classe, gosando de todos os seus direitos, vantagens e 
regalias, salvas .sómente as restri!cções que lhe houv·essem sido expressa-
mente feitas. 

Sempre assim se entendeu mo tempo do Imperio, e-continúa . a ser 
· esta a doutrina · victoriosa na jurisprudencia e .na legislação. - Acc. do · 

Supremo IT.ribunal Federal de 16 de dezembro de 1899; de 16 de setem-
bro de 1905; de 31 de janeiro de 1910; sentença do Dr. juiz seccional 
de S. Paulo de 11 de setembro de 1912; decreto n. 8 . 65 9, de 5 de abvil 
de 1911, art. 133; pareceres do Dr. consultor geral da Republka, de no-
vembro d·e ·190·6, e dos Drs. Carvalho de Mendonça, Clovis Bevi"Jaqua e 
conselheiro Lafay.ette, de 22 ·de novembro, 21 e 22 de dezembro de 191(). 

·sendo assim, manda a logica que ·de taes .premissas se deduza a 
consequencia de q,ue os ordenados dos juizes de direito em dispo·ribill-
dade são os mesmos, que percebem os juizes seccionaes, e como c;s d!JS-
tes tão susceptiveis de ser augmentados, só não .potre·ndo ser diminui.aos. 
- Constituição Federa.!, art. 57, § 1°. 

GrammaUcalmente, isto é, entendicla e m sua lettra, é igualment e va-
liosa a interpretação dada pela Commissão ao dispositivo do .art. 6°, 
sob o ponto de vista de não serem os ordenados dos juizes de direito em 

. disponibilidade inaltei·avelmente os qiie esses jwizes percebiaJ?n, ao tempo 

í 
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em que foi votada a Constituição; e sim os mesmos que ·percebessem os 
juízes fedéraes, com a possibi1idade de augmento . 

As palavras, ·em que está expressa a disposição que regula taes or-
denados, não autorizam outra intelligencia. 

,no ·legislador .não é licito ·presumir que desconhece a l.ingua em que 
se exprime. 

Assim, declarando os juízes de direito em dfsppnibi'bidade e bom 
sabedor da significação technico-juridica desse vocabulo, lhes r econhecia 
elle o goso da •pe1•petuidade e de to·dos os predicamentos, fü.reitos e van-
tagens, inherentes a seus cargos, e CJJUe 1hes ficavam co.nservados por 
força. do mesmo vocabulo. 

Por outro lado, garantindo-lhes o direito á percepção de seus or-
denados sem fixai-os ou tornai-os inalteraveis· po.r qualquer modo, reve-
lou ainda o legislador constituinte o proposito ·de garantir a ditos jui-
zes os ordenados que por lei fossem marcados aos juizes federaes com 
os augmentos de fossem elles succeptiveis, tanto mais quanto pela sua 
maneira de exprimir-se o mesmo •legisla;dor constituinte não ti.nha limi-
fado ou restringido a a:ttribuição do leg.islador ordi·nario .cie determinar 
os vencimentos aos juizes, attribuição que, ·nos termos em que é expressa, 
envolve a faculdáde de augmentar taes vencimentos e nunca a de os d.!-
m>nuir. - Constituição Federal, citado art. 57, § 1°. 

Nada mais falta par;i provar que os juizes de direito em disponibi-
lldad·e são juízes federaes. 

Além ·do facto de serem esses juízes ·crea:dos pela Constituição Fe-
deqtl 'e ·de perceberem ordenados .pelos cofres da União, ah! está mais a 
circumstancia de serem elles .contribuintes do montepio fed·eral, do qual 
estão ·excluidos os juizes dos Estados,. para deixar fóra de duvida que 
taes juizes são juizes fed·eraes e devem ter a mesma categ-0ria dos juizes 
seccio.naes. - Decreto ·n. 1. 420 C, de 21 de fevereiro de 1891, art. 1°, 
e in. 95·6, de 6 de .novembro de 1'890, art. 3°, I, e 4°, paragrapho unlco ; 
lei n. 221, de 1894, art . 7°. 

Da minuciosa exposição, C]JUe acaba de ser feita, decorre ainda logi-
ca;mente .que os juizes de direito em d·isponibilidade, sendo juízes federaes 
ê. 'dev•endo ter a mesma categoria ·dos seccionaes, devem tambem .perceber 
os or·d·ena;d-os dos juizes secctionaes dos Estados, onde .exer·ciam as suas 
funcções ao tempo em que foram postos em disponibilida·de. 

1Demonstrruda assim a situação juridica e legal dos juízes de direito 
em disponibilidade, que· a Rep1tblioa não quiiz oit não voude até hoje apro-
veitar, e simuJ.tameamente justificada a ·legitimidade da pretenção d<>sses 
juizes, é a Commissão de parecer que seja ap.provado o projecto n . 274, 
com as modificações constantes do seguinte 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Os juizes de direito em dispo.nib.iUdade terão o ordenado, 

que per.ceher•em os j-udzes seccionaes dos EstaJdos onde Bxerciam a ;ju-
dicatura, áo tBmpo em que foram postos em ·disponi.biUda·de, aberto para 
'ªsse fi.m_ o necessario credito. 

Art. •2. 0 -Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Commissões, 11 de outubro <le 1912 . - Meira de· Vasoon-

oellos, Relator . 
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HONOR.AHIO'S DE AOVOG1ADO 

Em virtude do voto da Camara, é convWada a Commissão de 
•ConstHuição e Justiça a pronunciar-se sobre a' constituoionalid13.de dó 

proje0to de lei reguladora cl<a cobrança de hono-
·rarios dos advogados que não contraJcta1,a:m po~ 
escripto os s·eus serviços prO'fissionaes. ( *) 

Pcwecm• do 
81·. Om·los Ma-
. x·imiliano ·Apenas se nos depara un:1 aittrito com o pacto 

fund·a1nental no art. 40 ;' foi, 1po.ré1n, sanacl·a, sen1 den1or.a, a cinoo, n:ie-· 
-diante emenda op.portun a do '.Sr. Deputrudo Fróes da' Çruz, a qual 
merece ser approvada no p.J.enaTiO. -

AJpenas se nos depara um attrkto com o pacto 
haver o justo preço do seu labor; a emenda restringe a; exaggeraida am-
plitude claquelle dispositivo, resalvando a preroga1tiva nos estados 
federaes, quan1to ao dire·ito processual. 

O art. 1º autoriza os a,dvogados a cobrar 1honorarios por serviços 
profissio.n aes . ' 

Não s e nos antolha, em tal affirmati va, evid·ente r e dund a ncia, como. 
foi asseverado ao dis,c utir-se o pwjec-to. ,L embraram que s e n ão contes-
tou · j árnais a quem tra-balha 0 d'ireiJto á ·r e tribui ção c om.pensadora e 
equ i1tati va. ' 

-Theopl1tl•lo Huc r:ememo-ra · exa•ctamente o contr.airio, no seu monu-
m ental Oommenta,rio <lo Oodigo ctwil, vol. 10~, ns, 379 a 3-81. Obj.e-
ctaram, em F 0ra01ça, que as pro-d·ucções ela 'i-ntelligEmcia não são avalia-
veis em ,cJi·nheiro, e prohibindo a .O.relem <los A1ctv·ogarlos que estes liot'i-
_guem para have r ho,norarios, não deve a lei procl•arna-r um direito con-
CÍemnado a . não ser di scutido em j uizo. 

A ·primeir.a obJecção .cahe .pela base: o 1trabalho el o medi-co, d-o 
escriptor, um grande invento in.c1Uslr'ial são arbiJtrados e pa,gos, apew.:r 
de se lhes não n egar o caracter de productos,· assombrosos âs vezes, 
da illumi:nada mente humana . 

. P.or outro lado, até mesmo JlOS .paizes onde existe o Insti<tuto da ' 
prdG,~ni <los Acl'J;ogculos). incOn1pativel con1 o nosso regimen 1 litígios sur-
·gem .nos ,p r eltorios a respei1to ele honorarios profissionaes". 

· Na pro.pria França, o.nde constituem os causidico.s uma corpo.ração" 
fechadà, sob autoridade ".ffo Conselho dirigido pelo J3lbtonnier, sendo ·ve-
"daclo o exe1"Cicio da advoeoaci.a aos .não 'a"1mittidos e 1endo corta da a 
carreira os expulsos -da Ord·em, pôde o prnfissional, affr-ont ancló as .penas-
·di:s,cipHnares commi,nadas por um 1regulamento severo, propôr e vencer, 
nos tribunaes, uma -acção para . co·bra-1wa de ·honorarios. 

Ainda mais: sem {ei.:ir os meU.ndí·es ela cor.poração augusta, c•ffirrna. 
-o advogadó o seu direito a honorarios, em reunião d-e credores que lhe 
não im·pugnem o pag'amen1to, .bem -como reagindo, .nos auditorias, contra. 
o pedido judicial de restituição de vencimentos · que recebeu e .aooou aos 
i·ndigentes (.Oresson - Usages et regles de la profession d '-avocat, vo-
'lume 1°, pags. 345 e 346). 

Os erudi<tos e sobrios .cornmentadores allemães tambem se não- jul-
_garam cleso•brigaclos de . discuti·r, a exemplo de Theo1philo lHuc, o di-
reito dos advogados quanto a honorarios, e a classificação d-este en:tre = locações" ~ serviços . (H1•00 Neiamann - . Handausgabe der Bur-Ger~ 
l ichen Geseitz·buchs , 1903, vol. 1°, pag. 3189). 

T em, portanto, toda a razão de ser o art. 1° do projeoto, e é rigo.r0" 
· .samen te consti tucioriàl. · 
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o art. 7•2 § 1 24 da lei basi0a a.a Rep·ublica tor.nou Hvre o exer· 
cicio de qualquer profissão. ·Si profissão na,cla mais é do que o meio 
non esto de prover a •propria subsistencia, a liberdade de exercel·a pre-
suppõe o direito de se .fazer pa.gar pelos serviços ·prest ados. 

Que valor teria a ·faculdade de trabalho, ve·dada a exigencia de rn-
ID uneração compensa,dcira? 

Tole.rada esta ·Pelo Direito P ublico, reguJ.a.cJ.a seja pelo Direito Pri-
vado. 

Escrupulosa analyse merece o art. 2°, porquanto estabele.ce qu e a 
importancia dos ho.norarios será fixada mediante arbutr.a men to e de 
a·ccôrdo .com o costume elo Joga r em que forem pres•taclos os serviços pro-
:fiss'ionaes . 

Carreira .privilegiada de licen ciados em Direirto e escolhidos ainda 
dentre .estes, os 111e1n bros dia Orcle-1n.., em v·a,1:ios paizes, inicl usi v.e a Fl'ança 
não é, no Bnazil, a advoca.cia eq·uiparacla siquer ás profiss ões de medi-
co e escriptor : leis a collocam em situação inferior á de simples a rtes 
manuaes 

O genui.no catecbismo ·rnpublicano nivelaria todo labor ·humano pela 
craveira da locação de serviços; outorgaria ao a"dvogado os inesmos 

·direitos .que· fruem o esculapio, o architecto, o ar•tista e o oper :xrio de 
officio rud.c. 

O valor elo set,viço de todos es1tes é ar'bit rado, de accôrdo com o cos-
t ume do Jogar; para ·o elo advogado, (proclau11a:m leis e julgâdos, affir-
mara1n em ·plena Camara) deve existir uma tari fa prévia, restricta e 
·dura - o Regimento d e Custas. 

O laibor é, ern geral, apreçado conforme as difficuldades venci-
das e a perfeição ida olJPa; só se tra;tanclo, po.rém, ao jurista, vigora 
doutrina cllvers.a: toclas as razões fi.naes, seijan1 brilhantes ou conf usas, 

.. ·ex.haUstivas ou deficierntesi valem, em causa ordinaria, GO$; os arti-
gos. 214$000 ! 

Qual o en sinamento philoso·phico ou dis·positivo co,n.stitucionitl que 
investe o poder pu~lico da pre.rogativa ele taxar o traba lho in·diviclual? 

Por que1 na falta de contraieto ,eScripto, fican1 os arcl vogados na con-
·tingencia de receber 60$· pelo que ·vale 6 :000$, e ao mesmo se não con-
demnam os mefücos, os architec1tos e os .pinto1'es? 

Verdaideira doutrLna re'publicana é a que e·quipara a advo.oacia ás 
·d emais pro.fissões. N einhuma outra é punida, por não h aver contra-
ctado ,honorario; o preço de seu trabal ho se fixa, arbitrando-o de ac-
·Côrdo com as usanças locaes. 

Nem sequer o Conselho eia Orcl<!'ln, eim França, o qual regula o exer-
.cicio da pro.fissão, o que .seri,a 1 entre nós, inconstíitu.cional; nem aquelle 
conclave traclic·ci0inal e fomnidavel se arroga o direito ele 1t.axar hoJ10-
rarios. O Bco.tonnier, qu ando .corivi{lado a pronunc iar-se, avalia o ser-
viço conforme a impo·rtancia da causa (Cresson opiis ciJt., vol. !º, 
pag.' 347) . · 

Bem orient3Jdo se mostrou o auto r dO art. ~ 2° - d o .projecto, pondo 
·tenno ás vacillações da jurispruclencia em 1Uateria de (tal releva.meia. 

Não- se deixe qe pé uma objecção .ponderavel : o arbitramento, ten -
, dente a firmaT, em juizo, o direito do advogaido co.ntt'a Q consitituinte 
ingrató o.u discord·ante, .deve ser aut01~·zado pela União, ou se enquadra 

. na · esphera legislativa dos ESltwdos? 
· Desig.nar as especies de prova - cabe . ao Congresso do paiz est!).-

. beleoer. os meios e modos de a produzir - compete privaitivame;nte aos 
.:Poclere.s . locaes .' 
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Todos ·OS ·repositorios ·brazileiros de Direito IPriv.ado enumeram, com 
exemplar minuc-ia, os generos de prova exigíveis para estabelecer ums. 
riolação jurídica. 

E' de crer, pontanto, que sempre, entre n6s, se consiclerasse a 
i;irova .como de clireito sU'bstantivo, ficando na esphera do .adjectivo <> 
processo da sua producção em juízo con1tencioso. 

Testemunho dessa ·continuidade invariavel de doutrina correota, en-
trn ju11istas patrios, nos (leu o incom.paravel Te'ixeirct ele Freitas, na sua 
QONISOLDDAÇÃO D1AJS LEIS CDV•lS, arts. 3·62, ·3617, 36'8, 369, 374, 377, 
3 8 ó e no tas 011es.peciti vas . 

O •Cocligo Commerdal detalha a prova dos ·Contraictos, no art. 122, 
e, no 154, au1toriza o m andatario a fa·zer arbitrar a ·pa.ga ·cle labor pro-
fissional, de accôrdo .com o uso e pratica do Jogar em que foram os ser-· 
viços prestados. 

Palmilharam a mesma trilha, em pleno regimen f.ederativo, Lacm·cla 
de Ainieiclct (OlB'RIGiAÇõES § 77), M . I. Carvcilho ele ·l'!lmudonça (OBRI· 
GIAÇõES, n . 596) é GC1rlos ele Car~·alho (NOV•A ·CO'NHOLIDAÇ.NO, ar-
tig·os 2919 e 322). 

O ultimo consagrou um artigo :de sua obra apreciabilíssima ao ar-
biltramento, t endo-o •emfbora i•nserMo na lista geral cla~s .provas. 

Emfim, Clovis Bevfütq'Wct, no P.RJOJ,ElOTO DE CODIGIO CIVI·L, niLo. 
se limitou a ·enumerar as provas (art. 147); ditou reg11as .precisas para 
a sua :valia nos audioto·rios de Jtoclo o Brazff (art. 140 a 15·5) . 

O •art. 3° do proje.cto fixa o lapso de dous annos para prescrever 
o -direito do -a;dvogaclo a honorarios por serviços profissionaes, con-· 
tado o prazo do ultimo acto prati.caclo ou do termo da causa. 

O !Sr. Deputado Josino de krauoo .pro.poz uma emenda, elevando 0-
Jtempo a ci.n·co annos e não c-ompreherud-enclo a hypothese de ser o ju-
rista clespediclo antes de <julgada a demanda. 

Parece preferível o dispositivo do projec!to: •tem maior amplitude e 
não investe o ,a;dvogado elo clamoroso privilegio de ex.c'e.p-cional e tardia. 
prescripção. 

A lei q'ue se mos ' depara outorgando maior lapso ao direito dos 
causi·di-cos qu-anto a .J1onorarios, é o C odigo Civil Italiano (a.rt. 2.140) ; 
·porém a generosidade d.este não foi além ·d-e tres a nnos. 

O prazo .prefixa;do -pelo projecto ·é o estabele-eimento pelo mais per-
·reito dos -codigos modennos - o Civil Allemão, paragrapho 196, n, 15, 
de accôrdo, neste -ponto, com o Fra.ncez, .a11t. 2 .·273, e o Argentino, ar-
tigo 4. 034 . 

Clovis propoz seis mezes (opus. ,cit., art., 203, 6°) ; ,porém o eme--
rilto juris·perito se não revelou eq·uanime, •porqua.nto concedeu dous annos' 
aos notarios, cujo serviço é mais rapido e simples; e ·cujo clüeito pres-
creve em tempo igual ao dos ad,vogados, na Italia, •França, Allemanha 
e Republica -Argeruttna. 

A emenda do Sr . Josino não prevê a possivel desavença entre o-
causidico e o litigante. 

Vem a: pello r ecordar que a Ordenança (Allemã) s-0bre Honomi;ios· 
de AclvogacJ,os (Rechtsanwalts-Gebührenprdnung), de 7 de julho Çe· 
1·879, vigorant<i ·ainda, condemna o constitUinte a pagar o profi.sslorial 
como si este trabalhasse alté o termo 'da instancla em cujo de-correr· 
lhe foram cassados os pod.eres. 

Portanto no lmperlo germanico se deve sempre contar o lapso da· 
prescripl.)ão a par tir da sentença. Entre nós, approvado o artigo pri-
meiro do projecto, consolidando doutrina ·victorlosa na Ita1ia, se faz: 



mistér determinar q·ue tambem se càlcule, para a perda do direito, 
o tempo decorrente do ultimo acto ·praticado pelo procurador, visto que 
este não percebe honorarios desde o dia em que o despediram. 

A exemplo do Congresso, que, ·em lei sobre letras de cambio, en-
xertou ma teria J:>rO-ce-ssual, o autor do projecto n. 194 concedeu acção 
su1nmaria aos advogad-0s, pal'.a haver honorar!·os. 

'Como os textos dev-em ser ·. intenpreta;dos intelligentemente, o ar-
tigo 4. 0 t eria força imperativa no Districto F ederal , e ·serviria apenas 
ae opportuna lembrança aos governos dos Estadós. 

A emenda do Sr. Deputado Fróes da -C1cuz illidiu possiveis duvi-
das futuras, resalvanclo a preroga tiva melindrosa -dos pod·e-res locae·s 
quanto ao direito acljectivo. 

Pronucie·mo-nos, em par:ticul.a·r, sobre as e1n.en das: 
Foi incidentemen t e analysada -e acceita a do Sr. Fróes da Cruz, 

sobre o art. 4°. 
Varias foram of.:ferecida-s pelo ·Sr . Jo-sino Araujo. 
A .primeil"a ·veda o exercício da advocac·ia, no Di·strlcto F -ederal, 

aos curadores de orp·hãos, fall encias, ·residuos e ausentes, bem como 
aos sub-pretores; e-Jev·a os V'encimentos destes a ·6 :000$ e os daquelles 
ll. 24 :000$000. . 

Enqua,drar-se-hiam bem a idiéa do nobre Del])utado -em uma lei de 
organização Judiciaria ~ local, não tem -cabimento em um proj.ecto so, 
bre honorarios -de advogados qiw não contraictaram, vor escrivto, os 
sei;s serviços, em qual-quer •ponto do 1Brazil. · 

!Como, em J.ei geral sobre o arbitramento d-o valo-r do serviço do 
procurador judicial, se vae al'terar o ordenado de funccionarios publi-
cas do Rio de Janeiro? 

A emenda ·ao art. 1° m·erece a·p·provação, porquanto corrige a clc-
fei tuosa linguagem do t e:ioto. 

·Acce-ite -se tambem a que expunge um-a r.edundancia do art. 2°. · 
Rejeite--se, pe.Jos f undamentos já adcluzid-os, a que visa o art. 3°. 
A referente ao art. 4° fica prejud.ica-da pela do 'Sr. Fróes da 

- Cruz. 

O -Sr. Deputa;do Joaquim Pires propõe a nullidade dos feitos em· 
que fu1J1ccionar wdvog3Jdo não quites quanto ao im,posto ele 'industria e 
profissões. 

1Como punir o constituinte pela insolvenda do procurador? 
:Demais o assumpto ficaria melho-r em lei fiscal" ou ele organiza-

ção judiciaria, e é, .na maioria ,dos ca.s·o.s, extranho á competencia clo-
Co.ngresso, visto que o impo,sto de industria e profissões deve ser co-
brado e regulado pelos Estados (Constituição, ants . . 9°, 4°. ) 

Note-se, ainda, que ha no Districto Federal -pr-ovidencia legisla ti -
va a respeito aos advogados e.m debit-o para com o erario, e promulga-
da recentemente. 

Sah elas Comnüssões, 19 cc julho de 1912. - Ci1nhc1 llfachaclo, Pre-
sidente . - Carlos :Max·imiilia;1-o, Relator. ·- G1.tme?"cindo Ribci;; . . - Por-
to .. Sobrinho . - Ni.canor elo Nasciinento. - 1lf.eira ele Vas·ooncelln.. :~11-rez-
io Ji'rcÚ\co. · · · · · · · · 



Heniigue Valga, yençi-do. - Peça licença aus meus doutos collé- · 
gas para pronunciar-me 'Pe!a legislação que ao aidvogado, na fa lta de 

Voto do Si'. H. 
Valga · 

contracto escri.pto sobre honorari·os, dá . direi1i:J ás 
custas d·o Regimento. 

·A moralizadol'a exigeincia contractual, no as-
sumpto que de maneira tão intima se prend·e á di-

gnidad•e do fôro e á boa fama dos seus servi·dores, no meu despreten-
doso ·modo de pensar, mais se coaiduna com as restricções tarifar~as .ao 
que com as larguezas da prova fa!Hvel e .perigosa ao· arbitramento. 
Por i0sso mesmo, o decreto n. 5. 737, de 2 de setembro ele 1874, art. 202, 
§ 3°, terrnina.nte, decisivamente dispoz que c«em falta de contracto escri-
pto com a pante, entende-se que o aidvogado se sujeitou ás taxas d-o Re-
g imento". E :bastante é á negligencia ou ilmprevidencia do patrono em, 
p·or documento, fixa·r com o cliente a remuneração dos seus serviços, 
cuja cobrança a lei privilegia e assegura çiom a acção executiva, o 
q1wntmn regimental, que fôra para·- d eseja r se estendesse, conveniente-
mente regulaido, a outras profissõ•es. · 

·o contrwcto e o regimento de custas ·são anteparos, . que se coll,lple-
tam, 1á ,probid-ade profissional: o arbitramento poderá constituir-se fon-
te perenne de suspeitas e accusações, prejwc1iciaes sempre á classe a 
que me orgulho de pertencer, apenas occorrrum os desvios, isolados em-
bora, que, na Cons-olidação, ed. ·3°, pag. 328, not·a 24, Teixeira de 
F-reitas· "V'erberou•. t 

10' projêctó n . i"94,' de 1911, sobre cuja oonstitucionaHd-à de se ma-
nifestóu -' a · iG<ii:nmissão res·peotiva, veiu á Commíssão de 1Finanças em 
virtude ' de uma ·emep·da . do Sr. Jo.sino de Araujo, dando o vencimen-

Pa1'ecé1• do S1'. 
JJ'elix Pacheco 

to ele . 6 :000$ aos sub-pretores e . de 24 :000$ aos 
curaÇ!ores, com prohibição d·e exercer-em ·a adTo-
,cacia. 

O r.elator ela .Com:missão de 
Justiça j·á -se declarou ·contra •es·sa emenda dizendo: 

Constituição e 

1wEnquadra,r-se-hia bem a icléa do nobre Deputado em uma lei de 
organização judiciari'a local ; nfüo tem -cabimento algum em um -proje-
cto so-bi;e · honorarios de . 13Jdvogados que não coiutractaram por escrupu-
lo os sews s,erv·igos, em. quaI·quer ponto •do Brazil. Como, em lei geral 
sobr.e o' â·rbitrrum"i:into ' ·do va10°r . do .. serviço de ,procura;dor judioiai ·se vá 
alterar o ordenado de "tunccional'iOs pub.Jicos do Rio de Janeiro)). ·' 

· ,P,erfeitamenté de accôrdo com esta ponderada o.p'nião, a Commis-
são de Fimanças, •não só pelas razões transc-rilp.t~s como pelas que de-
correm da situação financeira em que nos achamos, e que não é de 
molde a conselhar augmento de despeza com pessoal, é de parecer que 
a emen,<):oi, do .1Sr .. Josi.no ·deve -. s·e-r rejeitada, · embora ·reconheça o funda-
rti'énifo moral que a inspirnu. 

· Ha uma emenda do 1sr. Joa:quiim Pir.es propo.ndo a nullidade dos 
feitos · em .que funccionar- aidvogado não quites quainto ao· imposto de 
industria e profissão. · 

- O relator da Oommissão de Constituição acha que -não se deve 
punir o con.stitulnte pela insolvencia do proourad-or e dep.ois de accen-
túar qüe aqueile imposto é estadoal, observa que ha no Disitricto Fe-
deral, onde .a União retev.e a cobrança da taxa citada, providencia le-
g.íslativa r.ecentemente promulgacl•a a respeito ·a-os ad'Vogados em clebito 
com' b erario. 

ISal~ qas . Gomrn5ssões, 29 de outubro de 190.9. - R~beiro Junqirnira, 
Pí·esid-ente. c-7' FeUx Pacheco, Rela tor . - Raul Fei·nan(les. - Arut.onw 
Carias. __:: Oct=io Mangabeira. - Caetamo de Albuquerqite. João 
/SÚrvpUcio. - Homero Baptist.a. · 
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PROJECTO N ·. 194, .. DE 1911 

O Congresso Nacional resolve: · 
A1-t. l.~ Os advÓg,1dos, ·na falta de um contracto com seus consti-

tuintes·, teem o direHo a honorarjos pelos serviços profis·sionaes (lue 
lhes prestarem. · 

Art. 2.~ A importancia dos ·honora·rios, no .caso elo artigo a ntece-
dente, será fixad•a · de accôTdo com o costume do Iogar em que taes 
serviço·s fo.rem pre~ta-dos, med.iante arbitramento. -

§ 1. 0 Em caso algum, o va lor do arbitramento excederá á quam-
tia pedida pelo autor, ne.m será infel'ior á que constar nos a utos ter 
sido offerecida pelo réo. · · 

§ 2.o O j uiz, .na sente·nça final, não fica .adstricto ao arbitra;men•to,. 
pod·endo modificai-o e altei·ál-·o pal'a iµeno~, seg.u.ndo lhe parecer justo . . 

Art. 3.0 O direito de que trata a presente lei prescreverá no .P:rra- . 
zo de . dous ·annos, ,a:· contar .ao terrrio das causa.s ou do ulti.m.o acto . que 
o advogado praticar. 

Art. 4.o No caso · previsto pela presente lei a acção para · cobran-
ça de honorarios devidos aos advogados será summària, assignàncio-s'? , 
ci.nco dias para a contestação, d·ez para a dilação ptobatoria e cinco 
a cada uma: das parte·13 para razões f.inaes . 

Art. 5. 0 Revogam-se· as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, .22 de .5etembro d'e 1911. - JilreJllerico · Bar" : 

ges, Presidente . - Porto Sobrinho. - Felisbello Freire. Teixeira de 
Sá. _:_ Jiist-i:niano s·~r•pa. - Lamenha Lins. 

o · decreto n. 1.1'51, de 5 ·de janeiro de 1904, ·organizou os serv'.iços · 
d'a · Hygiene. Adm.i,nistrativa da União, e no' seu art. 1° § 6~ es.tatui.u p~
rêm'pforiamente fosse dissolvida,' no firri de fres an11ps ·,a commissi'j'.çi .. ln- ~ 

cumb1da da prophy!axia da fehre aµml'.ella, quer 
esüvesse ou não exi:incta naquel'le prazo a· tel'ttvel . 
epidemia a rraigada· .no Rio de J'anelro". · '· .. .... .. 

P1•0Úcto do Sr. 
João Penido 

Assim,. ·é ·evidente que, a partir · do · á nn9 de 
1 907, .neste ultimo quinquennio, teem continuado· .em - execuçã·o .. te)Ílpo't<L~ .. '. 
ria os serviços de pro.phylaxia da febre amarella com os inco.nve·niéntes .. 
das · o.rga:nizações prov·isorias e com a aggravante ·de ser mantido um ap-
par.elho administrativo ·dispendioso sem a neces.saría justificativa, visto 
como, para felicidad·e nossa e para gloria da classe medica, acha-se a 

_ Cn,pit.a l elo Brazil .expurgad.a ao flagello que era · o ina:i.s- · itigei)te ".tropeço 
ao .seu progresso material e .moral. 

Ao Co.ngresso Nacional incumbe pôr termo ·a essa situação ano- · 
·mala. 

Compete-lhe . r emoclelar o systema; reorgan,izal-o sobre . bases sei.idas 
d \, ·m.olde a garanti.r no futuro, por uma vez, a ·rep.utação de cidade ' !im:pa; 
salubre, culta . a que tem incontestavel direito a metro.pole hi·azileira.· . . 

- Máo grado a disposição imperativa do citado decretá n . . 1.151;.' pré- .~ 
vê-se que 'o Congresso Nacioirn,1 não queira assumir ·a ' resriorisab.Uic\a ê1 e · 
d~ éxtinguir o serviço d e- vigilancia $anitaria relativam~n:te ao. ·.typho~. , 
i'c':tero.ide, ·:e .mm a Commi.ssão de Sa.ude Publica se abaJançària .'a ·~r.ris-: ~ 
çar fs~e conselho. i_111p rudente e· antipatrioti êo; ela da .. ª ~~i t~~~ã9: . )l~pp_c!àL 

Camara 
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dó territorio patrio, exposto, .pela sua disposição geographica, a novas e 
passiveis invasões da funesta pirexia. 

•De facto, dotado de extensíssima costa, com uma colossal orla de 
terra reclinada á .beira•mar, <0m situação propicia á penetração e ulte-
rior permanenci-a de mol·estias pestilenciaes em suas plagas, povoado o 
Norte de varias cidades marítimas, 1destituidas das mais rudimentares 
installações hygienicas, estão as regiões •Central e .Sul do Brazil sujei[.as 
aos assaltos ·intermittente·s da praga maildita que o tem desmoralizado, ha 
mais de meio s eculo, com a fama de paiz pestilencial, inhabitavel para 
o euro1peu. 

O Brazil só será efficazmente preservado e garantido quando hou-
ver .convergenda de esforços, conjugação de .providenoias sanitarias da 
prophylaxia tÍ'rrestr<0 e da marítima entre Rio de Janeiro e todos os 
portos do Norte da ·Republic·a, desg.raçadamente ainda hoje victimas das 
molestias exoticas, alli implantadas. 

lEmquanto não cllegar <0ssa •hora do triumpho compl<0to da hygiene 
brazileira, triumpho dependente exclu&Wamente da bõa vontade dos po-
d<0res .publicas, não é possível supprimirem-se as precauções de hygiene 
defensiva. 

CE' mister conservar-se, com modificações apenas, a bella organiza-
ção de severa vigilancia sanJtaria, o regü:nen de paz armada que tem 
sido a sailvaguarda da Capital da Republica. 

·Do Norte,. o perigo ameaç:a constaTI'te. Mas a região irmã merece e 
tem. di.-eito, tanto quanto o Sul, ao.s carinhos, aos sacrifícios da Nação 
em seu beneficio. Urge saneai-a, seja como fõr ; 

CE' d·ever imprescindível do Poder Central instituir, pelo melhor pro-
. cesso, de harmonia com os governos estadoaes, a systematização dos 
serviços da prophylaxia apropriada .para ex,purgar do sõlo da Patria 
a pedra de escandalo da imprevidenoia a administração publica, .prophy-
laxia cujo adiamento é considerado criminoso, hoje que se conhecem os 
pro:ceS'sos fac<0is, inf.alliveis, . . preco•nfaados .pe.Ja sciencia, sancoionados 
pela .prati.ca com assignalado successo ·em varias zonas do territorio na-
cional. 

(Estabelecer, por co•ns.eguinte, o saneamento dos port0s do :i:<orte é 
medida · de caracter urgentíssimo. 

LEssa a opiniilo do director da Saude ' Publica, externada no ultimo 
relataria dirigido ao eminente Dr. Rivadavia Corrêa, a pag. 23, sob 
rubrica: 

SERVIÇO SANITARIO DOS PORTOS 

«0 imico po.rto .da nossa extensa costa appar.elhado para dar com-
bate a quàiquer mo1estia que a elle aporte é o Rio de Janeiro. Nos· ou-
tros mão ha a.bsolwtamente servico or.ganizado, havencM carencia de twdo. 
Entr.etanto, os compromissos tomados peJ.o Brazil na Conferencia Sani-
taria Inter.nacional de Pariz, em 1903, e com as RepuQilicas Argentina, 

, do 'Uruguay .e ·Paraguay, em 1904, obrigam-n'o a ter um apparelllarnento 
completo em tc.dos .aquelles portos. Urge, pois, Que o Gov.erno resolva 
tal problema, dotando o·s ditos portos do 'Pessoal neces.sario e do mate-
rial apropriado ao tratamen1o sanitario dos navios ·infecta.dos.>> · 

Feliz,mente o actual Governo supremo da Republica está decidido a 
cumprir os compromissos assumidos .pela Nação em Ú03 e 1904; e estou 
certo ide que e.m seu p•atrio.t'ismo ·encontrará tambem a formula .pratic·a 
d·ê réilolve~ com os governos estadoaes o problema da prophylaxia ter-



re.str~, de solução impedida até agora pelas barreiras op·postas pela· 
Constituição, invoca,da no caso para gara·ntir a autonomia aos Estados 
ameaçados pela Federação. 

E' irrlsori6 ! 
Parece incrível que a Constituição, Mag.na Carta, instituida, se-

gundo a pr.esumpção geral, para fazer a fe!i cida·de do ·povo, - seu fim 
primondial, sua razão de ser ~ seja invocada impatrioticamoote sob pre-
texto doutrinaria, para obstar beneficias que a mesma União vem trazer. 
ao ci-dadã,_o brazileiro em occasião critica, em ·perigo de vi-da. 

Pobr·e Constituição! Golpeada tantas vezes em .po.ntos essenciaes, 
capitaes da doutrina, ·é arvorada em Arca Santa, i•ntangivel, exacta-
mente quando se trata de proteger o povo, amparai-o naquillo que tem 
de mais precioso, na sua vida, .na sua · saude ; quando se pensa em livrar 
o Brazil da maldição justificada a.e nacionaes e estrangeiros que suc-
cumbem a,os . .golpes de rnolesba.s evritav.eils; •quando se 'Procura reh~te

gral-o no g.remi-o das nações limpas, salubre.s, hy.gienicas ! 
Não. Dentro da .propria Constituição, no exame da sua structura 

intima, o patriotismo govel'namental lobri.gará o processo de levar a 
seiva, a luz, a vida a todos os thabi.tantes do Ll3raz iJ, no seio mesmo d10.S 
sertões bravios. · 

Basta que os princi.pa·es responsaveis pelo bem-estar d-0 ciK'iadão, 
que os .poderes publicas, Executivo e Congres so, compenetrados da sua 
immensa responsabilidade, se resolvam a agir ooergicamente para que 
se aplainem todas as difficuLdad.es, sejam executadas todas as medidas 
utei.s, e impere no Brazi! a Hygiene Publica em rainha soberãrta: 

Pois . .no .regímen da Republica Presidencial, em que os repres8!Iltan-
tes do Executivo gozam de poderes á iscricionarios, superiàres aos dos· 
mais poderosos monarchas europeus, acredita a lguem na extstencia de 
barreiras sufficientemente fortes para contei-os na pratica de qualquer 
resolução tomada para bem ou •para mal?., · 

E, quando o movel de seus actos fosse o . impulso generoso de levar 
o co.nforto, a vida â-s popl!lações .'lequiosas de bem-estar, de saude, q;ue 
poder loca l seria capaz de se oppôr com efficacia a uma tal acção me-
ritoria e ·salvadora? 

Ninguem o acredi tará de bôa fé. Ao bom senso r epugna conceber 
que os serviços de hygiene publica, a repu tação ·e o credito do paiz es-
tejam á mercê dos caprichos ou do es·pirito sectario de unra ou outra 
autoridade local, ·impellida, ·Pelo obscurantismo ou pelo preconceito, a in-

• . surgir-se contra medidas de salvação publicá. 
Nenhuma opportu.nidade se antolha mais 1Jro.picia para a bôa ·intel-

ligencia, para um accôrdo salutar entre o Gove!'no Central e os diversos 
Estados da União do que na presente conjunctura política. 

Extremamente cordiaes são as relações enti:e o \Exmo. Sr. PreSi-· 
dente da Repub.lica e os cHgmos .governaidores dos Estados, dentre os 
quaes se destaca o mu·stte governador - da Bahia, referendario como mi-
nistro do Interior, no benemerito Gover.no Rodrigues Alves, do famoso 
decreto que reformou o apparelho hygienico federal e libertou a ca,pital 
do Rrazil da fim esta pirexia amarHlica. 

Além do aiJpello feito á Comstituição para se evitar a intervenção 
da Directoria Geral de Saude nos Estados, ha ainda allegações relati-
va:, ao despotismo sanitario institúiclo ·pelas lei.s ÇJe hyg.iene ·publica. 
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DESPOTISMO SANITARIO .! ! ! 

Haverá 1P.orventura ca'P'itulo algum de lei que não trag·a restric.ção â 
li.l:>erçlade individwal? 

Em que cons·iste esse despotismü? 
Em comminar penas aos cid&clãos rebefdes · ao cum:pTimento dás leis 

sanitarias, e aos medicos ·q.ue não se su•jeitarem ás imposições ·do ·regula-
mento respectivo. 

N·inguem contestará ser a Inglate•rra o primeiro elos povos livres. 
:r-nnguem mai1s do que o p0vo in glez cioso ·aa a.utononüa e da in~ 

violabiJi.d&de do lar, a po•nto de ser usual a · phrase My house fa 11iy 
cast!e . . 

Cas.tello inexpugnavel, qu•e, entretanto elle confia a lacremente ás 
'exi.g-encia1s a.a:S autoridades sanitaTias, nos ma:'.s i•ntimos re:condHos, log:o 
que sua saurde, a .c1·e 'sua fam-ilia e <le se.us com'Patri.otas estão em jogo . 

. . A razão é que 1para o ingle·z a palavra Iiherda·de não é uma V'alavra 
vã, ao contrario, ·ella designa tudo quanto pô·de oalvaguarJar o in.divi-
à1uo, livral~o do.s i•nconvenientes e dos · perigo0s inl1erente:s · á viela em 
com1num. 

O ·i.nglez, d'iz Palmberg, notavel •hy.gi·eni,sta, t.:nha Já as instituições _ 
de polida para se g:arantir contra as violencias de outrem, ·e desd'e que 
reoonhece·u a possibiHdade preve·nir grande numero de molestia·s, fo.i 
c.o•nd'llz;do p·e!a forrça da log>ica a ex·i·gir que o Estado 'tomasse tambem 
med<idas cápaz·es '<le p.rese·rval-o. Ora, como o unko meio de attingi;· 
esse fim é a ex•ecução pOntual· desEias mejidas, nã-o sóruente o inglez com 
ellas 1se confor-1na i•nteiran1ente, con10 ins~peoci·ona com o maior cujdado 
os outros para que a eHas se submettam igualmente. 

"·Aucun saic-rifiic·e ne coute à ce grand peuple utilitaire, cwcresce11,.f.a 
Pa1t.1 Straruss, pour se mettre à l'aJbri des épidlêmies, des contages et ,c1'es 
.nuissamces . . Une admdn 'stration sevêr<>, cornpé1tente, indépend<>nte assure 
l.e r espect d·e la !oi, s•cr.upuleus.ement obê•ie dans l'intêret public» : 

Vet'd·ade é . que hoje, ·COlll a divulgação dos conhecimentos c·e !iy-
g'iene entre as caimaidas poipulares, aa)ó1s a d·emonstração ·Í:ir.aüca do seu 
valor oia luta contra &s epidemias e no saneamento do meio, já dimt .. 
1miu sensiv·elmente o numer.o dos recalc'iÜ'ante.s, dos oppositores ás pre-
scripções CJas autorifüvCles sai ta.rias. 
· Estas erncontram a·inda embana.ços á sua !tcção na parte reiativa á 
construcção e r.econst1'ucção ·dos predios da Capital Federal e na f.isca-
Uz;ação dos generos alimenticiüs. Além dos de·po·imentos exaracJ.os em 
cada u1n elos re'latorios dos d.·elegado1s de saucle, encontr.am_,se as seg·uin-
tes ,paJ.avras no relatorio apres·entad.o pelo director de Saude ao actual 
ministro do I'llterior: 

POLICIA SANITARJA DO RIO DE J'ANElIRO 

Esse serviço conti-núa a ser feito com a max·ima regularida,de. 
A transifonnação dais casais ·ela nossa Ca1pital, que não foram con-

stnricas sob os pr·ece i.tos da hygiene, faz-se, poPém, com l'enti:dão, devido 
ás d'iffiC'uJ.claides enoontr.ad•a.s. · 

D eS"tas ci m\aiJor pcirte cons'i.ste no ai•t.ia! 1·e•gi~lamento ele ccnstrncçõe.s 
r:ci Pre'eU'nra Mitwi:dpci!, 1·eqn!ctme1"to mwvtó cmtigo e 1101· isso mesmo _ 
m1iito defe;it1io.so, inc;s cw qi1;nl se· a.v ,egcim 111 .. wvtos vrovrietcfli'fos vara oppo-
rem resistencicl<$ "ás dr?terminaqões cbest.çi à;vret:toriet, 
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Eis . como como se -ex,priIJJe um dos delegaC:·os de Saude: 
«Os !)lropriet,arios tambem sã-o v-ictimas de ·s·ua boa fé.» 
Muitos e muitos são multada.s . por infracção do art. 87 do regula-

mento vigente, -unicamente porQue a Prefeitura, exorb'iita,n&o, lhes con-
ced-eu l'icença para ·habitar o p-reãio . Ora, de aoeôr>do com a lei de 5 Qe 
janetro de 1·907, o serviço d·e policia sanitaria passou para a União e 
"só á . .reparitição encarirega·d.a d a s·ua ex e·c.ução é que co1npete cl·ar licença 
Para ' um ,predi.o ser habitado, C:·entro das prescrj,pções do regulamento . " 

Ainda outra apreciação ·de outr·o d'elegado de saud-e e do •6º districto 
sanitari·o: · · 

<ciDemais, para nos poupar um desprestig·io que aJ;focta a nossa 
autorida;c:e, appeUamos para vós, afim de ser -esta;belecido um -accôrdo 
entre esta repartição e a Prefeitura· Munici!pal, do Qual resulte novo )."e-
gu!amento de construcções, i•sento dos d·efeitos exi'stentes no aictual., re-
gulamento que deverá .s-er observaido pelas duais repartições.» 

'Sempre a eterna questão dos i•n•covenientes . e attridos res·ultemtes, 
em materia aidministrativa, da superintend•encia tl·e serviços iden:tic~'l 

por d-ous pod-eres iguaes soberanos. · · . 
A 13 de janeiro de 11900 foi publi'ca;do o primeiro decr-eto da avo-

cação do serviço municipal de hygiene para a União, e ·a,esde Jogo sur-
giram as desavença.s entre o prefeito daquella época e o illustraclo Dr. 
Epitaicio Pes,soa, ministro {lo Interior. 

Em f-evereiro foi clevolviclo novamente. o serviço á Municipali-Oade e 
já em maio o outro prefeito, Sr. Dr. Coelho Rodri.gues, officiava ao 
Governo central cleprecandü auxilio, allega:ndo a imposs·Lbilidade da Pre: 
feitura de contractar, ·por falta d·e meios, serventes e:içtraU"urnerarios par.a 
o -Oesinf-ectorio é ae custear outros trabalhos aicaso exigido-s· pelo p·essi-
mo es·taielo sanitario ela ci.clade . 

Nessa mesma qurudra se confessava que a Prefüitu·ra não · cobrava 
a,s multa,s impostas pelais autoridacles sanitarias !JlOr não possuir dinheiro 
para acquisição de -estai:rnpilhas. 

Deu-se, pois a intervenção a 18 de maio clesse mesmo· anno, mas só 
a :L2 d.e junho foraim ex;ped'idos os decretos ns . 4 .. 463 · e 4. 4164, o pri-
me"i-ro relativo á avocação em -si, o segundo ao estabelecimento elas 
bases' da or.ganização -0-efi.nitiva fro serviço avo.cada. 

Ratificada pelo CongTesso a reintegração da hygiene ele clcCesa n a 
alçada da D1rectoria de Sau.cle, d·e -ü"ncle- nunca d·everia ter saohi.cl·o si hou-
vesse stdo bem inter·pretad-o e cumprido o art. 58 da lei organica n. 85, 
de 20 (1e setembro c1·e 1892, ainda · assim permaneciam e contiri·uavam os 
trope·ços á administração fed eral no ·d e.sempehho ae sua acção, a ponto 
de solicitar, pela voz autoriza.ela ao Depntfüdo Me11o Mattos, medidas 
mais ra;cHcaes que lhe facilitassem a tarefa . 

E eram obvio·s os prejuízos el·efluentes de um systema p.rophylatico 
com po·deres ·dist-inctos, com -Oous agentles a.e -ex;ecução, um fecleral, outro 
municipal, com duaJi.dacle de ·competencia e -Oe orrentação . 

.Segund'O a phrase feliz ·d.o es·rii.rito superior que é Nuno · el.e Andrade, 
o abali"Zaido mestre, •director da Saucl.e Publica n:aquene -periQdO, «n1lo 
se com·prehende a sep·al'ação de servi-ços homo.genéos e s.ubdivi·são de 
1'espon,~abilidade teohnicas indivisiv•ei<sii. 

Uma repartição local, arras.tanclo viela i·ngJ.oria, sem dinheiro "Pª''I, 
estampilhas, .encarrega.ida dia 1hy,g·lene aggljessiva, emq·uanto que a outra, 
a federal fazia simultaneamente a J1ygi·ene d•ef.ensiva. · · 

T.a1 ~-t·aid ·o de cous•a;s era insustentav.el '. · 
O p-roprio Dr. Pereira Pa1ssos, o grande PreE·eito, recon·heceu em · 



1uma d·e s·ua~ . mensagens os inconyenientes de estar O serviço 1nag·no ele . 
·hyglene pubJi.ca subord'inado a cl-ous po·derês aut onomos e independente' 
00111 dualidáide d:e attri1bliições. . 

· Entre -0utra.s sentenças, a pro•posito, destaco esta: 
'<<E' o que sugg_e1~e o exame do ass·umipto e o que ·ensin:t a Iiçg,0 el e 

toao·s o.s ·paizes civiliza.dos, inclusive a Inglateirra que, n este ponto, nã{l 
se de"ix-au arrastar pelas más tenci·encia.s cles•centralizwdoras . 

G.Paça.s a a utoridade aos comp·etentes e ao pa1triotismo de todos, fo- · 
ram unif.Jc·a;dos os serviç.ç>s, ·que d·e n1ojo algum .convem estej.~Hn s?l:'a-
radÓs. Fói quelira·da a barr.eira, realmente a·bstracta, maiS theor'.0ca elo 
que pratica, que divide a hygiene publica mn aggress·iva e clefe,ns-:va.. · 

Afor.tunrudamente bem diversa é hoje a situ0ação da Pref.eitura, bem 
·ciiff.erente a atmosphera de ,sympathia e de suje:ção do •povo ás exigencias 
beneficas da hygiene soda!. Tambem outra a cor.ct•:alidad·e das relações 
entre as d·uas administrações. 

Desde que bem discrimtnadas sejam as attribuições da hygiene fe-
d.eral e da Prefeitura, hão d.e cessar por C·ompleto as pequ•enas divergen · 
cl"as porventuras exiStE·nte.s. A hyg'iene p.ublica, pa•ra prnd·uz·ir a grande 
ma~sa de benefícios em que é próvMa, precisa ser inchvisivel, com uma só 
d ir.ecção competen te, auto·noma, bem orientada. 

Por esse la,do, foi dado o grande :passo no nunca demasiwdamentc 
lo•uvado governo Re>,d r igues Alves,' com a avocaçã,o para a aclm;nistra-
ção .federal dos s·erviços de policia dOJl domicilias e da pro,pl1ylaxia tan to 
geral como. especifica das molc>stias ( i:nfectuosas . ' · 
· O r0es·ultwd-o fo i de tal ordem Usonge·iro que hinguem se animar:a a, 

pr-opõr a volta ao antigo regimen. 
Entretanto, <paTa extinguir os ultimos ·resquúcios de attrictos, causa-

élore.s ai:nda d·e i nconv·en ientes graves, entre a auto.ri·daile federal e o go-
ver.no p.r.efeitural, conviria determinar clara, terminantemente os limites 
,da ac6ão da Prefeitura e da Directoria Geral d1e Saude P.ubLica, qu·anto 

·, âs Ji.cenças para cons-trn.cção e reco·nstrucção d·0os p redios na Capital da 
RtlpubHca, e a respectiva fiscalização. 

A Prefeitura. reivirnd ica ,para si o direito, õnco1istestavel aliás, de 
.ser a co•i;npetente para concedeT essas lfoença•s, vi.sto seF o serviço vi•S-
ceralmente da alçada mtmidpal, sob a j·urisdicção da D irectoria de 
.Obras e ·da Di·r.ecto1'ia de Hy,giene Municil]Jaes . Ora, d•escl·e que seja 
vot a1do e pr omulgad-0 o novo regu lamentq igual ao da Direct-0ria Gera! 
d.e· 'Saude Publica, pensa a C-0mmi~sã-o àe Saude -1,,_ C:::amara rião haver 
perigo -em en.carrcgar-se à e~se serviç-o '1n'nni.c'1rpcil a Prefe itura, bem 
aippare lhad a ho1.i e para faz.cl-o conve ni en t-em·er: ! ~ e. não só por se e ncon-
trar -em n1agnific'as condições de estabiHdade f ina.nceir.a, corn o por ter 
e.m sua direcção u1rn espírito r ea.Jm ente de su p c~rioi· .de.:-;cortino, o pa-
triota general iBento Il.J.bciro . 

A P r efeíit1Jra 1não terá a n1i.nima ·ingerencia na policia san i tal'ia do 
clonücilio, a qual 00111t inuará exclusivamente sob a i.nspecção cl ire0ta 
da Dir:.e,ctoria Geral de Saucl e Publjca. 

p .arâ evitar que esta repartiç,ão a lleg-ue· não .poder responsabilizar-
se pela salubrida,dc de casas cujà c0on.strueçã-0 .hão examinou, cujas 
dis·poslções sa1nitarias não foram ·por ena verificadas, fica estipu la da a 
.condição J~!t existe•nte de que nenhum p'redjo será. habitado sem o pla-cet ·aa Directoria de 'Saude. · 

· :O "habite-se" .será o premio immeclia1fo dos que procedeHm de ac-
côrclo com a lei ; sua recusa, a clava -com que a 'administração fulminará 
os i1:i_frac1tores ·das pres.cripçõBs regu lamentares: 



Des•te modo v igorará incontrastavel a sua a.cção 'p roveit osa. 
Com a, modifioação proposta, outra vantagem resulta para o bem 

gera l: o melhor aproveitamento, da actividade dos delegados de saud e, 
siltuação tão bem descri')Jta pelo •delegado elo 50 distri e>to · sanitario, Dr. 
Alb erto .ela Cunha, que não me furto ão prazer de cHal-o: 

"Insisto sobretudo na n e•cess ida.Je à e augm e.nto do qua dro dos en-
genlíeiros sa.ni'tarioii. Sobre a valia de suas funcções nada 1tenho a 
accrescen tar; Já VOS dis.se de sobra O qu e penso a r espeito, e CO:n.fi rmo 
c ada vez .mais convenc·ido õa utiJi jade e indispensabilidade do 1traba -
lho especia l e intelligente desses funcdonarios, na obra do sainea-
mento da -0ida.de, na sua es.phera de viviss ima irrJ.Po rtancia á hygiene 
das habitações. A elles unicànie.n te ã.eve ser adstl'ido o que tem in-
ferencia com a determinação de obras, e a sua fiscalização em ilodos 
.os detalhes. 

São funcções que dev:em ser exiclusi vas .ã s ua competen cia profis-
sional, e só por elles devem ser exercidas, afim de fi.car garantida a 
homogeneidade que dev.c presidir a distribuição do serviço. iD.e outra 
fórma fi.ca sujeita a orien tações diversas e varia·s, acarretando pre-
juizos multiplos, les ivos á adminis t11ação geral, que deve ser unifor-
me, e aos Interesses dos propriet arios obriga·dos a . cumprirem instru-
cções di vergen t es muirtas 'vezes em questão de criterio positivo. 

Aos inS1p·ec-tores sanitcwios cl.evia ser e11Atregiw o qiie concerne pro-
p.ricbm&n,,t'6 xí UJ'Ol!b'.ia ·do micUicwia, e nessa espherci ele acção poUiCo t empo 
lhes sobrarfo s'i attewcUcicis fossem todas as n ecess·idaides neste impor-
ta nte t :Yib a;ho a'i?icla não vigorado @n rigor, justam ente ·por 1ter sido 
solicita.da a sua ac1tivid.ade para o obj ectivo éntão de mais ur.gente ap-
pUcação - o sa neamento dos domi cílios. 

Libertados em parte dJes t ci tcurefa, empenhariam os s eus esforços 
na s visiltas systematicas ás habitações já saineadas, em ·periodos cur-
tos, de modo a garantir o quan1o possível a integridaide dos seus ele-
mentos ' el e habiltabilidade. · 

Methodiza do as$im o serviço, podíamos ·ca.m ef.ficacia impedir os 
abusos r esultantes da indisciplina de certos moradores, t eimosos em 
manterem o desasse io em s uas casas, r e·beld es por tndole aos conselhos 
da hygiene. 

Desde q,ue os seus domi-cilios pudessem ser i:nspecdona dos frequen-
t emente, r aros se isolariam n a pertinencia a es1ta pratica, pois a a,ppli· 
cação justa e r epetida das .penas regulamentares da ria fim á ca-
prichosa obsitinação. '~ 

Não se pMe realmente de boa fé imped n· que fique sob a jmis-
chcção imme:J iata da Prefeitura tudo quanto d iz resp~ ito á consfrucçll.o 
e r econstru;cções c]e predios, assumprto .puramente municipal, desde que 
sej,a promulgado o regulamento conveniente e desde. que tudo qmvnto · 
se r efira á hyg·iene domicUi aria permaneça a cargo da repal'tição f e-
deral , juízo u.ni-co e s obera·no sobre a habi.tabiliclade do immovel. 

Não gosam de autonomia absoluta neste particular todas as ca-
pitaes .ao Brazil, Mendes, Belém, Bello Horizonte- e a adeantada São 
P a ulo, onde a hygicnc publica é dirigida e organizada com esmero por 
a UJtoridiacl es consagradas? 

Por serem e specialíssimas as condições do Rio de Janeiro é impres-
cindível c0J1servar-se a exigencia do "visto" ela ISaucle I'ubHca para a 
habita bilidade da.s cas.as. 

Ha nisto a va.nt agem de ser r ectHi.cado algum descuido ·porven1ura 
escapo ao exame dos agentes municipaes, fa:zendo-se a ieonti,a-prova por 
mais um f unccionarjo publico, a ltamente respo,nsavel, 



E .nunca ê demasiada a füscalização rigorosa dos predios. 
A. casa é .considerada pela ·bygiene mo.derna como a protectora 

ou -como a assassina de seus moT•adores, conforme · as bôas ou más 
condições de haJJ:Yi.tabilid•ade. 

A sciencia faz a casa· tnsalubre directamente responsavel ,pela pro-
pag<J,Ção e permaneniei<a di;t.s molesitias evHaveis, prtncip·almertte a ti-
siioa. 
· ":C'est do.nc la maison. insalubre qu'il .faut viser, ·pontifl-cou :Srou: 
arde] no 1mportarute relatorio so•bre o·s meios praticos de combater a 
disseminação da tuberculose: l'assatnir, s'il est possible, la f<aire dis-
paraitre si les 1ca•uses 1d'insalubri1bé sont incompatibles avec la vie des 
hrubitarnts, et enfin -il 'faut veiller à .ce que l'on n'e.n construise plus 
d.a.ns des telles COJl·ditions." ' 

FISCALIZAÇÃO DOS GENERJOS ALLM:ElNTICIOS 

E' . tris•te constatar · em documento es·cri·pto, de larga repercussão, 
a si-tuação miseravel .em que se encontra a capital do Brazil no to-
cante á . fiscalização dos g•eneros a limenti-cios consumidos por seus ha-
biJtantes. 

Parece incri-veJ que .no Rio de J imeiro, cid•ade onde os serviços 
d.a hygiene .pu!bli-ca teem conseguido combater vi-ctoriosamente inimi-
gos podero,,os, reputa;dos inveTuciveis, que chegou a erradicar ve seu 
solo a malaria . e •rnais moles tias .exo1licàs, taes como a febre amarella, 
.a te1•rivel peste de Ganges, o cholera; parece incrivel que não se 
tenha querido esbaJbelecer- um s·erviço simples, elementar, f:a.cilimo de 
stngela policia administrativa, ·dE~penden•le e:x;clusivamente da VOJltad·e -do 
homem. 

A permanencia ·ela febre amarella no Brasil, antes de se ,conhecer 
o meca,nismci d-e sua propagação, não era attestailo da ·nossa fraqueza 
ou· da .nossa incuria, porque 11ão se sabia o pTocesso de eliminal-a. 

Mas permilttirem os govennos e as autori ;:":a::Jes sanitarias que a po-
pulação,, que ·)ilag1a impostos, seja en venenada ,perenn8mente, á revelia 
·ªelles ou com a· SU•a .conni·v·encia, quand·o -está -em suas mãos o remediQ 

') do mal, é cousa in.justific.avel ! 
Entretanto é essa a situação real, s em exaggeros, na sua bruta- . 

lid•ade . . 
Eis as palavras do relato.rio de 1910 ao' .a irector de ,Saucle Publica 

aio E:imo. Sr. Ministro do I.nterior, Dr. Riva,davia ·Co-rrêa: 

FISCALIZAÇÃO DE. GENERJOS ALlMENTICTOS 

".E' e-site um pro:bJema da 111aior iJnportancia e que urge s eja re-
solvido . 

. Aotuaimente nr~ ha ci mlimAlma fisonLizcição so•bre os generos a!i-
menti·cios, •de modo que a nossa ·população faz ·uso diario c e generos, 
·quando •não de lll!á qualid.ade, .ao mernos falsificados rpor 1todos os meios. 

Ha actualmeJite, .nesta director·ia, uma commissão de fis<ialização 
·de generos alimentici-os, organizada ·pelo benemerit'o Dr. Oswaldo Cruz; 
ella, porém, ,por mais es-forços que empregue, não pôde bem desempe-
n har os fh1s para que foi órg.anizad·a. 

Faz grande numero de appreh·ensões, é verdade, mas não dispondo 
esta dire.ctoria .d·e um lafüoratorio b-romatol@gi.co, que possa fazer com 
r>apid-ez o ·exame dos generos ap·prellendidos, •é obri.gaicla a remettel-os 
ao Labor.ataria Nacional de Analyses, . que só nos dá- o resultado dos exa-

1 



mes longo tempo depois, quando não é mais ' possiyel agir, ou por·que 
o genero já tenha sido co.nsumiào ou porque j!á ten·ha s,ido retirado do 
mercado". , 

Nem maLs existe a .éommissão referid á, organizada pelo Dr. Os-
wald0 Cruz. 

Convenci·d<J da sua . i.nu1tilida.de, . por estar m.anietada, na impossi-
bilidade de ' tomar ·provi.jencias uteis, dissolveu-a . o a.ctual dírector · de 
Sa ude PublLca, D illus1trfl.do. Dr . . Carlos Seifü, justificando seu acto . CO•ID 
bem· deduzidos argumentes. · 

iE qu aies as causas d·elerminaJites cesta situação depri~ente, in-
f.eliz? 

E' preciso não recuar deante ·da verdade, dizei-a . com franqueza e 
sem rebuços .. 

IA.inda a superintendencia d<J mesmo serviço. por dua~ au~orid,ades 
igualmente sobera.nas. 

•Peilo ·d.emeto --n-. 1.1-51 de ·5-d!e j·anefro <foi a Directoria de Sf!,,ude incÚrr.-
•bida da fisc::j.lização des generos alimentiocios, mas não lhe .fo,ra µi , f.or~ 
necidos os ·a.pparelhos indispens.a veis para pod ér -exe; ":;er. "ª .. ~.c;iã.a fis-
calizadora. A Municipaltdade, por seu la;do, . que ;. 1').avka;;-Jl;>-~c}ajl.o. o se~, 

viço com algum proveito., que '!)ossuia o seu , lab0ra1or:iÓ . br.qmaJtolp-
gi·co, i:etraihiu-se; não se aba)•ançou. a novos ga§to.:;; Pa''ª melhorar o .mo. 
desto serviço exi&tente e preparar a orgamização def.i.nitiva, allega.ndo 
com 'razão haver s ido transferida a obrigação pa.ra a DiI•ectoria Geral 
de S.aude Pu0Iica. :,,,_..,. 

E ass·ini, pela falta de recursos materia es de um lado e pela ca-
rencia -de aJt·tri-buiçõ.es d \} outrbj." vae , sendo sac:r:ifioada a população e 
augmentando em crescendo ap•avora.n.t~ a mortaUdade pelas molestias. d0 
apparel·ho · digestivo . 

.Atnda ha poucos d•ias, a imprensa d.a Capital, em movim·ernto. pa-
triotic.o de soÍidariedade, d,espertav;a a •attenção d·as autoridides para 
a estrutisti.ca formidavel dos obitos occasiona~os .pelas var-ias mndali-d·ades 
de molestias do apparelho gastr-o-intesünal. 

JlJ a cif11a é na verdade impressionanke. 
3 : ;2,22 mortos . em 10 mezes, quando a tuberculose em igual período 

vi.ctin10u 2. 730. ' 
A mortalida de nas creanças entra em ·proporção enorme naquelle 

algiaris1no siiiistro. 
· E' d:e entristecer o coefficiente da lethalidade inf.antil. Dahi a de-
(!ucção logica de que' o peior inimigo é o leite falsificado, de pessima 
qualidai\e, · sobre o qual deve incidir· a mais rigorosa insp.ecção adminis· 
trativa, prolonga;j].a até ao estabulo ond'e ·é maior de '80 oj'o a porcenta-
irem d·e vacc.as tuberculosas. 

RELATORIO DA SAUDE PUBLICA 

Lê-se: "A tuber.cuJ.i,nização dªS va.0cas que for.ne.cem leite nesta Ca-
pital é l·ndispensavel que sej•a quanto an1es fei1ta, 

Um ensaio feito por ·esta Directo-ria àemonstrou quP., infelizmernte, 
mais de 80 °[ 0 das v·a.0cas <los estabulos do :Qistricto Federal ·eram tu-
berculosas ! 

A Directoria Geral de S·aude Pll'bJi.ca saibe que a grande maioria 
das vaccas que fornecem leite á po.pulaç'°ão é tuberc.ulo.;;a, que, ipso-1'<wto, 

"a popula;ção é . aliment•ada c om o leite de proveniencia tuber.culosa, e 
·é obrigada a cruzar -0s ·braços e impavidamernte consentir .nesse brutal 
attwtajo á hyiPene e á saude ,publiC·a !·" 



.3-02 

Como· corrigir este deploravel estado de cousas? 
Parece •á Commissão de 1Saude Publica que s.6 ha vantagem em· 

se transferir á P ·refeiltura a incumbencia de fis·calizar os generos ali-
i!llilRti.cios. 

Elia j·á possue um laboratorio -bromatologico que em pouco tempo 
esta11á ha;bildtaJdo a desempenhar cabalmente suias funcções, esitá dis-
posta a orgianizar um -bom serviço com conpo medico a-dequado e appa· 
r,elhaigem techni.ca necess-a1,ia; tem .recursos para fazel-o e sente-se .com 
forças para assu,mir a resiponsaJbilidade do suc.c-esso, 

-Por que imped il~o? 
De a;ccôrdo com esta resolução está o . ac1tual director da Saude 

Publi·Ca. 
Esta repartição, aliás, n il;da cede nesse terreno, :porque, de facto 

nada faz segundo a gen,eralidad-e dos 1testemunho-s de ;;;eus proprios di-
re0tores. -Ha a.ttri-buições, deveres ·estait-uidos, regulamentos, ·no JHl1pel; 
masc serviç0 organ izado,. a.gerutes em acÇãó, fiscalização, prov.eHos•a, 
nada ·existe . . 

t.Assim, no projecto de re-forma a-presentado pela Commissão passa 
a ser, encarrega;da da fiscalização dos generos alimenticios a Prefei-
tura, que .seu · patr'iotismo lhe dará prompta organização, correspon-
_dendo bri!ha·ntemente á .confiança que nella devositam o· povo e o Con-
gr.esso. 

ALMOXARIFADO GERAL 

. A creaçã·o de um almoxarifatdD geral 1na Directoria Geral ·de •Sa-ude 
pub)ica impõe-se pelos seguintes motivos: . 

A' Directoria Geral de Saude Publica estão oonfiados serviços que 
orçam por mais , de cinco mil contos annuê-es. · · 

· Nestes serviços ma-is do q-ue em muitos dos principaes departa-
m:entos dos negocios publicos, a verba material é consideravel e d-e va-
rfada natureza.' 

· Ha ahi desde o provimento de carvão e material para lanchas; 
até , o fornecimento de desinfectantes e material -rodante para as Fepar-
tições · respect-ivas e alimentação para doentes ·e -pessoal de hospi-

· ta(ls, etc. 
Como fiscal directo- e l'e.sponsavel mai-or de toda essa variada e 

multipla engrenagem figura o director gera,!, o qual terá o-nd·e oonsa-
grar toda sua activi-da1de na fiStea!ização dos minuciosos incidentes des-
viamdo porta;nto sua attenção e seu precioso teimpo das cogitações de 
natureza technica e prof-i'ssianal onà-e o progresso é -de· todos os dias 
e não pára :_ou, .si ·qui-zer mànter"se nesta atmosphera; mais scientifica 
do que ad.mi.nistrativa , -descuida1,á forçosamente a parte ·economica ad-
mi.ni,strativa relativa a for.nectmentos, 1á qual falta uniform'd·a;de de 
escripturação e n-o mo-do de agir. . . 

1A verificação dos contractos, ·portanto, e d.ahi a unif.o'rmidade nos 
fornecimentos, 111a sua fiscalização e distbbuição de artigos de consu-
mo, céntraliz·ado em um almoxarifado geral. repr-esentará vantagens d·e 
pr.imeira ordem .que compensarão. sobe:iai:nente as despezas provenisn-

. tes aesta .creaç;ão, que o 1director repl,lta neces·saria para melhor amda-
mento e fiscalização dos serviços d·a Directoria Geral de Saude Pu-
blica. 

1Creada esta secção, os diffeterites a1moxarif.ado.s a<)tualmente exis-
,tentes se transfOl'1InJ3'rão em si:mples depositos e -os ·seus func-cionarios 
serão · consi·derados sub-almoxarifes, tendo o -directdr geral a superinten-
ilencia, sem a obrigação de uma vigilan.cia e fiscalização ·âirectas, djf-
fi.çilimas Çle ser exer-cidas presentem·ent.e. · · 
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·Tui catl'cl!1ada a desipe~a com esta ·creação em 39 :.600$000 annuaes, 
na seguinte conform~dade: 

Pessoal 

Ordenado GI'\atificação 

1 Al:moxarife geral com . .•. . .. 4:400$000 ,2 :.200$.000 
1 Ajudante coon .... . ... ...... 3 ;,600$000 1:800$000 
3 EscrLpturar\.os com ....... .. 2 :·400$000 1:200$000 
2 Fi·eis com .... ............. . e :000$000 1:000$000 
1 Porteir-o ccmtionuo oo,m., . . . ._. l:íl00$000 800$000 

M ccteriaZ 

Para pessoal subalterno, (zeladores, serventes, etc.) ..... 
Limpeza, conservação, illuminação, expedhmte e eventuaes 

Total 

6 :.600$000 
·5 :400$000 

10 :·800$000 
6:000$000 
2:400$000 

------
31:200$000 

3:400$000 
5 :0001P"QOO 

39:600$000 

O Almoxarifado 'Cl.a Di.rectoria Geral 'de .Saude Publica terá regu-
lamentação propr.ia, .uma vez 1creado, .e o chefe desse almoxarifad-0, além 
de apres·entar ljabi!itações .cOnV'enientes para o cargo, deverá deposi-
tar a fiança d·e dez contos d.e réis e o · ajudante ' d€ cJne-0 contos de réis. 

A Commissão de Saude Publica ·esforçou-se para apre·sentar á Ca -
mara dos .Srs. Deputados um projecto de lei comp.Leto quan•t-0 p'ossiv<'ll, 
visrundo a reforma da Hygiene Admini.strativa da União . Não se pre-
judicou com a preoccupação de elaborar trabalho· orig.inal, porque a 
'bella organização · ideada, 0projeotada e executadia por Osw-aldo Cruz 
não é passiv€1 d.e reforma sensivel ou de modôficação radical. 

A obra magistral permanecerá erecta e soberba como padrão de 
gloria de uma nacionalidade que se levantou, da sciencia que se .im-
mortalizou, s.ervida ) pela J)é inabalavel .e aptidões raras de um filho . 
glori-0so. 

A vi-ctoria corõou essa obra tmmorredoura de sciencia, de .perUna- · 
eia, 'de coragem, de patriotismo. 

O successo pleno. consagrou-lhe a benemerenci:a. 
Nada, pois, de innovaçõ.es perigosas ou de · transformações funda-

mentaes. 
O rumo a seguir vem traçado. Cumpre sim1plesmente á Commissão 

alterar o roteiro de harmonia com os ensinamentos da exJ}erienc ia e 
da .prattca, .J}ropõr as .m-0dificações ilmpostas ,pela situação -presente, bem 
dessemelhamte do periodo calamitoso do quinquenn_io anterior . 

.Assim é que, extinda a fel:ire amarella no Rio de Janeiro, cessa-. 
va a razão para se ma•nter um ap.pa1•elho decorativo e dispendioso, in-
cumbido da prOJ}hy.Jaxia dessa molestia. . 

A proposta da Commissão de Saude r estringe-o ás devidas pro-
p0rções; transforma'll!do-o em .regimen de •paz arunada, de vi-gilancia sa-
nitarLa que seria imprud.encia cr.iiminosa su'J}primir ; encarrega a cor-
po:ração medica da policia sa:nitaria dos domicilias,. que sená feita com .. 

· o ·maior r-igõr, e <'La missão ·alevanta.da, eminentemente civilizadora e 
humanitaria, d€ dar combate á tubercu'1ose, ernpreza . penosa mas d-e · 
execução inadiavel. 



,, 
A ·devastação proa·uzida pela tuber culose no Rio de J a neiro resis-

te galhardamente ao conf ronto com a mortalidade provoca._da pelas epi-
demias exoticas d·e vario la, de ·peste e de febre am.arii!la. 

F a la eloquentemente a estati&t irca compar ada entr e esta moles tia 
e a tuberculose, n os dous quinquennios m ais morti'feros do mal de 
Sião: : . 

Febre a ma- Tuber-
r e!la · culo rn 

1873 
1874. 
1875. 
1"876. 
18!77. 
1896. 
1897. 
189.S. 
1900 . 
1"901. 

. .............. ... ..... ..... ...... . •, · .. . 

3 .r6.59 
. 829 

't: .292 
3 . 476 

282 
2.929 

159 
1. 078 

731 
347 

14. 782 

1. 900 
1. 8:88 

.1. 99.g 
1. 9•68 
2.05,5 
2. 6·61 
2 . 441 

·2 . .69i3 
2. 6-45 . 
2. 72·6 

22 . 875 

Observada a morta !Ldad·e pela tuber culose, em diversas ca,pit1es 
estra ngeiras, no pe-riodo de 190·2 a 1907, e comparada com a estatistica · 
da nossa· bella Capital, fica esta em situação dep loravel . 

· ... ( '.:",··.J. 
Coefficientes 

po'r 1. 000 
•! · habitan tes . 

~nnos de 1902 a 1907: 

Bruxellais . . ........ · . .... " · ... . . . ... .' .... " . . ·'·· . . . " · · . .. . · · .. . 
Londres . .......... . . . ..... · . . · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · "· · · · · · · · · · 
Buenos Aires .. . ... . ..... .. . . . .. . . ..... . .... . . .... . .......... . 
Berlim ....... ... . ........... . . ... ..... ........ . . . . .. . . . .. . ... . 
Nova York . . . .. : . . .. . . .. .. ... ... . ..... . . . ...... . : . ......... . 
Stoclrnlmo . ... .. ..... . . .. . " ......... . . . . . . .. .. ......... . . : . . . . 
Washington ... . .............. . ..... . .. :· .. . : ..... .. ... : . . ... : . . 
Madrid. . . . .. ....... . .. . . . . . . ......... .. . : . .. . . .. " .... . . . . . 
Mascow. . . . ....... . . . ...... . ... : . ; . ,. .. . . . . .. ... . . .. · · · · · · · · · · 
S. Petersburgo ........ . . . ..... . .. : . . . ........ . : . . ... '· . ... " : .. 
Vi·enna . . ..... ..... .. ... . .... .. .. . . .. ...... .. . · .. . ......... · .. 
Budap·est . .. '. :( . .. . ._; .. . .. : ...... ; : : ...... . . .... . ... . ... : .. . . . .-
Pariz . .. .... .... ... . : '. ......... . . ... . ... .... . . . . . .... ...... . 
Rio de .Janei ro ... . ... . .. ., . . .. ... . ... .... -. .. . . . . .. _. .... . .. ... . 

Annos de· 190'3 a 1908: 

Rio de J aneiro .............. . .... . .. . . .... ... .' . .. '. .. . .... '. .. . . 

l ,151 
1,54 
1,71 
1,9.3 
1, 98 
2,1 3 
2,17 
2,53 
2,63 
2,7-8 
3,29 . 
3,31 
3 61 -úa · 

4;81 . 

tA cifra é' aterra dora e justificaria plenamente todos os sàcrifiCi<is · • 
que fizesse o erario ·publico par-a preservar a população carioca do m aió1: · 
flag>ello · qµ·e a afflige. - ·· :, r 

, ,;&s medidas ·r e_clamadas ·na lu.ct a · contra a tubercu:lose são · .inúl-fi- '· 
pias ,e comp!e:x-as. : A · fórmlj: prophylatica não é simpies; " ccmip re!ú"ri ~1é • 
a prophylax!.a di'recta, -a in di rect a e a Jnixta. ·.. · · 



·O plano 1d1e campanha está taro.bem J.uminosam0nte ·t.raçado ,.pela 
capacidade genta! d'e OswaJ•dlo C=. 

Praza aos· cêqs seja o Governo ins,pira.'.l•o para, exeeutal-Q in.t0gral-
mente e a sua passag·em pela terra ser.á .considerada comô a d.e um nocv10 
redem.ptor a.e povos. 

:Más, 'POr não s tl poder · :fazer tudo d·e uma vez não se segue que se 
C·l'l:l.Zem oS braços, e que muito não se co.n.si,g·a ·com as '!>NWidencias 
confiadas 1aos medicos da Repartição de Hygiene, cujas fês de o.fficio 
tam·to abonam a s•ua ca·mpetencia e dedicação ái causa pu·blica. 

A' [}irec•t.oria d'e Satd'é cabe traçar -0 plano 1d1e combate, em que 
se empenhaná confia;nte e anima;da a phalang.e aguerl'i·da. 

ClONlSIDERAÇÕIDS FIN AES 

O projecbo da 1Commissão de Saude ari. Gamara mantem os ser•viços 
sani1a rios actualmente a 1cargo da União e executados pela Di<rectoria 
GeraL de Sau1d:e 1Publica, 1d'e ftiC·côTd'o com o decreto 'n. 1 . 1.51. de .5 de 
j-a;neir•o de. 190'4. 

Inê.orpora; a Repartição de !Prophylaxia da Febre A:ma1 .. ella, já sem 
razão de ser, á Inspectoria do .Serviço de Isolamento e Desimfecção . 

. Cr.ea o A1moxarifaào Geral da Directoria 1d'e i8'a·U'd1e, com real pro-
veito para adminisü·ação e perfeita fiscalização do material. 

1Crea .no Hospi<tal de S. Sebastião uma· escola d·e enfe<rmeiros para 
ambos .os sexos . • 

. Transfere para Prefeitura a attrHYUição d€ ;fiscalizar· os g.eneros· 
a1imen·ticios e estabelece ·a fómnula pa-ra a haI'moiil-ia entre a Administra-
çã.o , •Feder•á l ·e a iMuniópaL· ·Pelativamente " lá C-OJnsLr'ucÇão .e 'recúnstt:u~· 
cçãp de pre(lios .na . Capital : 

Institue d:efi.nitivamente o se1•viço sanitario d.os portos da Repu-
blica e encarrega a 1Diveotoria de •Saude da· or.gam.ização do se1,viÇo da 
pr·ophylaxia da t-uber.culose. 

Regiulariza a si< uação ·anormal em que se vem mantenao· a RepM-::: 
tiçã.o Geral d;e Hygiene Publica, melhora varios serviço$, crea novos e 
não o'bs ~ante realiza economias no orçamento . 

PROJECTO 

Art. 1.° Ficam ·defi.nitivamen·te mantid.os os serviços saniitarios a 
cá.ii.·go d:a . União .e executados pela- Directoria d.e .Saude '.P·.U·blka:, de àc-· 
cõrdo .com decreto n. 1..1'5·1, •d!e . ,5 •d:e janeiro d•e 1'904, com a · segui·nte· or-' 
g')Jnização : 

§ 1.c - Ficam sób a juris.fücçãio exclusiva da · IDi-recaioria · Ge:ml de 
Sruude iP ·ubbica: 

. a) no /Dis,~r).cto Federal, a .p.l"ophylaX'ia geral e espe->ifica d'as mo· 
113st }as infectuosas, a hygiene e ·POiicia sanita<r·ia ·domiciliar,- ' a - assis-
tencia hospitalar •dias . :moleshas infectuosas, a Lnspecção sanitamia: 1a1os 
hospitaes, casas ' de sau0d'e, hospicios, .re•colhime.ntos e fabricas, fiscaliza-
ção do serviço da mefücina e da ·pl:'Ía=acia ; . 

q) ,em tod•a. a Repu•bJi.ca, o serviço mnHario · dos· portos maritimos e 
f)uv,iaes; a eS'tatistica d0emogra·pho-san-i1·aria. 

§ .2 .. ° Contimuam em .v igo<r os a-rts: ·8'3 e 13'3 1di0 :reg•ulamento sa;:ni- · 
tlt.l,'.io fed:e-ral, com .<J:xcclusão . . dos que se referem :á inspecção dos .generos . 
aJim.enifJcios, das . hortas, ·Capi.nzaes e terrenos incu1tos d•OS ·lugares .e ·· •lo-·-, 
gra:do1t>ros pubii!cos. (IHygiene. -&o meio u11bano .) 
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'§ 3. 0 As licenças e appr.ovação de plantas ·pa-ra constr;u.cções e re-
construcções d•e pred.ios na üa.p1tal •Fed•eral serão concedidas .pela Pre-
feitura a da'1:ar' ida .pro1hu!.gação a·o novo regu!a,mento feito d e accõrdo 
com a [)irectoria Ge<ral de Saude Pu.bHca. 

§ 4. 0 IO prefü.o co·nstr·ui•j.o ou reconstruid·o não pod"erá ser -habitado 
sem a aut-0.r.ização .el a :Directori·a Gera! de •Saude !Publica. 
· Art. 2. 0 •Us serviços •d;a a·ctual tlnspectoria da Prophylaxia ela Fe-
bre Amarei.Ia fi·carão i.ncor.porad·os !á Inspec·'.o.ria d'e Isolamento e Des-
infecção, .ce>m a •Jenominação de I·nspectoria dos Serviços dé J?re>phyla-
xia, com a organização da .tabella all1ãlexa e aproveitamento dos empre-
gados de todas as secções. 

IParag.rapho uni.co. ·Os lugares de v·ice"clorec tores dos hospHaes se-
rão extinctos lá medid!a qu.e forem vagancl.o, bem como os de interprete 
e de agente de comp.ras do •b{;!Spital a:>aula Gancli•l o, pb.armaceu'.ico -e es-
cripturario dos lazaretos d.a ifha G.ramde e Talnanrd:an:é e de ad•minisbra-
dor •dias propried·ades desa,propriaclas . 

Art. 3.~ O Districto 'Feder.a i serrá div.i-dido em dez ·d>isrtri-ctos sanita-
rios tendo :10· delega;clos de saude e 75 inspectores sanitarios ·J'es·:acados 
nessas ·d•elegacias, •na ]nspectoria dos 'Serviços •d:e ~rophylaxia e em ou-
tros serviços de te·r.r.a, ·conforme 'ª .necessi<Cl:ade •d•os mesmos. 

Art. 4. 0 E' creado o Almoxa,rifad·o Gerw1 da Directoria de Saud.e 
Pu·bJ.i.ca com as attribuições que rec.eber •do respectivo regu la,men'1:o e 
na conformida·de 1d1a ta-be!la .anmex.a. 

Al't. 5. 0 E' cvead-0 •O lugar a·e secretario paT11-eular do <'lirector ge-
, <ral, o .qual .será p1'e'enchido pór um dos .mejicos fun.ccionarios a.e qu!),1-

quer •aras cr-epartições •ja ID'irectori.a Geral de \S.a ude Publi~a. escolhido · 
pelo d·lrector, percebend•o a gratifiC[!çã:o ·constamte da tab·e11a an.nexa. 

Art. 6. 0 ·E' creada no hospital de ·S. Sebast1ião .uma e.scola a.e en-
fe-rmelros par.a indi•Viduos· de amhos .os sexos, sob a c:J.irecção •JIO •ddrector 
do hospital e - sem au.gmento cte pessoal . 

Art. 7. 0 Os aotuaes pbarmao;>uticos da :Directoria Geral de Sat1de 
Publica terão a des-ignaçã0 •d:e insp.ectotes ·,à1e .pharmacia. 

Art. 8.0 O Govem•o entrará em accôrdo com a Prefeitura .para que 
os act.uaes engenheiros sanita.1'i·Os da InspectoTia Geral de .daude Pu-
bJi.ca .pàssem a servi.r C·Omo ·engen.he;ros . a·e d·istrioto da Prefeitura, co.m 
as vantagens inherentes a esses cargos. 

F-ica cread-0 o l·ugar de engen'heiro· consultor junrt o :á Directoria Ge-
ral •Jie Sau•d:e Publica . . ·, 

Art. · 9.0 10s servi9os samilarios marítimos serão organizados e re, 
.g'u'lamentac1os de ·aocõr<lo co:n a r,eforma dos serviços dos portos de 
2·9 d'e .novem-b'ro d€ 1!>11, passam.do os acturues m eJd·cos auxiliares a sub-
insp1>ctores ·d1e sarude, caoen<lo-J.hes o servi90 da visita inter.na do porto 
e a substituição dos irns·pectorei. 

\Ar t. 10. A íDirecforia Geral de Saude Pu·bHca instituirá um serviço· 
especial a·e p'ro.p.J1yla'.x·i·a, d e tuber:c·u-lose, organizando para isso os regiu-. 
Htmentos ,necessarios, aproveitarid:o o.s .t~ sta.belec imentos .n.osocom,i"aes s0b 
sua . jurisdicÇão ,e podendo contractar· e)il commissão o accresç'mo do 
pessoal éi·ue semelh&nte campanha justificar. 

Art. 11. 10 Gov.er,no •dia Unfão, <le a·ccôrd.o com os Go•ver.nos dos 
dive·rsos Esta.d-os, esta.belecerá um systema •d:e prophylax·i·a •t.erres'.re, -es-
tav·el,. perma,nente, àe so,-te que .a Dil1ecto.ria Gel'al de •Saud-e ·J?u·bHca 
po~sa agir de modo · expedito, effi.caz, apenas appareça o prim·eiro caso 
de ortoJ,estia. sus'l>ei1a no c.on ti.nente O·u quando haj.a . 1necessi·Ja'.d:e, em · 
época, 1normail, ·de tomar m edjdas de precaução s<11nitaria . . - João Pe-; 
71ido. 
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O pr-ojeoto n. 357, ide ·19110, fonnulad,o .. pêlo must·re Deput·ado pau-
_ lista Hr. A:rnolpho Azevedo, já foi presente, na -sessão Legis-J.ahva •cl:o 

·an1no passrudo, ao estudo desta -Commissoo0 que 
.Par.ecm• do -sob r.e e lle emittio um brilhamte parecer , relrutado 

. $ •1'. ll'Iello F·ranco pelo , d"o1:1-to !Deputado Rio,Gcandense, Sr. Pedn:i 
Moaicy.r. 

E sse projecaÓ crea na iCap.i•tal da -Republica ·um Co'Yise~l~o Federal, 
afim -ele deli-berar; mediamte c onsui'ta <los po1d•e·res publicos, sobre assum-
ptos :politic·os e administraüv.os, constituindo taes decisões "aidverten-
cias salutares sobre a pubJi.ca administração>>, send'o Hv.re, entretantq, 
aos orgãos desta conformar..Se, ou não, com as o·eferi·aias decisões. 

Devemos examinar o pr.oje.ctQ sob .o duplo aspecto d:e sua coustHu-
ciona!iid~,e e de sua conven·iencia. 

Quamto ao primeiro : 
O ·p.rojecto não a'.ttenta co.ntra pri.nci·Pio algum· da· Constituição F _e-

deral, exp'l•esso ou tinplici·tQ . 
Nem mesmo s.e 1p6'd'e dizer que, . por, ·instituir o 1projecto um orgãio 

·consultivo do 1Po•d1e·r :Executivo, seja elle, <le certo modo, mal ajusJadü 
ao espírito de 1nóssa. 1ConstituiÇão, ·que, .a;doptaimlo o •regimen :republi-
cano .pTesiclen•cial, affirmou ipso fc1JCto o systemai da irr-espoQ1sabilida•c1'e 
politi.ca cl.c to•d-os -0s auxi1iares do iCh:efe do ·E.~tadp, inclusive os Mi-
nistros por elle nomewd:os e de mittid.os livremente, e, ao .contr•ario, o : d'a 
r espo.nsabilidade uni·ca e co:mpleta ·da1que!Je, -como depositaria ·elo Pod.er 
Execu tiv-o. 

· ,Exactamente .por ser presidencial o nosso regime.n político ~ que se 
111ão podel"lá arguir contra o projeoto a possi•bilid'ad,e {]e v ir elle a <mfra-
quecer a .responsabi!M•ad·e effectiva 'ª'º !Presidente .ela; RepubiJi.ca, in.os 
actos que .es te executar em ·conformidade 'c.om d·ecisão ,profer-i-da pelo 
Conselho e tom3Jda med'i an te consulta do mesmo .Presidente. . 

E' evidente que os •M.in-istr.os .de '.Esta.do, auxiliares e agentes da 
confi.ança d 'o ··Chefe .ao rPode·r Executivo, teTão muito mais frequent e-
mente -0 ensejo de a;conselhal-o do que o poderá .fal!:er o Conselho a que 
·se .refere o P•roiecito; por outro l3Jd'o, ê tambem ,natural que a óp-Lnião 
a.os Minis'lros, que são os homens •dia maior confiainça d.o C'hefe •d~ E s-
tado, deva s·er a que mais 1poss3J prevalecer no espírito deste. 1Sem em-
bar.go de tudo isto, «OS Min;.!}tros mão são responsaveis ,pe11ante e Con-
gr-esso ·OU p0·ante os Tri·bi.maes, pelos ·Conselhos d·rudlos ao PiresJ.dernte 
•da IRepublica», e só Tespo11'dem pelos seus actos - a:ctos propri-Os: dé 
Ministl'os - quando taies actos import·ani em e-rime fun cciona l ou ·de 
r esponsa;J:ü!i:dade . · 

Se, J)O)s, a respo,nsabilidade· do Preshdlente nã.o se repaTte mem com 
/ os seus Mi.nistros, que são os que lhe subscl'evem os actos e pr.e.sld'eµi ,,:. 

cada um dos ·d1epa1'tamentos em que se dtvi.de a administração .!!ederal 
(ar-t. ,49 rd•a •Constituição) - tambem se não repa:rtil'á, e po1r ma;ioi:i·a 
de razã.o, com um consel·ho r neramente cons·ultivo e que não exer.c.e par-
cella a lguma ·elos pode.res constituciornaes. 

A·cÚesc.e que, quain'd'o o .Presiden_te <la R epuolica se tenha ·ele guiá:r 
pelo pa1'ece1: que, :mediante consulta sua, Lh e seja ·dado <pe lo IC'onselho 
_F edera l ......:. não ·esta1•á. .e!le s eguindo ·um uso . desconhecido .e •novo n.o 
i·egimen vigente. 
. O jur.isconçuHo a mer icano, recem-ele;to Presidente ·da -g,ra,n·de .. . ~eírn 
blica ela America a·O' Norte - ,S-t'. Woodrow v'iT.ilson - ·em seu li vro «0 



·.308 

Estrud1oll, depois de dizer que· ·o P0<d!er Executivo é confiado a um pre, 
sident.e, a •ccrescent.a : 

' . 1 
·«Naturalmente, ·é im.possi:vel a ·um só ·\1omem exerner o '.Pod.er .Exe-

cuUvo i•nteiro. iO 1Presidente· _é assistl!do .a·e nu:mer-osos c•hefes de d<epar-
trume.i;itos . aos .quaes incumbe ·uma tão g.rairudie ·part.e de attribuições ad-
minis.t.rativ_as cr·eaes que . agoi:a é m.-cuis oorre.cto, no f1;,n;(],o~ aonsted!<lJ·cw o 
P1'eS~c~ent:e . ooino mvoa1>reg.acVo dle velar pela exea.1•ção cl'as .Leis po1• 1neio 

.de . mn poder ,geral ele fis.ca:rfização (.co.ntrõl•e ) ; -é sem . duvida tUJà!o c[uan-
to ·d:ese.iavam os prtJdentes ·Cread-ores {lai C onstituição. 

Não •é -ver.dadeiro o conceito "ª'e Paul Descha,nel, quando a,ffirmou 
que a presid·encia dos .Es·ta,dos Uni<d•os .era <mm.a peq·uena magistratura 
de .. nego,cios, pr.incipa.Jmente preposta á A•lfa·ndega» , -c;omo •não são exa-
ctos os Jui3es d·e ~odüs quantos têm considerrudo fraco .o ·executi•vo ame· 
dca,no, como .Prévost · Pruradol, Louis Blanc, Smyth ·e nutros m .uitos, por 
outro lado, -·nunrnrosos publicistas p.roclam•am a im:m ensi'd'a,d.e dos ·pode.res 
de que se acha investido o ·d'eposiitario do :E>oecutiv.o aimer.icano, sen•d:o 
que um antigo presi·dente - Hayes - inquerLdo a tal respei<to, disse 
que . «praticamente, o Presidente tem a nação nas unãos» . 

Esse co·ntraste r ruélica l de op·i.niões parece explkavel pela conside~ 
ração de que cada autor estuda de p.ref.erencia um momento dado ela 
historia elos Estados Unidos e de suà política. 

Assim, sob os governos de Jacl<son, ·Tyler, Licoln, devia ser proce-
· dente a· queixa de ' Story co.ntra o .governo 'do primeiro: "'canfesso q,ue m e 
stnto humilhado pelo pensamento, que eu não poi;;so .dissimular, ele que, 
acreditando viver sob uma .fórnia republicana, nós esta•mos sob a domi· 
nação "de um · s·ó homem». 

Ao dontrá.rio, · s& os governos de Polk, Fi'IJno-re, Pier.ce, Buchnan e 
elo Vice-Pr~s i9.ente Arthur, que subio ao poder pelo ass.assinato de Ga1;~ 

. fi eld, o car,go presidencial diminui-o gr.and-emente de prestigio, sendo que 

. !oi sob a .presicl·enc_ia de Arthur que Woodr-ow Wilson ·escreveu o seu H-
yro ;eiebre - Co1;gress_io1wl GoveQ:nment, em que ene . affiqnou : <cNossos 

. pre~iclentes ela ·época actual vivem por procuração; . elles são o executivo 
e:m . theoria, 1m1-s os secretarios são o executivo d.e fcioto; elles são a n-
tes os collegas do presid·ente elo qne os seus conselheiros ... O P.resid·ente 
a.gqra quasi não é o .executivo; : elle é o Chefe da administração, apenas 
.clesigl)a .o executivo». 

Das cons-ideuações até aqui expostas resumi-damente é Ji.cito co.nclu\r 
que, mesmo no regimen da m a is ·effectiva .autocracia, o dono do .pod er , 

·em realidade-, não é o · unico .a governar - e .isto occorre at~ m esmo nos 
·pequenos paizes, que, como o Montenegro, mal constituem uma •Dação. 
-E' ·cert-o ·que 1nesses pequenos ·paizes .a acção do Governo .prE!domina com 
mais intensidrude do qne nos ag,gregados mais numerosos; ·mas, a hi mes-

. mo, no dizer .. de Combeg de Lestrade (D11oiít Po7Mriqwe Gon,iemporain, 
· p.ag . 1·57), o numero· pequeno dos governadores não ·supprime e sim ape-
·nas .füm0inne a resistenci.a .passiva que o governante eleve vencer, o ·peso 

·morto ·que eHe deve arrastar para conseg'u-ir - quando muito - a.ppr<l· 
xfwrur-se, mas nunca · chegar a es-se impossível limite em que a .sorte dé 
uma '!'ação depende inteirmnente ela vontade .ae um · só homem. 

-o reglmen presi-dencial, por ser ~m daqnelles em que a acção stri-
ctam1mte governativa .é attribuld·a a um só homem, não é, .entretanto, 
lncompàtivel .com a existencia de uma corporação, a qúe o proprio C.h.efe 
do Estado possa recorrer, pedindo a opinião ela mesma sohre assumptos 
1gi.p.ortantes do_ Governo e do Interesse geral da nação . 
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Vidaillan · (De la jiwistJictio.i <llirecte eh< Oonseil d' Etat), cita;dó pelo 
Visco.nde do Uruguay em seu livro sobre o Dire•to Adiruinist.i•ativo, d·iss·<> 
com toda a razão o seguinte : 

"L'e:iopé1,ience des gén•érations p·rouve .que le Conseil d'État e3t com-
patible avec toutes les formes de gouvernement, pourvt< que son instUH· 
tion soit ?Wise ein harmonie avec. le vri1uo\1'(pe votitiqiie ele • ohaqiw régim<e 
particilliei·. » 

O principio politko domi•nante em nosso reg.imen é o da plena e ex• 
clusiva responsabilidade do Chefe da Nação, não tendo os ministros res-
ponsabilidade politica .a lguma pelos actos deste, riem pelos conselhos que 
lhe derem, e sim respondendo sómente, q,uanto aos seus actos pl'Oprios de ministros, pelos cr.imes qualif1cados em J.ei. 

<S'endo assim, uma vez qu·e a instituição do Co.nselho .do Estado 
se.ja posta de ·harmonia com esse ·Pi:incipio basico do regímen, isto é, 
u"ma vez que os membros do dito conselho não sejam respo.nsaveis pe-
rante o Congresso, ou perante os tribunaes, pelos .pareceres da;dos ao 
Presidente da Republica, ou aos outros o•rgãos da administração, - a 
r eferida tnstituição será absolutamente •compatível com a .fórma de go-
v.erno .ad·õp.tada ,pela Constituição .de 2'4 de fevereiro de 11891. 

A cvitica desapaixonada que se fizer da .instituição do ' Conselho de 
!!lstado, nl). vigenc.ja elo r.egJmen anterior á Republica, mosfrará os lon-
gos e assignalados serviços que elle prestou á nação, dos quaes, fica· 
ra1n, co1no .aocum1ent·os v ivos e imperecíveis, os numerosos vo lum·es ide 
consultas, que ainda hoje iUuminam tanta,s .questõ·es ela- mais pal-
pitante actualj.dade em nosso pai.z. 

A tradição do Conselho de Estado, remonta entre nós, á época an-
terior á i·ndependencia .nacional, :pois que, no dizer do Visco·nd e' do Uru-
guay, a sua origem no Brazil é o decreto ele 1>6 ele Feverefro de 1.8·21, q,ue 
creou um Conselh0 de Procuradores Geraes elas Províncias nomeados 
pelos eleitores das paro chias. · · 

No decreto alludido, o entíio Príncipe D. Pedro clava por attrlbui-
ções ao dito conselho : , 

«Aconselhar-me todas as v.ezes que por mim lhe fôr mandado e;n 
todos os negocios mais importantes e d.ifificeis. 

Examinar os grandes .projectos de reformas que se devam faz:er na 
administração géal e particular do Estado, que lhe for.em communiCl!-· 
aos . 

. Propor-nie as med.idas que .lhe parecerem mais urgentes ·e vantajo-
sas ao bem <lo Reino Unido .e á prosperidade elo Brazil. 

Advogar e zelar cada um ele ·seus membros pela uti.lid,acle ele sua 
Província respectiva.>> ' 

A falla ào 'Príncipe, que acompanhou o . seu .decreto ele 1 ele julho 
de 1',822, assim como os decretos ele 13 de Agosto elo mesmo a nno e OU· 
tros chamam o instituto creaclo de a ·onselho de Estculo. 
· / A Assembliéa Constituinte, por.ém, po.r Carta de Lei de 20 cl·e outu-
bro de 1823, dissolveu ·esse co.nselho, d,eclarando . que os procuradores 
dos povos eram unicamente os seus respectivos deputados. 

Mas, dissolvida por sua vez a Ccmstituinte em 12 de novembro ele 
1823. - D. PecJ.ro I, poi· decreto de 1-3 d·n mesmo mez e nn:no·, creou 
um Co·nselho de Estado _çom posto ele clez membros, comJJrehendidos os 
~ntão seis ml.nl·stros;. - · 



:: .·· 'Posfe'rior.miúite, a Constituiçi'í.o · po Imperio, em seus a,rts. 137 a 144, 
·.ma.hteve o ·conselho de Estádo composto ae conselheiros vrtalici·os. no-
meados pelo Imperador, não excedendo ·dé ·d·ez o .número ·de seus mem-
bros, sem c0.ntar nesse numel'O os .mlni,stros de Estado, que se não repu-

. tariam conselheiros sem especial nome.ação do Imperador para o dito 
cargo. 

Os conselheiros podiam ser ouvidos em to-dos ós negocieis grav.es •} 
-medidfl,s :gerae.s da admiríistraçi:í..o J.rnlfüca, princi·palmente sohre a a.e-
. claração de guerra, a justes ·de paz, negociações. com as nagões esfran-
··ge1ras, assim como em todos os ca-sos ·em C[ue o Imperador se p.ropuzes se 
e exercer Q1ualquer das attribulções proprlas do Poder iVIodera;á.or i.ndica-
d.as · no art. 101, com ·excepção da de nomear e demittfr livremente. os 

·ministros .de .Estado. · 
,bs ·éo.nselh'eiros de Estado, .pelo ·disposto ·no art. ·143, eram-·<(·respon-

. saveis pelos cõnselhos 1hanifêstamente dolosos que dessem contr~ as leis 
ou· os .interesses do Estado». , , 

O ·acto addiciónal de 12 ·de Agosto de 1834, em seu art. 32, suppr1-
miu o Cdhse!lio de E stado instituído pela ·cons-titliição, mas, em .sessão 
ele 13 de m.ai9 ele 1840, fdi - co.njunt.ame1ite cbm out.ro que declarava 
o Imperador m~11oi· ·ciesde já - apresentado -por cinco senadores ·um J)ro-
jecto q·ue creava um ·Co.nselho <Privado. 

O acto ad'dicional supprimlra o Conselh0 :de Estado porque, tal como 
elle ex·isti.a na Constituição, não pocl,eria prestar os ·serv.iços -·que se de-
via;m ·es:perar da sua instituição . . 

· - O prófecto de 1840 ·to:r.nava~o ef:Éiéaz, mas contra elle se levanta-
·;,.a:m suspeita s pd rUclarias ·e ar.guição ele ii1constituci-onal1dacle, a.llegand·o-
s e que, supp.rinüd·o o 1Conselho de Estado pm· um a cto ad·diciona'l 'á 

· Gcinstifüição, só por outro acto de tal n a.turéz.a -poderia s er r esta'belecMo. 
·AJ.ém disto, receiavam os li.beraes que os adversarias - então de 

·pdsse ·ao poder - nomeassem toaos os conselheiros dentre os seus parti-
. darios, o q,ue lhes era inuito rprejudicial pelo lado politico, visto que .a 
·un"animid à'.de (los conselhei_i·os, sendo do ·partido co111se1~vador, havia c1e 
~ ihf!Úir por seus conselhos ao Imperador ·para que ·sempre se inc.linas~e 
a ba)a:nça po\jtica para o lado do mesmo 'parti-do. • 

· 1Nds documêntos existerites nos Anncies a·o Parla;mento do lmperio; 
assim como em outros da nossa historia politica, encontram-se écos da 

· Óppt>siç"ão feita á · ci'éação do Conselho :ele -'Esta;do; mas a critica .impar-
cial demonstra que O combate SÓ apparenteménte era contra o imstituto, 

:·;p:orque, .rÍq ·runc1o, o que havia era uma luta d-os partidos tradicl"ona es ·em 
··que se rev"ezàva o poder. ::, 

Afi.na.l, foi o projecto acima allUJdoido convertido na ·lei n. 234, · c1e 
··2:3 ·de dezemb1;0 de 1841, · que creou Tiovamente- o Con-selho de illstadü; 
composto de doz·e membros ordina rios, á 1éin . dos 1ncinistros d·e Estado, 

··,iuc, âind"a que não fossem .conselheiros or.dinari-os, teriam assento np C'on-
selho. · 

Este ·exercia as fuh.cçõ·es, -ou reunidos em um só ,cor.po (cas-o em 
· que "éra presidido pelo Imperador), -ou em secções sepa.rad·as, presidi.das 

e_stas pelos m.inistrcis de 1Estado a que pertencessem o,~ objectos elas con-
·sultas. 

- : ' O Cornselho podia ser ouvido em todos os negocios que o Imperador 
julgasse conv·erriente e, principitlimente : 

· «l0 , em to.dos os casos em que aqu elle tivesse de exercer attrib.ui-
. çoes (lo Pod·er Mod era:dor ; 

2°, em declaração de gu erra, ajuste de :pa z ~ ri egociações cóm ·as 
naçõe.s estra ngeiras ; 



'3°,_ i;;obre ques_tões de presas e indemnizaçõesc; 
·4°, sobre côhHictos de juuisdicç:ão entrn a,s autorldades 'admlnist1:a-

tivas e :entre estas e as jwdiciarias; 
5°, s obre abusos d-as autoiiclal<'les eccl 'lsifyS:ticas; 
6°, sobre decretos, r egulari1 entos e insfrucções .para a boa execução 

d>t:s leis e sobr-e o,s pr.oj,ectos q_ue o Poder .Executivo tenha de propôr 
á Assem b Iéa Get'al . " · 

. 'iPelo a rt . 4° da supracitada lei, «OS conselh eiros de Estado serão 
responsaveis pelo-s c0.nselho.s que derem ao Imper rud o.r oppostos á Consti-
'tuição e -aos i·nteresses {] O Estado, nos neg.ocios relati\éos ao exercicio do 
Pod•er Mo-derado.r, - de;,,endo ser julgados, em taes ca~os, pelo Senado, 
na fórma da lei da responsabiUd-a de elos Miriis tros de Estado,,. 

Como se vê por este dis•positivo, a ipstti<tu·ição tin-!1 a sido o-rganizada 
de harmonia com o p1'inCJi1p io político então vig"l_nte', pois que o art. 99 
da Const. d•izia que " a pessoa do Im•per·a-0.o.r é inviolavel e sagra{] a e 
não está sujeita a responsabi!'i1c1-a:de alguman, e o ar-t. 102 declarava que 
«o Imperador é o chefe d-o Pod<er Ex-eciutivo, e o ex.eixe i>or 1neio cne s.eiis 
Jl!fin·istros de Esta1cfon. Estes, por outro lado, sem cujo 1·efere.1vd?,tm. OE! 
a étos a.o Poder E'x ecu t ivo não podilam ser da d-os -á execução, eram respon-
sav·eis, n a fórma c1-a lei de responsa:bili<elade, pelos crimes eSJ)ec-ificados 
no art .· 133, da Constituição, não os salvando de tal r esp.o.rnsabiUdad·e 
a circu1mstancia, porventura alleg·aicl a, d·.e ter~·ein praticado o acto 4nc1~i

min·ad-o -por a lguma ordem escri,pta ou v·erbal .do Impera•'!o.r. 
A Constituição d-o Ghile dispõe, no )leu art. 87, que «cada ministro 

é res.po-nsave.i pess-oalmen-te pelos a-elos qu·e assignar, e in solklum pelo 
que s-ubs.cre'ver ou accorida r com os outros Ministros.>> O !Pres,idente da 
Republira, emquanto du•ra o mandato, não póde ser r es·ponsabi!Ízado, 
mais pó.de sel-o no anno immediato tlepo is d·e -conclu.Lc1-o o . termo de sua 
,presidencia, ·«-por todos o·s actos da ruclministração em que haja compro-
m.etti·ill-o gravement~ a honra o·u a segurança do Estâao, ·ou v'tolac1o 
aberta.mente a Gonstituição. 

O Conselho d·e E.r1'<a•1o,' e.roo-do nos ai: ti-go.s 102 a 107 desta, es1á 
Qrganii'zado segund·o o · princiipio 1p0Htico ·do r:eg·im en chilend, - ·re·gi -
men francamente pa rl a mentar, sem emba r.go da opmiao do grand'e 
Pre·sidente Bal.maceda e da do seu Ministro e J:riograP.ho - Bafíados Es-
pinosa - que, nos dous volumes que escr-eveu . d-a historia do Govern9 
daque!le ·notavel est "!djsta, r epudiou a s ua opinião anteri01' sobre a na~ 
tureza do systema politi eo c l1il e-no. ex.oressa em se·u livro "\Governo 
ParJ.amentan. O art. 107 da Constituição chilen a dispõe: 

<cOs conselheiros el e Est-aido . são r es.ponsaveis ~pelos conselhos que 
prestem ao Preside·nte da Repu·blica contrarias ás le is e manif.estàwente 
mal intenci·onaidos ; e po.rl erão ser accusa1clo1s e j.ulg·ad os n a fó1~ma p·re-
vista nos a rts. 913 a .98 inclusive ( -é a fó rma ele processo (le respo~sabi-
lida,de d-os Ministros el-e E<staido) . .>> · 

A lei de 2'4 de outubro ele 1-87-4 r eorga·nizou. o Conselho de Estad·o. 
Alén1 do Chifo, ins-tituiram o Co.nseJ.ho 'de Estado . em suas r espe-

c.tivns organizações politi-cas o.s seguintes paiz-es ela America: 
· •Bol<i'V'.ia ( arts. 56 a 5·9 d.a Constituiç.ão) . Equador, com o n om e d-e 

Conselho ele Gov<&rtno, se·nclo os co·nselheiros -r esponsav.eis pelos .seus con-
sel.hos, -éom os quaes se po-1el1á ou não conformar o Poder Executivo 
(arts. 80 a 84 d-a Constituição de 1-86 1, - tendo a d•enominação acima 

·s·ido mud·ada pa t'a a de Conselho cne Es-tc1d!o p ela.s Cons'tituições (!e 1878 e 
188 4 ( a rts . -90· a ·9-2 e 104 a 10<6 ) .; Gua1t-0mal<a, a rts. 79 a 84 ; C'osta 
Rica, com o nome de Consel-ho d.é Governo, arts. 1-12 e 113; Colombia, 
a rts. 1-3·6 a 14'1, 1 
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.Alg.uns oufros paizes instltuiram de1notações pe1,manentes (MexJ.co, 
co.nstltuição, 'art. 73)-, tambem chamadas co.11iinissões oonse1•va~lorc"8, as 
quaes, ·no lntervalló das sessões do Poder Legislativo, desempenha,m mui-
tas a:ttr.i:buiçõ·es, q·ue lhes c«ão um certo caracter ·d·e. ·conselhas consultivo~ 
da Nação. 

A trwd.Jção desse . instituto pol'itlco nemonta á mais a lta antiguidade, 
nas .antig1as nações q.ue se -constitui:r:am em ·nucleos, de onde irrad iou a 
civilização . 

Assim, Solon ·esüvbele.c.eu o Areo.pago em Atl1enas, e A ugusto creou 
·Um ConseJ.ho em Roma, tendo este sido divifüd'O em duas secções por 
Adriano: negocios governamenta:es, chamada C'onsis·toriium, e negocios 
judiciaes e contendosos, denominfyda Aa.tdito?'imn, presidida pelo Prefeito 
d'O Pi·etori:o. 

Modernamente, muitos dos JDsta,dos d·a E:uropa mantêm o cons·elho 
a!ludido, adruptando-o ás suas respectivas organi:ziações .poli.tica1s. Nas 
monarc'11'ias a;bsolutas, d:iz Att>ilio Bnmialti, ·elle partici'])a da · om1üpo-
t-ene>ia do monarnha, e, como rna pessoa deste, confun·de em si os pod•eres 
<le legiSl•ação, d•e administração ·e de j.ustiça; nos Estados livres, etorna-
se um cor.po consultivo para os negocios de leg1islação e especialmente 
ele admini•stração. 

Ã Hespanha, a Italia, a Baviera, a Pruss·ia, a Austria. a Hollanda. 
etc., ·creara111 o me·:nrcionaid-o instirtuto. 

No Brasil será eHe Q·e incontestavel uti!idwde, .porq·ue muito con-
cornerá para a unJ.dade de "\"ÍStaS, CfUe t a nto .convém manter nas grande!, 
linpas da a.dniinistração entr.e os governos -que se succeclem, ele quatro 
em q-uatro annos, e 1porque multo contribuir.â p·ara a generalização das 
boas normas poliUcas e per·fei•ta assimillação dos verdadeiros principios 
cn reg·i·men, - o que será, certamente, um poderoso !actor da nossa 
cohesão naclonaí. ' 

Sem embargo da mudança rad.ical ele i·nstitu-içõe·s, poderemos encer-
rar estas breves con;siderações com a.s palavras de Pimenta Bueno sobre 
a necess•i•dard·e do Conselho de . Estado como ·a uxiíiar c•o gov·erno· e da 
administrrução : 

ccO Conse·lho ele Estado ministra grande coadi·uvação nos assumpto.s 
ela 1politica e da acministração, tanto 'interna como externã. 

Elle resolve e esc1.arece as dU"\"i•das por seus par·eceres, ou CQ,n.sul-
tas: e faz -se infüspensa"\"el para existencia ' de uma marcha estavel, ho-
tnogenea, para unidade .ae vistas ·e d1e syiste1na. E' o coTpo · perma,ne n te. 
Ug·aido por seus pre-ceid·ernt·es e prinoi·pios, ·que consoPva as ,tradições, as 
confidencias .cjo 1poder,. a .per.petui.dwd·e das id1éas: - é, por.tanto, quem 
póde neutralizar ns inconvenientes resultantes da passagem, mui•tas ve-
zes rapicla, c•a instabilidade dos ministros, depositarios move!s d:a a•Jto -
ri.dwcles, que têm vistas e pretenções a·dmi·nistra•tivas, ás vezes não só 
àif.fererntes, mas até oppostas . .. 

Em re.sunio, é um preci~so g·uia e · a uxiliar :para o Governo, e p•ara 
cada um dos Ministe.i'ios como a analy·S'e de suas attribuições pócle me-
lhor demonstrar." 

. Somos, .pois, em princ.i'pio, f>woraveis ao projecto n. 357, ele 1910 
ruas julga.mos in;::lis·pc·nsaveis as ;seguintes emendas: . 

1.1i A.o art. 1-º S·ubstituam-se as paJ.a\' ras: Con.selho Federal dn Reqm-
blica elos Estardos Unidos elo Brasil - pelas segwintes : Conselho Con-
snlifi·uo Sivpre1no clico Repnblica d'os Estados Unriilos o Brasi/.. 

· Justifi.cação: A lo.c<ução Conseiho Feclena tem, no direito fo.Je.ra l 
a.ll emão e suisso, uma sig'nif icação muito chfferente.· Na Allemanha o 
Conselho .Federal (Btmdesrath) é à ass·embléa dos em;bai/{a:élores dos 
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Est.ad.os, um º>dos ramos ·do Poder Leg1j,s~ativo do . lmperio; .na Su-lssa, 
Conselho F edéral é o orgão du Poder Executivo da _ F-edéraç"ão .. 

.O instituto c11ea;do._pelo projecto é meramente consultivo e deve ser 
Indicado vor um nome que exprima imm~cliatamente esse caracter . 

;2 . ~ ao me·smo art. 1. 0 Swp,primam-s·e as palavr;:i,s ~ e ci!"8 Mi111titJ·iva-
Hclcicies. 

,J·u&U.fi,cação: Não .convém de:termin;;t\' na lei a facuHade P'ara as 
Mun,icipali-dwcl es. ele se dü1igirem d-irectamente, por meio de consulta . . no 
Conse1ho, ~ ;porqu,e poucas· ser.ão as que:stõ·eS, qpe,, sendo de interesse 
lmmediatamente local, tenham ao mesmo tempo uma importanci'a geral. 

. As ·que· reve'ltirem- t a l nat<L1rez·a v oderão ser encaminhada.s n,o . Con -
s·elho por interm'.edio do Gov,erno ·ao Estwclo · res.pecti vo. 

Além disto, permittir que as m unici1P;alidrucl-es consultem o Conselho 
sóhre tá-elos a·s assumptos; conforme· 1'hes pareça· º 'pportuno, será sobre-
carre·gar este com · um ·üa•balho insu.perãvel, com preju:zo ·elo est'.i.ilo el a s 
grandes questões de interesse nacfonal. 

D eve,se e-nten1de"r, pór.ém, qúe o .po.aer publico elo Dis t-ricta Fledernl 
ten~ ·a faculdade de eHrigi.t'.se ao Conselho,· equiparanc\o~se . . para tal fim . 
o dito D:istri.cto ac;s Estaidos. 

3." Subs titua-se todo o a11t . 2° pelo segui·nte: 
«As ·decisõ.es do Conse}ho serão to.madàs por maiorià absoluta de 

votos e . constituirão aelvertencias salutares sobre a · publica aclminlstra-
ção. ll 

4.ª Ao art. 40 - 'Substitua-se todu o parag rapho 10 pelo seguin.l r' : 
"!São memb.ros natos elo Conselho os ex•P1•es i·den t es e ex"Vioe-IP.r·e• 

isidentes d'a Republica. " 
Justificação: Niio convém ·.que tenham 'loto e assenit.o no · Co·nselho 

cicladã;os que se achem em eX'er cicio actual ele outras f un cções . executi-
v a s, l•egislativa:s ou j·udi-ciaria·s, aocr.escendo que se1:i'a duvidosa· .a consti-
tuci"onalida,d·e de uma lei que commettesse ao Pres id,ente do Supremo. Tr\-. 
buna l F ederal funcção não judi.ciaria e n em i·n cluida na compete·ncia 
constitucional do · Poder J -udiciario da União. ·· 

5.n Ao art. 8°: Substitua-se toclo o artigo pelo seg·uinte ·: 
«A ,p.liestcl·encia das sessões do Cons·eH1-o ca.be aos ex.-Presidente,s "da 

R epublica, n a orc:em éhronologi.ca em que foram . Chefes ela Nação, e; 
na fal,ta delles, a os ex-:V,ice,PresWentes . '' 

6." Ao art. 6° - · S'uhstitua-s·e pelo seguinte-: 
«Os membros efféctivos do ·conselho serão vitalicios e não podet·ã ~ 

e)<ercer qualquer outra funcção publica , Os m embros natos, que accei· 
1'a1'em qrnalq:uer cerg.o pubJi.co f icarão, ·clura·nte o exercicio des t~, s·em 
-~s,sento no Conselho.,, 

Jllistificação: Sendo um dos motivos fun.clamentaes ·elo projecto .o 
aproveitamento da boa ex·pericnoia e boa praUca ele governo C.os anli-
go.s Chefes ele Estado, os quaes; po.r isto mesmo, são membros neitos do 
Consel.ho ·de E 'staclo, não se eleve estender a eE1tes a inc ompa ti-bilida,de 
absoluta .p.ara o desempenho .C.·e qualq'iler ouü·a funcção publica . Entrn-
tanto, para i·mpeel.i.r o des,falque na composição elo Conselho, convém 
determinar-se a incompatibÜidacle relativa, ou .d,e exer ci-cio, para os. r efe-
ri-d os -membros ncitos. 

n ª - .ao Art. 76 : Stibstitua4Se to:do o artigo pelo seguinte: 
«Os membros <lo ConseH10 terão os vencimentos mensaes de ';rt>3 

c'on tos Cie .réis. · 
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Paragrapho uniço. Os membros natos que 41ccJ,itarem €) uaJquer .outrn 
cargo nãó terão d.ire-i to aos vencirrientos do Cori~eTho, eiriqu3t11to âurar 
o. ·exer·cicio do ditó .cargo.» ' 

· S ." - Ao art. 1.2 : SU!bstitua-se !pelo segu·i·nt·e: 
«Os membros do Conselho não são r·esponsaveis, ·qu·ânto ao·s "sE:CJs 

a ctos da · respectiva f•uncçã-o, senão pelos crimes qualificad·os ein lei 
(arts . 5:2, .paragrapho 1°, e 82 da Constituição Federal). 

Paragrapho Unico. Nos crimes conm1u.ns ·e de responsa;bi'Hdac·e será<\ 
os membros do.:. Conselho prcicessado,s e julgad-os pela fórma app li·ca•rel 
aos Ministi'os ao Supremo Tr·ibunal Federá-!. ll · 

19,n - Ao art. 13: Su.pp11ma-se. 
Rio, 19 de novembro de 11911'2. - Afrairiio d·e Mello Franco, RelatJr. 
O Congresso Nacional decreta: ( •) 

A11t. 1.º Fica e.reado, com sécle n a cidade do Rio de Janeiro,- o 
Conselho F ede ral da RepubJic,a dos Estados Unidos do rBraz·il, para o 

P1•o;iecto A1·-
nolp1w Azevedo 

fim de deli·berar, media.nte co·nsul1ta dos orgãos do 
iPoder -Publi·co Federal 0u Estadual e das Muni-
cipalid·ades, sobre todos os .assumptos ele ordem 
política e ad ministrativa. 

Art. 2. 0 As d ecisões do Conselho ·F ·ederal serão tomadas por maio-
.ria absolu1ta de vetos e constituirão: 

a) assento de boas normas de aaministração repub!Lcan.a, quando 
convocadas por cunsuUa ·elo .Presidente rla Republica .e dos Mi.nis tros, 
ou dos PresWentes ou Gov·ernador.es dos Estados; 

b) a~ve!'tencias salutares sobre a pu'blica à d·ministração, cj ua ndo 
:!'orem tornadas ·por solicitação elas Oamaras, Conselhos o·u Intendencias 
Munici•paes. " 

·Art. 3. 0 O funiecionamento do Conselho Federa l sei'1i regulado pelo 
r egimentei interno, que elle mesmo orgamizará e que será pU'blicad-o por 
d·ecreto do iF'residente da ·Republica, ·cl·e-ntro das seg·ui111tes bases: 

'1.• c~s sessões não serão -publicas e terão Jogar, ordinariamernte, pelo 
menos, uma vez em ca.da mez; 

. 2." As sessões extraordinarias serã:o convoca<!las por · iniciaifiva de 
qualquer ·de s·eus melll'bros; 

8.• Os trabaJ.h9s serão cspecializad-os por secções ou commissões 
de tr.es mémbros cacl•a uma, correspondendo aos assurnptos el e com-
pete,n.ci.a a e cada um elos M'i.nisterios do Esta;d:o; 

4." As sessões do Conselho F ederal serão abei1tas, para discussão 
elos pareceres das respectivas secções, ·tlesde qu·e este•jam ipresentes oito 
dos seus membros; 

5.• Para as deliberações e decisões deve.m estar presentes clous 
terços elo .qumero de membros componéntes do Conselho ·F eder.a]; 

6." O.s parec•eres, .cJeHberações ·e decisões ·do Conselho F ederal serão 
immejiatamernte ~JubUcados no Diamio 01'/'loial e c olleccio111 ados em vo-
Jl!mes, a.n.nualmente; 

7." Nas questões internacionaes ou ele a lta gravidade par.a a se-
g urança. ·publi,ca ou para o credito do paiz, poderá o Conselho F e<'l .eral 
exduir da .pu1bli.cida.·:le os fLmdamentôs de suas clecis·ões; 

· ·8." A seere·taria do Conselho Federal com:por-se-ha ele um direc:to1', 
clous chefes de 'secção, dous . officiaes, quatro amanuenses, um porÍeirp, 
dous continuos e dous serve.ntes, cujos vencimen·fos e outras regafias 
_se.~ão iguaes aos dos empregados a.a inesmà. categoria do Miflis t erio 

(*) Projecto n. 357 <,1910). 
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da Justiça :.e Nco.gcdos InteriOJ.·es e coni a1Jt ribuições .que serão .. -de ter-
min arlas '' no regimenito i.nt erno; 

9." As despez,as annuaes ~om o funccionalísrrio e todos os demais 
serviços de ex•pediente não poderão ex·ced er de 200 :000$000 .. 

Art. 4. 0 .O Conselho Federal compor-se-:ha ele membros na·tos e de 
tnein bros effe·ctivos. 

§ 1.0 São membros natos do Conselho F ederal: 
A - O ~reside-nte da R epublica; 
B ~ o Vlce-.Pres i-dente da Republica ; 
C ~ os ex-1Presidentes d a R epubli-ca; 
D os ex-Nice-Presidenites d-a Republica; 
E o Presidente do Su,premo Tri'bun a l Federal; 
F o Presi·dente do Supremo II'ribuna l Milita r; 
G o Vi-ce-Pr es idente .ao Senado. 
H - o Presidernte da Oamai;a dos Deputados. 

" ~ 2. 0 Serão mem'l:>ros effectivos .do Conselho Federal cinco cidadãos 
bra zile-i-ros de notavel e provada capiwid·aid.e_ ruclministrativa, que fo rem 
nomead os na fó rma desta lei. 

Art. 5.• o pro-cesso pa r a a nomea ção dos membros effect ivos do 
Conselho F edera l é o seguinte: 
· - 1. Qu er para as ·primeiras nomeações, quer para o <preenchimento 
d as vaga• que se derem, o Conselho ·Fede-ral escolherá, por maioria 
absoluta ele votos, em tantos escruti.nios secretos quantos, para is."o, 
forem .p rncisos, o dcladão que deverá ser l)roposto ao Presidente da 
RepubUca: 

2. O P reside-nte d a R epublica, em m ensagem , tra nsmi-tti1iã a pro-
posta ao S-enaJo Federal, que, <tomando conhecimento clella, de-pois àe 
ouvida a commissão respe~Üva, dará seu voto em discussão unica, ac-
ceitando ou recusando o nome proposto;· 

3. •A acceitação só se verificará si . o nome proposto reunir dous 
te-1'ços· d-os votos presentes; . '" 

4. o -nome, assim acceito, será enviado ao •P residente el a Republica, 
que f'"\ nom eará por decreto r efer endaiclo pelo Ministro de Es1ta;do da 
Justiça e Nego cios J,n teriores ; 

·5. As pro.positas -recusadas pelo Senaido só d·epois de decorridos dous 
annos po.derão ser renov·adas ; 

6. O Conselho F edera l fará proposta para preenchimento elas vv 
g'as existentes até 60 dias depois el e verificadas e o Senaiao· cl.ec idirá 
sobre as pro.postas a té •60 dias d·epois de recebel,as; 

7. Dec-o.rridos taes prazos, .sem que tenha havido proposta ·ou· sem 
solução dellà pelo Senado, compete ao Presi-dente da R epublica fazer 
a nomeação, livreme111te, no primeiro caso, e do candidato proposto, 
no segund.o, communicando ao Senado as razões do seu acto . 

Art. 6. o Os membros effectivos aó co .. nselho Federal seTão vita-
li cios e .como os m embros naitos pod-e rão exel"Cer qual-quer outra funcção 
publica legisla.ti va, executiv•a ou jtreli'ciaria, que não tenha incom" 
pa ti'bil"i-da,d e ·e":wressa na Oons'tituição F ederal. 

tArt. 7. 0 Os mem-bros do Consel•ho F·edera l que não receberem aos 
cofres publicos, por outros ·quaesquer -t ítulos remuneração, subsidio. ou 
r e•presentação, t erão os vencimentos mensaes de 3 :000$000 . 

. § 1. 0 Os que, po r autuas funcç0es, receberem vencimentos ou q-uaes-
quer remunerações pecuni,arias inferiores a 3 :00·0$ terão direito á pÚ-
ce}Jção do que faltar para completa r essa quantia. 

- · §· "' 2.0 os · que recebe-rem dos cofres pu·blicos subsi·dio ou qualquer 
r emuheração, egua l ou su1perior a 3 :000$ mensa es, nada 'pe1'ee·berão 
por serem membros do Coinselho Federal. 



Art. 8. 0 A presidencla das sessões do Conselho Fedenal . cabe ao 
PresiJen te da Re0pU'bli-c.a e a vtce-presidencia aos- ex-Presidentes da Re-. 
publica:, na ord·em clwonologica em que foram chefes da Nação. 

Al'!t . 9.• A administração intcnna e economi·ca do Conselho Federal 
fi.oará a .cargo de um dos 5eus membros, escolhido perio(Hcamente, por 
eleição fe ita na fórma do respectivo regimento e CO·n1 as attrib'uiçÕe~ e 
denominação que nelle forem dadas. 

Art. 10. -As consultas serão enviadas directamente ao Conselho Fe-
deral, p ro•tocolladas na respectiv a S·ecret.ar1a e despa.chadas, pelo en-
carregado do expediente, á. S'ecção competen1te. 

Art. 11. As secções dn Conselho Fede1'al polderão exigh informações, 
e.>-clarecime.ntos e até a presença de empregados e funccionarios da 
União e dos Estaclos, que, sob p·ena de responsabili dade, · são obriga;dos a 
ministral -as, de.ntro dos prazos que lhes forem marcados. 

Art. 12. <Os 111 embr·os do >Conselho Fed0eral serão re·s•ponsa.veis pelas 
o:piriiões ·e vo•tos que emittirem ·cont;·a dis1posições· expressas das Con-
stitutições •F ede.ral e dos Estados e das leis do pa iz . 

·Art. 13. No que lh es ·fôr a.p·pJi.oavel; fi cam os membros elo Con-
sel1'1·0 Federal sujei tos ao disposto nos decr·etos n. 2·7, de 7 chi janeiro 
de 1892 e n. 30, de jane iro do mesmo anno. 

Art. 14. F.ica o Presicl·ente d.a R epublica autoriza·clo a abrir, pelo 
Ministerio ~a Justiça e Negocios l11'teriores, o ·Credito necessario !!. 
execução immediata ª'ª presente lei. 

Ant. i5. Revogam-se as disposições em col1'trario. 
Salft das sessões, 2.3 de dezembro ele 1'910. - Arnolpho Azevedo. 

HA RIAS NAC IONA L 

Consicleran!lo que em to.elos os exercitos, prLncipa1'mente nos~ dos 
paizes como o nosso, onde não . existem esti'adas chãs apropriadas a 
outros meios de transporte rapi·do, a cavallar.i.a é tida como arma in-
di.spensa vel ; ( *) 

·Considera;nd-0 que é urgente, para melhor organização de 11ossa 
cavaHaria, a sua remonta ele maneira uniforme, 'feita com pr-0-cluctos 

nacionaes; 
P1•ojecto Considerando, com o que nos tem mo.straclo 

Ncibuco ele .a experiencia longa, que o cavallo nacional é su-
G.oiiveia per.ior ao que 'no·s· vem do Prata, . como se póde 

verificar nesta mesma Capital, examinando a montada .elos regimentos 
1° e 1-3° de cavallaria do Exerci•to; 

Considerando que q Govel'no, facilitando e fiscalizando a selecção 
do oav.allo de guerra, não sõ dará ·impulso a .uma industria· irnportan-
.tissill11a, como pr.estará ··relevante serviço ·á defesa do paiz e á nossa se~ 
gura;nça interna; 

Consider.a~do ainda que, ,em caso ele n ecessidade urgente .ele mo-
bilização de forças, .não nos seria possiv•el contar com · o auxilio do 
estrangeiro para remonta do Eicercito e que no paiz o·s recursos actuae~ 
são i.nsufficientes para ·tal fim; 

1ConsÍ'cl <? rand-0 ma is que to.elos os meios empregados pelo Governo 
até hoj·e, par.a procr·eação do cavallo de g·uerra, teem dado .na pratic·a 
o mais rui.noso resultado :para a Fazenda Nacional e as mais desastra-
das consequencia~ .para . a r emonta do Exercito, como prova sobeja -

( •) Projecto !\. 7•6 . 
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mente a Coudelaria Nacional <}e Sayca·n, que , em uma área de ...... . . 
488 .·908. 000 metros quadrados ainda .nada produziu de util ao seu des-
tino, :não passando de um vasto lograidouro publico, onde pastam mi-
lhares de .bovinos ; · 

1Considerando, finalmente, que a creação do «Haras Nacio.nal» . será 
o meio mais .pr-ompto e mai.s ,S'eguro, não só para a selecção do cavallo 
de guerra ·Como tambe,m d·e estimulo da criação cavallar, tão des-
cura-da entre :nós, ainda que a terra offereça todos os elementos e pr!-
morósos para o desenvolvimento de tão util e ·compensadora industria, 

1e como tal ·d.igna de melhor a:tlenção dos ·poderes publicos 
O 'Congres·so Nacional resolve: 

, ·Art. 1.° Fica creado :no territorio da RE}publica, ainnexo ao 'Minis-
terio da Agricultura, o «Haras Nacional» á ·cuja administração com-
petiliá o encargo de ·supprir a r emonta elo Exercito, assegurando por 
meios directos e inc1irectns a oastiçagem .da raça ca v.aHar e a procrea-
ção do cavallo de guerra. 

·ArL 2. 0 A administração do «Haras Nacional» comprehenderá um 
posto .central na capital •da Republica oll'j nas suas proximidades ·e mais 
q·uatorze ,postos esta;d·uaes de procreação comprehendidos em •cinco cir-
cmuscripçõ·es de remonta: 

Postos 

Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
·Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
S . Paulo ....... . .... . . ......... . .... .. .... · . .... r············ •2 
Minas Geracs . . ............... . ... .. . .... . . . . ... ·. . . . . . . . . . . . . 13 
Ma tto Grosso .......... . .... . ......... . .. . . . ... . ... . ........ ; . 1 

Art. 3.0 O posto central será a ·séde da administração geral ao Ha-
Tas, ·COmpetinclo-lhe: 

:a) fornecer ao'.s postos esta,duaes os reproductores de casta (puro 
sangue), importados pelo Es.taido para a selecção directa; 

b) e:x,peclir os certifica;dos. ele origem dos i·eproductores '1idquiridos 
·para a procreação ofücial, bem como dos reproductores autorizaidos e 
julga-elos aptos pela commissão dos postos de procreação ;. 

e ) será a sécle· de um 'S'lud-.Book es·pecial, onde serão ·1'8gistrado·a 
todos os an1maes pertencentes ao Haras Na.cional, os reproductores 
julga;dos ap tos para a reproclucção particular e reconhecidos 'idoneo.ii 
pelas commissõ·es ele fiscalização dos posto.s de procreação; 

cl) estabelecer premias para os reproductores particulares de san-
gue puro e meio sa.ng·ue aptos 1lara procreação mediante informação 
das commi.ssões de fiscaliza;ção dos postos estaduaes e que melhores 
provas e vantagens off.er·ecerem para a reproducção do cavallo de 
gu·erra; 

e) das subvenções e fomentar as feiras annuaes instituidas para 
a compra e v·e111da ele animaes cavallares ; a·uxiliar os concursos hip-
picos; 

f) estabelecer as condições e épocas da;s compras para a remonta 
.ao Exercito; nomear as com:missões de fiscalização dos postos· de pro-
creação, .ipprovar as compras de reproductores meio sangue fe ita;;; em 
taes postos ; fazer verificar as carta.s de ·cobertura. 

ü pessoal dirigente .ao «Haras Nacional" será composto de um 
director, official superior ao ·;Exercito Nacional e pertencente á arina 
de cavallaria, ele um s·ub-clirector, de dous yeteri.narios ae reco.nhecida 
competencia e contractado,s na Europa, e de um cons·elho composto de: 
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um profissional de · çapacic)ade conhecida, contrq.ctaclo na. Republica 
Fi:anceza ·e que fimha ~Jertenciclo ao -«Rar.as Nacional» cl'aquella · Repu- · 
blica e de d_ous _offi.ciaes elo _Exercito pertencentes á arma de cavallaria. -

'Ter~á o pessoal necessario para -seU serviço, inclu.siVe ·u:m mestre 
ferrador (marechal f.erraud), oontracüido em França. · - · · 

A directoria assim organizada será enc:ir-regada de redigi~, · a r e-
gulamentação do «Haras N.acionalll, tendo; porém, em vista os· princi-
pfos: estabelecidos _pela .p1•esente lei . · 

, '. Art . . 4.• Os postos .de prodreação terão a seu cargo um effectivo 
limitado de reproducrtores puro-sangue arabé e · anglo-arabe e sob sua 
inspecção clirecta os -reproductores ap.provadQs· ·e .acceitos pela sua di~ 
recção. . 

Art . .<5. 0 Os repro.ductores puro-sangue pertencentes ao haras, . 
adquirid0s pelo Governo e que fizerem parte elo ef.fectivo de cada 
posto, em apropriada época do amno, que -se·ná affixada na circumscri--
pção pertencente .ao posto -de -procreação, estarão á disposição dos 
crh~dores, que requererem ao djrector do posto cobertura,s para c1eter-
1nina.do numero ele eguas, as qua,es só poderão ser acceitas -e servid').s 
pelos reproductor-es do Estado, si forem julgadas aptas JJara a repro-
elucção do cav-allo de guerra, sendo c;ntãô marcadas a fogo com o si-
gn~l pfoprio do posto. · 

Art. .6. 0 T >ies eguas serão inscriptas em um Stiicl-Boolc especial -do 
posto de ipr.ocreação _que !3-11'11\.\ªlm'?l)te envianá um relatorio ao Posto 
Central .p_ara . o .rec!'Pseam~11to geral d.O «Ha.ra:s Nácion.al». 

1Art.. . 7 .. 0 Se.rã e.:x;peqipp ao c1;ia .d-or proprietario das eguas julgada·s 
apt as para . a i:e1J.rodqqçã,o ·e cppertas -peios reproductores do Estado 
mila; carta . dil . cD·Pilrt·lJl'f!. e:;>p<?cifioando o n ome elo-· reproeluctor, época de 
cobertura e titulo ele propriedade. · · 

Art. ·8.0 Os crif1dores das diversas circumscripções de remonta po-
derão possuir ueproductores chamados approvados pela aelmi.ni13tração 
.dos postos de proereação e que serão tambem · a;doptados ao serviço de 
sel-ecção ·do cavallo ele guerra, mediante fiscalização dos postos de -pr-o-
crnação, podendo fornecer coberturas a outros particulares e igualmen-
te passar cartas ele coberturas, vizaiela.s •Pelo director do pos·to e nas 
mesmas condições do art. 7°. 

iAr t. 9. 0 Estes reproductor-es para serem a;pp rovaclos terão (le sub-
metter-se a um exame, que será feito por commissão composta do -cli-
rector do posto e elo v<iteri:nario respectivo. · 

<Art. 10. Os animaes reconhecidos bons reprocluctores serão imme-
diatamente marcados a fogo, ·com a marca ele approvação do posto e 
irnscriptos em · um stitd-book especial, sendo passa;do a ·seu -proprietario· 
um titulo d·e ai)prova~ão, affixando-se na séde -do posto, em lugar pu-
blico, o nome elo proprieta-rio e os signaes .de identificação do r epro-
ductor. 

1Art. 11 . O proprietario do animal julgado apto e approvado para 
a; rep_roducção t e.L'á direito a um livro -de ·cartas de coberturas, sempre 
vizada-s pelo clirector -do posto e. assi-g.nad.as pelo propri-etario para se-rem confe1•idas aos prop-ri-etarios das eguas servidas .por estes gara:nhões. 

. Ar_t. 1~. O proprieta;rio .de um ou mais reproductores approvaclo-s 
será obrigado a · forn ecer il. direcção do posto que confer-iu os titulas ele 
approvação o_s. talões das cartas ele coberturas que forem dadas, com toe 
elos os esclarecimentos rei.ativos ás eguas servidas por -estes reproducto• 
res, . bem como uma relàção dos productos resultantes d.as coberturas 
do a nno anterio1~ . 

Art. 13. 0.s reproductores apurados devem sof.frer um exaime an. 
nl;la:l f_-eito ·por um.a commissão do posto de · perµol)til ·composta -(lo (!ire-
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.. ctor e do veterinario e as cartas -de ha])ilitação visadas todos os annos; 
.si do ·exame fôr verificado estar o animal erh -rnâ.s condições serã ma:r- · 
caldo a fog·o com um R 'e ··excluido do serviçci de -rémOntas, sendo o pro-
prietario . obrigado a restituir o livro de cartas de cobértiiras perten-
cente ao -dito r eproductor. 

'.Art. 14. Os !'eproductores a,pprovados terão um -premio em din·heiro 
conferido - pela ·administração central do Haras Nacional, premio este 

' ·que paderâ. variar de 1 :000$ a · 500$, sendo o primeiro para os.-puro.-san-
·gu" e os_ ·segundos })ara os reproductores rneio-·samgue . 

.Art. 1•5. Para ter direito aos premias a ·que se re.fere o art. 14 é 
. necessario ficar provado que o reprod.uctor fecundou 30 eguas (·par.a os 
puro-sangue) e 40 papa os meio-sangue nacionaes; si o numero de eguas 

- fecundadas com · proveito não attLngir o ammero estipulado, mas fõr su-
perior â. meta;d-e, o -premio serâ. -reduzido proporcionalmepte, deixando de 
ser c_onferido, si não alcançar a metade. 

Art. 16-. O criador nacional que justifica,r possuir mais de 50 ani-
- maes· de procedencia fiscal-izada ·pela administr-ação de um posto do 
.. ·Haras Nacional, · teFâ. dtr·eito a um pr-emio em d-inheiro, o.ue serâ. esti-

pulado pelo Ministro ela Agricultura, premio que s·erâ. augmentado na 
proporção do sangue e do numero dos a,nimaes ., 

Art. 17. O criador nacional que aiJreséntar mais de 50 eguas jul-
- gadas aptas para a repr-o.ducção e que fo•r em servidas pelos repi·oducto-

res do Estado, terão -direito a um premio em .dinheiro fixaido pelo Minis-
terio· da Agricultu-ra, premio que serâ. augmentaclo na proporção do nu-

-- mero e ·do sangue dos animaes. 
Art. 18. Os postos estaduaes de reprocl-ucção :poderão possuir -al-

guns reproductores ele tiro pezado _para o serviço de tracção do •Exer-cito 
Nac.ional, a crit-erio -elo director do posto c prêvia -determinação do Posto 

' Central. · 
Art. 19. Cada posto de 1procreação terâ. o seguinte effecti-vo: um 

. director, um sub~director, dous veter.inarios co.ntract.ad-os especialmente 
na Europa, um nicwe9hal-ferrai.cl (ferrador) igualmente contractado e 
ma is pessoal necessario .ao serviço do iJosto. 

Ar t. 20. .Caâa circurnscripção de r emonta terâ. u~ director fiscal, 
official do Exercito Naciona.J, com o posto, pelo menos, -de eapitão e 
pertencente â. ·arma de cavalla1'ia, o qual exercerá a fiscalização geral 
dos ·postós de procreação pertencentes â. circumscri.pção. 

Art. 21. Annualmente, em época marc&da e precisamente annun-
' ciruda, -serão organizadas as feiras pa:ra remonta do Exercito na séqe 
· dos postos tle· r emo·nta, send-o aclquirido para o Estado o numero ele ·11.ni-
maes necessarios ás exigenci.as de remonta do Exercito. 

Art. 22. As compras de anima·es pa-r.a a remonta ou para consti-
tuição dos depositas de -remonta serão -sem:p1'e feitas por c-ommissões 
nomeadas •pelo Mh:ristiro c1a Guer.ra, da qual farão parte, al€m dos offi-
ciaes do Exei·cito ncimeados pelo Ministro da Guerra, o :director e ·o ve-
terinario dos postos de procreação. 

Art. 23. -Fica o Ministerio da Guerra autorizado ·a passar para o 
Ministerio cl.a Agricultura a propriedade naci-onal conhecida })elo nome 
de «·Fazenda Naciona-1 de Saycan», qu.e será· immediatain ente vendida 

.. _em concurrencia publica, sendo o seu valor ein di-nheiro destinado â. lrti-

. ci.ação d.a pre,sente lei. 
Art. 24. -Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 8 de julho de 1912. ~ Nabiioo ele Go~ivêa. 
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OONSTITUIÇÃiO DO PATR•IMONIO DA CAIX,A D'E AS·Sl,STENCl<A p;LJ-
. SUGA NO G~SO D:E SUCCIESSÃO A1B llNTE'STATO DEFERIDA 

AO ESTADO 

O autor ·do ·pro-jecto m. 131, de 1912, teve em mira a realização de 
uma idéa grand-io-sa, de que, aHás, já cogitou, em :pa.rte, o projecfo Joã_Ó 

Pm·ecm· Om•los 
Jl1 ax·imiUano 

meio de o reali:&aT . 

Chaves - sobre a assistencia á infancia; abandona-
da e vagabunda. 

Entreta.nto o que mais deve ·i,nteressar á •Com-
missão de JÚstiça n·ão .é o firrt' •que •se visa e, sim, ,9 

Rariss;1mas vezes s·e repelle um trabalho parlarrnentar poi: ser co1n•de-
mnave~ o -seu .objectivo ; -em regra o processo ·proposto é que é inaccei·-
tav-el. · 

·Tâ.l se afigura, precisamente, o caso do ,projecto n. 131: crêa a Cai-
xa d·e Assistencia Publica; po-r-ém, tenta grn;n.gear recursos .para nHl!ll •. 
ter aq.uella instituição, empregando um •meio - improf1;c1w, ino.o>nvenien-
tll e-1Jncfiwstit.1icional. 

Estabelece o •1Hojecto que, ina falta de descendentes, ascend·entes, 
conjuges .su.perstites e collateraes até o 3° grél!O, seja deferida )3.;0S Esta-
dos a successão ab 1rntestato. Determina, em seguida, que a metade do que 
couber aos Esta;dos se d-estine a constituir o .patriimo•n:io da Caixa de .&s- . 
sistencia Publica. 

· A fdéa não é original, como se escreveu •por ahi : encontt,a-se na l!l-
gislação da Venezuela instituto semelhante; e a R:epubli1ca d;ictatorJalrnen-
te gov-ernada .pelo general ;Cypriano Castro· não ,póde- .servir •de modelo ele 
bem ap-plicado regimen federativo. 

'l'arnbem a red·ucção- da vocação hereditaria aba ixo do 6° gr-áo só 
se accha em outra .pequena -Republica d-a .AmerLca elo Sul _:__ a Bolivia 
(além 4'à.-.cita,d_a Venezuela) ; mais o limite minimo foi fixado no 4° grão. 

- · O :mais arroja do -do•s juristas 1p hilosophos, GimbciU., ~lefere 
1
a sue.ces-

são aos collateraes at·é o 4° 1gráo; do 4° ao 6°, m etade a;o Estad o, metade 
'aos .parentes; do ·6° ao 10°, um terço aos 'Parentes, dous terços ao Estado. 

Agirnno, a utoridade de a lta -valia, e Glovi.s, ·jurista glor.ios·o, acham 
que . o Hmite do · 6° grão, preferido .pelo .Chile, pe la Argentina e rpelo IBra -
zil, . constitue o -ideal. 

, Não ha ·pov,o algum, -nãd ha um- só a,utor de philosophia do Direito 
que ha;ja preferido exolu:ir da successão ab 4mtestato -0s · collateraes do _3° 
grão em d·ean te: 

-Corn1prehende-sé que, ficando o illustre a utor do p.ve;iecto n. 13-1 -d e 
·um lado, e todos os jurisc001su1.tos e legislfl!do res -do mundo, do outro, não 
se pód-e vacillar- 1na escolha da vereda a seguir. 

Dmnais -0 -mel.o lem·brado para abastecer de nume rari'o a Ca:ixa el e 
· Assistencia .é irnvroficiw. 

Em paiz de pop,ulação pobre, 1como o nosso, rara,s heranças attingem 
a · somrnas avulta;das. Por outro lado aquelle.s •que nã-0 teem herd-eiro3, em 
geral fa zem testamento, o que . a;contecerá ·ca da vez mais commum1mente, 
porque quanto mais culta é uma socieda-de, rrnais '_ 1previd-entes se mostram 
os seus membros, · · 

· 1Porta111to mão é -de crer -que a r enda provavel da·s heranças vagàs -
. dê para manter em todo o Brazil, - ccasylos para a 've lhice, os indi·g~n ~ 
tes, as creanças a ·bandomJidas -e •perverti-das, e ;para as pensões a opera.-
rios :lnvalidOS)) 1 conforme â 1ID·))l'ensa oec"Jarou esperar O b1'ôlhante -a utor 
do :proj~cto. 
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E' .certo que S. Ex. lembr.ou outra. fo1nte d·e recur.sos materia.es -
as esmola:s; porém, para que .estas ,produzam os seus effeitos salutares, 
.não se ·faz mist·er a oentralizaçfüo dos .beneficias, .a existe.nci1â de :inai,s um 
officio burocratico, um de tantos apparelhos de sociaJi.smo ·ele estado. 

O 0Jovo ·da.rá meno.s vo lm1tarja e .copiosannente ·ao >Gove1,no do qu·e 
aos i•nstituto·s a utonomos, c ujas ver;bas são directa:mente recebidas do 

. cemtri·buinte e apvJi.cadas por pessoas venera.veis, .conhecidas :dos doa.-
dores . 

O meio sug·gerido .para reso lver ü formidavel pr.oblema da miseria é 
impoficu o. 

Aünda mai·s: é inconveniente. 
Reformáimos em 1907 o 11oss-o Dirnlto das Succes.sões. · Tudo leva a 

crer que ·será votado ·este a nno, p elo Senado, o projecto do Cod.igo. Ci-
v H, já dism1üdo na. ·Camara. . O tJrojecto n . .131 não poder'á ser com.vertido 
em Jei .no exerdcio v.igente. Logo ·t eremos em 191.3 duas leis de suc-
cessões. 

O ,projecto do C.ofügo Civil levou trium;pha,nte, da Camara para u \Se-
nado, a idéa da vocação hereditaria dos coUateraes até o •decimo gr•áo. 
A Comm issão Especial da -outra Casa do .Parlamento adnptou emenda re-
duzindo ao 6° g1·áo. Como na confecção e ;a.peTfeiçoamento d o Codigo tra -
balharam os ltmünares da scienda jurldi:ca en tre n ós, não s·e pôde espe-
ra-r boa aco lh ida, entre os competentes , para um proje'cto que ·exclua .da 
success~o os collateraes além do 3° gráo. 

E' evidente que o pa.i·ecer con•ceituoso de Agiw.n:o .tra,duz a média d.o 
sentimento juridico contemporanoo., tanto na ·Europ·a como -na America. 

Emfi.rn, o .meio ,p roposto pa.ra abastecer a Caixa de !Assistenda é .in-
constitnciO.nal. 

Venceu, 110 Brazii, a do.utrina de que as herança.s vaga·s ou va.can tes 
· pertencem ao.s Estados 'º11 ao D.i-stricto Federal; o .pro.pr io autor do p.ro-

jecto n . 131, claramente a esposa. 
'.ral direito dos Estados Unid.os não decorre de le i ordinal.'ia, mem de 

uma 'liberalidade da União, e, sim ela interpr.etação r igo1'ú:sa da 'Consti-
tuição da Republica. 

Ora, o nos·so pado fundamental, .no a rt. 6'5, § 2° consolidou a bõa 
loutrina no r te-americana, ass'im co.ncret1zada po.r Clcirke Hcires: «Par-" 

,saber s i um poder varticular pertence ao Governo do ·Estado, ·devemos 
olha r .para as excepções; .para saber se pertence aos Bostados U nidos deve-
-mos cansiderar a enumeração da outorga . Si 111ã.o está enumerado, não 
é •po·ssuido pelos Estados Unidos; s i não está ·exceptuado, é possuMo 
·pelo Estado. Os gove1mos dos Esta a.os teem tu d.o o .que não es·tá conferido 
ou expres·sa,mente r ecusado ; aos Estados Uni·dos nada •cabe s'inão o que 
fo·i ex.pres·samen te dado.>> 

Não h~veindo, po·is, •disposição n.Jguma a res.peito das hera.nças va-
gas, a intenpretação. :correcta é a que as consider.a pertencentes aos Es-
tados. 

'Si a este cabe ·a propried,a eJ.e plena dos bens vagos, não se lhe .pôde 
contesta r o d ireio exclusivo de deJ.iberar sobTe a: a.p•plicação dn renda 
de taes bens. 

Não ha clisposi.t'ivo constit.uciona:l a lgum que declare pertencerem 
aos Estados as hera,nÇas dos que falJ.eceram ab intestato e sem de•ixar 
her.d·e iros ascendentes; descen.den1es, •conjuge ou ,pa,rentes ,colla,teraes a,té 
o 6° gráo . Interpretando o ,art. •6i5 § 2°, foi ·que se co1nclu iu caberem aos 
Estad.os tocla.s as heranças v·agas . l,o,go seja qual fõ r o ~eor da lei qu e 
as cara,ctaris e, não võde a União cle llas ·dispõr sem viülar 1t lei baslca 
do .paiz. · 

· Cooley ·ensin.::t ( Const-itiitional Lim-itations, 1pagi.na 98) : «Onde o 
pocl'er é outorgado em termos · geraes, deve,se co1nstru ir o. podep como 



- co·extens'ivo com '° ster:mos, ·a menos que ·alguma r.estric_ção ·clara . sobre 
-_elle seja deduzivel (>e:iopressa ou jmpt.i-citamente) do 'coo te:<eto.,, 

Ora:, não ·ha, ·no texto constitucional, restricçã;o algum:a ao -direito 
dos Estados sobre as heramças vagas; a lei fundamérttal absolutamente 

· irrão ' trata de taes heranças; e é ipOr não tratar, exaictamente, que sé 
consideram s;c1jeitas, e. de 'modo exclusivo, iro 1Pod·er Legislativo · -elos 

··mstados. 
Elm outr.a obra de v.alor e .sob impress.ionante epigra,phe - Põd·eres 

.. nacionaés e . estac1uaes e:&clusivos, o eminente Co1oley doutrinou ( O.n 
Taxation, pagina 129) : «<E' a theoria do nosso systema de .govei:ino que 

. tanto o !Estadü. como a Nação devem exencer ºos seus p.oderes respectiva-
. mente de maneira tão corrrnpleta e anipla como os pro1:rrios cleipartamelll-

tos · ele ,gov·erno., ·cleliber.arem ser necessa1,io .e justo, e .como 1pocleri:a ser 
. feito 1por qualquer outra · soberánia.» · 

Portanto, o poder dos !Estados ·sobre -as ·heranças vaga·s é e:irnlu-
sive; só ·os -depii,rtamentos elos governos estacluaes (Executivo e Legis-
lativo) são comp_'!ltentes para dar destino á renda ele t aes h eranças. 

Nem se argumente que 'ª União augmenta a •quantid.ade ele bens 
wagos, é, ·por isso, ê justo que disponha d-e metade delles. Para have r 

· justiça, então, clev-er.ia o poder federal indemnizar o estadual quando cli-
.. minuisse .o volume d.aquelles bens, por exemplo, extencl-endo a vocação 

hereclitaria -elos éonateraes até o cluoclecimo gráo, como na França,. Ora, 
-âesd-e ·que a União usa de ·um ·cloireito seu, não ·pócle causàr clamno a 
ninguem, não está sujeita 'ª indemnisações; e aquelle que não i;espon-

. d'e _pelai ·falta, .tambem não pócle r-eclamar o excesso. 
De facto, o .augmento ele renda 1que uma le"i federal lhes proporcio-

. na, devem os ·Estados guardar, para compensar n prejuizo que outras 
· leis lhes causem. 

_ A pro.posito de outro projecto, verificou a Commissão ele ·Justiça 
qu-e, sendo os .Estados que executam as penas ·e a União que as insti-

·-tu-e; ·succecle que es-t'ã crêa deSlj)ezas .que aquelles ·que ·deve m pagar, ist:o é, 
leis fecleraes exigem que certos cleli-ctos se expi-em em penitenciarias e 

: que ·o!? menores criminosos vão para ·escolas ele reforma, porém aos Es-
ta,dos compete .. construir as penitenciarias e manter as escolas -referidas. 

,seria licito que os Estados, sponte sita,' tentassem .resarcir o pre-
juizo la nçando mão ele bens ela União? ' 

A esta é que cabe espontaneamente auxiliar os Estados, contribuin-
âo eom a .metade .elas clespezas por ellà cau;saclas, como se propoz á 

.Gamara, 1em nome ela Commissão ele Justiça. 
Assim . tambem se devia fazer no caso presente: o poder federal 

· augmenta o numero ele heranças vacantes, isto é, avoluma a riqueza 
· estadual; peça aos governos regionaes que, pelos orgãos competentes, 
decrete a applicação da inesperada fortuna a fins .que á União parecem 
sympathícos. 

Trate, proponha, combine; não invada attri·buições alheias. 
Pel•as razões expostas, ·é d.e parecer a Gommissãci de Constituiçã,.o 

e Justiça que o projecto não \leve ser convertido em lei pela Oa.mara 
.dos Deputados . 

. Safa elas Commlssões, 11· ele outubro de 1912. ·Oitnhet Maohmlo', 
cPresiclente. - Ceirlos M!axinviUeino, R.elator. - Henriq.ue Valga. - Ni-
_oanor elo ;N·a .. soimento .. - Meirei die Vaisoonoellios. _:_ Porto Sobrinho, p 0 r 
· alguns dos fundamentos. - Gumeroinclo Ribets. - Afi'-et.nio ele Mello 
F?'aneo, vencido pelos funcl·af\1entos que. passo a dar no . seguinte v9to 
em .separ.aao. 



Do <parecer do illustre e c01npetente .Sr. Moniz de Carvaiho sobre o 
projecto n. 131, deste ànno, "apresentado pelo Sr. José Bonifacio, pediu 

vista o operoso e intelligente Sr. 1Carlos Maximi-
lia.no, que,. em longo e fundamentado voto, opinou · 
pela r.ejeição do clito pro.jecto, por entender que 
o meio por elle a lvitrado· para grangear recursos 

Voto elo 81· .. 
. 11'I ello 1?·1·w1.wo 

para a creação e mantença da Gcvvxa ele · Assistenc·ia é cdmpro.ficuo, · in-
conveniieinte e iil!CQnStitucional.)> 

Esse voto, por ter reunido a assignatura de sete mBmbros da Com-
missão cl!e Justiça, passou a constituir o parecer sobre o projecto, trans-
form:i.ndo-se em voto vencido o parecer ·anterior do Sr. Moniz de Car-
valho. 

Pedindo, por· minha vez, vista do projecto, examinei, com a devida · 
a ttenção, os dous brilhantes pareceres, detendo-me, como era natural, 
ria analy:s.e da . arguição de inconstitucionalidadP, por ser esta a <prin-
cipal, visto que a sua eiva poria o cunho de inviabilidade irremediavel · 
ao projecto em questão. 

Sem embargo da brHhante argumentação do Sr. Carlos Maximilia-
no, peço venia para discordar da sua conclusão, quanto a esse aspecto 
da m<Lteria do projecto. 

O illustre reJator do parecer, assignado pela maioria da Commissão, 
fundamentou o seu voto, nessa parte, no art. 65, · § 2°, da Constituição 
Federal, que r·eservou para os Estados «todo e qualquer poder ou di-
reito· que· lhes não fôr negado por clausula expressa ou implicitamente 
contida nas cJ.ausulas expressas, a propriedade ·Clas heranças vagas á 
União ; ora, como só pertencem a esta os poderes oit clireitos enumera-
d'os na outorga, se deve concluir que a dita propriedade das heranças 
vagas ficou res.ervada aos Esta.elos. 

Essa é tambem a opinião do ex-ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral - Conselheiro Barradas - ·expressa em voto vencido no accór-
d:ão· proferido no conflicto de jurisd1cção n . 18, ele 26 de julho de 1893, 
que considerou iwoionaes, isto é, de propriedai\.f da União, os bens vagos. 

E' tambem desse parecer o Sr. Serrador Campos SaLles (Annaes .elo · 
Senado, volume ·5°, 1891, pag. 4·5), bem como õ adaptam os Drs. Clo-
V·is Bevilaqua, João Vieira (Revis.ta ·da Faculdacle de Direito do Recife, 
anno 1894, pag. 49) e Roclrigo Octavio, (Do dominio da União e dos · 
Estados, pag. 108)., · 

As opiniões elos Srs. Barradas e Rodrigo Octavio apoiam-s·e no pre-
supposto da soheramia t eJ"ritorial dos Estados, ou seu dominio em·i.n-e%te, · 
ainda que, no conceito desse ultimo jurisconsulto, «-esse attributo. ela 
sbberanôa não é daquelles .que pertencem ás relações internacionaes, 
caso em que seria da competencia privativa ela Nação.>> 
" Não sei como se possa admittir uma soberania, com attributos li- . 

mltados· ás· relações· exclusivamente ·inte·rnas ... 
Ha ·nisto uma contNudicção nos termos e esta demonstra á 111-ima 

facie que o direito dos Estados aos bens- vagos não é, em nosso re~imen. 
politico, uma: consequencia do principio da soberanict territorial elos cli.-
tos Estados; pois que estes não são soberanos. 
· 1Sel-o-ha, porém, do principio estabeJeciclo pelo art. 65., n. 2, da 

Constituôção Fedenal? 
- - A fonte em '<ijue se inspirou o · legisiador constituinte brazi.Jeiro foi 

a, emenda decima 1L Constituição Amer.icana, cujos termos são os se-
guintes: · 

«Os' pó·déres que· não são delegados, aos Estados. Unidos 
pela Constituição, ou recusados por ella aos Estados, são re-
~ervados aos; Esta.elos, respectivamente, ou ao povo.>i 
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ô texto semelhante da nossa ·Constituição revela; em sua odgem 
historica, o pensamento do legislador em garantir á União os chamados 
pocleres conciirrnntes, para uma certa ordem de interesses, ou o uso dos 
poderes i1'1tVlicitos. Assim é que foram rejeitados o artigo do projecto 
da Commissão do Governo Provisorio, assim como uma emenda addi-
tiva, os quaes dis·punham, o artigo: 

«Tudo quanto rião se acha definido nesta Constituição co-
mo pertencendo 'ªº poder federal, é da competencia dos Es-
tados.,, 

A emenda rejeitada propunha .que sómente se considerassem da 
competencia da ·União aquelles poderes que Jhe eram expressame'fl!te 
outorgados. 

Tambem nos Estados Unidos, por occasião de se discutir a emen-
da 10, á Constituição, <mão se admittiu a inserç.ão da palavra expres-
samenM, cons1derando-se que um dos grandes defeitos da confederação 
fôra a claus'ula que prohibia o exerci cio d-e todo poder · não expressamen-
te delegado, _ o que manietava o Congresso e o tinha levado .a usar 
de alguns poderes não outorgados, mas que as circumstancias torna-
vam necessari-OC"S». ' (João •Barbalho, Co1mnentarios, paig . . n. 273). 

Penso que não podemos, neste particular, argumentar victoriosa: 
mente com o exemplo da legislação americana, porque lá compete aos 
Estados legislarem o direito civ11 e, portanto, o assumpto é regido p~o 
Codigo Civil de cada um delles. - Si a successão by escheat cabe aos 
Estados, - ê porque assim o determinou o Codigo Cfvil de cada um, e 
não porque a emenda decima, addicional á Constituição Federal, tenha 
estabelecido, p__ara fim muito diverso, quB «os poderes que não são de-
legados aos Estados Unidos pela Constituição, ou recusados por ella aos 
Estados, são reservados aos ·Estados respectivamente, ou ao povo.,, 

Não obstante a valiosa opinião do citado conselheiro Barradas, ou-
so emittir a minha desautorizada, dizendo que a locução - po&ei· oit 
d1reito, - de que se serviu o art . 65, n. 2, da Constituição Federal, 
abrange sómente as facir;lclacfos politicas e não «os direitos, quaesquer 
que sejam, que possam competir ao Estado como individuo, ou pessôa 
juridica.,, 

üra, no conceito do eminente professor G. Lomonaco (Dii'itto Oi-
vile Italictno, 2• edição, .pag. 393), não é mais admiss!vel em nossos 
tempos o conceito de que a successão do Estado nos bens vacantes seja 
um clireito politico. 

E-' certo ·que Gabba sustentou opinião contraria, para demonstrar 
que o Estado succede, não só a cidadãos italianos, como tambem a es-
trangeir-os U'nclole ele! <l'i-ritto ciello Estato nelle successioni vacanti e 
sitccessione clello E&tato ifaliano nelle ereclitd vacanti clei forest~eri), 
mas, o citado Lomonaco demonstra quanto ê preferivel, para determi-
nar ·a razão da vocação do Estado, a formula dos· antigos jurisconsultos 
francezes: o Estado succede, não ju11e imperiii, mas sim por direito de 
cleshérence, isto é, por falta de herdeiro legitimo (P.laniol, Traité E'lé-
11i.entaire d!e clroit civil, vol. 3°, n. 1.922). 

<<'Cada E 'stado, aí.firma Lomonaco, exerce a sua activid·ade 
de uma modo duplo: jure sum'1111i imperii e jure priivatorum; -
isto é, ora como poder soberano, ora como pessoa juridica. 

Quando um Estado se ·apresentar ).}ara recolher os bens 
~agos dos seus cidadãos, assume a figura · de pessoa juridica, 
n1l.o pretende exercitar acto de soberania. Achamo-nos no cam· 
po do d1reito privado e não no campo do direito publico.~ 



Destes postulados decorrem consequencias logicas, que são : 
O deferimento da herança ao patrirrionio do Estado é a ssumpto re-. 

g.u.la do pelo direito .de sucaessão; - a lei, entre os successiveis, isto é, 
entr·e aiquenes que teem o ·direito de succeder ab intestato, estabelece uma 
01"1em ·él·e successão, - oitrne si•cia0clewcli. INão ha; 1po;s, üomo n eg·ar qne 
a ICl01mposiçãio ou formação d·essa 01'.dem seja mater i:a puramente de ui-
reito ·civil. 

!Mas, ao Congrnsso Nacional conn'Pete privativamente legislar sobre 
o direi.to civH .da Republica (.art. 34, n. 23, da Constituição Federal) ; 
logo, ao .diito •Congresso compete det erminar a ordem el a s·u·ccessão c;b · 
inte9tato e fixar as cond!ições. em que cqncorrem os ·clescencl em t es, a;scen-
de ntes, CO'njug.e supérstite, 1collateraes e o fi'sco., - postremus Iteres est 
Fiscws. 

A Constituição não .poderia ter determina;d.o Bm clausula alguma, 
expressa ou implicita, o rprincipio regulador do ·clefer.imento da "hera111 -
ça vaga, porque a success·ão, como ·diz o Dr. José UJ.piano de Souza 
(.Das ' clcmsiilcis resPri<ctivas <La provrieclctlàe, .pag. 2159), «é um modo ele 

&cquisição ·e tramsrrnissã.a da pr.opr.iedad.e. '.Este .prinoip:io su1Jremo e fun-
damental applica -se a qualquer genero de .succes·são - testada ou in-
t estad,a. Ella é um meiü de eternizar a pro.priec1'ade. Por isso, o dlrei-
to ·de successão é crecição ~la lei ciixil, .porque é uma necessaria C0111S·e·-
quencia .do cltreito d·e liv r e .disiposição ·que compete ao proprietado, seu 
auctor, muit-0 embora a natureza tambem o func1amente». 

Entre nós, os b ens vagos ·d.istribuem-se entre -0s Estados, o Distri-
cto F ederal e a União, ·segundo 'ª r egra estabeleci·da .peÍo decreto mrnme -
r.o 1.8139 , de 1907; - ·a;nteriJo.rimente, porém, a lei n. 221, a.e 20 de no-
V·eimbro .de 189 4, art. 32, I e II, ICü·nsiderava os bens vag-0s como parte 
do 1patrimonio .da União. 

[ sto d'enota ·que se tem entendido entre nós que o direito düs Esta-
dos á su.coessão dos bens vagos ê, como tud-0 quanto se refere a.a reg.i-
men ·da successão, piira creação cLci lei civil, podendo se·r alterado .segun-
do ·o prudente arb'itr.io do legisl rudO'r, no sentido elo .melh-Or ·beneficio so-
cial. 

Por es.t és e oUJtros fund.ament-0s, ouso diver.gir elo bri•lhante parecer 
do illustra.do Sr . Carlos Max·inüliamo e penso que o !projecto do Sr. Jo·sé 
Bonifacio é perféita1mente constitucion al. 

1A outra ar.gmçao do parecer é de que o pr-0jecto é inconven·iente, 
porque «tudo leva a crer que será votado este amn-0, pel-0 S enado, o ipro-
jecto do Codigo Civil, já apJjrovaclo pela Camara n, e, c-0.mo não poderja 
ser converti1do em le i no .presente exerC'icio o pl'ojecto n. 131, segue-
se que teria mas em 1913 duàs leis clé successões. 

Ap·eza:r de que, •na hy pothese es-boçada pelo éminente re'1 ator · do .pa-
rece r, oa lei ;posterio1: r evoga ria 'ª a nteri'O, .não estou longe d·e conc nrdar· 
em que haveria, reahn e~nte, não .pequeno inconveniente em anclartnos ·a 
fazer1i10s a lterações a .meuclo em po1nto tão importante de nossa legi·s)a-
ção ·e que tanta influencia exe1,ce sob1"e toda a 111i·ateri'a do regi1nen das 
successões. ' 

Penso, todavia, que, s i ·o projecto não incorre na pécha el e incomsfi-
tuciona lidacle, - aquella arg·uição de inconve1üente não justifica a su'a 
condemmação total. 

:O que se ·deV'e fazer é emendrul-o, uma v.ez que a i'd·éa nelle cóP:tid.a 
seja b-0a .. , · 

Refer.iT,.ci;•Vie á que~tão .. àa vocação i1ereditat'ia d.os collà:ter:aes; que 
. 't! .projeicto ·:ffXdu no' t é'r:ceihm gd.o . pelo âlteito civil, o musfre autor do 



parecer a:ss·tgnakl. .qUJe cca . reducção· aa vocaçilo 'heredi-ta ria abaixo do 
s·exto •gráo só se. a:cha em outra .pequena republi'ca da America do Sul-ª B.oiivia,- além. da dta:da Venezu-eia; ·mas 'O àimite rrni1nimo foi füxado 
no quarto gnáo» 

(E' a bsolutamente rnoontestavel que o pensamento mod·erno dos le-
gisladore·s, a-compa:nha,ndo as fend·en:Cias <la <loutri1na~ s·e inclina: ip:ara a 
füminuição dos grá:os na ordem ·de -suocessão dos co.Jlateraes. 

Não ha .mais quK)m defenda ·o pr1nicip'io 1d-o Co-di'go Napoleão, que ad-
mltte a successão dos parentes oollateraes até n <luodecimo gráo. 

P.elo que i.nforma o citad·o Lomona;co, os herd•ei•ros na !'inha co-llate-
ral são , chamages d·ie lachenden EJrben-, ou em v·ernaculo, os hercieino•s 
que riem. 

[Depois de um certo grão, a veri-fücação d.o par-en tesico se transfor-
ma, qua:si sempre, ·em questão imtri.rucadissfana, que, no .füzer de um es-
criptor, dev-ora as heranças -com as despezais judiciaes qrne ella irrnipõ·e. 

iPor -0utr.o la:d-o, como notava Eloero, "º affecto não vae tão .Jonge 
que se d-eva supipor que, ·qu-em não tenha ·dis•posto d·e seus bens em t es-
tarrn·ento, quizesse -fav.orecer par.entes, que elle nune;a vi u, e "que ás ve-
zes lhe ·são i·nteira:mente desconhecidos e, outras vezes, até odiosos.» 

Não cabe aqui a ex·plaÚação cless•a ma.teria, mas pód·e caber uma 
phrase de Vtctor Hugo, em seu m anifesto eleitoral de 18·48, errn que elle 
disse qtie ·a ~rnra.nça .nã,o •é outra cousa mais a-o que cca lmão estendida 
do .pae aos filhos atrav'és a .o sepul•chro. » 

iS.im ·emhal'g•o -dos >defeitos da o.bra -pollitica dos lit ter atos, aiponta<los 
com tão •fino · •espir-ito ·po'r 1Slcipio '8igheJ.e em seu ~iv-ro I dee e p•robíe·mi 
il'itin p·ositiv:t.stet.)>, não ve·m fóra de pro:posito a p:htrase sugig:estiva elo 
g rande escrivtor e g:enial :poeta framcez, po1~que aifinal e lla ex1prime o 
pensament<J, d1e ser 'ª vocação Jiereditaria regula;cla •pelo direito <lio san -
:gue, 'ma.S JlOS llimites da inrluenda de .pm outro •agente mora.!, q,ae é o 
a:ffecto . 

/Deve-se tomar a média a.o ,que se observa -no m-eio so-cial, prurecen-
<lo que, .se 'O terceiro .gráo é ·um J-imi-te mu.ito íbaixo, o ,quarto ou quinto 
estão, na · ·Opinião ·de GaPe!lli , Oe accôrdo .com ia ·<ceivoh1ção ·se-guida no 
conceito d•a 1f,a1nili-a. » 

®ntr•e nó'S 1ven·ce.u, ·com a lei d·e 1-90·7, ·a tradição do ,füreito romano 
para a s-uoce·ssã.o ido.s cog.nados. 

/Não sabendo si ;preclominar'á este ,criterio, ou si, ao contrario, pre-
v•alecerá .o q.ue, ·no diz·er ·do illustra:do ;Rle:l.ator do parecer, eco projecto 
dó ·Qodi,g·o Givi'J .1evou triumphante d.a Ca:mara ·para o Senacl<J», - · pro-
ponho, carmo med•ida ae 1n·1>elen•cia, a -emenda inclica.cla 110 ifim dleste voto, 
- a qual .iscoimar.á o pmdecto n. 1131 'ªº arguido v ·icio ele 1'1"00 ·1iv•e·1~ien.te. 

All-eg.a. aind"!- o ·lJ.riJ,hante 1parecer da maior1a <la C'ômmissão q·ue eco 
meio -Jé-mbrado ·pa.ra •aJbastecer de numerarJo a 1C'aixa .ae Assistencia é 
ianprof·icito 'J)ois :que, a~ém de serem rarais no Brazil as heranças avu l-
tadas, oocorre tah:1bel11 ·q·ue, -com os p rog1r essos .da ·Ci!Vilizaçãio, se vão 
torn anclq os homens oa:da vez m-a.is ]JH'Viclentes , e, •portanto, poucos se• 
rão ois ·que ihão .(lie n110Tr:er . sem testarriento. 

E' i.n.contestavel .que .os -casos de d eferim e•ntos da s-uccessão ao fis-
co sempre · oo•nstitu-iram a eXJcepção ·e ·nem pód:ia d·eixá;r -de · ser aissim. 

IO citacl-o Gar·é!lli jlá o assignalav.a •nos seguintes t ermos : cc Assaf 
raro é i l oaso ·i.n cwi lo 1Stato abb-ici C1;d aclire im'are:cUt,. v :er · que.s tio tito-
lo ('Creditá vacaiilt'e), ed U relliclito' socidle lche iie resitlta si ri&u,ce à beii 
poca •Cosa.» -Mas. o p•ro.prio 'es.cri•ptor -aHu-dido ·accresc·entava que l'entra-·· 
ta ·,drJriv"a>i'ti "',cfoi - bem_ 'vacqtnti ·çv;verro/J./:Íe seút!;ibilmenÍ:i piú notiv'9~e cli 
(JÚa'ntO · 1iOii é OY[!fcli be-n;i 1se la SWCIÕ.esS·ibil·itáJ ·âei . Oo~iatei·cizi si 1zi!liiitas·se: al 



qii1c1111to o qiM;nto grroclo, .c01'no é riohiesto d~lla 1?ve>lt~zi01ie se[!illita neil con-
cetto roeova fG!1niglia." 

O .par-ecer da maioria d.a :comm.issão, a,0 .afüü-mar que a id~a do pro-
}ectô não é · 'ori.gin.al, declana que .se encontra .na legislação d.& Neme·zu•ela 
-instituto seme11J,a,nte . Não ,úe11Jho, de momento, meio &e cons-ultar o p-ro-
'[)r}o tex.to do Codigo 'V'enezuelano, mas J.embro que outros codigos ado-
ptaram ·OS 1p.rtnc.Lp1ios em iqrue se ins·pirou o .PrO'Jecto, -- como o Cod.ig-o 
a1espa11Jhol (•art. 9,3,6) - qu·e 1manda d.l stri.buir os ·bens pelos esta,bele•ci-
mentos doe benefi.cencia e instr.ucção na -ordem 'POr elJle esta,bel,ecid.a, 
e 1Codi1go .saxonio, arts. ·2 . 0517 ·e .2. 060. 

Que a idJéa 01ão é s·em .a!.cance, - j'á o d•emcmlltra o prop-rio ifacto de 
ter .sido elia conpor"ificad'a em texto" .de varias ·codi·gos, alguns d•OS quaes 
d·e pai~es •em q·ue 1ha cultllira Juri.dica . 

1Mas, •que 1ellfi é re·conuniendaivel, o d e-monstroa ·O seguinte tre·cl10 do 
grande j.urista-philo.sopho •En.rico C.imba:li, citad>0 pello proprio Hlustre 
autor do pai·ecér da Commissão: 

«IEstamos ia.e p~eno aocõr.d·o ·com Laurcmt, em que os bens 
pr·ove1ni1e1nteS a'o E 'sta.d·o das ·successões vagas, dev•em ·constitúir 
uJm: .f.úndo Cls<p•ech1l d·e res erva destinad.o á instrucção e á edu-
cação das classes ·neDessitaclas . .Só accrescentaremos qu.e se de-
•veriwm ·utiliz!P', sendo 1possivel, para auxoi!iar as ditas classes, 
•süb .a fórma die· ·esti1nu.lo elo tra'balho ·e m a is d etermi·nadamen-
te destinand·o uma ·prurte desses :bens á Caixa !Nacional .ae Pen-
sões pa ra o.s operal'i:os ve'l1hos e 'inlrnbeis ~a,ra o traibal11o." 

(A Novci Plrnse 1([0 D ilr éito O·ivil, traducção ele •A. d,e !Carvalho, pa-
gJna :30·2) , 

O <~nte-pr-oj ecto d e r e,visão ele L1"u-r<:-nt dispõe: 

«Em ;falta d·e parentes e de co.njug·e, a successão é ad•qu.i-
'l'ida "Pelo Esta do. Os bens ,q·ue o Estado recebe formarão 11ni 
.fu·ndo especial -destina-do 1á instrucção •e á educação das .clas-
ses operarias.)) 

.Si •é certo, como o a,ccentúa o illustre autó r •elo ·pareer, ·CJUe nós 
so1n1os Wrn1 povo ·pobr8 e que no Braz·iJ ha vená. poucas ihieranças a \rulta-
d a s - tam<bem é incontestavel que os casos de •heranças vagas, mais 
ópuQent.as ou menos ·opu.lenta·s, hão .de se dar. E couno ·o projecto nu-
mero 13-1 não tem· •em mira constituir ele ·u.m jacto a C'aixa de Assis-
t e.ncia •P.u·blica, ma-s s im lançar a s bases d e sua in·stituição, não se po-
cler-á •dizer ·que, para o dito fim, o m eio estabelecklo no mencionado vro-1 

j ecto seja imvro['icuo . 
· P.el.os .fU•nd ivmentos resumiclame.nte ex.postos, mei.1 voto é para que 

·s.eja. · su!bmetticlo á discussão dia .Cflmara e por e'lla ap•ur<o1vado o pfoje-
cto n. 1'31, do illust~e .S•r. Jos é Bon~facio, co:m a seg,u.i:nte emenda: 

Ao art. L 0 1on1.J:e se •diz: «até .. o 3° grá<J ())elo di11ei~o civil>>. diga-se: 
·até a· gráo 181n 1q'tlle estes são -siwcessive·is na fó·l"l?W ·da leg~slaçéfo C'1fv·vl 
·comiiwini\ O mais, comq está no pi·ojectp_. ,, 

.. S .aila: d:as sessões,-. 1'6 .ae outubro d.e 19:112. · '-- tAfrai!fo de ·l!'f eUo Fran-
co. - PVre; de Carvalho~ IV'encido. · · · 



IO projecto n. 1311, creandq a Caixei ele Assi.stencia PiibHca para a 
lna·nutenção d·e insütvtos existentes e dos que '\'enham a se.r cread•0s 

Voto elo 81•. Pi1'es 
ele Om•valho 

·para a realização do importam te s·erviço da _admi-
nistraçãü publica, qual «assisten'Cia 1publfoa», altera 
a d'isposição e.·o art. 1° elo d•ecreto leg1s1ativo 
n. 1.839, de 31 de dezembro de 1907, na parte refe~ 

rente ã orden1 da successão <:t b inte·ste•to, red·uz.i.ndo eité ao terce~1'0 grão os 
;collateraes suc·cessi"io;'s 1w1 falta dle aeis.aenel<Eoites, asce1ulient13s e conjuge 
'sobrev•vo; ·e appJi.ca metaide ·da quota hereditaria, que couber' ao D is-
1:rlcto Fed·era) e aos Estaidos, quando Lhes fôr de{er.ida a . successão et·b 
intesta.to, ao patrimo:nio daJCJ:uella insti1·uição. · 

·Consideran1do de um lado, que a· rniseria é iim facto socteil .pviden·te 
confoiimaindo assi~ a sabedoria do Evangelho quàndo assegura que ha-
v.ei·á sempre 'pobres; fwcto q'U(> demdn.stra a existenci,a de itm mal in-
terno q11e «ffecta o 001·vo soei.a! ·e que accusa a imvoten~ia econom-<ica 
na füstribuição d.as riquezas, na •partilh a dos recursos indispensaveis ã 
luta ,pela exbtencia; ' 

Cansiderai1a<i que oii se ctco&itci o fatali.smo dei miseria e se reco-
nhece a imvossib.ilii.ciaeLe cLe liita.r c01itra ella, cl.eixdnido-a obrar como 
meio de selecç4o; oii se aclmitte o dever c11e socc·o1-,·el-a, e, então, se 1'e-
gitima a i·ntervenção da assisten.cia prestada aos necessitad'Os e seu pa-
pel tmportante, por miiitlas 11elevantes razões ele interesse viibl!ico e so-
cia.l, vor 1notivos de segu1'ClfYl1ça e de vo!icia e por elevados 1Jrov1osit~, ele 
previelenc·ia, como acontece, · neste particular com os estabelecimentos 

- de ·educação da infanda abandonada ou viciosa, as créches, asylo.s, etc., 
de cuja effi,cactã r·esulta a diminuição do numero de indigentes e cri-
m.inosos. 

· . Considerando que sem que se deva reco!llhecer w>n cUreito verfe'ito 
á a.ssi&teni:qLa, 'qiie não existe, porqurunt-0 reconhecei-o ou pr.oclamal-o 
em lei seria estabele.cei· qite a va.rte mais activa, mais inte!ligeivte, mais 
vrevisora e n~q,is vi1·tiiosa da soc·iedacle, e&tá obrigctJCla a sustentar a var-
te mais inelolerite, menos v1'.elcavicla e mcbis vi.ciosa, não se ·póde contes-
tar que a as~istencia publka .se impõe ao Estado pelos mesmos .prin-
cipias em ·que r epo·usa outras de suas importantes attri:buições fund'a -
mentaes e attende aos mesmos interesses que ao Estado cumpre pro-
move·r nuns q,tsos e r·esgu a11dar ou defender .em ·outros,' ;taes ·como os 
concernentes ã seguranca, ã policia e ã hygiene; 

16!onsiderij,ndo ·que, consoante co,m os .princLpios acima ex1postos, <> 
projecto n. 131 provkle.ncia sobre uma n eues·&idade de caracter gera:! 
ou 'federal, jmplicitame•n te comprehenfüda no art. 3·5, n. 1 da C'Om>ti-
tuição F ederal; ·e·: portanto, {le,~e ser acolhido pelo Congresso e s ujei-
to ao seu es tudo e deliberação ; 

. E, por outro lado,' 
Considerando que o projecto, re,l•l!Zin·clo até o 3° grão a successão 

. dÓs oollateraes, · mo.aifiC'a o deoreto legislativo de n. 1.839, de 31 ele 
clezem·bro de 1907, que a lterou a . a.ntiga ordem da ·successão ab intes-
te~to e por sua vez liJmitou ao 6° _grão o direito s"uccessorio ·das oolla-
tei::aes que· iam até ·o ,10° grão, afroux:mdo assim as relações d·e direito 
que t em por fUnda>mento o sangue, 1n ã0 incorre em ·ceJ)-Sll'r·a oonstituci,o-
na), nerq abala a organização_ d'ro fimnllia :e suas· 'immediatas ga:r·antiros: 
. · -iNvJrfo d'a ·rtráiôria: -·aà dlirrimís'sã:o para ·P·rhpõr. a ai:i.pr-0vação ao 
iP·rojectG . .,,, '"· .. ; ·. · 
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ü Congresso Nackmal decr eta: 
A rt . 1.• Na failta d·e descendentes e ascendent es , defere-se a sue. 

cessão ctb intestato ao conjuge ·sobreviv-0, si ao temP-O da morte d-0 ou-

PPojecto 
José Bon·ifacfo 

tl'o não estavam desquitados; n a falta deste aos 
collateraes até o 3° grá-0 pelo direito civil; <11.a 
falta destes, a os Estados e a o Districto Federal, 
si o de c1tjus fôr domiciliado na·s respectivas cir-

cum19cri1)ções, ou á União si tiver -0 domicilio em territorio não incorpo-
·r ad-0 a ·qualquer delles, r evogado -0 art. 1° da lei n. 1.8'3·9, de 3·1 de De~ 
zembr-0 de 1907. · 

Art. 2. 0 Da quota hereditaria que oouber ao Dis.trkto Federal e 
a-Os Estaidos, metade se1•á destinada a oonstituir o patrimoni-0 da Cai-
xa de Assist encia P ublica creada p ela presente lei. 

Art. 3. 0 A Caixa de Assistenci.a P ublica terá o s·eu capita l em aipo-
lices da divida publica, sendo a renda destinada á m a nutençãio: 

Ct ) de institutos para ·creanças desvalidas e per vertidas; 
b) de escolas para os menores d·elinquente.s ; 
e) de asy1J.os para a velhice desamparada, para os indigent es e os 

orphoos; 
d ) de · pensões mo.dicas para os operados que se invalida~'em e fo -

rem r•econhecida;mente necessi.tad<Js. 
§ 1. 0 Esses instit·utos e asyl<Js s <frão fundados ,:>elo Congresso; de 

accôrdo com o que fôr ·estabelecido .na lei relativa á Ass·istencia P u-
blica. 

§ 2. 0 Os asyl-0s particulares j á fundad-0s terã-0 subvenção que a lei 
mare<""Lrá quando se iniciar -0 frnnccionaime nto da Caixa de Assistencia. 

A rt. 4. o A Caixa d·e Assistencia funcciona1-á no Dis tricto ·Federal 
onde o Governo julgar comvenien.te; e nos Estai.aos, !llas Del·egacias Fi•s-
caes, e a renda arrecadada em caida uma dessas circumscria:ições ad>!ni-
nistrativas sePá a[>p!icBJda n-0s asylos e institutos respectivos. 

A:rt. 5. 0 O Governo F ederal fica autorizado" a se entender cOJm os 
dos Estad-0s e Districto F ederal, combinando os meios de melhor re-
gular a Assisten cia P ublica , podendo ex.ped.ir os regulaJtnentos necessa-
rios para a insti.t uição e funcciona.ment-0 da Ca·ixa de Assistencia, nos 
tenmos da presente lei. 

,Art . 6.• Revogam-se as füsposições em contrario. 
iSala das sessões, junho de 19·12. - José _Bonifacio. 

/ 
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Voto do Sr. Pr>rto Sobrinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 270 
Voto do Zr. Niccmm· Nascimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
P 1·ojccto CarneilJ·o· •de Rer;:mule . .. , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 

REVOGAÇÃO DOS ARTS. 3 E 4 E PARAGRAP.HO UNICO E 8 DO DEC. N. 1.641, 
DI: 7 PE JANEIRO DE 1907: 

Pn.n~ae·r elo Sr-. A . .Go1zlo . ... ,. . . . .... . · . ..• . , . . .. .... . , ..... . . .... ,. .275 



. SITUAÇÃO JURIDICA DOS JUIZES DE DIREITO DO ANTIGO REGIMEN' : 

Parecer <lo S1-. Mei'r a e Vasco%ce7:11os .................. . .. ,., . , . .'.. 282 

, HONORARIOS DE ADVOGADOS : 

Parecer (/:o S1'. Carlos Mnx·ian)iUcmo . ...... . ... . , ... . .. . .. · .. ,.. . . . . 288 
Voto <lo Si'. H. l' &lg•a . . . ............ . . . . . , ..... . ..... ,. . . . . . . . . . . . 292 
P,cirecer /c~o .Sr FeMX Pcicl~eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 292 

•REFORMA DOS SERVIÇOS DE HYGIENE: 

Projeofio Jocio. Pen{tlo . : ... . ... .. .. . .... .. ......... .. . . . . .. .. . . . . 293 

CON•S·ELHO FEDERAL : 

Pcirece?' elo Sr. Mello F'rranco ....... .. . • .. . . ....... . .... . .. . . , . . . 30 7 
Projecto A1·1w/lpho Azevedo.... ... ... . ... . .... . ....... .. . ....... . 314 

HARAS .NACIONAL : 

Proj,ecto Na.buco rele G-oiivêa. . ........... ... .... ... .. . .. .. . .... . ... 316 

Co,,;sT1Tu1çÃo DO PATRIMONIO DA CAIXA DE AssISTENCIA PUBLICA, NO 
CASO DE SUCCESSÃO: 

Parecer ào Sr. Ccir.ZOs Maxi11·1.iif,mto ..... . .... :. . .... .. .. . .. . . ... . 320 
1rorto elo rSi:. MeÚo F ·;·a?KJo . . ... . .. : ... . . . . . .. . . .. '. . . ..... . .. . . .. 323 
V.oto do Sr. Pires .cne Car:vcilho ..... .. ... . . .. ... . . ..... . .. . . ...... · · 328 
P11ojeoto José Bo9ii/ciC'io . . , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 3.29 
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