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mesmo organisar um, para auxiliar :'1lavoura. 
(Projecio n. 184 de 1899,) Pngs. ~OG, 597, 
598, 612 e 613. 

Accumulação, pelo Juiz seccional, das fuc
cções de a11ditor de guerra., nM c:>.pHaes doa 
:Estados onde não estiver ereado easo logar 
privativo. ( Projec~o n. 23 A, de 1899.) 
Pa~s. 235, 32-l. 455 b 62i. 

. ~liennQão das sobras dos _immoveia adqui
ridos para. melhoro.men~o na El!\radn de FerL"O 
Central do Brru~il, pa1•a - com o produc~ 
dess!l. a!ienação ·realizar o plano :.ppro,·ado 
pelo decreto n. 2985. de 9 de maio de 1898. 
(Projecto u . i29. de i899.) P~gs . 3-1, 34 e 
101. 

AUernções: 

Pnr:t despender na rep:u·a.~5:o do m:~.terial 
ti uc tuante da Armada as economias de di vc rsas 
verbas do orçamento da Ma.rinh:\ para. o pre
sente exercicio. (Projeeto n. 42 A , de 1899.) 
Pags. 335 e 619. 

Pal'a. applicar a obras no salão do e:~:pediente 
d01. Alt'a ndega da Capit al Federal a quantia 
de 30·.000$ a que se refe re a sub-conelgllação 
- Conser-~a-cão dos aJ•ma-zens - da mesma. 
Alfandega. (Projecto n. -182, de 1 ~99. ) Pa.g. 606. 

CodigoPenaldoBrazil(Proj l!cto n. 43 A, 
de 1899; n . 176, de 18%.) Pags. 61, 62, 63, 
64, 65 . 66. 67. 68, 6'), 70, 71, 7.2, 73, 74, 
75, 76,' 77,.78,"79, 80, 8l, S:2, 83, 84, 85, 
86, 87, 8S, 3\l, 90, 91, 9~, 93, 9!, 95, !!6, 
97, 98, 99, 100 e 101 • 

Commissões: 

Especial para estudar o projecto n. ~18 A, de 
i898. Pag. 2. . .; 

P a r a representar ~ Camarà nos runerae!! do 
Sr. conselheiro Soares Brandão. Pa.gs. 30, 
3l e 32. · 

Para assisLir ás e:,;equias do general Carlos 
Maria da Silva Tell<>s. Pag. 160. Na a.ctual leg islaçã'o hypothecaria, n:~. parte 

relativa ao credito e penhor n.~ricol:!.. (Pro-
. i899 - - Cooces&Õe&: Jecto n. 15S, de .) Pagil. i72, :L73 e 234. 

No sy_stema. de dis~ribui~iio de quotas p :!los 
empregados d:1.s repartições aduaLLeiras. 
Pag. 257. 

Na lei organica do Supremo 'l'ribunal Fe
. d eral. tProjecto n . 46 A, de i~~D.) Pags. 290• 

291, 292, ~93, 291, 4~5, 620 e 62t . 

Arre cadação dos impoatoa de consumo. 
(Projec' o n. 177 , de 1899 • .) Paga. 517, 518, 
;)19, 52ú, 521, 522, 523, 524, G2S, 526, 527, 
~.~.~,~.~~~.~.~;-. 
GSG, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 610 e 6H. 

Aos olficiaes alurnnos da Ei!cola Militar do 
Brazil que.completarem o ctuso de engenharia. 
pelo act.ual regulamento, dos ti tulos seien~ 
tificos passados aos que o fizeram pelo regu
lamento de 1874. (Projecto n. 183, de: 18t!J .} 
Pags. 576, 611 e 612. 

De exames aos estudao tes já a.pprova.do.s ~m 
uma ou mais materias llo curao preparatoru~, 
exigido para. a matricula. nas escolas de eu
sino superior. (Projecto n. 146, de i se9.) 
Paga. 51> , 124, 29-1 , 4i5, 458, 498, 499, 500 
e ' 61G. · 
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A Louren~o da. Silva ~ Oliveira para. a conS· 
truccão, em uma das linhas do litoral destr. 
cidade, de um tr:.piche para intl.a.rnma. v eis, 
explosivos, etc. (Projecto n. i56, de i899.) 
Pags. 208, 209, 2i0 e 2i:L. 

A Francisco Canalla paro. a constracçil.o de 
uma es ~rada de ferro ligando os portos do 
Rio de Janeiro e Santoe e percorrendo a re
gião costeira. (Projecto n. i04, de i899.) 
Pags. 215 e 238. . 

A' víuva do tenente José G~mir;iàno Cidade 
do meio soldo correspondente ao posto de ca
pitão, qu~ compeoia ao aeu fallecido marido~ 
(Projecto n. 175, de 1899,) Pags. 452 e 
455. 

Conclusão do Lazareto de Tamandaré, no 
Eslarlo de Pernambuco. (Projecto n. 103 C, 
de 1899.) Pago, 13, 32 e i Oi. · 

Condi-:ões dos officiaes reformados do Corpo 
de Bombeiros. (Projecto n. li i F, de 1898,) 
Paga. 334 e 621. 

I 
Con•tl&ulçoilo de s,1cieda(ies anonymM de 

credito rural. (Projecto n. 174, de fSW.) 
Pags, 356, 357, 358, 359, 360, 36!, 362, 
3G3, 364, 100, ·101 e 402. 

Contagem: 

Da antiguidade de poato dos officiaes do Exer· 
cito, a que s~ referem os arts. i• e 2• da 
lei n. 350, de 9 tle dezembro de 1895. (Pro
jacto n. i29, de 1896.) Png. 6. 

Do tempo que tiver passado em licença, para 
tratamento de saude, pa~a concessão do 
meio soldo. (Projecto n. 132, de 1899.) Pags, 
7 e 34. 

Ao Dr. João · Mart,ins Teixeira, lente ca.the
dratico da Faculdade de Medicina, dê quatro 
anMs em que prestou serviços á Instrucção 
Publica do Rio de Janeiro. (Projecto n. i72, 
do 1899.) P<tgs. 387, 388, 515, 62i e 632. 

Creação de mais quatro officioa de justiça. no 
Dístdelo Federal. {Projecto n, 77 A, de 
1899.) Pag. 7. 

Creditos: 

De 80;853$637, extr«ordina~io, ao 1\Iínisterio 
d:c Justiça, para pas-amento dos ordenados 
q ne competem a varws j ui te B. ( ~menda su h
stitntiva do Senaá:o ao projecto n. 22 D, de 
1899.) Pags. 7 e 34. 

De 50:000$, ao cambio de 21, supplementar á 
rubrica 4-", do art. i~ da lei ll. 560, de 31 
de dezembro .J.e 1898, do Miniaterio das Re
lações. Ext.eriore3. (Projecto n. 135, de 1899.) 
Pags. H, 32, 126 e !53. 

Dê 1;616$935, ac. Mirusterio da Justiça, supple
meutar ã. rubrica U- Justiça. Federal, para 
pagamento de vencimento• do escri vso sec
cional do Estado d6" S. Paulo, Anthero Go-

•• mes Bazobosr.. (Proj8~to n. 103 B, de 1899.) 
Pa.gs. U e 6\)5. 

Da quantia. necessaria ao JI.Iinisterio da Jus
tiça, para pagamento dos ordenados devidos 
ao lente cathedratico da Faculdade de Medi· 
cina Dr. Hilario Soares de Gou'/êa, (~menda 
ao projecto n. 103 B,. de 1899.) Pag~. H, 
605 é 600. 

De 4:2001), ao cambio do 27, para. premio ao 
L-açha:et José Augusto Barreto de Mello 
Rocha. (Emenda ao projecto n. i03 B, de 
iS99.)Pags. H, i2e606. 

D~ 4:200;), ao cambio de 27, para premio ao Dr. 
Tito dos Passos de Almeida Rosas. (Emenda 
ao projecto n. 103 B, de 1899.) Pags. 12, i3 
e 605. 

De 27:000$, ao l\finislerio da Justiça, eupple
nfentar á rubrica 37- Corpo de Bombeiros~ 
(Projecto n. 142, de. i89J.) Pags. 16, 17, 38, 
125 e 146, · 

De 2.974:428$112, ao Ministerio da Fazenda, 
para pagamento de divi1~ts de e:~ercicin!'; fin ... 
ilos. jP1·ojecto n. ,;J3, .~e i8()(l.} Pags. !.7, $8, 
39, i;,t, 214, 237, ,.,o, 3:34 e 33.,. 

Pat•a a conclu~ão do la:>:arcto dê Tamant!nró, 
no Esta.do de Pernambuco. (ProJec:to n. 103 C 
e D, de :!.899.) PagA, i3, 32 e 101, 

De 8:000$, ao M:inisterlo doA NegoQioa lnt.lriorei, 
para indemnisnr o Dr. J"àO Paulo de Co.r
valho, lente de pby8iolo~ia da Fe.o ,tldadê da 
llfedicina do Rio de Jar!etro, das deApezas que 

fez em uma commisBão na E11rop:t. (gmenda 
ao projecto n. 142, de 1899.) Po.g. 146. 

De 4.433:333$, a.o M:inieterio diL Guerra, pro
veniente de q•tOto.s 11 que tinha dírei&o o m&· 
jor José Lour~n?o da Silra .\Jílnne~. (Emend!!. 
ao projecto n. 143, do 181}9.} Paga. 3\l e 1.54. 

De 972?, a.o Miniaterio da. Viação, pa.r:~. paga
l!lento do servico feita no distrícto telegra• 
phico de Goynz por Joaquim Ferreira. Coelho. 
(Projecto n. 149, de 1893,) P~gs. · :1.54, 1551 
2i4, 237, ~75, 342 e 386, 

De 5:15()$, ao flllniaterio dos Negocias Interiores, 
supplementar ã. verba n. 9 do art. 2• da lei 
n. 560 d<l 31 de dezembro de 1898. (Projecto 
n. i50 A, de i899.[Pags. 155, 156, 214, 237, 
238, 275, 442, 545 e 615. 

De 100:000$, ao Ministerio da JuaUça, !npple
. rnentar á. verba. - Diligencias policia.es, da 

lei de 31 de de~ernbro de 1898, (Projecto 
n, 152, de 1899.\ Pags. 157, i58, 214,238, 
275, 276, 342, 386 e 387. 

De 3:350$, ao Ministerio da Guerra, para pa
garnen;o de dia.ria ao capitão Carlos· Augusto 
Ferreira dv. Assnmp,ão quando iuspec~r da. 
Repartição Geral. dos -TQJegraphos. (Prajecto 
n. 117, de 1899.) Pa.g~. 214, 236 e 237. 

Ao :!,iinis\er\o d& Guer)."a, da quantia. neoes
saria, para pagamento dos vencimentos que 
deixaram de receber diversos professores do 
Collegio Militar, durante o prazo de suas 
demis,ões e reintegrações. (Projee~ n.130 A, 
de 1899.) Pags. 632 e 633. 

Declaração de vot.o : 

Do Sr. Bueno de Andrada. Pag. 251. 
Do Sr. Paulino de Soúza Junior. Ps.g. 45(. 
Do Sr. Gll.leã!l Canalh~l. Pag. 497. 
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Dos Sra. Barbosa. Lima, Xavier da. Sihelrn, 
Raul BàrrO!O, Oscar Godoy, Alclndo Ounnn• 
bara Timo~heo da Co!ta, Sá Frei~o, Auj.,-usto 
de VnscGneel!oa, Jos4 Uurtinho a Hcredln de 
Sá. Pag. 585. • 

Dos St11. Barbosa Lima. , 'l'rinda~e e Coelho 
Cinlra. Pag. 638. 

Determinações sobre procuraçõ~s palisadas 
por pessoas maiores ou eumncipadaa • (PrGjecto 
n. 173, de 1899.) Pags. 388, 389, 390, 391, 
392, 893, 3941 395 e 396. . 

Do eapHão•tenente e yeuclmontoa do posto . 
de {o \enonle <la 'Arm~da ao pMrito•mÓl' 
do Arsenal rio Marinha, Raymundo No
nato de Carvalho. (PrDjecto n. f37, de :1899.) 
Pags. 1.26, i27, 2i4, 2i5, 5i5, 5f6, 600 e 6!0. 

Emenda substitutiv!l, extensiva das meemaa 
vantagens e regalias aos patrõee-mõres, mes
·tres, contra-mestres e guardi:i:e~ do corpo de 
officiaelt"'marinhelros. ~roJecto n. i 37 A, de 
i899.) Paga. 215, 515 e 516. .-,..-

Dispensa de direitos de importação para o 
ma.wrial metallíee da Em preza» Parabyba 
Water Company• , des\inado- . a.o abit.steci
men~o de agua da cidade da: Parabyba. 
(Pro,iecto n. ~55, de i899.) Pag. i76. 

l:ndemnicação : 

E!el~o para Deputados e para a 'l'tlllOVMão 
do terço do Senado Federal no ultimo do
min~o de de•embro do anno da ultima 
aesa§.o de cncia. legislatura do Congre~so I 
Nacional, o alterações nas prlmeir&s etr
CIWISCri~ elo! tornes dot Esladoa de Minaa 
Geraea e do Rio de Janeiro. (Projoe~o n. H5 A, 
do i899.) Paga. 35, i05, 106, t26, i46, t47, 
i63, 209, 252, 253, 3241 3.25, 3991 400 e 453, 

Ao capi~ão-tenente Rodolpbo Lope& da Cru:r; 
de vantagens peculliariaa de que foi prin.do 
por força do processo a que respondeu. (Pro· 
Jecto n. i4i, de 1899.) Pass. 1.4, 15, 16, 126, 
254, 34i e 386. 

Da. quantia. de 365:500$ a oa Drs. Frab.ciaeo An• 
tunes Maciel e Arthur Antunes Maciel, im
por~ancia do gado vaceum e eaullar forne
cido ás forças legaeB durante o J?Uiodo revo
lucionario de 1893 a i895. {ProJecto n. 205, 
de iS98.) Pag. 276. 

IDtet-rupeü.o por tt-es aunOA dos pra:roe do 
EllmAoneão do arl. i24 do Regimento In· contracto celelirado com a Companhia Viação 

lerno da Camara. P~s. 1!6 e !24 . Ferrea e Fluvial do Tocantins e Araguaya, 

Emendaas: 

AJlt:esentadas no or~am&nto do Ministerio da 
Viacijo. Page. 35, 36, tol, i02, i03, H6, li!, 
HS, i25, i38, i39, i40, 141, i42, i43, 424, 425, 
426, 427. 428, 429, 430,-43!, 432,433,434,435, 
436, 437, 438, 439, 440, 44i e 442. 

Apretentadas ao orçamento de despeza. do Mi
ni,~l'io da I<'azenda. Pags. i43, iU, i58, 176, 
i771 326, 327, 328, 329 e 330. 

ApreaenWia.s ao orçamento do Mini8t.erlo das 
Reh•ções E:déiorés. Paga. 25i, 272, 296, 
442, 443 e 637: 

Apresentadas ao orçamento Geral .da ReceHa. 
"Paga. 4H, 412, 4:13, 414, 4iS, 4i6, 417, 4i8, 
419, 583, 584, 606 e 607. : . ., . 

Apresqntadas ao orçamen~o do· .Milnsterio da 
Justiça s Negocioa Interiores, Pags. 495,496, 
53!6. 5;37, 538, 560, 5\n, 594, 595, 59ô, 633, 634, 
635, 536 9 637. . 

Apresentadae ao orçamento do Minisrerio da 
Guerra. Pa.lj. ·637. 

Equfp_araçAo qaa gratificações ·dos oJliciáes 
· do .Exercito âs que s.etualmento percebom os 

o.llicie.es da Armada. (Projeoto n . i66, de 
i899.) Page. 256, 257 .e 34Q. . 

Exame& dÓs pedidos de creditós dirigidos 
pelo Poder Executivo ao Congreno Nacional, 
ilellde que pera.nte . o mesmo· Poder E;
eeulivo o per:mle o Poder Judieiario haJa 
o. ~oelamante liquidado o sei! d ireito. (Pa
recer n, 16 , de :1.899.) Paga. 31 e 34. 

Fhr.eçâo de forçae de terra. (Emendae do Se· 
nado ao pro!ecto 11 •. 14 B e 14 G, de 1899.) 

· Paga . 37 e i o3 . · 

para construcção da linha. d& Alcobe.ça & Pra.ia 
da . Rainbn, para fazer-se renaão do traçado 
dest.3. estrada. (Projeeto n. 185, de f.899.) 
Png. 633. · 

IeeD1:iio de pagamento dé direitos na!l Alfan
d~aa parn o regulador publico da matriz de 
Uteraba. (Projeeto n , i38, de i899.) Paga. 5, 
6, i73, 254, 34.2, 445 e 620. 

~ações do ·Br"-Zil em Venemela. .:fapão, 
· "Equador e Colum bia, r egidas por .,nearrep

doe de .negoeios eft'ectivos sem yenci.inantos. 
(Projecto n. 165, de i899.) Pags. 544 e 545, · 

L1ceoça.: 

l)e um auno, co~ ordenado, ao 1.• o.fficial dos 
. l"..orreios-de Pern:unbuco, J o sino Bé.rroeo de 
· Mello. (Projecto n. i 39, de !899.) Pags. 13, 

39, i26 e 154. . .. 
Ao .Sr. Preside~;~te da R epublica, para_, :0.~ 

16rma do ar,. 45 da Constit uiÇão_, retirar-se 
para fóra do ~aiz. (P.roject_?.n • .147, <!.e iS99 ,) 
Paga. 57, i2a, 367, 540, 541., 542, 543, 544, 
·sn e 615. . 

Ao Sr. Deputado Torqua to lloreira, por tempd_ 
indetermi~ado, para_ deixar de comparece}'. ás 
sesG5es , (Parecer n . 48, de 1899".). P ag. 137. 

Por oito metes, com órdena.do, a o !)r, Alfredo< 
Moreira de B&l'ros· de_ Oliveira. Lima, lente -
da Faculdade de Direitó qe s. Pauto, para-· 
1ralamento de· saude. (Projeeto n • . 153; da: 
1899.) Pags; · tss, 254, 341 e 387. 

Por io mezes, eom ordenado; a .TosG. JoaqUim 
de Miranda, confel'eilte da Alfo.::tdega. de 
Santos, para tratamento de aaude. (ProjeeW . 
n. H9, de 1899.) Pag5. 25!, 341 e 386. 
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~\o· Sr. Deputado Elias Mru·tins, por tempo in
. determinado, pii.ta tratar de sna saude. (Pa· 

recer n. 51, de 1899.) Pag. 367. 
De eeie mezee, cc.m ordenado, ao engenheiro 

chefe de <liatricto da Iteparticíio Geral dos 
Tclegrapho~. João Antonio Coqueiro. (Projecto 
D. !.68, de 18~.) Pags. 368, 445, 620 e 632. 

Ao Dr. José Befnardino Baptista Pereira, me
dico adjunto do Exercito, por iO meze~ . com 
ordenado. (PJ•ojecto n. 169, de 1899. ) Paga. 
368, 5ti4, 621 e 632. 

Ao t • official biblíothecado da Escola Nav:.l. 
Antonio José da Costa Rodrigues, por seis 
roezes, para trU~mento de sua saude. (Pro
jeclo n. 97, de 1899.) Pngs. 445 e 620. 

Mensagens do Podei" ExeeuUvo :· 

S•Jjeit:mdo á. apreciação do Congre8SO as alte
rnçües do contracto feito ~om a Companhia 
Colonisação e r ndnstria <lo .Estado de SBnta 
Catbarína para. íntrooucçào e lncnlí7.at.:lo de 
immigranlea om nucleoB colonbes do m~amç 
E6tado. Pag. 2. 

Jus~iflcnndo n nece~sidsda de um crPdilll sur.
pleroentar de 100:0t)Ot. no MiniR~~ rio doa 
Xegocio~ lnl<-riorcs. pnra d~~pe7..~8 da consí• 
gnuçào - Diligcncia~ policiaes. T'ng. :íG. 

Sollicit~ndo un1 credilo supplementar de 
5: 150~ ao ;\.i!nist~rio <lo~ Ncgocios Interiores, 
para occorrer ~ flespczns com ~.i11d:1~ de custo 
a membro~ do Cungresso Nacional . Pag. 5G. 

Rela\iva á nccesr!dnde da wor~anis~ção da 
justi~.D. locnl no Districto Federal. Png. !.U. 

· Rel~tha aosct·edít·lS de 2:~00~ no l!inisterlo dB 
. Ju~tiça, pat·a p:wameuto do ordenado do juiz 
Joio d~ Cu r.La l'edroza, E' de i&: 453.$637 ao 
Miniateri'> da Fazenda, para pDgamenlo de 
julzee revertidos á dispoll;ibílidndc. Pag. 311. 

En"lando ti Camara doa Deput3d<lS •c•ipia do 
protocollo assignado pelo Ministro do Brazil 
na .Repltbllct~ do Uru"'uay e o Miniatrn das 
11,elaçõea Exteriores da mesma RepuiJlíca, 
sobr e prisões preveoth·as de que h·ata a con· 
venção de extradicção. Pag. 419. 

TranamHtindo á Camara a e:rposlçâo do Mini~· 
terio·ua Guerra sobre a <iirecção geral de 
eontnloilidnde da Gtterra. Pag. 452 . 

Solicitando autorisação para da verba-Con
sel'Vação dos armazens- da verba 32' do 
orÇamento d~ Fa~enda applicar a importa n
cia riecessaria nos retlaroa da snlã.1 do expe-

50d,~nte u:.· Alfandegado Rio de Janeiro. P.ag. 
;>. 

JlodlfteaÇõea nas Legações hrazileiras em 
. · · Venezuela, no Japão e no Equador e Co

lumbía. {Projecto n. 165, de 1899.) Pags. 33i, 
445, 460 e 461. 

Negoelo.s politteos: 

Do Ee<.ado de Mat\o Grosao. Pngs. 3, 4; 5, 29, 
·' • 31, 57. 58, 59, 60, 61, 111, 112, 113, iH, 115, 

, .!34, t35, iS6 e 137. 

' ])o ~stad~ do Rio
9 

de Janeiro1 P~gs. 28i, 285 
28(), 281, 288, ~89, 290, 3l~, o>t3, 314 , ·3!5 
316, 317, 318, 3.19, 320, 321, 322 e 323. · 

Orçamento .: 

Das despuas do Minis~erio da Indmtria ; Vi::>.· 
çã.o e Obras Publicas, vara o e>:ercicio de 
f 900. (Projecto n. 133, de 1809.) Pa,!lS· 2, 35, 
36, 101, i OZ, 103, 501, 50?, 503, 504, 505, 
-.~~~~~~~.~. ~. ~.-. 
556, 567, 575, 576~~ 5\>2, 593, 622, G23, 624, 625, 
626, 627, 628 e 6~J . 

Das despe~as do i\!inist.ério da Far.endn, para 
o exercício de 1900. (Proj eclo n IH, de 
1899.) Pags. 17, 18, 19, 20, 21 ; 22, 23, 24, 
25, 26. 27, 398, 419, 416, 4H, 44g, 4!'J, ;1;50, 
451, 452; 4ii5, 550, 551, 567, 5'38, 569, 570, 
571, 572, 573, 581, 582 e 583. 

Da del!peza do l\líníaler io das Rela~ões E~~
riore~;, para o exercício de · 1000. (Pro.iecto 
n. 151, de 1893 .) Pags. 150, i:i7, 36~, 361.1, 
370, 371, ·135, 459 e 516. 

Das despe~as do Minis~rio cl~ C'nterra, par;; o 
exerr.icio de 1000. (Projcct..:l n. 181, de 18\l'J.) 
P~gs. 559 e 5GO. 

D:l Receita Geral da Repulllic!l, pat•a o n:~t·· 
cicio do f\)1)1). (Projecto n. Hu; de tS()'J, ) 
Pngs. :!9. 40, ·l i, -!.2, 43, 44, 45 . .Jô, 47, 41!. 
49. :iO, 51, S2, 53. !íl. 1'15, 100, i07, 108, J09, 
i!O, tH, :!.20, 1:21, 1:?2. 123, t2-l, 1:!7, 128, 
12J, 130, 131, i32, 133, 1:!4, Ui, 148, 149, 
'150, 151, 1133, 164, itl'i. tGC., 167, 16~, 195, 
100, i97, i!lõ, i'J\l, 200, 2GI, 2 J2, 203, 2llJ, 
205, 206, 207, 215, 216. 217. 218, 21~. 220, 
221, 22~. 2:!3, 22-!, 225, 226, 227, 228, 229, 
.230, 2:!1 , 232,233. 238, 239,240, 241, 242,24:3, 
244, 245, 246, 247, 254, 255, 2S1, 282, 283, 
302, :>03, 301, 305,306, 307, W8. 30!1, 310, 
3!1, 312, 313, 344, 345, 3!6, 347.34~. 349,350, 
3::;1, ~2, 353, 354, 37$, 379, 380. 381 , 382, 
402, 403, 10~. 405. 406, 407, 408, 409, 410, 455, 
456, 457, 45S, 506, 507, 503, 509, 51Q,.51i, 
512, 513 e ili4. 

O•·gnnl•ncã.o do nanco P•·ediat dos Empre
gados Publicos. (P•·ojecto ·u. 15i, de ·1899;) 
Paga. 173, ii4:, i75 e 17ti. · 

Pngnment:o da gr~tíficação de engãjado ao 
ex-1° sargent:> Augueto C:~.ndido Perelr<:. 
Baptist" de Oliveira. tProjeoto n, 178, de 
1:399.) Pag. 536. 

Parecere•: 

N. 49, dil Commi&são de .M~rinba e Guerra, 
· julgando que o capitão ·de infaotat"ia José 
Pereira ·Pêga.s deve, relativamente á. sua recla
mt\.ção sobre a ntiguidz.de de ~sto, ·recorrer 
an Poder Judicinrio. Pags. 257 e 258 • 

K. · 50, da Commis8<1o de Marinha e Gnerra, 
indeferindo a pe~ição do eD.pilão reformado 
do Exerci·to Cal'lcs Augnsto · Ferreira ue 
Assur:opçiio. Pag . 258. 

N. 52, d l\ Carnmissao de · l\!al'ioho. e Guerra, 
indefe1•indo a petição do Dr. José Garcia 
Albernaz, lenente medico uo Corpo de Saude 
do ~uri:Ho •. Pag. 506. 
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INDlCB XY 

- · Pendo monl.'\1 da 500$ (• v !ti\· a do jurlecon• 
ulto e e~-Senndor Dr. Jonquirn F olloio doA 

- 8antoe. (Pt•ojeeto n . !6?. de 1899.) Pag. 211. 

Permls•llo: 

A D. Flora. Cerqueira L eile, pare p~gar .'111 
; eontribulç~s atra7.adas do monLepio de seu 
· .finndo marido, Dr. Joaq.uim Cerqueir.'l- Leite, 

ox-cornmissnrio da Hyg•ene o Aeshtoncin. Pu
bliea. (Projecto n. 1, de 1899, vetado pelo 
Poder Execut ivo.) PagB. 31, 32 e 33. 

P ara o Dr. Belchior da Gama Lobo pagar a e 
contribuições ntra.ridas de seu montepio. 
(F'rojecto n. 37 A, de 18~8, vetado pdo Poder 
Executil•o .) Pags. 31, 33 e 34. · 

Petfçiio da Felippê,,Simões dos Santos e 
John Car.ow, par~ ser transferida a verba do 
n. 3, do art. I• da lei n. 116!, de 1898, pat·a 
:t Companhia Brazileira de Navegacito Trans
:lttant ien entre os portos do .Brazil, America 
d!J Nort~ e Europa, que ae propoe111 a. orga.
lll!ar. Paga. 28 c 2!). 

Prlvllef!lb n Joio Cnrlos G~eeohalgh e Po• 
lydor lSo~nk, para <'OD!truecão, u~o e goso de 
umn. (!Airada de ferro que partindo ele um 
t>Orto do llto1·al ln·a~i!e1ro vá \ermina.r nn 
Bolívia. (Projectos na . 1.34, de i!Kl9 e 90, dto 
18\JS.) Pag. U. 

PromoçOO.: 

No posto de alfetea do Ezerci\o, (Projecto 
n. t5i A, de 1899.) Pags _ 259, 1.!60, 340 e 620. 

Por 6erviços relev~~ontes, ·ao poato de alferes 
ou,2' tenente, do 21 anrgento do .2• r~gi• 
menta de ar\ilharia Agonor Rocha. (Proiecto 
n . i09, de 1899 .) P~gs. 7, 251, 386, 341 e 
368. . 

Prorogaçôee: 

Do p111zo, para concl u&iiÔ dos il)l} primeiros 
kilometros dn l'~• tradn de Ferro de Catalão a 
Palma~;, at!l 31 de dezembro de 1901. '(Pro
jecto n. 122, d., i899.) Pags. 31 e 33. 

Da act~al aes&ão -!egislaliva al~.'· t>. 'de no
- -_ vumbro do corrente nnno. (Pn~jecto n. :179, 

,de iS99.}Pag á49. . . . ·. _ 

Que11tue8 d ·e:· ordem. Pngs. 39, ~O, 41, 
- :!'~6, 147, 161, 17S ~ ii9 . 

R.cndmleeiio do -"eidadão Augusto Henrique 
· de Almeida n.o log;ir de i 0 . otlicial da Secre· 
· taria da Justiça e Neg-oclos Interiores. (Pro

jecw n. i6í, de 1899.} Pags. 295, .296;445 e 
. 6.20. . • . 

R.etoa•mu. -compulsoria do corpo de pharma-. 
. ceutico~ ·da Armada. (Projecto n. de 1899.) 
P~gJ. G29 e 630. 

Relntega•açiio! 

Do "'ÍCG"aimiranle r eiormado da Armada Arthur 
de J~ceguay, no serviço ac:tivo da Armada . 
(Pr~j.mro u . ;n A, J~ 1899.) P:tgs . 7, 87 9, 
:1.0 é H. . - • 

Do e~tenenle·cotonel do corpo de eng~nbeíroa 
Inn01.~nclo Sei'Zedello Co~a. com a . po.tente 
q u" '•nho .. (F:mondn ao projt ciO o. 27 A, de 
f~<\!9.) P~g. 1!1. 

Do general tC!form!.do Jns~ l'erl•lra do. Gr;\çl\ 
Junior. no JIOII'? ria general do hrlgllda. 
(F.mentla no proJeeto n. 27 A, do iSW.) 
t>ags. 8 e \J. 

Nas pat~ntes de offieiaes hono••a.rios do ~Xel'cíto• 
de nrios cidadãos dellas priv:tclos por de
creto, desde que s<>bre elles não tenha t'eco
lh•d? pena pOr crime commum ou poli\ico . 
(ProJecto u . 131, de 1899.) Paga. 2"»8, 259, 
545 e ·62!. 

l~elevaçi\o das dh·idna. eont ral:idas com o 
Thesouro Nacional pelo coronel P edro Nunes 
Baptls~ Tamarindo, fall•cido em comba te 
em Canudos.) Pr ojecto n. 136, de :1.899.) Pa gs. 
100, 127 e 154. 

Reors~nJ~ação do corpo de en;;enbeiro~ o 
do e.Hado.maior do Exercito (Pro;ecto n , :161, 
de 1898 ; I!~ 184, de :1895. !. Pa~s. l'69, 270, 
271, 3t0, <><4, 613, G14, 61;:,, 630 e 6~1 . 

R.epreeentaçilo : 

Da Aswcia~ão Cummercial d~ IUo de Janeil'O 
aob~e tarifas. P ags. 168, 169, .:1.70 o 171. 

Da Camara b.lunlcipal do hrdim, contra.· 
netos da A~sembléa L<'gislaUvD. do Estado do 
C6a1·á . Pag. 35! . · 

Da Sociedade N~.cional da Agricultura, sohre 
a 110eaa n~rrieultura : · Paga. 383, 38! e335. 

(Da meema aociedade pedindo que nã~ ee adopte 
de a togadílho a n o1·a pauta das Alfnndega;s.) 
Paga. 420 e 42t . · · 

Da_s ~cl~!ses "typo
0
graphicas e a.nneus. :Pags. 

a7<, .,,s, a79, oSO e 58L . 

Reqnertmcn1;o• ele Jnl"prJDaçues: 

Do Sr . Deputado Galeão Ca rva.lhal, ácerca . de 
canlas e nt'l'e o Thesouro c d iv el'SOB estabele
cimentos bancaria~ . Pags . ~52 , 172 e .234. 

Do Sr. ~putado An:rnsto Severo. ~obrt~ a ex
-ecução do contraclo_ da Compa nhia de L ote
rias Na.eionaea . Pags. 152, i 53 e 162. 

.· Do Sr. Depu~ado Barbosa Lima, sobre ~rgani-
3:l.Oão do ensino militar. P ags . 283, 2.34, 385, 
3S6 e 400. 

D.equerlmentoe: 

De _operat'i.Ds díspe_n.sados do Araen:~l de Ma· 
rm1la deet3o _Cap•tal. Pags . 2 e 3. 

De .informaçõé_s, a o governo, 3fitesen•ado pelo 
1:r. Luiz Adolpilo sobre successos do Esta. r! o 
de Matto- GroKSo . Pags. 3, 4, 5 , 29, 2le 32. 

Reai)On· .. abHidade civil das eatrad:~s de 
{er::o . (P•·ciJecto n : !76, de 1899. (Pn~ . 46i, 
4il2, d.63, 46~, 465, -"466, 467, 4il8, 469 , .470, 
47t, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 4J8, 479, 480, 
481, 482 , 4S3, 434, 485, 486, 487, 48S1 400, 
4001 491, 492;493, 49" e 495. · 
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XVI INDIOB 

ResiabeJeelmenw da Alfandeg:;. de Porto 
Alegre. (Projecto n. 100 A, de 1899.) Paga. 
38, !.25. 126, 161, 162, 179, 180, i8i, 182, 183, 
184, 185, 186, 167' 188, 189, 190, 191' i92, 
193, 194, 213, 214, 235, 236; 335, 335, 337, 
338, 339, 42!, 422, 423, 545, 546, 547' 548, 

· 562, 563, 564, 573, 574 e 605. 
Da Colonia Correccional de Dous Rios. (Pro

jecto n. 180, de 1899.) Paga. 505, 506 e 549. 

Subvenção: 

Ao Lloyd Brazileiro para o servi~o de nave
gação mariLima e fluvial do Estado da Bahia. 
(Pass. 598, 599, 600, 601, 602, 603; 604, 605, 
609 e 630. 

A dous medicos, de reconheeida comnetencia, 
Jlarà irem i cidade do Porto estudar a peste 
bubonica. (Projecto n. de 1899,) Pag. 629. 

Substl~ul~ão de membros dae Commissões 
da Camara dos Deputados. Paga. 2, 5, 7 1 32, 
116 , 231 e 540. 

Tarlt'as d:1.s Alfa.ndegas e Mesas de Rendas. 
(Projecto n . i60, de 1899,) Pàge. 200, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
382 e 383. · 

Telegrammaa: 

Do Sr. Caasiano do Nascimento. datado de 
S. Francisco, commuoicando te1• resignado 
o cargo de vice-presidente do Estado cfo Rio 
Grande do Sul. Pag. 56. 

Do . Presidente do Estado de Minas Geraes. 
dé congra~11laÇões pela datà de 7 de setembró 
Pag. 1.52. 

Do Presidente do Estado de S. Paulo, de con
.. gratillações peJa mesina data. Pag. :!.52. 
Do Presidente do Estado do Ceárá., de con

gratulações pela.. mesma data. Pag; i52. 
Dó governã.dor aa. Bahia, de congra tulações 

pela mesma data. Pag. 152. 

D&. Mesa do Congresso Legislativo dó E"slàdô 
do Eepirito Sanio, communicando a instal
lação do mesmo Congresso. Pag. 247; 

Do Presidente do Estado de S. Paulo, com• 
munica.ndo o encerramento da sessão da Con• 
greseo Legiala.&i v o do mesmo Estado, Pag. ~83. 

Trans.f'ercncla do Fof·um do Districto Fe
deral para o a.ntigo edificio do Museu Na
cional. (Projecto n. i48, de 1899,) Paga. 137, 
138, 340, 373, 374, 375, 376 e 377. 

Validade de exames já prestados na Eecola. 
Pol~technica da Caoital Federal pelos alumooe 
da Eseola Militar: (Proiecto n . f63, de i899; 
n f34 J, de i898.) Pags. 27i, 272; 340 
e 619. 

Vantagens do art. 6o, do projecto n. 139, 
de !890, aos i 0 ' officiaes da Armada l·efor
madoe compulsoriamente. (Projecto n. 140, 
de 1899.) Paga. 13, 14, i 26, 214, 230 e 257. 

Vencimentos: 

Dos funccionarios da secretaria. do Mini31erio 
dos ·Negocios Interiores. (Projecto n. 167, de 
1899.) Pags. 311, ~12, 340 e 341. 

De alguns funceiona rios da. Direetoria de Sauda 
Pulllica e ~reação de lagares na. mesma repa.r-. 
tição. (Projecto b . f70, de 1899.) Paga. 355, 
356 e 500. 

Votol!l de pezar: 

Pelo fallecimento dei ~·. conselheiro. Fran()Í!CO 
. de Carvalho Soares Brandão,ex~Deputadopel() 

Estado de Pernambuco. Pag. 6. 
Pelo falieeimetito do Dr. Amerieo Santa. R.osa. 

Pa.gs. 56 e 57 • 
Pelo fallecirnenlo do Dr. Fra.licieco Manoel 

Paraiso Cavalcan,e. Pag . . 134. 
Pt»lo fall~imento do general Carlos 1\{ai-ia da 

Sih·a Telle!. Pag:.s. 159 e 160. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

e 

Terceira ~ossão na tor~~ira lBIDslatnra ao Gonurass~ Nacional 

85• SESSÃO EJC 1 DE SETEMBRO DE 1899 

Presidencia dos Srs . Vit : de Mello (presi•lente) 
e Julio de Mello (2'> 1lice-presiclcate) 

Ao meio-dia. procede-se á eha.ma.da., ó. qual 
r espondem os Sts. Vaz de Mello, Urblno 
Santc.s, Julio de Mello, <.:a.r los de Novl\es, He· 
redis de Sá, Angelo Neto, E ugen io Tou
rinh<l, AlbuqueriJUe Serejo, Augusto Mon
tenegro, Theoton io de Brito, Luiz Domin~ 
g ues, Eduardo de Berr3do, Henrique Vallada
res, Marcos de Araujo, Pedro Borges, Tho~ 
mar. Accioly, Torres Portugai,Ildefonso Lima, 
Marinho de Andrade, Fr€derico Borges, Ta
vares de Lyra., Franllisco Gurgel, Eloy de 
Souza, Trindade, A ppolonio Zenaydes, Er · 
mil.'io Coutinho, Teixeira de Sá, Affonso Costll, 
Herculano Bandeira, Barbosa Lima, CorneHo 
da Fonsero, Ror.ha Cavalcan te, Euclides 
Malta, Arroxellas Galvão, Yla.noel Caetano, 
Vergue de Abreu, João Dantas Fílho, Adal
berto Guim11,rães. Tolentino do;; Sa.n tos, Pa- . 
ranhos Montenegro, P inheiro Junior, Xavier 
da Silveira, Oscar Oodoy, Timotheo da 
Costa, Silva .Castro, Raul Barro~o. Julio 
dos Santos, Deocleciano de Souza., Ran
gel Pestana, Campoliua., Mayrink, João Luiz, 
Carvalho Mourão, Monteiro de Barrog, Ilde· 
fonso Alvim, Jacob da Páixão, Alfredo P into, 
Leonel Filho, Ferreira. P ires, Antonio Zach&· 
rias, Rodolpho Abreu, Manoel Fnlgencio, 

c .. mar o. v . v 

Augusto Clementino, Lindotpho Caetano, 
Eduardo Pimentel, Olegál'io Maciel, Rodol
pbo Paixão, Paduo. Rezende, Lama.rtioe, Ga· 
leão Carva.lba.l, Alvares Rubião, Caaemiro da 
Rocha, Do!llingnes de Castro, Oliveira. Bra.ga, 
Costa. Junior, Bueno de Andrada, Elias 
Fausto, Cezario de Freitas, Ovidio Abra.ntes, 
Alves de Castro, Leopoldo Jardim, Luiz Adol · 
pbo, Ca.racciolo, Xavier do Valle, Alencar 
Guimarães, Brazilio da Luz, Lauro Müller, 
Paula Ra.·mos, F~:ancisco Tolentü1o, Guillon, 
Marça.l Escobar, Diogo Foi't una, Apparicio 
Mariense, Francisco Alenca.stro, Victorino 
Monteiro e Vespasiano de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de coml)arecer com causa pal·tíei

pada os Srs. Silva. Mariz, Pedro Chel'mont, 
Matta Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias 
Martins, Jos6 Aveliuo, José Peregrino, Joio 
Vieira, Pereira de Lyra, Araujo Goes, Olym
pio Campos , Jayme Villa.s Bóa.!!, Sea.bra., 
Francisco Sodré, Leovigildo Filgucira.s, Jero· 
uymo Monteiro, Torquato Moreira, Em esto 
Brazilío, Barros Franco Junior, Gonçalves Ra
mos, Henrique Vaz, Francisco Veiga.; Alvll-ro 
Botelho, Theotonio de Mag~lhães, Matta Ma
cha.do. Nogueit•a. Juniar, Moreira. da Silva, 
Luiz Flacquer, Dino Bueno, Gustavo Godoy, 
Adolpho .Gordo, Lucas de Barros, Alfredo 
Ellis, Pa.u lino Carlos, Arthur Diedericbsen, 
R.odolpho Mir<1.nda, Mello Rego, Leoncio Cor
rêa, Plínio casado, Possidonio da. Cunha, Ao· 
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r _eliano Bai·bos!l., Py Creapo, Cassiano do Nas· 
o1mento e Azevedo Sodré. · 

E eem causa os Srs. Felisb~l!o Fr~ire, Aris· 
tidee de Queiroz, AI ve;; de Brito, Agost inbo 
VJdal, Cupertlno de Siqueira, Mtbnr Torres, 
Ciocinalo Brc~ga c campos Ca.r~ier. 

E' lila e sem debate npprovada a. a.cta tia 
sessão ant.ccedente. 

P&!sa-se ao expediente. 

O !§r. 1.0 8ecret.arlo procede á. lei· 
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Olllcim: 
Do Sr. I• Secretario f1o Senado, de 31 tlo 

ril.ez ftnrto, tl'.lnSmittinrl.o um dos autographos 
devi•lamente sanccionado, da resolução do 
Congrasso Nacional, que eutoriza. o Poder 
Executivo a conceder um anuo de licença., 
com o respectivo or·ienado, ao telegl'.tpltista 
de 3• classe da. Estrada de Ferro Centra.l do 
Brazil , Prooopio Matques de Oliveira Nev(s , 
para trata.r de sua saude onde lhe convier. 
lnteirada. 

Do Ministerio da Guerra., ele 3·J do mcz 
findo, enviando os p!Lpcis em que o pharrnll
ceutico adjunto do exercito Houoric Pere!r<t 
de Santiago, allegando que.os pharlllaccuticos 
civi~ niodevem ter preferencia. aos :uljuntoo, 
amda mesmo ern concurso, pe ,,, que HStes 
tenham preferencia li.quelles ou sejam todos 
incluidos no respectivo qua.dro.-A' Commis· 
são de Marinha .'e Guerra. 

Do Mioisterio da. Industria, Viação e Obras 
Publicai, de 31 do mez findo, enviando a . se
guiute 

~!ENS .~GEM 

Sr3. Membros do Congresso Nacional: 
Pelo ar·t. 25, letra 1~. da. lei n. 560, de 31 

de dezembrQ tle 1898, foi o Pnder ·Executivo 
autori~ado a entrar s m accor,io com os con· 
cessiona.rios de but•go3 agricole.s, afim de 
rescmdir os respectivos contractos, ou de 
tornar pratica a ~ua. r ealização, submetteudo 
préviamente · o a.ccordo ao conhecimento do 
Congroosci. 

Nesta. conformidade, tomando em c;>nside· 
ra.çio os contractos celebrados em lO de se
tembro, 4 de outubro e 5 de dezembro de 
1800, com Carlos Napoleão Po~la., Gust.a.vo 

. ··Richard e Emílio Blum, pa.ra a iotroducção 
e localização de immigrantes em nuc1eos co
loniaes no Estaco de Santa Catha.rina., !or
·ll)Ulou o Governo com a cessiona.ria Compa
nhia Colonização e Industria do mesmo Es· 

tado o ajuste a que se refere o decreto 
n. 3.376, de 21 do mez corrente, pelo qual, 
ad referendum do P oder Legislativo, foram 
taes contrac~os modiflcadcs nos termos das 
clausnll•a qtte acompanham o dito decreto. 

E em obs .~rvancie. da citada. disposição 
in·flne sujei to ã alta apreçlação do Congresso 
Nncionnl e.s confl!çOes estabelecidas na.quelle 
acto, junta ·por cópia com o alludido decreto, 
para., no ca.eo de serem upprovs.dos, servirem 
de norma a outros accordos ql!e o Governo 
julgar necessarios. · 

Capital Fedel'a.l, 30 de agosto de 1899.-M. 
Ji'e,·,·az- de Cam.pos Saltes. -A's Commissões 
de Obms Publicas e de Orçamento . 

O Sr. President.e- Devo fazer 
sciente á Carnar<1 qoe esta sobre a. mesa para 
receber ementh\s, durante o pra1.o de cinco 
dias, na fórma do Regimcuto, o projecto que 
fixa ns desper.•s do Ministerio da lndustria c 
Viação p:~ra o exercieio futuro . 

Nomeio para a Commlssão Especial que 
tem de rlal' pa.rece1• sobre o projecto n. 118 A, 
de 1898, os srs. Ca1ogeras, Anizio de Abreu, 
Eduardo Ramos, Appolonio Zenaydes e Paula. 
ltumos. 

O l!ol,•. XowJer do 81lvelra
Sr. Presidente, por nusancia. do i! lustre re· 
presentante de Pernambuco Sr. Dr. Martins 
Junior, fica va.go um logar ua Commissão d J 
Consti tulçã.o, L~>gislação e Justiça e outro 
na Commissão incuml.Jitla de estudar a reor· 
ganização judiclaria do District o Federal. 

Requtiro, pois, a v. Ex. se digne Qomear 
substitutos parn servirem nestas C.)mmissões 
na ausencia. do illustre Deputado a que me 
refiro . 

O Sr. Presfdent.e - Nomeio o Sr. 
Leonel Filt10 para substituir na Commissão 
de ConsLituiçã.o, Legislação e Justiça o Sr. 
Oepnta.do Mtu•tins J unior, e .o Sr. Luiz 
Domiognes para substituir o mesmo Sr. 
Deput,,do por Pernambu co na Commissão 
iocumbiua de estudar a r eorganização ju-
dicinria do Oistricto Federal. · 

O §r. Heredia de Sâ-Sr . Pre• 
sidente, pouco tempo terei de oocupar a tri
buna, porque o meu fi m, tomando a palavra, 
é apenas, e mais uma. vez, reclamar da 
Cornmissão de Orçamento qus se digne apres· 
sar o SP.U parecer relativamente a certos pro· 
jectos meus que lhe foram confiados • 

V. Ex: . com preheude que jà estamos em 
sesllio proroga.da., e em vésperas de discutir 
os assumptos mais importantes de que esta. 
camli.ra tem de se occupar, como por exem· 
plo, os o~mentos, e eu não desejo de 
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órma. alguma que õs IJrOjP.ctos a que me re· 
firo sejam sac:riftcados, pois elles irit.eres,am 
principa.lmente á cama da jmti~a. porque de 
juatiça. é o que requerem os ope1 a rio · de 
Arsenal de Marinha deste. Capitnl, que sncri· 
ficados em seus in teres~e~. r ecvrrcram para 
o Poder Legblativo esperand·1 Q\<<l es te lhes 
garanta os meios de subsisten<:~in. 

Parece que esta causa deve merccor toda 
a atten~ão da Commissão tfe OrÇ:J.mento para. 
que não protelle por mais tempo este af!
sumpto. que rleve ser com brevida.del(íoazido á 
deliberação da Camara . 
. Ainda. ha dias dirigindo-me dit'ectarilente 

ao .Sr. Au~u~to Severo, i Ilustre relator do 
orçamento ua Mnrinha, pedi -lbo encarecida· 
mente que iofinisse junto de se.us oompa· 
nheiros de commlssãoa.tlm de que estes apreS· 
sassem o :>eu parecer sobre o assuropto, 
mas. in felizmente, ate hoje, absolutamente 
na•la so tem feito sobre este assu mpto de tão 
pa lplta.nte interessl}. 

Pormitta , pois. V . Ex. que mais uma vez 
eu venha á tribuna pedir á digna Com· 
missão de Orçamento qu~ apresse o seu es-
1 udo1·:Jiativamente á reclamação dos opera rios 
do Al":'(ena.l de Mariuba que me parece muito 
justa. (Mt, ito bem.; m1<ito bem.) 

O Sr. Pre111ldente -A Commissão 
ouviu a reclamação do nobre Depuli1do e na
turalmente tcmará na consideração devida. 

O Sr. Luiz Adolpho-Sr. Pre· 
sidente, os jol'naes de hoje noticiam um grave 
a.ttentado commettido na capita.l do meu Es· 
tado, a.tten tado que, mot ivou rle uma p·1r te 
da. popula.çã.o de Cuya.bé. um acto de represa~ 
lia ii& que foi v ietima um estrangeil'o que 
assumira papel proeminente nas lutas intcsti· 
nas do Estado, commanda.ndouma companhia 
de ca.vallaria da legião Campo~ Salles, no si· 
tio á cidade de Cuya.bá:. 

· Esse estr angeiro aggrediu em plena rua _ao 
chefe do partido republic~no, um S.mador da 
Republica, e o resultado dessa aggressio foi 
o lynchamento do aggressor,segundo noticiam 
os jorna.es de hoje e um telegrarnma que o 
meu collega de reprasenta.ção,o Sr. Cara.c:ciolo, 
acaba de receber. 

Esse facto da mais alta ir·a.vidade j il. tinha 
sido annunciado, na sua primEiira. part'3, isto 
ó, na aggressão do Sr. Ponce, por telegram
mas anteriores, que 11, nesta Cusa., na S3ssão 
de 30 de junho, ei não me ,.ngano, em que 
coromuniq uei um telegra.mma de Cuya.bá, em 
que clar·amente se a.lludia :Js tentati\·as de 
assassinato premeà.itadas contra. o cbefe do 
partido republicano que a.lll se teem opposto 
ao avassa.Ua.mento do Estado a o partido do 
Sr. Ministro da Fazenda. 

Não tendo ga.rantias de vida. na Capital, o 
Senador Ponce retirou-se por duas vezes de 
Cuyabá: da primeira vez, r etirou- se para a 
villa. do Rosario, para. onde seguin ta.mbem 
ao s~u encalço uma r,scolta, no intui to de 
Jlrendel·o; d<l segunda. vez, o Senador Ponce, 
,;entmt!o novamente que lbe faltavam, na 
Capital, todas as gara.ntia.s, retirou-se par• 
S. Luiz de Caceres, distante 50 leguas da Ca· 
pita!; e, não obshnte essa distancia, pa.ra alli 
roi tam bem uma escolta de I so homens ar
mados para. preudcl-o, tendo entã.o escapado 
á. sanha dos seus perseguidores em uma. 
ca.nôa. com dotJs t ripolan tes . 

Todos este5 fa::tos teem sido denunciados 
des\ a. tribuna. e da. õo Seoa.do; as providencias 
teem sido pedidas ao GGverno Federal, no 
intu ito de seram restabeleeida.s , naquelle 
E>ta.do, a ordem e a tranqulllida.de profunda· 
mente abaladas, desde os aooutecimentos de 
abril , acontecimentosquea.lli se des.:mrolaram 
em virtude das medidas de neutralidade a.b· 
solut1L r ecommendada pelo Sr . Presi,Jente da 
Repub}ica. á for ;u f<l<leral, no intutto de cn· 
tregar o governo estarloa.l, inerme o sem ro· 
curso~. aos bandos armados, quo alli r0ccb~m 
a.s ordens do Sr. Ministro d11. Fazonda. 

Tenho a sacied;~,de tratado destes tristes 
acontecimentos' nesta tr-ibuna, e já. estou tttti· 
g.1do de dirigir·mo ao Sr . Presidente da. Re· 
publica, solicitando de s. Ex. as providencias 
no s&ntido de serem a.lli mantidas as go.rantias 
de vida o propriedade, asseguradas aos oida· 
dãos brazileiros pela Con3tituição da Repu· 
blica . 

S. Ex. tem sido surdo ao~ clamores doare
pres:lnta.nt's de Matto Grosso; s. Ex. conti· 
núa. aioda. hoje a sustentar o Sr. Dr. Murti· 
nho e o seu partido, concedendo todas as me· 
dídas, no intuito de assegurar a S. Ex. a. 
posse mansa e pacifica do Est&Jto de Matto 
Gro5SO. 

NãO tenho mais espePanças na.s providen
cias do Sr. Presidente da Republica,; mas o 
meu •lever é insistir desta t r11iuna., é mostrar 
a Camara o estado li e anarcbia e de agitaÇão 
oaquella parte d~t. Republica, e o estado de 
exaltação dos espiritos a que chegou o povo 
mal to· grossense. . 

Não se póde attentar impunemente contra 
os direitos dos cidadãos, não se -póde _violar 
com oatenta.çã.o e a1fronta os seús mais caros 
smtimentcs sem provccar a explosão, que 
acaba à e se dar em Cuya.bâ. 

O Governo Feder a l tem a estricta obrigação 
ue uão açular o desenvolvimento das paixões 
parlidariz.s em parte alguma da Repu blica; o 
Sf U dever é, quando Pão puder protPgar os 
poderes locaes, ao menos não patrocinar re
voltas contra os poderes constituídos, e multo 
menos permittir que se formem ba.ndosarma.
dos, porque .isto està expressamente prol!ibido 
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em no!ISa.s leis, onde a formação de g rupos no sentido de assegurar aos meus correligio· 
armados, constituindo crime de sedição, é se- mtrios a ga.ranti;t rlos direitos consignados na 
veramente puni~<:~. Constituição Brazilei ra. 

O individ uo que acaba <l e ser· lyncbado Dil•:se.)l i:L qn,; o Estado de Matto Grosso ~ó 
em Cuyabá ti~;!-:11. sino eomrnanda.ntt1 de uma existe para o Sr·. Ministro da. Fazenda e seus 
companhia na brigada de cavalla.r!n da leg-lii.<, partitlarios. 
campos Salles ~por occasiiio do sitio Ja ca- O Sr. Presi<bntc ela l~epublica não se 
p i talii.Conselha.va a. seus commandndos que satisfaz Cúm o ter dado ao Sr. Ministro da 
Jogo que tomassem a cidade, p rocedessem Fazenda todos os recursos para fazel' a in
immediatamente ao saque. versão poli tícn; S. Ex. ainda quer, pala nu-

Dizendo isto, não quero absolu tamente en- sencit\ ue providencias, manter aquelle E>
calllpar a selvager ia do attentado, reprovo tado como paiz conquistado, não concedendo 
forma lmente estas scenas de qoe o nosso a03 meus cot•religionar ios aquellas g<\ranti-'S 
p a.iz, uma ou outra. vez, nos u itimos tempos, que a Constituição claramente consigna no 
tem dado exemplo. ~rt. 72 a todos os cidai.lãos brazileiros. 

Reprovo o faeto inteiramente i mas per- Portanto, St•. Pre>i1lente, não é ue admirar 
gunto a esta Camara: o que se pode esperar que Cactos como os que acabam de se da;• em 
de u m povo que não tem garan tidos os seus t."uya.bá. possam se rep roduzir. A paciencia 
direitos os mais sagrados, desde a liberdade do povo tem s~us limites e deseJe que o ci
do pensamento até o sig-illo d:L correspon- dadão sente-se fe rido, em seus direitos, elle 
dencia , de um povo para quem a g;trantia. tem o dever de reagir ; é a deresa da vida, é 
de vida e de proprieriacle é um:~. irrisão, pois a luta legitima. pela propria existencia. 
na Capital de ~latto Gros~o o P<Lrtido du Eu, co.uquanto condernne o facto, não posw 
Sr. Minist ro d<t Fazenda n!JOdera se de uma deixar de reconhece!.' que aqu illo que se deu 
typographio. sem mais explicaçõea, sob o pre- alli ó um Mto de clesesper•o a quo fo i leva.<Jo 
te~to de que S. Ex. tinhl\ contr·ibuifl.o par a o po\'o de Cuyabá, si realmente são exactas 
s. organhaçã.o daquella em preza jornalística f as notici:111 chegadas no conhecimento do p11· 

Estes factos demonstram, Sr. Presidente, blico . 
que no Estado não existem garantias , quer i':eStllS condições, Sr. Pr~idente, mando á 
para a v ida, quer para a propriedado r!osscus á Meza um r equerimento de informações. 
habitantes, alli violentados e espoliados de O Governo que se acba. no Estado de Matto 
todos os S(lUS direitos. Grosso é um Governo, por assim dizer 

Não te.nho aincla pormenores sobre os ac-on- que merece a confiança do Sr. PresidentP. tla 
tecimentos de bontem em Cuyabá, mas o Repu blica e do Sr. Ministro da. Fazeuda , 
meu fim e apontar á camara o resultado da porque, ~e t nl não acontecesse, o actual Pre
politica seguida pefo Sr. President e da Re- sidente alli certamente não se acharia, taes 
publica. . seriam as i.lifflculdades que aquella autori· 

Os factos que a.lli se clesenrolam eram de dade seria forçosamente arredada rl<~quelle 
I>re"Ver,dada a protecçãodesmedida que s. Ex-. posto, se não pertencesse ao p:utido do 
asseguraya aos qoe attentavam contl>a. os po- Sr. Ministro da Fazeni.la.. 
deres locaes, contra as autoridades coosti- Porta.nto,o dever do Governo Federal é au
t nida.s, sit ianuo com força armada a capital ; xiliar o Governo - de. Matto Grosso na. re
dada a garantia. que s. Ex. por meio dai pressão de qualquer attentadó, que se dê na 
neutralidade at,soluta, mantida até arrancar- Capital contra a "Vida ou a · propriedade de 
se- d·a assembl"éa , por mefo da útte1"0enç<7o q"!lalqller cidadão alli r~idente. 
amistosa do Sr . Ministro da J.l'azenda, a an- O Presidente do Esta<lo de Matto Grosso 
nul1a;ção de 11ma eleição na:J· condições as mais de·ve estar em cont inua correspondencia com 
deprimentes para o nosso cardcter de paiz ' o Sr. Presidente da Republica e Mi nistro da. 
civilisado e para o regimen instituido entre Fazenda e, portanto, não é de suppor .que 
nós ! aquelle Presidente tenba deixado de dar no 

O meu requerimento tem por fim chamar a. Governo todas a.s informações necessarias ~ 
a.ttenção da cama.r.J. ptLra. o estado auomalo resp~ito não só dos recm·sos de que possa. 
em que se acba. o meu Estado e sab2r si ·o dispor aquelle Governo para repr imir quai
Sr. Presidente pretendo manter ainda. a po- quer attêntado que ali i se de, como tarnbem 
litica que, infelizmente pa.ra os creditas •la deve ter informado egualmente sobre o facto 
s ua administração, S . Ex tem observado desde que alli acaba. de ~e dV.r: 
os primeiros passos do sau governo, no meu · Portanto, o Sr. Presidente da Republica já. 
Estado. podia ter p rovidenciado no sentido de evi-

S. Ex. tem sido surdo aos clamores, tal-o. 
quer dO povo matto-grossense, quer dos seus O Sr. Ministro da. Fazenda. recebe11 te

·representantes nesta Casa. ; não ha provi-,legramma do Sr. Senador Poncc, h a tempos, 
dencía de ordem a lguma. tomada por S . Ex-. respo1188.bilisando-o por qualquer attentado 
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de que fo;;se victima. Os !lvisos eram con· 
st11ntes e não se póde dizer, portanto, que o 
facto não fossa p~rfeitamente previsto . 

O Governo deva ter cer tamente informa
ções sobre o que acaba de se dar em Cuyábá. 
e, como não possuo noticias detalhadll.ll, 
venho, valendo-me de um recurso r eg imental, 
:.presentar um requerimento. 

Bem sei, Sr . Presidente, que as provi· 
denclas afim de mau ter a ord~m e a tran· 
qu illidade public,,s competem aos Estados e 
aos governos iocaes ; mas V. Ex. sabe que 
o Gc.verno de Matto Gro:;so não tinha ainda 
ha bem pouco t~mpo recursos e prqva.vel· 
mente não os t em ainda. 

Estou, porém, informado de qm o com· 
mandante do tlietricto jâ pedi o ao Sr . Pre
s idente ih Repuulica para fornecer ao novo 
Governo de Matto Grosso as armas e muui· 
ções de q tte carece. 

Ao govet•no Dnt.erior S. Ex. com um es· 
cru pu lo justo ou injusto n~gou todos os rc
curs"s de maucirOL quC' o gov,•rno t!cou desar
mado em prc~ençn. da. Iogiilo Campos Salles, 
per fi! i tAmento municlr..<la e armada. com armas 
f(!ileracs. cnja. provenienc'o. ni ngnem soube 
explicm• nestu. C:1;:a, mas que denunciei ter 
sallidc;; <los depositos d·J a1·tigns b~llicos que a 
União tem alli accumulado a.ll m de resistir a 
qualquer inva,ão inimiga, por isso que o Es
ta•lo ú limitrophe com paiz,~s e;tr:mgeiros e 
I) Governo Central precisa ter alli recursos de 
certa. O!'dem. 

Supponho que o governo deve já ter alten· 
dido ao pedido do governo de Matto Grosso e 
nquillo qu:) era anteriorm•mte contrar io à. fe · 
deração pôde ser a:zora considerado uma me· 
dida de alta. conveniencia. política. 

O SR. Aucn;sTo MoNTENEGRo - O Sr. Pre· 
sidente ctn. Republ ica recusou. 

0 SR. LUIZ AOOLPHo-Não sei ~e .recusou ; 
sei que o fe.z da primeira. vez. Agora, ·por~m. 
mediante novas requisições e para. um governo 
amigo e !>OSSivel que s. Ex. tenha mudado 
de políiica . . 

Nessa questão de Matto Grosso houve sempre 
dous pesos e duas medidas: ao governo ~o co· 
ronel Antonio Cesar io tudo !oi recusaria syste
maticamente, mas ao actua.l presidente, alli 
collocado pela intl uenci'a e protecçã.o do Sr .Pre
sidente da Repnblica e rio Sr. Ministro da. Fa
zenda, serão certamente facult11.das todas as 
medidas e recu rsos de que nei:essitar: 

O orador manda á Mesa o seguinte reque
rimento. (lê) 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão, que é adiada por ter ter pedido a 
palavra. o Sr. Augusto Montenegro e haver 
oradores inscriptos, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que sejam pedidas ao Poder Ex· 
ecutivo, por intermedio tl<l 1Iesa da Camara, 
as seguintes informações: 

1-', quaes a.s providencias que teem sido 
adaptadas pelo Governo Federal no sentido 
de auxiliar o governo de Matto Grosso a. man· 
ter a ordem e a tra.nquilidade publioo, pro· · 
fun damente :<ltet·ada. na capitd do Estado ; 
. 2•, si o bando de revoltosos denominado
LE-gião Campos Salles-foi dispersado c des
arrn!>rlo; 

3' , si o gover no de Ma.tto Grosso jã. requl· 
sitou do Governo Fetleral alguma pro•Tidenci& 
afim de assegurar no Estado e g&rantia àe 
vida e de propriedade concedida. a. todos os 
btazileiro5 pelo art. 72 da Constituição. 

Sala. das sessões, 1 de setembro de 1899.
Lui:; Adolpho. 

O !!ir. Ovidio Abrantes (pela 
orde;a)- Sr . Presideate, por motivo de mo· 
!estia, sou obrigado a pedir a. V. Ex. que 
oor.sulle a Cama.ra si me concede dispensa. do 
cargo de membro da Cornmis~ão de Fazenda.. 

0 Sn. PRESIDENTE- Opportuna.mente COU· 
sultarei a Camara sobr~ u pedido do V. Ex. 

O Sr. Bodolpho Paixão-sr. 
Presidente, pedi a. palavra para ofreFecer á 
consideração da Camara um projeeto isen~ 
tando do pagamento de ·qua.esquer direitos 
nas Alfandegas da. Ca pita! Federal e de Santos 
os volumes que contenham o regulador pu
blico, destioado ã. torre da matriz de Ube
ra.ba. 

Como V. Ex. sabe, nois é mineiro e dos 
mais distin,~tm, a. cidade de Uberaba. e um 
verdadeiro empot'io commercial uo Estado de 
Minas ; o seu cotnm·ercio concorre para os 
cofres da União .com quantia importante em 
cada exercicio. 

O facto de ser o regulador , a. que me refiro, 
d,]gtinado á matriz de Uberaba, não quer 
dizer que vamos faze!' concessão â. igreja com 
a dispea s!l que proponho, porqua.nt& elle ser· 
vira â. popu lação daquell~~o cidade, que ba de 
t irar todo o proveito de sua collocação. 

Certo de que os illustres collegas e a Com· 
missão a que for submettido o . projecto não 
lhe nega.rão o seu apoio, a guardo-me, entre· 
tanto, para. melhor fundamental-o quando 
for sujeito á. discussão . 

O Sr. Preside nte-O projeeto ftca.. 
sobre a mçsa. a.té ulterior deliberação. 

cOmparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Amorim Figuelra, Enéa.s Ma.rtins, Serzedello 
Corrêa, Viveiros, Guedelha Mou~ão, CIJD4 .. 
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Martins, Anizio de A breu, João Lopes, Fran· 
cisco Sá., Helvecio Monte, Augusto Se·•ero, 
Coelho Lisboa, José Mariano, Coell1o Cint.ra., 
Malaquins Gonçalves, Martins Junior, Mo· 
reira Alvc:<, Juvencio de Aguiar, ,João <le 
Siqueira, Pedro Pernambuco, ,\rtbur Pei
xoto, Gemíuiano Brazil, Rodrigues Doria., 

.Neiva, Castro Rebello, Milto:1, Tnsta. Paula 
Guimarães, Vergne de Abreu, Amphilophio, 
Rodrigues Lima, Eduardo Ramos. Marcolioo 
Moura, Dionysio Cerqueira, G~ldiuo t.oretú, 
José Murtinho, Irineu Macbado, Aleindo 
Guanabara, Augusto de Vascooeelloe, Sã 
Freire,Belis!lrio de Souza, Pereira. dos Santos, 
Fonseca Portella, Erico Coelho, NilO Pecanha, 
Leonel Loreti, Bernardes Dias, Urbano Mar
condes, Paulino de Souza Junior, Calogeras, 
Almeit!a Gomes, José Bonifacio, Antero Bote· 
lho, Oeta.viano de Brito, Lamounier Oorlo
fredo, Telles de Menezes, Edmundo da. Fon· 
secn, Francisco Glicerio, Herrneneglldo de 
Moraes. Lamenha. Lins, Pedro Ferreira, 
Rivnda.via Corrêa e Pinto da Rocha . 

O Sr. MalaquDa& Gonçalvel!l 
(pela of'dem)-Sr. Presidente, á semelhaoç:t 
do que tem pra.ticack> esta camarn em Nln
çio a cidadãos nota\'eis t'allecidos neste paiz, 
venho pedir a. V. Ex. a inserção na 11 ctn !le 
um voto de pezar pelo passamento do Sr. con
lelbeiro Soares Brandlio,que foi representante 
do Estado de Pernambuco nesta casa, durante 
o rerimern passa.tlo e ultimamente era. um 
ornamento do fôro· desta cidade, onda tra· 
balbou até ser victimado pela doença, como 
distincti~simo advogado. 

Por todos ,.os motivos arho que prestamos 
uma ,justa hon.ena.gem á sua memorill, insc
rlndo na .acta dos n"~so~ t!',, b lhC's um voto 
de peze.r petó seu pas,:)mt-nto. 

- Poste a votos.é appro~a:lo o reqnerin e :l!o 
do Sr. Ma.laqu ias Gonç• l ves . -

E' lido, jul~ado ob jccto de d•llibet"n.Qã.o c 
eaviado a Commis~ão de l•'azcn'h o S•·gninte 

Pll OJÉl 1') 

N. 138-18! 9 

Declara li"r<s do P"9'""•!nlo de q?.<acsque•· di-
1"eitos na Alfandeya da Capít ,:l Fede•·al, ou 
n:~ de Santos, os 1lOl1imes gue conteem um 
1'egulador publico destinado á torre da matri; 
de Uberaba 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Sl!rão despachados livres do 

pagamento de quaesquer diJ;oeitos na · Alfan
aega da. Capital Federal, ou na de Santos, os 
volumes que conteem um regul~dor llUblico 

destinado á torre da rr.atriz do Uberaba. e 
importado pela. commis~ão encarregada. deste 
aer·viço. 

Sala. àas óessões, l de setembt'o de 1899. 
- Ro·lolph1 Paü·ao. - Lamarti•>e.- Padua 
Re.:e~de.- Lamounie~. - M. Fulgencio.
Lemel Filho.- Victoríno Mot~teiro.- Aug11sto 
Cteme>Jtitlo. -Antero Botelho . - Lindolplto 
Caetano.- Octaviano de Brito. - R odolpho 
Abreu.-Campolina. 

São successivament.e Eem debate approva
da.a as redacções finaes dos projectos 
os. !05 A e 114 B, de 1899, para serem en
viadas .ao Senado. 

E' annuociada. a vol<lção do projecto n . l29, 
de 1896, dispondo sobre a contagem da anti· 
guidade de posto dos officiaes no exercito, a. 
que se refer ... m os a.rts. 1• e 2' da. lei n. 350, 
de 9 de dezembro de !895, precedendo a votA
ção do requerimento elo Sr. Barbosa Lima 
(2~ disCtJssio). 

O Sr. Prem!>ident.e- Ao pre>jecto 
n. 129, de 1896, dispondo sobre a. contagem 
da. antiguidade de posto dos of!lciaes do exer: 
cito, a que se referem o~ arts. !• e 2• da lei 
n. 350, de 9 de dezembro de 1895, o Sr. Bar· 
bosa Lima. offereceu o seguinte requerimento, 
que deve ser votado em primeiro logar: 

c Requeiro que o projecto n. 129, de 1896, 
vá á Commi~~ão de Marinha e Ouerr~ :., 

Posto a votos, é approva.· lo o referido r~que· 
rimento do Sr. R\rbosa Lima.. 

O · Sr. President-e- Em vista da 
votação quo aC'.,ba é!e t~r Joga r, o projccto 
n. r ::>9, tle 18S6, 11ae set• en 1 hulo á Com missão 
de Marinho. e GuerJ a . 

E' aonunciada a vobçâo dos projectos n.l34, 
<'e 1899, e 90, de 18!18, coneed~ndo a Jo5.o 
Carlos Greenbal••li e Polydor Novak prlvi
le <• lo por 50 aül'!;S para a cocstrucção, uso e 
.. ;-zo ··e \1 rna í·S · raua <'e fe i·J'o que, :partindo 
de 11m porto du li'tor:ü ~razlleiro .~m de 

·' onlo tec nlinnl de alguma. v1a-fcrrea, Jll. con
str·ulôa, vá. t-rn1inar n' fronteira da. Bolivia, 
e da outrê s pro vhlcncias. 

A este projecto o Sr. Bueno de Andrnda 
ofi'ereceu uma emenda que tem parecer. con· 
tra.rio da. Com~issão. 

Posta a votos, ê rejeitada a emenda do 
Sr. Bueno de Andrada ao projecto n. 1'34, de 
1899, e 90, de 1898, o qual, em seguida posto 
a votos, é rejeitado em 3• discussão por 62 
eontra. 59. 

E' posto a votos, a pprova.do em 3• ·discussão 
e envia.do á. Commissio da Redacção o se.; 
guinte 
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N. 132- 1899 

O Congresso Nacional clecNta: 
Art. 1.• Na liquidação do tempo de Ser

viço para. a concessão do meio-soldo não ~·erá 
descontado aquelle que fór passado no gozo 
de · licença para tratamento de saude. nos 
termos do art. jO 1lo decreto n. 1.388, de 21 
de fevereiro de 1 B91 • 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçõM em 
·contra. rio. . . 

E' annunciada. a votação da emenda substi· 
tuti va do Seué.do ao pr<>jecto o. 22 C e 22 D, 
deste anno. que outoriza o Poder E:tecu tivo a 
abrir ao Miniaterioda Justiça e Negocios Inte· 
riores o cre.!ito axtraordina.rio da 80:853$637, 
para paga.mento dos ordenados que competem 
a varios juizes (discussão unica). 

Posta a votos, é approvada. a referida 
emenda substitutiva do Senado ao projecto 
n. 22 C e 22 D. de 1899, pelo que o projeoto 
assim emendado é enviãdo á CommiS$âO de 
Redacgã.o, oftlcinndo•se ao Senado. 

Sio suecesaivameute postos a votos e 
approvt.doe em 2• discussãn os arts. t• e 
2• do 

PROliCTO 

N. 109-1899 

O Congres;o Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica o Poder Execuli v o autori

zado a promover. por serviço relevante, a.o 
post<J de aireres ou 2" teneute do exercito ao 
2• sargento do 2• regimento de artilharia. 
Agenor ·Rocha, independentemente de vaga 
nesae posto. •. . . 

Ar~ • . 2.0 Revognm·se -pa.ra esse fim as dts· 
posições em contrario. . · 

E' annunciada a. vot11çio do projeeto n. i1 A, 
de 1899, Cl'eando no Dis tr lcto Federal mais 
quatro otncios dê justiça, sendo dous de ta
belliães de notas, um·de escrivão de protestoa 
de lettras e um de registro geral de hypo
thecas, com substitutivo da. Commlssão. de 

· Constituição, Legislação e J ustiça ·· (21 dis· 
cussão.) 

0 SR. PRE•IDflNTS:-0 substitutivo da Com
miesã.o. 

Posto a votos, é nppro-vado o seguinte 
substitutivo da. Commissão ao projecto n. 77, 
do 189'J: 

o Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1. • Picam cre-ldos no Districto Pe

llera1 mais dons ofilcios de tabelliães õe notas, 
com a de!lignacio de 9' e 10" . · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' considerado prejudicado o projeeto n.77, . 
de 1800. 

Assim emendado é approva.do o p rojecto 
n. 77A, de 1899. que é enviado á Commissão 
de Constituição. Legisla.cão e de Justiça para. 
ser redigido para a 3' discussão. 

O Sr. Presidente-:-Vou submetter 
á apreciação da cama.ra. o pedido de dispensa. 
de membro da Commissão de F<~zenda feit.J 
pelo Sr. Deputado Ovidio Abra.ntes. 

Consultada a Cr.mara, não é concedida a 
dispensa. pedida.. · 

O 8r. Ovldlo A.brantea (pela 
ordem)- Sr. Presidente; insisto .no pedido 
que ftz. 

Consulta.cla de novo a. Camara, não é con· 
cedida a. dispensa. pedid&. · 

O Sr. Ovldlo Abrantes(pet<t Oi'· 
clem) requer veriftcação ·da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
ter sido concedida. a. dispensa . · 

O S:r. Presldent.e - Opportuna.
mente a Mesl preencher& a. vaga aberta. na 
Commissão de Fazenda. ~ 

E' a.nnunciada. · a 2•. discussão do projeeto 
n. 27 A, de 1899, aatol'izando o Governo a 
reintegrar uo serviço activo da. arm~a., com 
a patente de vice·&lm~rante, ,~Sem preJwzo.do 
respectivo quadro, o vtce-alm1rante reformado .. 
Arthur · Jaceguay, r.om · pareceres das Co!D· '. · 
missões de Constituição, Legisla.ção e Juahça · 
e de Marinha. e Guerra, artigo'unico 

Vem á Mesa, é lida, apola.da e ·posta con· 
juncta.mente em ·discussão a seguinte 

o Sr. Preslden'te-A este pro_ieCto 
ioi apresentado pela. Commissão um suhstitu· 
tivo que terà preferencia na. votação. Ao projecto n. '21 A, de 1.899 

O Sr. Barbosa Lhna (pela oi-
. dem)-Desejava sa.ber,Sr. Presidente,si o que . 
vae ser submeitido li votaQão é o projecto 
ou o substitutivo da Com,m~. 

S.ubstitua:se pelo seguinte: 
Art. 1. • Fii:a o Governo autori~do a tein~ 

tegrat no serviço activo do exercno e da ar- : 
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ma. da a. todos os oftlciaes de terra e ma.r, 
reformados oudemittidos, que o reque.rerem, 
uma. vez que provem estar validos. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1899.
.A~es de Castro. 

O Sr. Paula Ramos- Sr. 
Presidente. tenho votado systematicamente 
contra. todas as reversões de ofJiciaes, ora. a.o 
eor-po do exercito, ora a.o da. armada. 

Ainda hontem, por O<!casião da votacão.do 
projecto mandando reverter ao corpo actt v o 
da armada o Sr. viC(H~lmirante Jtlceguay, 
votei contra. esse projecto. 

, A Camara, por~m, em sua alta sabedoria, 
entendeu que dev1a a.pproval·o; e, ab~rto o 
precedente, desejo que o favo~ con_ce~1do ao 
vlce-a.lmira.nte Jaceguay, offic1al dJStJOcto e 
cuja reversão pa.ra. a armada. nacional, ac~e
dito que tr<~.rã beneficos resultado~ ao P<l;JZ, 
se torne extensivo a cutro ctrlatlao, mUlto 
distincto e cuja presença nesta. Casa me 
inhibe, com peza.r, de tecer os elogios de que 
é di.zno. 

Retiro-me ao nosso illnstre collega., ex· 
tenente-coronel do corpo de engenheiros, o 
Sr • !nnocencio Serzedello Corrêa. 

A Camara sabe em que condicões esso 
illuetre brazlleiro pediu demissão do exercito. 

O pa.lz inteir<! conhece·o ba~tant~ pa.ra que 
eu me julgue dispensado de dtzer a Camara 
quaes os motivos de ordem publica, quaes as 
razões _ponterosas que me levá.m a abrir uma 
exc.epção ao meu modo de pensar, para pedir 
á Camara. que, uma. v&z que a.4mittiu a. rever
são do Sr. vice-almirante Jaceguay, mande 
tambem reverter aó corpo do exercito o ex
tent~nte-coronel de engenheiros lnnocencio 
Serzedello Col'l'êa. (Apoüdos.) 

A minha. emenda. é a seguinte. (Lê.) 
· Ella. está assignada. por diversos Depu· 

tados e acredito que a. Ca.mara. fará justiça 
ao roorito do sr.Innocencio Serzedello Corrêa 
.apaf4dos) , restituindo ao exercito brazíleiro 
esse seu ornamento. (Muito bem.) 

· Vem á Mesa, é lida, apoiada. e entl'!l, con-
junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto '11. 27 A de 1899 

Fica o Poder Executivo autorizado igual
mente a. Jeverter ao serviço a.ctivo do exer· 
cito com . a patente que t inha., a.o tem~ 
que Jlediu sna demissão, o Dr· lnnocenCio 
Serzecleno Corrêa. 
· Sa.Ia daa sessões, 1 de setembro de 1899.
P«ub Ramos.~ Urbano Santos.- Almeida 
Gomu.~Pir.to dca ~9çh~ ._-Mcwça~ E:çri/.lq.r.-

Pedro Ferre;ra . -Eoc1Ja Ca~alcante . -A ugwto 
de Va.ICOtlcellO$.-Ooelho Lisboa.-Xa'tliar ao 
Valle.-.L amenha Lins.-Situel'io N er!J. 
Oliveira Braga.-Sri Ji'teire.-Alencar Gu i~ 
m;tl"ltes.-Bru,;ílío da Lu;. -Albuquerque St· 
rejo.-AHgusto Se1.le)·o.-Rodolpho Abl'eu.
Tatl,tres de IfiJl'a.-Eloy de Sol'za.- J.'rancisco 
Ale'llca&tl·o. -.Mariense.-Ani;io de Abre1'.
Amorim Fígueira.-Timotlleo ·da Costa. - Vi
'IIBiros.-Neioa,-Erico CoeLho.-Irineu ltfa· 
chado.-An.oelo N eto.-Jor1f• de Sigueira.
Nilo Peçanha. - Coelho Ointra .-Buen~ de 
Andrada -Arthur Peixoto.-Jo$d .'lrtfwrhnho. 
Frerlel'ic; llorges .-R.w.l B<t1'roso.- Thomal 
Accioly .- Pe dro Borge<.-Jose 111ariano.
Padua R~;mde.-Lam•trtine . 

O Sr. Vif!torino Mont.elro
Sr. Presidente, direi. apenas duas po.la.vra.s, 
porque n émenda que vou apresentar ao pro
jacto e <le la! natureza qus, estou bem certo, 
merecerá o a.p(\io inteiro da Cama r a.. 

Trata- se da reversão ao quadro do e::ter· 
cito de um otllcial d íatinctissimo so~re to~os 
os pontos de vista, quer pelo lado propr•a· 
mente militar . quer pelo Lado da. sua. capa· 
cida.dc , que e grande, como & Camara. e os 
seus collegas reconhecem . · 

Sr. Prestnente, as razões pelas quaes foi 
a.fa.stado ·do quadl'O elrectivo do exercito o 
Sr. general José Per~ira. da. Gra.ça. J~nior 
são geralmente conhectds.s. S. Ex. fo1 pre
potentementõ obrigado a pedir a sua. reforma 
para. evitar grandes peneguições ; e eu es
tou ~rto de qne a. Ca.ma.ra. dos De~u
tado9, mais uma vez ins~iraudo-se nos prm· 
cipios da. ma.!s elevada. equidade.. !ará jus~ 
tiça a. esse grande e nobre servtdor da. Pa.
tria, que tern na sua ré de ?ffic\o as mais 
gloriosas referencias de serv1ços prestados 
em campanha. e na paz.. . . 

Como d:isse, espero que a Cama.ra, mspi· 
raodo-se nos altos principios de justiça e 
a.ttendendo aos relevantes serviços prestados 
por esta !llustre otncial, determinará que 
tão distinot.o servidor da Patria volte a oc· 
cupar o loga.r que lhe compete e de que VÍ!l· 
lenta.mente foi afastado. (Mt~ito bepJ.) 

vem á Mesa, é lida, apoiada. e posta con
junctame0te em discuMão a. seguinfe 

EMENDA. 

A.o projecto n. 27 A, de i899 

Depois da. palavra Ja.ceguay- accrescente- · 
se : e no posto de general de b!igada. o ge• 
neralreformado José Pereira. da Grac;e. Ju· 
nior. 

Sa.la da.s sessões, I de setembro de 1899.-
Victorino Monteiro,-Xavier do · VaUe,-He· 
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~'8dia de Sd.- Urbano S .mt·Js.- Adalbet·to 
Guimart1es. - Padua .lle,;encle.- Lindolpltú 
Caet1tno .-Deoc-.leciano d~ Souza.-Tavares de 
Iyra.-Alces d.e Cast1·o.-Roch12 Canalcante. 
-To&entit~o dos Santos.-Eduardo Ramos.
Coelho Lis!Joa. -A.ppolonio Zenaydcs. - Trin· 
dade.-Augusto Sevet·o.- E&oy d~ Sou:a.
Neiva.-Malaquias Gonç.(lves. 

O Sr. B~!.rbOiiln Lima - Sr. 
P 1·esldente, durante a primeira discus;ao 
deste p~ojecto, mantive-mo em síl~ncio por 
me não p!!.recer necu:;sario dizer causo. al
guma sobre a sua. constitucionalidade ; g uar
dei-mo para \'Otar , como o fiz, contra a 
revel'sã.O que elh autoriza.. 

Abrindo·se a 2• discu;:são. corre· me o dever. 
a que me não po5~o nem me devo fu1•tar, d<l 
justili.ca.r, explicando, a minha asslgoaturn. 

Como um testemunho ~incero ao> inolvi
da.veis serviços l1 as qualida.•lo:> eminentes do 
illustre offici~I de Dl<\rinha. beneficiado por 
e>se projccto, fui levado· a usar de um eu
pllemismo no modo de subscrever o parecer 
da hont'ada Commis~flo. 

Eu poderia o dovería tal vr!z ter me assi
gnado-vencido-; ~i o fizesse, entretanto, eu 
estaria contribuindo para que nem · siqucr o 
nssumpto pudesse ser trazido ao seio da ca. 
mara CODI um parecer, su1Iragado de alguma. 
sorte pela ma'oria da Commíssão. 

A Carnara teria. que se pronu nciar unica
mente entre um voto da minor ia e outro 
voto em separado, c isso me parecia, corno m~ 
parec':l ainda, uma falta do attcnção imme· 
recida aos serviços· rele~antissimos prestados 
á Patria por esse digno otB.cial. 

Assim foi que assignPi o projecto com res
tricções, accrescsntando a essa assignatUI'n. 
a seguinte explicação que · bam deixa vêr o 
meu modo de pensar neste assumpto: « com 
restricções-disse eu-si bem não.ô.esconheça. 
os altos meritos do beneficiado: » • 

queucia das crises políticas que temos atra.· 
veosado . 

Entretant9, por maia que a equidade nos 
leve a. votar igualmente pela. reversão desses 
offlciaes ao serviço Jo exercito e da armada, 
um motivo supremo, de ordem superior aos 
dictames dessa equidade, nos leva. a. sobre· 
estar na d iscussão e votação deste p:ojecto e 
me leva, po.rticularmente, a. desobrigar-me 
deste dever, si bem o faça. com o maior 
pez-•r, si bem o faça deveras constran· 
gido, uma vez que assim tenho de agir em 
relcçfio a officiaes cuja presença, no cx·~rcito 
e na armada, constituir ia, sem du vida al
guma, uma reacquisicão doa melhores ele
mentos co ponto de vista dos serviço:> con· 
fiados a essas corpo-raÇÕeS. 

A pondP.ração que me lev•t a tomar a. pa· 
layra e justiflc:tr o meu voto, explicando-o ; 
a. consider;\çã.o que me dieta eatas palavras 1i 
a seguinte : uma vez aberta esta por ta !a.rg,, 
por onde voltam ao seio dest;li; duas •:orpo· 
r;~ções brazileira.s os mais distinctos e c~~opazes 
de prestar serviço o.ctivo :i. classe milíta.l', 
uós teremos incontestavelmente desconhe· 
cido a. situação excepcional em que se en· 
contra esta classe de quadros excedidos, e 
mais que isto, teremos, por um momento, 
esquecido que a nossa. situação financeira 
(apoiados ) não comporta por ventura des · 
pezas desta. na. tureza. por mais que ellas cor· 
respondam ao reconhecirp.ento de serviços 
inestiruabilissimos. 

A homenagem que eu podia prestar .a. este 
distincto officia.l (quero que fique bem clara• 
mente dito) no meu discurso &u a prestei, a.b· 
stendo me de fundamentar um voto em sepa
rado; a prestei ainda. dando a minha a.ssi .. 
goatura, de fórma que o projecto pudegse ser 
discutido com parecar da maioria., ao menos 
appa.rentemcnte fa vora.vel ao assumpto. Mais 
longe, porêm, não pocleria ir sem me obri· 
gar, desde então, a. votar em favor de todas 
as .reversões, voto que com grande pezar de· 
claro não posso dar. · · 

E' estn a explicação que tenho a dar à C&· 
ma.ra . (Muito bem; muito bem . ) 

Tanto importa ter affirma.do que, reconhe· 
cendo esses a ltos meritos, essas qunlidades 
excepcionaes, todavia, alguma. cousa per· 
sistia. no meu espírito, algum motivo de 
ordem suprema, que me levara a não ·sub· o Sr. Augusto C lementlno
screver, como em relação a esse illustre al: Sr. Pr.esfdente, os relevantes serviços presta· 
mirante eu desejaria fazel·o, ssm restricções dos ao nosso pa.iz pelo almirante Arthur de 
de es}lecie alguma, o projecto ora em dis- Ja.ceguay na guerra e na paz ••• 
cussão. 

E' que, Sr. Presidente, a.ffigurava-se-me O Sa.. BARBOSA Lu.rA.-Ap@ia.do. 
que ;nós teríamos de assistir aos factos, que O S:a. AuGusroCLEM.IiN'!'LNo- •.. na guerra., 
-vão sendo consignados na acta dos tra.balhos na. campanha. do Pa.ra.guay, onde tomou 
de. hoje : a apresentação de emendas visando a. parte em quasi todos os combates na. vaes,e na. 
reversão ao serviço activo do exet•citoe da. ar- . paz, principalmente na dir ecção do Arsenal 
mada., de não pequeno numero de outros j de Marinha. desta Ca pita!, onde os seus ser· 
distinctos officie.es, muitos dos quaes fora.m

1
. viços foram sempre ·reoonhecidos pela alta 

afastados das .fileiras de 'uma e de outra administra.t,:ilo da marinha., são taes, que o 
classe, de alguma. ®rte coagidos, em conse-. relator da. ColiUilissã.o de Ma.rln.ha e Guerra, 

Ct.m~r~~ v. V a 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 12+ Pág ina 20 de 43 

10 ANNAES DA CHIARA 

em eeu p11.recer, teve a opportuninario de 
declarar que, longe de ser um favor especia· 
lissimo, feito ao illustre almirante, a sua. 
revel'são a marinha era, pelo contrario. 11m 
reconhecimento ao merito e um estimulo ás 
classes armadas. 

Ao Congresso Nacional,. Sr. Presidente, 
compete, quando faz um favor dassa naturezn, 
e:x.amiuar minuciosamente todos os dados, 
todos os elementos em f.tl'Or da. reversão do 
omcial, para deste motlo saber qual o pro' 
eedimento que deva ter ne3se.s cowiições. 

A sua. competencia. nesse sentido não pôde 
ser posta em duvida. 

Entendo que é um acto de justiça., que é 
antes um serviço relevante, que o Congresso 
Nacional presta á ma.t·iohe., fazendo para 
ella reverter um official íntelligen te, Ulus
tra.do, disciplinador e capaz de collo::al·a na 
posição a que tem direito. (Ap,iados.) 

Nessas condioões, eu entendo que o Con· 
gr&so Nacional.fazendo a. reversiio de Mthur 
de J~ue.y, não fe.ra um ro.vor a esse dis
t!ncto almn•ante, mas pre.~ta. ao pa.iz um 
serviço importante. 

Fui este o motivo por que a Commissão de 
·Marinha e Guerra deu parecer favoravel á. 
pretenção do illustre almirante. (Muito bem ; 
t~Wito llem .) 

~nmente ao~ signatario~ 1la. represen~ u~ilo, 
na consequente pr~moç~o que .se se_goirut_. 

Esto factô, r<'lptto, e s1gmflea.ttvo; 1unr!a 
(]Ue eu raconhcç' bem que commummente o 
sentimento de de~intere8se é geral eutre os 
nos~os of!lciaes de marinha.. 

Sr. Presidente, ha col!egas que _entendem 
que ao Coogresso fallece competer.c1a e poder 
para reverter offlciaes t•eformados para a 
actividade do serviço militar; entretanto, 
não ha na Cons\ituiçã.o da Republica disposi· 
ção alguma, negan·io ao Congresso essa fa-
culdade. _ 

0 SR. BAR.B05A LIMA- Apoiado; não po · 
demos tlespir-nos dessa. prerogativa.. 

0 SR, FRANCISCO GLlCERIO - Sem duvida, 
tanto mais quanto, em circumstancias exir~
ordina.rias, a. defesa e a. segurança da p!Ltrta 
pod ~m exlgir do Congresso o exercício de~sa 
attribuição. 

Quanto ás eme:Jdas, ora. apresentadas, au
torizando outras reversões, l\ Camare. as to. 
mura na. conslder.1çii.o devida.. E devo a.dea.n
tar que, em rela~ão á. do Sr. SerzedaUo Cor .. 
rêa, alia se impõe igualmente pelo e:ttraor.-: 
din~rio merecimento dea5e mi11W1r, cheio de 
serviços, e qUe todos sahern que se demittiu · 
do es:ercito, por de~ gosto> pr<lfundos, soJfridos, 
aliás, com injustiça cla.moros~ .. A C:1mu~· 
pra.ticarà um acto de inteira JUI!t1Qil.1 autorl· 

O Sr. Francisco Gllcerio- zando a. sua reversão. 
Sr. Presidente, sou um dos signatarios do Quanto â circum~tancla a que a.lludiu o 
:projecto que reverte para o quadro activo da. nobre Deputado por Pernambuco, d~ q~e o 
Rrmada. o a.lmiranteJacegu~~y. Não m1 prende primitivo projectô de reversão auto~1zara _a 
a esse illustre brazileiro condescendencia ai- vinda de outras propostas, essa. cons.tde~a.çao 
guma pessoal : assevero a Cn.ma.ra que me encontra 0· ::~eu limite na,tural no crJterlO do 
preoccupa. essencialmente interesse publico Congresso, que deve pesar l:om a. e:x.cepciona.
do mais elevado ulca-nce. !idade de cada uma dessas propostas. as con· 

O S.a.. BAR.llOSA. LnrA. - Apoiado ; estamos dições extraorMnarias em que se fundarem, 
certos disso. e dar o seu assentimento,. depois de madura 

retl.e:x.ão e detido ciame. · 
O SR. FRANCISCO GLICERIO- A bmvura e Em relação ao almirante Jacegua·y,si l!e tem 

capacidade teebnica, o talento e o saber do em vish. concorrer para 0 reerguimento da 
almirante Jaceguay são constantes dos an- marirrha de guerN, a. camara nii;o tem que 
naes dtl. administração publica do Brazil, -e, besitar ern promover, com seu voto, a volta 
na famos~ guerra. do Paraguay, a IDilSa na.cio· de um tão illustre official ao serviÇo a.ctivo. 
na!, representn.da por Jose Bonifacio, ante-
cipou o Poder Executivo do imperio, denomi· Qual a inconveniencia. daota medida ~ 
na.ndo-o o Bal'ã.o da Frente. Por outro lado: quantas vantagens deve 

Peço licença para allulir a um facto,. qua colher a arm~da do concur•o que lhe va.e 
precedeu a reforma do almirante. e esta. Ca· prestar um o:flicial general,que,todos sabem, 
mara, que tem.e:n seu seio otncia.es de ma- mesmo fóra do serviço activo, jáma.ís deixou 
rinha. e how:ms políticos que. a esse tempo de se interessar por tudo quanto entende com 
tinham assento no Corpo Legislativo, deve se a grandeza de;sa instituição eobre ·quere· 
recordar delle. Por essa occasião, quasi todos pousa a defesa e a segurança do Brazil ~ 
os ofilciaes de marinha, de todas as pt~entes, E ccnvem pondera.r. que este fi.m de seculo · 

- dirigiram. uma representação c~llechva ao se Mtá. assignaiando por mys~riosas corren· 
almlr!l-nte, exhorta.ndo-~ a _reconsiderar a re- \tes da desloea,cões internacionaes, e flUe nota
soluçao que se lhe attr1bma de reformar-se. veis cooductores dos mais livres .Povos tem 
· Este facto e de alta. significação, porquanto d\to, á face do mun.do, q~e as naçoes fracas 
a reforma. do almirante iria. benedciar preci· cedem o seu loga.r as lll.&lS fortes. . 
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São ess!ls o.s palavras que eu entendi de?eT I ecutivo a. abrir ao Ministerio da. Justiça e 
pronunciar f'ara., pelo menos, trazer-lhe o Negoolos l.nteriores, o credito de ! :616$935, 
meu cotlcttt>So modesto, porém refl~ctido, supplementar á verb1. n. 11-Justíca. P'ede· 
pedindo li~ença. Da!'a lhe dar, si me ps1•rnit· ral-do at't. 2", da lei n, 560, d.e 31 de de
tem a libarda.C:e, Õ con~el!lo de. refiectir que a :T.embro de 1898, para pagamento dos venoi
readmiseão 110 .serviço· aotivo da nrma.rla mantos do escrivão seccíoua.l do Eata.do de 
nacional do vice-almirante Arthur Jaceguay S. P111llo, Antbero Gomes Barbosa. 
é serviço publico. (Apoiad1s, Mtdt? bem.) V . ., . . . d t 

"Ninguem mais pedindo a. pa.lavra, é encer· . em ll. Mewe., e Iyla, ::rota a. ~ pos a ccn· 
rada a. discussão e adiada a. votaçü.o, a. te que JUDctamente em d1scussao a segumte 
a Commiasão dê parecer sobre as emendas 
o1l'erecidas. . 

O §r. Barbosa Lima(pelaoJ•dem) 
-Sr. Presidente, V. Ex. acaba de annunciar 
que o projecto sobre :~ reversão ao sarviço 
activo da armada do íllustre vice-almirante 
Arthur Jac.eguay Yvlta á. Commissã.o. 

Tomando a palavra ha pouco, pa.ra expli
car a razão de ser do meu voto e a. maneira 
por que o redigi, eu ja prestei uma home. 
nagem e.oa inolvirlaveis serviços desse emi· 
nente oftlcial de ma.rinba. 

Venho prestar uma. S(>gunda. homcmagem, 
dar um testemunho, <\ mais, de apreço às 
que.Udades emín!lntes e aos serviços exlraor
dina.rios deste e de outros offi.ciaes cuja. re
versão ao quadro activo se autoriza~ 

Esse testemunho a mais de reconhecimento 
a taes· serviç.os, importa no seguinte: tlào 
quero ·e não devo absolutameute entrar na 
discussão dasta. questão pela. fórma. por que 
se me afigura; não devo, não posso e não 
qu_ero. 

Rogo a V. Ex •. nes,a conjunctura çm que 
me encontro, pa.ra. não trazer por fórma nl· 
guma. dilficuldade a uma questão que reputo 
da. maior relevancia. e não ficar em contlicto 
com !lo minh~~o CÕ!!Soienc"ia, não ficando a.o 
meamo tempo em confl.icto des.q,-.::radabilis· 
a imo para mim com as ponderaçõ::>s do meu 
eminente a.migo, o Sr. Deputado por S. Panlo, 
rogo il. V. ~x. que subrnett<t :a ·.;ói:Jsid~t-a.~:ã.o 
da. Ce.rnara., permittindo-me que !l. esta ~u 
faça saber ~esde jil que é irretractavol o meu 
modo de ver, o. meu pediuo.de demissão· rla 
Commissão .de Marillha. B Guerra. 

Tenho concluído. · 

EMllNDA 

Ao 'f'I'Ojecto 11, 109 B, ds1.899 

Fica o Pode~ Executivo igualmente 5.Uto
riza.do a. abrir ao Mínisterio da JUI!tiça. e Ne~ 
gocios lnter.1ores o cradito necessario para o 
pagamento do lente catbedratico da. FacUI· 
dade de Medicina, Or. Hilario Soe.:res de 
Gouvêa, dos ordenados que lhe são devidos, 
dura.nte o tempo em qua eatave privaão do 
exercicio de su!l.ll funcções por acto do go
verno posteriormente annuUado. 

Saladas Sessões, 1 de setambl'o de 189g·
Malaquias Gonçal'l!es.-MarcoHno Moura, 

O Sr. Barbosa LiDJa (1)-Sr. Pte· 
sidente, por occa.siii.o de ser di1!cutjdo este 
projecto, concedendo credito_ supplementar 
a.o Ministerio da. Justiça, foi apresentada. uma. 
emenda que, oom o parecer da respectiva Com
missão, teve de ser, na. rórma do Regimeoto, 
rlestacada pam constituir projecto em sepf.V" 
ra.do, afim de ~offrer nova discussão. ·· 

Este e outros precedentes levam-me a apro
veitar a presença deste projecto na ordem do 
dia pa.m submetter a apreciação ~a. Ca.mara. 
uma emenda. relativa a. assumpto que passo 
a explicar. . . . · 

O codigo das disposições commuos ao ensino 
super i o r perrni t tí u aos alumnos que se distin · 
guissem nos diversos institutos do ensino tiin 
premio excepcional. qual o de custear o 
Estado uma viagem ctestes alumnos, a$Sim 
distinguidos, ·á Europa. O momento não 'me 
parece o mais conveniente .para_ a. dec:tetaçã.o· 
de semelhante despeza ; entretanto, em -vir
tude d:1. e1uidade e uma vez que o Congresso 

O Sr. Presidente - OpNrtuaa- Nacional, como , o Poder Executivo podem· 
mente serâ. consultada a. Ca.mara, sobre o 1. autorizar despezas identicas áquelle3 que as 
pedido do nobre Deputado - . so Hei tam, parece-me que eu não derogava o 

E' semdebateencerra.da em 2• discussão 0 meu modo de ver nestes assumptos de .. des· 
arti~o unico do projecto n, 135, de. 1899; a0 • peza. publica, apresentando a. emendà que vou 
torizando o. Poder Executivo a abrir ao Mi- eu via r 6. Mesa. • · · . · . 
nísterio das Relações Exteriores 0 credito de Com effeito, em data de 28 ·de julho desta 
50:000$ ao eambio de 27, supplemsnt&r á. ru· anuo, o Poder E~ei}utivo pmmulgou a se
brica 4" do a.rt; 12, da.lei n •. 560, de 31 de guio te resolução da Congresso Na.cional, a 
dezl!mbro de 1898,_ 1lcanc},o adiada a. votação. que deu a sua sancção e em seguida. t\briu 

E' annuneiada. a. 3• .d.iscussio _do prDjecto 
il., 103 B, d~ -1899, que autQriza. o Poder Ex· {i) Não foi revisto pelo orado~. 
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o cl'edito que essa r<:>solução autorizou. 'trn-~ rei to, pedindo o premio, q:ue lhe~ com-pé te, 
ta-se de um credito e:Xti'aordina.rio da qnnntla pelo Codigo de Ensino, rle viagem ~ ~uropa. 
de 4:200$, ao cambio de 27 d. pnra premio ao Um destes blchareis teve n. fettmdade de 
&lumno José Antonio rle Figueiredo R'Jdri~ , oiJtcr patrocínio Je tal ordem (e nisto não 
gues : vüe absolutamente. censura o. quem .• que!' 

que seja) e qneoproJecto,quo lh<laprovelvava, 
.aO Presidente da Republioa dos Esh1dos rmssou rapirlamente na'>ti1 e na outra. Cas<1 

Unidos do Bra.zí! : do Congresso e do respectivo premio está elle 
Faço sa.ber que o Congres;o Nacional decre· 

tou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a. a.brir ao ~1ini~tel'iv da Justiça c 
Negocias Interiores o credito cxtraordinario 
de qu!Llro contos e duzentos mil réis (4 :200$), 
ao cambio de 27, para premio é\O alamno José 
Antonio de Figueretlo Ro:lrigues, de accO!·do 
com o art. 248 do decreto n. !.159, do 3 de 
dezembro de 1892, fazendo as operações de 
credito necessarias e rovcgadas as disposições 
em contrario. 

Capital Federal, 28 de junho de 1899, 
11• da Republica. - J:f, Fe,·ra:r de Campos 
S:tlles. - Epitacio da Silea Pessoa.» 

A minha. emenda autoriza identica. despeza. 
para. o alumno José Augnsto BarretO de 
Mello Rocha, em identicas condições e en1 
identico exercício em que o Congresso auto
rizou semelhante despeza. e, si esta. C&.mara. 
pôde autorizar aqu(?lla, póle tambem auto
rizar esta. 

gozando. · _ 
Não sei o nome desse bacharel e nao é uma 

accusação pessoal quo lhe estou razenrlo, ou 
a quem patrocinou a sua ctl.us,,. 

Mas o que ê ver•tade e que concurr.;nte
mente, o Sr. Mello Ro~ba, , ... quem se retere 
a emenda do Sr. Doputad.o l•Or Pernambuco, 
o mnis um outl•o b,tcbarel de Pel'nambuco, o 
Sr. Dr. Tito dos Passos de Almeidll Rosa, 
que hoje é lente da Faculdade deJ)ireito do 
Recife, requereram exactament_e o .IJ!ESmo 
premio, fundados ua mesma diS\)OSl~ao d.e 
lei, e apezar de ~e tr•atar rla mesma d!~post· 
ção de lei, militando, por consequencut, u. 
mesma. razão, para. ~e concedet• o premio 
que ~e tinha dado ao primitivo bacharel, a 
quem já me L'eferl, não se lhes deu, ~C~· 
ma.ra deixou dentro da. pasta da. Comm1ssao 
os p;.peis referente~ a um e outro pe· 
dido. 

Uma vez que o Sr. Deputado por Pernam· 
buco apresenta uma emenda ao projectoem 
discus~ão, no sentido de se•• dado ao Sr. ba· 
charel Mello Rocha. o prem1o que lhe com· 

'Vem ã. Mesa. é lida, a.poia.da. e posta. con· pete inilludi'velmente, sem cousa que duvida. 
junctamente em discussão a seguinte faça, em viõla. dos estatutos que r_eg<;m as 

Facnldndes de Direito, peço perm1ssao a Casa. 
para mandat• á Mesa uma sub-emenda, fa
zendo com que o favor seja. extensi>o ao Dr. 

Ao p,-ojecto n. 103 B, de 1899 

Accrescente-se :-Fica o Governo igual
mente autorizado a abrir ao Ministerio d.a 
Justiça. e Negocias Interiores o credito ex
traordinario de 4:200$ ao ca.mbio de 27, para 
premio ao ba.chareLJose Augusto Harreto de 
Mello Rocha, de accordo com o art. 248, do 
decreto n. 1.159, de 3 de rlezembro de 1892, 
fazendo as operações de credito necessarías. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1899.
Barbosa Lima,-Lamctrline. 

O Sr. Martins Junior (l)
Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para 
additar'uma emenda á que acaba de ser en
viada ·a Mesa pelo nobre Deputado por Per
nambuco, que acaba de occupar a tribuna. 
. Recordo-me de que ha tres annos, pouco 

m!l.iS ou menos, transitam, neata Casa tres 
requeril;nentos de ba.chareis formados em di· 

Tito dos Passos de Almeid(l Rosa, lente sub
stituto da Faculdafle de Dlreito do Recife, 
que, tendo tido direito ao pr,~m_io e t~ndo re
querido que lhe fosse co:uced1do, nao o ob· 
teve e provou de tal modo que tinha direito 
a all.,, que chegou a ser lente da Faculdade 
de Direito tio Recif1 um a.nno depois de ter 
feito todos os seus netos, sendo approvado 
com distincçã.o. 

Vou mandar ã. Mesa a minha emenda e 
espero que a Camara não esquecera de modo 
neuhum que se trata de uma questão d.~ di
reito, na qual não entra. a d\J economias pe
queninas que não são economias, são ridi· 
cula.rias, q,ue. só podem a.ba.sta.rda.r o caracter 
e mais do que isto, a intelligencia nacional 
naqu~llas manifestações, que só trazem re· 
sultados bene.ftcos para o paiz. (Apoíados ; 
muilo bem.) 

Antecipo o meu protesto contra qualquel' 
medida que seja tomada no Orçamento do 
Interior, onde prevejo que se querer& cortar, 
com.o de costume, todos os credítos referentes 
a. disposições de lei, que mandam garantir 
accrescimos· ·de vencimentos, premias e pur 
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blicacões de livros, quando a. verdade e que 
semelhantes medidas são absolutamente irre
gulares, lllogicas, inatlmigsi v eis. 

O orça.mento tem de Llctar ou não dotar ; 
não absolutameot<3 revogar leis. (Apoi:tdos; 
muito bem.) 

~is os ~rmos da minha emenda. . (Lê.) 
Vem á Mesa, ú lirla., apoi:l.da. e 11ntra con· 

junctamento em diacussã.o a seguinto 

E~!ENDA 

(Ao p1·njecto n. 103 B, de 1899) 

A Commissão, attêndendo ás allegações 
feitas e no attestado exhíbido, é de parecer 
que seja concedida a licença pedida, e o1l'e
rece il consideraçao: da. Camara o seguinte 
projecto: · 

O Congre3so Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Governo autorizado a. con· 

ceder ao l" offlc!&l d:J. Administração dos Cor
reios de Pernambuco Jesuíno Barroso de 
Mello um anno de licença com o respecf.ivo 
ordenado. · 

Art. 2." Revogam~se a.s disposições em 
con tra.rio. 

Sala das sessões, I de setembro de 1899.
R lUZ Barro::o, presidente interino.-Teixeira 
de Sa, relator.- Joao Luiz.- Case-miro da 
Ro~ha.- Ta'llal'es de Ly.-a, 

Accrêscenie-se: -- Fica o Governo igual
mente autorizado a abrir ao Minist•wio da 
Justiça e Nego~ios Interiores o credito· extra
orJinsrio de 4:200$, ao cambio de 27, para 
premio ao Dr. Tito uos Passos de Almeida 
Rosas, ele accordo com o art. n. 248 do de· N. 140-1899 

f>~Zet;do para isso as necessal'ias operações de Declara extensivas aos primeiros offici!J.es da 
ereto n. 1.156, tle 3 de dezembro de 1892,1 

o.ed1to. a;·mctd-:t •·cformu.dos compu&so'l'iamente, a 
Sala das sessões, 1 de setembro de 1899.- conta,· de 31 de outub,.o de 1894, as 1.lan-

Martins Junior. tr.gens do art. 6" do decreto n. 193 A, de 

Nioguem mais pe'.iindo a palavra, é encer· 
rarla a discussão e adiada a votação, até que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre as 
emendas oft'erecidas. 

E' annunciada a 2" discussão do pr~jecto 
n. 103 C, de 1899, relativa á em·enda otrere
dda na 2" discussão do projecto n. 103, desi.e 
anno, e que foi destacada em virtude do 
art. 133 do Regimento Interno, autorizaindo 
o.Governo a abrir os creditas necessar·ios p~ra 
a conclusão do laznreto detlnittvo de Taman· 
dare, no Estado de Pernacmbuco. 

Nínguem pedindo a palavra é encerrada a 
discu~ão e adiada a votação. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 139- 1899 

Autoriza o Governo a con~eder tlm anno de 
. licença, com o respec:ivo .ordenado, ao 1" offi
cia~ da Administração do~ Coi'Yeios de Per· 
nambuco, Jesttino Bar:-oso de Mello. 

Jesuino Barroso de Mello, Jo officiaí dá. Ad· 
ministração dos Correios r. o Estado de Per
nambuco, pede licença por um anno, com 
ordenado, para tratar de sua saude. 

O peticionaria junta atte~to.rlo medico, pro· 
vando com elle achar-se impossibilitado da 
actividai1e reclamada pelo -cargo que exerce 
e carece p&ra seu rellt&helecimento de trata
mento por espa.çode 10 a 12 mezes. 

30 dc.ianeiro de 1890 

Fa.ustino Mil.rtins Bastos, capitã.o de fra
gata graduado, reformado compulsoriamente 
aos 7 de janeiro de 1890, sendo então capitão
ten:>nte, com 33 a.nnos e 11 mezes da s~rviço, 
pede no Congress~ para que sua rerorma seja 
considerada no posto immediatamente supe· 
rior, do mesmo modo por que a lei assim o 
estabeleceu para. o exercito, concedendo-lhes 
os favores contidos nas disposições 4' e 6• do 
decreto n. 193 A, d.e 30 de janeiro ue 1890. 

O decreto n. 1 08 A, de 30 de dellembro de 
1889, que estabeleceu a reforma compulsoria 
para a armada, dispõe o seguinte: reforma. 
no posto, graduação no posto imme·cnata
mente sup~rior, gratificação a.ddicional de 
10$ mensaes para cada anuo além de 25. 

O decreto n. 193 A, de 30 de janeira de 
1890, que· estabeleceu a compulsoria para o 
exercito, determinou no art. 6" que as-pri
meiros offlciaes reformados compUlsoria
mente sel-o-iam no posto immediatamente 
superior com suas vantagens, mas gratificação 
mer<O>' por cadct anno de ser1Jiço além de 25. 

Obedecendo. ao disposto no art. 85 da. Con
stituição da Re-publica, a lei n.- 18, de 17 de 
de outubro de 1891, estabeleceu que os com
pulsados do exercito passariam a receber 
gratifellção igual aos da armada. 

Esta. lei não a.ttingindo os primeiros com- . 
pulsados do exercito, ·foi esta lacuna pre
enchida pela lei n. 216, de 31 de outUbro 
de 1894, que' mandou applicar o disposto da 
lei n. 18, de 17 de outubro de 1891, aos pri~ 
m~iros compulsa.dos do exercito, isto e, que 
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tlve~sam grat\ftco.~iio Igual ti. marco.do. pa.t•n 
os oill.cines da armada.. 

Bm vlrtude de~tll lei, os.primeh'Os offlciaes 
do exercito que forn.m reformntlos compu!· 
seriamente o foram no poslo immediata· 
mente s perior (')com ;;ratificação igunl á da. 
arm~da: ao passo que os primeiros olllciaes 
de marính&., refoPmados compulsoriamt:mte, o 
foram no posto em que se achavam, tendo 
apenas a graduação no posto superior, llcau· 
do, por consequencia, em situação inferior 
aos ao exerci\ o, contl'a o 1lisposto no art. 85 
da. Constituição da R.epublica. 

E', pois, acto de justJço.e equído.de, além tlo 
respeito ao principio constitucional , reme· 
diar essa desigun.ldade, fazendo extensivas as 

. vantagens do art. 6" do decreto n. 193 A, de 
30 de janeiro de 1890, não só ao peticipnario, 
como a todos os que estiverem em identicas 
circumstancias. 

Nes~e sentido, a Commissã.o <le Marinha e 
Guerra o:lfereco á comíderação da Cnmar·a o 
seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta; 
Artigo unico. As vallta!_;eos do art. 6·' do 

decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, 
são extensivas aos primeiros ofllcíaes da Ar· 
ma.<:! a. reformados com pulsorian;ente, a contilr 
de 31 de outubro de 1894; re>'ogadas as uis· 
posições em contra.l'io. 

Sal& das sessões, 31 de agostodel899.
Henrique "VaUad'.tres, presidente.- ~1ugusto 
Clementino, relator. -Ba,·bosa Lima.-Leo· 
poldo Jardim. 

N •. ·141-1899 

Autoriza o Governo C! mandar indenmiz·ar o 
capitão· tenente Rodolpho .f-opes da Cru> de 
todas as ~·antagens pectJniarias de rzue tiver 
.sido privado por (o1·ça do processo a que re· 
spondeu · 

cmlpo. qua lhe era lmput101ln. Suhlndo o pro• 
éC'aso em grâu da appollnçlio, ll.>'•rl tio re· 
gulamento, o supremo Tr!bunnl Mltlt.ur LUa· 
nullou ·o proceaoo do consellln de ~uerrG a 
malldou qrw, pre~nehírla u1na fot•mHiídll•lo 
processual, fosse do novo ~ujoito 11 julga
mento. Cumprindo o accordão, o conFelho 
de guerra Jlrorsriu nova seHienço. tmo.nirno 
de absolvição do capitão·tenente Lopes dn. 
Cruz. Volt~ndo o processo, pela. appellaçii.o 
regular, ao Supremo TJ•ibunal Militar, foi 
por est~, em accordâo de 18 de novembro de 
1898, confirmada a unanime sentenç:1. do con· 
selho de guerra contl'a um só Tato, aliás 
não fundamentado, do juiz a.tmirante Elisiario 
Barbosa. 

Historiada assim a ma.!'cha da. questtio, ora. 
affecta ao conbecimeuto desla Commissão. 
passa ella a emittir o seu parecer em relaçã.Ó 
ao ca.timento e just.iça da. reclamação do pe-
ticionaria. · 

A lei n. 49, de 17 de junho de 1892, man
dala esteud.:r à. Marinha pelo decreto n. 898, 
de 29 d\) roesmo mez e a.nno, estabelece no 
seu art:g~ unico que todo o militar submet
tido. a consBJho de guerra e absolvido por 
una.nimidc.de de votos 8crà indemniz:11.do de 
todas as vantagens pecuniarias que tive:r 
perdido em vista do processo. • 

A Constitui<;>ão da. Republica no art. 77, 
determinanuo que os militares de terra e mar 
terão fôro especial :uos delictos militares, 
diz que este furo compor-se-ha de um Su· 
premo Tribunul Militar :a dos conselhos ne
cessarios para a for mação da. cu! pa. e julga· 
rrumto dos cl:"imes. Em cumprimento deste 
y•eceíto constituciona l o regulamento proces
sual criminal militar estabeleceu o conselho 
de investigação para a formaç{ü; da culpa e o 
conselllo de guerra para. o processo e julga· 
mento dos pronunciados no primeiro con· 
selho, dando·se appeHação ex· otficio para o 
Supremo Tribunal Militar que julga.râ. em 
segunda e ultima instancia, confi,rmo.ndo ou 
refor.;n(l.ndo as sentenças ou annuUando os 

Foi pr esen1o Cotnmissão de Constituição, processos. 
Legislação e Justiça o requerimento em que Em face da disposição da lei de.I7 de junho 
o capitiio·ienente Rodolpho Lopes da Cruz de 1892, combinada com os d~zeres da Consti· 
pede o abono dos vencimentos que, durante tuição e do Regulamento Proce<aual, é fó:ra. 
o tempo em que esteve respondendo a ~n· de duvid<~. que o .supplicante tem direito ás 
selh.o de guerra, lhe foram p3lo Mmísterío indemmza~ões de que fa.lla aquella lei, :pois 
da Marinha, descontados e não restituídos eila se relere·á absolvição unanime no conselho 
após a absolvi~ão, sob o fundamento de nã.o de guerra., que a. Constituição diz deverá. ser 
ter sido esta dada por unanimidade de creado para regulamento dos crimes mi-
-votoa. litares. .. 

O petkionario submettido a processo crimi· Não ·poderá ser julgado olJ~taculo aquella 
nal militar pera.n te o conselho ue in vestiga.(,'ão . satisfação o facto de não ter sido unauíme a 

· · .obteve deste sentença unanime de não pro· confirmação por parte do Supremo Tribunal 
·m:mcia.. O ajundante-general da artnada, não Militar, porqull.llto, não só a lei de 17 de 
se conformando com este "eridi~tum, mandou junho a el!e não se refere, como tambem por 

· HUbmettel·o a. con!;;elho de guerra, onde o que o >oto .-encido e nã.o fundamentado podia 
requerente conseguiu absolvição unanime da ter sido dado, não por effeíta de oonvicçã.o de 
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culpabílidade do indiciado, mas por falta de 
qualquer formalidade do proce.sso, não a.fas
tnndo o fundo do julgamento em face das 
provas produzidas sobre o supposto delicto, 
como ao deu no primeiro accórdão que moti
vou novo julgamento do processo, Jlão sendo 
entlio jueto que aquelle pagasse por falta de 
que nau tem culpa. 

Tendo !.'In vistll. que no conselho de guerra 
og jut;.C>s eórnente ~puram n culpabilidade ou 
nti.o do rtio, d;mdo o ~eu voto de accordo com 
as pl'ovas dos aUtO.'! e a sua conselencia., sem 
que as irregula.l'idades ou vicí a elo processo 
pt•ejudíquem a e5te, antes favorecendo-o, foi 
que, naturalmente, a. lei de 17 de junho de 
!892 exigiu a. ur.unimioade sómente para os 
julgados deste conse}ho, para. 4ue desse a 
indemnização de que e lia falia. 

E, pelo motivo de que o Supremo Tribunal 
:1\Iílitnr julga não fÓ em face dos factos delí
ctuosos o das provas, mas tambem tendo em 

. consideração as formalidades do processo, po· 
dendo }e manifesta_· clivergoncht no julga· 
mento não quanto á substancta. do julgado, 
mas qu8nto a 9uestões ue 1órmas ou vícios 

' processuaes, nao estendeu a lei ató ao Su
premo 1 ribunal M1llta.r a exigencia da •.ma
nimidade nas confirmações àas sentenças do 
conselho de guerra. 

Uma sentença unanime do conselho de 
guerra, conftrma.da pelo SuprEmo Tribunal 
Militar por unanimidade ou não, permanece 
e' m aqu!lle ca.1 aeieristico paro. os e:ffeítos do 
decreto íle 17 da junho de 1892. Quando não 
fosse elaro este intuito do. lei em questão, 
toda a. duvir'a deveria. e devei-à. de.sappa.recer, 
como multo bem diz o requerente em sUfl p~
ti~ão, deante àa consideraç.'lo de que, sendo a 
perà:1 de vencimentos uma. extepção odiosa, 
deve ser applícada de modo restricto e da 
rórma mais fa.voravel ao prccessado. 

Ainda. em face dos ans. 74 e 75 da. Consti
tuição da Republíca.,\mmbsistente ~a doutrina 
que se querapplicar e incontestavel e claro o 
direito do pet1c:onario, 

O art. 74 estabelece que as patentes, os pos
tos e os cargos ínamovíteís $â'u garcmtid1s em 
tod,t a sua plenitude. Isto quer dizer que o 
militar, emquanto não é, de accordo com o 
art. 7ô da Constituição, priYado da sua pa
tente, tem dh•eito íneontesta'llel a. todas as 
vantagens e regalias inherentes áquella, so
bresa.hindo a de seus vencimentos necessarios 
a decente suosistencia sua e de sua fumilia. 

ou projectos sido repellidos sob o fundamento 
de. que os soldos. dos militares são inherentes 
às patentes, por for~a da Constltuicão, e to
dos os militares legisladores teem recebido do 
Thesouro t!lnto os soldos como o.s subsídios 
de representantes. Ora, o militar por se!' su
jeito a co!JS&lbo de guerra não perde a pa.. 
tente e só a :perderá e com ell!l as vantagens 
inherentes a mesma, quando eonclemnado em 
mais de dous annos de p~isúo, passada. a sen· 
.tença et~ julgado nos ~ribunaes compelmtes 
(art. 76 da Conotituição). 
. Portanto, em face da disposição constitu

monal, tantas vezes desta forma interpretada 
pelo Coogr~->sso, o militar não condemnado 
nos termos e fórmadoart. 76da. Constituição, 
guardará A sua patcmte garantida em toda. a 
sua plenitud~ (il.l't. 74), e, por conseguinte, 
ao vantagens a. ella. inllerentes, jnclutda a 
percepção dos respectivos vencimentos. 

Nem ju~to ê que o militar submettiào a 
conselho, muitas vezes inj11sto e sem funda.
mento, e absolvido pelo voto livre dos seus 
pares, sotrra imposição de uma penalidade de 
que o Codígo não cogitou e que se tl'aduz em 
uma multa. com todos os ct~l'acteristioos. 

No caso nm questão, onde a jmtiç~. -pri
vando-se de seus vencimentos o ca;pitiio-te
nente Rodo! pho Lopes da Cruz que, sujeito a. 
processo, alcançou tl"es sentenças unanimes, 
julgando-o l1vre lle culpa e obtendo do SU· 
premo Tribunal Militar a confirmação da ul
tima. del.ias em accordão por 10 vozes contl'à 
uma1 

Não é esta as>everação uma novidade do 
parecer, pois que sempre que tem appare
cido no seio da Cor.gt·fsso emend,,s ou pro
jectos de lei r·rivando os militares congres
sistas dos soldos de suas patentes, dura.nte o 
exercício da.'! funcçõ--s leg!ala tivas, como se 
dá com os funccionarios civis com as6tnto na 
representação nacional, tendo esta~ emendas 

No caso de poàer pre-valecer dea.nte das dls· 
posições constítucionaes a. odiosa doutrina da 
lei de 17 de junho de 1892, ainda em fa.vor 
do requerente milita a circumst~ncir. de 
que, durante o desenvolvimento do processo 
a que foi sujeito, o Congresso, julgando in
justa. e iniqqa a· disposição daquella. lei, 
delibera. v a sobre u :na resolução modifica· 
dora da mesma, resolução que foi con· 
vertida no decreto n. 529, de 2 de dezembro 
t!e 1898, que manda qce todo o milita.r a.bsol· 
vido em CorMelhQ de Guerra seja índemni
tado das vantagens pecuniarias perdidas, 
~-ui do processo, suppl'imindo assim a con
diçãv de unanimidade exigida. pelo decreto 
de 17 de junho. Devemos notar que a.inda. 
nesta. nova. lei se repete a expr~ssã,o absol
vido em Conselho de G~{erra, como na de 17 
de junho de 1892, que esta revogou. A lei 
n. 529 foi T•romuJgado. e sanccionada ·apenas 
onze dias depois .de passar em julgs.do a sen
teo~a absolutorta do requerente, torl)ando-se, 
portanto, do. maior justiça, ainda. mesmo que 
uão estivesse nmparo.da, como está, no di
reito e na razão a reclamação presente, 
cobrir o :pedido do supplic;~ote com a benevo· 
lencia da. nova lei 529, que não teve outro 
intento sinão fazer desapparecer a odiosa 
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restricção a quo so protí'nrlc snjoittll' n ['eti
cionario. 

Por to~as as rnziíes expendi,ht~, ji1 rm face 
õa ConstHuicâo, já em faCG elo deerdo que 
serviu de fundamento à denezaçãc do peditlo 
do requerente por parte do Ministro oa. Ma· 
rinha., ja em vista (la justiça e equídaM de· 
conentes do estudo da questão, justiça e 
equidade robustecidas pelo estatuído no de· 
ereto n. 529, de 2 de dezembr"o ele 1896, a 
Commissão de constituição , Legislação e Jus· 
tiça é de parecer que sr-ja. r1efel'ido o reque
rimento do capitão-tenente Rodolpho Lopes 
da Cruz, para cujos efl'eitos apresenta o se
guinte proj~cto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Governo :JUtMiiado c. man· 

dar lndemnizar o capitão-tenente Rorlolpbo 
Lopss da Cruz de todas as va.ntagens pe
cuniarias do que tiv<}r ~ido privarlo, por for
ça do processo l\ que NSpondeu. 

Art. 2.0 Para os eiieitos desta lei, o Gover
no abrirâ os necessa.rios creditas. 

Sala das Commissões,31 de ar.:o~to de 1899,
ll!artins Junior, presidente.- 'Rivada via Co,·
?'éa, relator .-Xtt'I)Íer d'~ Siloeira.-.r. Galetto 
Car-oa!hal.-Lui; Domingues.-Al{redo Pinto, 

~la" attondendo·se a que no 1• 
semestre •lo actnal exerclcío 
t:\cu-se reducçíi.o !JO numero 
da~ otap:1s1 n11. som ma de •• ,, 

t'az-sc, apenas, preciso o credito 
de., •.........•... ~ •....• ,. 

5:594$000 

27:000$000 

A' vistu, pois, a Commissão de Ol'ça· 
mento li de parecer que seja adaptado o 
oeguinte projecto de lei; 

O Congresso Nacional ;>esolve; 
Artigo unlco. E' o Poder Exec;;:tivo auto

rizado n. abrir ao 1Iíni:;tedo ':la, Justiça e Ne
gocios.Ir:terior.es o credito de 27:000$, supple· 
menta.r a rubricct37~--Corpo de Bombeiros
do art. 2' dl1. lei n. 560, de 3l de dezembro 
de 1898, fazendo as uecessaria~ operações e 
revogadas as díspo.~tções em contt·aríu. 

Saiu. àas Comrnissôcs, 3! de ag-osto de 1809. 
-:Lm,·m 1\fiille?', president'J interino.-May
rmk, relator.-Attgusto Mor.lenegro.-Oalo
geras.-Matçal de E<eoba1·.--Ser:::erülio Cor
,·éa~ 

Sr. Presidente da R.epublíca- Nr. proposta 
do orçamento dlts despezas de"~te míriisterio 
pa.ra o exercício ele !899, calculou-se em 
1$400 a etapa para o Corpo de Bombeiros· a. 

Autoriza o Poder Executi"~Jo a abrir ao Minis- 1P:i n · 560• de 31 de dezembro de 1898, po· rem, fixou-a em 1$300, reduzindo assim de 

N. 142- 1890 

teria da Justiçot e Negocias I~teJ·iore~ o cre- ;r 94$ r " 
dito de 27:000S, St!.,"ieme>lnr á rBbrica 37 " 5 · a quan la pedi~a pelo Poder Ex-

" ~r ecuti v o. 
- Corpo de Bombeiros- -'o a1··'. 2' ri~ ,p_. u - t d d b 1 .. • ~ •Y• .,1as, nao .. en ~si o a so utamente possível 
~~- 560, de 31 de rle,embrn de 1898 co11tractar a razao de 1.';;300 o fomecimento 
Em mensagem de 26 r\o corrente. o sr. Pre- de etapas as praças daquelJe corpú, á. vistíl. 

si
1
lente da Republica apresentou it comidera- dos preços elevados dos generos alimenticios 

ção do Congresso Nacional a. exposição e re· conforme declaro_u o commandante do corpo, 
spectiva demonstração, do Miriister(o da Jus- marquei, por avrso n.3 .68.'3, de 31 de janerro 
tiça e Negocias Interiores, abaixo trans~.ri- ultimo, de accordo com a observação da tn
ptas, provando a oecessida(;le de um credito bella annexa ao decreto n. 2-224, de 29 de 
de 27;000$ para occorrer a de3pezas do corpo janeiro de 1896, em 1$400 a. etapa para o 
de Bombeiros. ]o semestre e pelo de n.6.194, de 2l de julho 

Allega a exposição que. havendo 0 Governo findo, em igual quantia para o 2" semestre, 
calculado na sua proposta a etapa a I$400, O au~ll?-ento de 100 réis ~i~ríos por etapa 
foi pUo Congres~o Nacional reduzida á.l$300, Pl'OilUZlra no ftm do exercrcro um deficit da 
motivando isto a di!ierença de 27: 594$000, sobrec1lta importancia. de 27:594$, como se 
por. isso que não foi possivel obter.se 0 for- verifica da demonstração junta. 
nemmento a este preço de 1$300. Tendo lH!.Vido, porém, no l• semestre rc· 
A~im tambem que a consignaçilo ]iara ducção no numero d~s etapas, em conse

illuminação, na importa.ncia de ]3:000<1:, é qnencia. de licenças e de claros abertos no 
insufilciente; pois que no e,_ercicio de l897 corpo, reducção que se eleva a 5;594$ tor
.montou a 15:000$ e no ue 1898 a 18:000$, na-se preciso realmente, não o c~edito 
que será a do actua.l, dando-se, portanto, a · supt~lementar de 27:594$, mas sim apenas de 
diiferença de 5:000$ para m~nos. 22:000$000. 

Dahi, pois, tornar-se-hiam necessarios: Por outro l:1do, no orçamento ào actual 
exercício está cor"signada. a quantia de 

Para etapa ................ ,·.. 27:594$000 13:000$ para illuminação dos qnarteis, esta-
Para illuminação............. 5:000$000 ções e postos, quantias qu.11 no de 1897 foi de 

Total ............ , ... 32:"51)4$000 
15:000:5, e no de 1898 foi effectivamente de 
18:000$, pois, tendo sido votada, como agora, 
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a de 13:000$, houve necessidade de um cre
dito supplementar de 5:000$000. 

Mantendo·se b&ixa a taxa. cambial e con· 
sequentemente muito elevado o preço do gaz, 
é de presumir ctUe o deficit no f!m do exer
cício niio seja inferiol' a 5:000$; dahi a. ne· 
<'.essidade de um credito supplcmenta.r dessa 
importa.ncia. 

e s~w;a, lO oillcíal . Visto .- R odrigues Bar-. 
1Jos11, director de secção, VIsto - J . Bor
<lini , 

A' vista do que occorre, submet to o a.s· 
sumpto á vossa consideraçao, afim de que vos 
digneis resolver sobre o pedido ao Congresso 
Nacional do credito supplementar de27:000$, 
<\ verba. -Corpo de Bombeiros- do exercicto 
de 1809, sendo 22:000$ pa.ra differenças de 
etap~s. e 5:00~$ para illuminação. 

Co.pital Federal, 26 de agosto de 1899.
Epitacio Pe$Si!r~ . 

Demonstração do .:de:ll.cit:e> que se Teriftca.rá 
nas consignações-Etapas e Uluminação
da verba-Corpo da Bombeiros-do exer· 
cicio de 1899 

Et.>pas 

I coronel co m
mandante ..••. 

5 majores .. . . ••. 
l O capitães . . .. .. 
8 tenentes .... . . 

10 alferes .. .... .. 
59Z pra.ça.s .. ... .. . 

Do co.do um Total 

8 
30 
50 
36 
40 

592 

Etapas dfa.ria.s. • • • • . • • • 756 
Em um a.nno... .. • .. .. .. 275 .940 

A 100 ·réis cada etapa •. . ••......... 27:594$ 

llluminac;ão dos quar teis, 
estações o postos: 
No ex"rcicio de 181?8 ..... .. 18:000$ 
Votada pa.ra. o exercício de 

1899 ..... ............. . .. 13:000$ ----

N. 143- 1899 

A utori:a o Pode.,. Exeeuti'llo 11 alwil· ao Miníj~ 
tcrio da. Fa:rnda. o Cl"cdito de 2.97 4 :428$112 
p wa pagamento de credores por exercicios 
{i11dos, de acco1·do com o§ 2° do a.rt . 31 da 
lei n. 490, de :!6 de dezembro de 1897 

Presente ã Commis.sã.o da Orçamento a 
mema.gem do Sr. Presidente da Rcpublica, 
<latad>~ de 22 do corrente, relativa ao credito 
de2.974:428$ll2para exercícios findos; e, 
considerando que na. apuração das respectivas 
contas foram observadas as disposições do 
!112• do a.rt. 31 da lei n. · 490, de 16 de dewm
bro de 1897; sendo que o excesso das despezas 
procede de iosufficiencia de coosigna.çies 
orçament•rias, é de parecer que seja. conce
dido o credito e oft'erece o seguinte projecto 
de lei: 

O CongrellSO Nacional resolve: 
Art. I.• E' o P oder Ex.ecu,tivo autorizado 

a. a.brir ao Ministerío da. Fazenda o credito de 
2.974:428$!!2 para pagamento de credores 
por exereieios findos, conforme as respectivas 
rel<\ções, de accordo com o § 2• do art. 31 da. 
lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, tazen~ 
do as necessa.rias operações, sendo: 

Do Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores •••• . •• 

Do Mtnlsterio da Industria, 
Viacão e Obras Publicas •• 

Do Ministerio da. Guerra ... 
Do Ministerio da Marinha .• . 
Do Ministerio da Fazenda. .. 

286:454$736 

48;4$7$885 
947:452$553 

1.173:197$829 
518:835$129 

Differença . . • . .. • . • . . . . . . . . 5:000$ Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
t rario. 

32:59.($ 

Primeira. secção da Directoria. de Cootabi· 
lldade da secretaria da Justica e Negoctos 
Interiores, 26 de agosto de 1899 - Caru:J.th.a 

Sala das Commissões, 31 de agosto de 1899. 
-Lauro 111uller, presidente interino.- May• 
ri11k, relator. - August-> Montenegro .- S er• 
zedetlo ~rêa.- Caloge1·as. -Mat·çal Es· 
coúa.r. 

N. 144- 1890 

Fixa <t despe"za do Ministel'io da Faze;Jda par" v eq;ercicio de 1900 

Vem a. commissão de Orçamento apreEentar ao estudo- e voto da Camara. dos Srs. 
Deputados o projecto QUe fixa a despeza a rEllllisar no exercício de 1900, com os di~erso;; 
Eerviços a cargo do Ministerio da Fazenda.. A Ccmmisfão, reproduzindo a. proposta do 
.Governo, cllama para. ella a atten~.ão da Camara. . De seu exame logo $6 vê que o orça
mento futuro introduz r eformas radicaes na contextura. de nossas leis de meios . 

o estabelecimento de taxas em ouro modificou sensivelmente a nossa contabilidade. 
Outr'ora, sendfl quasi todos os nossos imtx'stos cobrados em. papel, C~~te era o denominador 

C:>m~r"' V. V & 
~~='..n1!2 
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commum a. que deviam ser reduzitlos todos os nossos tituios de despeza, qualquer que fosse 
a-sua natureza.. . 

Dahi a necessidade da. creação de uma. verba. es t.ecial, denominada. Differenças de Camóio, 
pela qua,l el'a.m realisatlas e esct·ipturadas toda.s llB de~peza.s, que, pagas em ouro, 
eram ínscriptas no orçamento como si a taxa cambial fosse setnpr e a de 27 d. por 
1~00. . . 

A existencio. de renJas ouro veio dispensar este mecanismo de contabilidade quG 
tinha, além da outros, o inconveniente de não d t\r uma idéa. exacta., uo conjuncto e em 
detalbe d~ nessas despezas. 

O accôrdo de 15 de ,i unho do anno passado tambem trouxe modificações á es· 
tructura Jo orçamento. Assim é que criou um titulo especial de receita oriunda d&. 
emissão anuual do emprestimo de que elle cogita, no v .. Ior de 25.627:8i6$593, para 
occorrer a despezas inscripta.s no orçamento da. fazenda, que montam a. 15,745:251$278, 
e outras que devem figurar o o orçam~nto ua viação . 

Por outro lado, em virtude rlo mesmo accôrdo, vê-se neste orçamento, e. quantia de 
(papel) 44.869:379$, de5tinada. á incineração, a lvitre adopta.tlo o anuo pa.l!sado pelo 
Congresso Nacional, quando teve de resolver sobre o ·destino a dàr ao dep:>sito constituído 
pelo supracitado accôrdo , 

A Commissão deve chamar a attençilo da Camara sobre alguns factos que se prendem 
ao orc!l.mento que vem estudando. 

O orçamento vigente autorisou o governo a entrar em a.ecôrdo com os portadores dos 
títulos dos omprestimos na.cionacs t!e 1868 e 1889, para o tlm de submettel·os n um regimen 
ideutlco ao do ftmding· loan, ou proceder á sua conver;ão. 

A razão de semelh(l.nte determinaçi\o não é difficil de se perceber : não era justo que 
a. situaçã.o finnnceir:J. só trouxe~se a. suspensão dO.i pagamentos em metal de certo~ e deter· 
mina.dos títulos, estabelecendo assim privi legies o..liosos que o esr.a.no do Thesouro nii.o com~ 
porta.va.. Operação habilmente real!zada permittiu que os jures dos títulos do 1889, na 
1mportancia de 734:000$, nã-o continuassem a pesar no orçamento. Quanto aos tltulos de 
1868, fot acceito um ragimen semelhante ao do funding, pelo qual a despeze. com os 
respecti-;os juros ficou diminui da de I .500:000$000. 

Realizou-se nesta. rubrica uma economia. de 2.352:957$500. 
· A C&mara encontrará no projecto sujeito é. SU <\ consideração, compare.ndo·o com o· 

orçamente vigente, diversas rubricas, cujas dotações foram augmentada.s, assim : 
N. 1. Juros da divida externa, augmentada de 1.291:241$445, ouro, provenientes da 

emissão do funding l~an. . . 
• N. 20. Fiscal1sação e mais despezas dos imp:>stos de consumo, a.ccrascida de 500:000$, 

devidos ao desenv:cl vimento e melhor arrecadação dessas taxas. 
N. 26·. Juros dos depositas das Caixas Economlcas, dotada com mais 850:000$, em vir· 

tude do augmento dos depositas nellas realizados . 
N. 32 - Exercicio3 ftndos, augmentada. de 1.000:000$, por ser m~nifesta.meute 

ill8uftlciente a. quantia vota.da nos orça.men tos anteri0res . . 
N. 36 - Fabrico de moedas de nickel - ouro, I . 195:024$960, com os quaes se vem 

àttender a. utna verdadeira necessidade publica e cumprir o dispositivo da. lei n. 559, de 31 
de dezembro de i898, art. 2°, IV_ 

Faz·se reaes economias nos diversos serviços ao cargo do Ministerio da Fazenda, ·e entre 
outras casos, basta. a Commissão lembrar o que se está passando com os empregados de 
repartições extincta.s. Estes são em numero de 63, percebendo vencimentos na importancia. 
de 206:824$978, quando no orçamento vigente figuravam com a cifra de 311:700$000. 
A respeito delles t em sido applica.da. com toda. a severidade, o dispositivo da. actual lei 
orçamentaria, de n . 560, de 31 dezembro de i898, art. 56. 

A rubrica - Creditos especiaes - soft'reu reducções provenientes, já do emprestimo rie 
dous milhões esterlinos, cujas ultimas preshções devem-se vencer até o fim do corrente 

· anno, já dos juros dos emprestimos feitos a.os Estados do Pia.uhy e Sergipe, de que a. União 
é .fiadora , mas cujos titulos hoje lhe perteilcem. 

Por indicação do Poder Executivo, a. commissã.o augmentou o pedido para a. verba. · 
- Alf~ndegas -com a quantia de 117:220$, a::sim discriminada: 50 :000$, destinados à 

· compra de uma lancha. para a Alfandega o e Manlios e 14:520$ para o pessoal e combustivel 
a ella destinados; 3:000$, pare. a. acquisição de um esca.ler para a Alfa.ndega. de Santa Ca
tharina. e 20:000$ pare. concertos de uma la.ncba. de serviço na. mesma a.lfandega. ;-18:000$ 

· para o pagamento dos a.lugueis dos armazens da Alfandega de Ma.ceió, que por descuido teem 
~eixado de figurar nos orçamentos anteriores ; I t :700$, para. manutenção e cu~teio dos novos 
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a.rmazens da Alfandega do Pa.rá; 36:000!;, por ser manifestamente insufficiente a qcota. 
aotualmente arbitrada como gratificação aos empregados da. Alfandega de Santos. 

A Commissã.o corrigiu um (ll'ro que se encontra na tabella: o anno passado o Con
gresso considarou de J> class.e a Mesa de R.end:ts de lta.jahy, afim de alfandegal-a, mas 
na. tabeHa. ora distribuída essa Mesa de Rendas b ainda. considerada de 2' classe. 

A Commissão, na rubrica 3~, encontrou um erro de somma que corrigiu ; por iS!!o, 
e~sa rubrica está e.ugmentada. de 191 :66&$000. 

A necessidade de modilicar a nossa contabilidade, uniformisando-a em todos os minis
terias e pondo-a de accordo com a organísaçãc do Tribunal de Contas justifica plenamente a 
disposição do projecto que autorizo. o Governo a proceder a esta rerorma, 5empre pedida 
pela Adm1nistração e nunca satisreita. pelo Poder Legislativo. 

Tambem a Commissão providencia sobre um imposto votado no Estado do Pa.ré. sob 
o titulo de - Auxilio á. Un1ão,- autorizando o Govemo a entrar nos precisos accordos, 
para ~u!! ~União possa dispol' de~ses recur.;os, ~pplice.ndo-os aos fins que aquelle Esta.do 
teve em v1sta. 

Tendo em consideração o que vem e.~ posto a Commissão de Orçamento apresenta. ao 
estudo G voto da Cam~r~ o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

Art. 1.• O Presidente <lo. Republica. é autorisado a despender pelo Ministerio da. 
Fo.zenda, com os sarvicos designildos nas seguintes verbas, em ouro 22.459:583$507. em 
papel 115,911 :IJBZ$580. · 

Ouro PaJel 
1. Juros e mais despezas da divida externa............ 16.387:075$556 
2. Idem e amo1•tisação dos amprestlsmos iaternos de 

1868, 1879 El 1897....... .... .... .. ............ 2.352:957$500 
3. ldem da divida interna fundada ............................... , •.•• 
4. Pensionistas ................................ -.; .................... . 
5. Aposentados ..•.••.••..••..••••...•..•...••••..•..••..•..•.•.•...• 
6. Thesouro Federal. • • . • • . • • • • • . . . • . • . • . . . . . . • • . • • . • • . • ..•••.....•• 
7. Tribunal da Contas ............................................. . . 
8. Recebedor~&. da Capital Federal ........................ , ........... . 
9. Caita. de Amortizaçã.o ............. ,............... 100:000$000 

1 O. Casa da Moeda. ..... , •.... , • . . . • . . • . • . . . • .....•.....•.•.••.•.•.••• 
11. Imprensa. Nacional e Dia1·io O(ficial ......... ....................... . 
12. Laboratorio Nacional de Analyses ................................ ,. 
13. Administra.Qio e_custeio dos proprios naciona.eõ ...•..•.....•..•...•.• 
1 t. Delegacia· do TheS<Iuro em Londres. . . . . . • • . . . . . . • . . 36:000$000 
15. Delegacia.s Fiscaes ......... , .......................... , ......... , . , 
16. Alfandegas, -a.agmentada de: 50:000$ para acquisição 

de um& lancha. a vapor para a. Alfandega de 
Maná.os; 9:520$ para. o ~assoal da mesma lan-
cha; 5:000$ p&ra combustível e lubrificantes da. 
mesma; 3:000$ para acquisíção de um esca.ler 
pa.ra. a Alfandega de Santa. Ca.tha;oina; 20:000$ 
para conce.rtos da lancha. desta mesma Alfandega; 
18:000$ para o pagamento do aluguel de arma· 
zens da Alfa.ndega de Maceió; 11:700$ para ma-
nutenção e cu!lteio dos no-vos a.rmazens da Alfan· 
dege. do Pará: 36:000$, para elevar a 5 % a quota 
pa.ra. o pessoal ds. Alfa.ndega de Santos.......... 8:652$200 

17. Mesas de Rendas, considerada de 1~ classe e. Mesa de 
Rendas de lta.jahy ...•.••••.•••.•..•.....•..... 

18. Junta. Commerci~I. ....... . ....................................... . 
19. Empregados de r-e~rtições extinctas ...... , •.••••••••••• , .•••.•.•••• 
20. Fiscalisação e mais despezas tlo~ impostos de con-

sumo •.....•.•.......•..• •...•. . ....•••....•...•..•.•.•..•..•• 
21. Commissão de 2% na vanda. de e>tampilhas .... ...... · .............. . 
22. Ajudas da eusto ....... -· ............................ .' ... · .. . ...... . 
~3. Gratificações por serviços temporarios a extraordi· 

na. -rios •• 9, ... , , ........................ , •••••••••••••••••••••• • • • • 

9. 600: 000$000 . 
26.142:354$000 

3.889:082$000 
3.500:000$000 

993:875$000 
393:0011~0 
355:790$0(!0 
272:382$500 
736:200$000 

1.158:000$000 
65:400$000 
79:840$000 

1.4.96:818$000 

8.871:377$102 

624:226$000 
29:774$000 

206:824$976 

1.500:000$000 
150:000$000 
30:000$000 

30:000$000 
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'2,1 . Juros dos bilhetes do Thesouro • •......••..••.•..•••..... . .. ... •.•.• 
25. Idem dos emprestimos do Cofre rle Orphãos ... •. . ,, ..•. ..•.. •.. ..• .• 
26. Idem dos depositos das Caixas Eeonomic"s e Montes· 

de Soccorro .... .... . ..... ............ ..•..•... ............ •... 
27. Idem diver;os .•.• •••..•..•... · • •• ·. · .. ·. • • • ••...•... .- ..•.• • . . .. • 
28. Porcent~J;ew pela cobrança. executiva das dividas da 

.. Uotao ..... ............. ........... ...... . ........... .... . . .. . 
29. Commissões e corretagens •.. · ... .... . , .. ...•.. .. .... •. , ..•.•.....• 
30. Despeza,.s eventuaes .• .. ... . ..... , , ................. , ..•... , ...... , 
31. Reposições e rt:stit uições ...•..........••. . . • ... . ... . .•........ . . . • 
32. ·Exercícios findos .. . ...... . ...•.•. , •. .•....... . .... . . ...... . .... . . . 
33. Obras ...•..• . ........... . •.....•.•....... ... . . . .. .. , .. .... . . . . , •. 
34. Creditoa especiaes ... ....... ............ ...... . ... . · 2.379:267$291 
35. Resgate de papel-moeda nos tet•mos do contracto 

de 15 de junho de 1898 . .. .. ........... ... . .. • .. .• . ........ • ..• 
_ 30. Fabrico de moedas de nlckel...................... . 1,195:024$960 

Art. 2. 0 E' o Governo autor!sado : 

480:000$000 
650 :000~000 

5.360:000$000 
50:000$000 

80:000$000 
20:00otoo0 

150:000$000 
500:000$000 

3 . 000:000$000 
400:000$000 

44. 860:379$000 

1.0 A abrir, no exercício desta lei, ct•editos supplemr.ntares atê o maxi mo de 
8.000:000$ ás verbas indicadas DO\ tabella que acompanha a prEsente proposta . A 's Yerbas 
- Soccorroa publicos - e - Exercício:; findos- poderá o Governo a.urit· credítos supple
mentares em qualquer mez elo exercício, comtan to que sr;a. total idade computada. com a 
dos demais creditas abertos nã.o exced:t o maximo fixndo, respeitada quanto à verba 
Exerciciosftndos - à disposição da lei n.323ú, de 3 .Je setemb1·o de 1884, art. 11. No ma.ximo 
11xado por este artigo nã.o se compreh~n·lem os ct·eúitos a~rtos aos ns . 5, 6, 7 e S do or ça· 
mento do Ministerio do Interior. 

2. 0 A liquidar os àobitos dos Bancos, provenient•~S de auxílios á lavoura.. 
3.• A conceder o premio <le 50$ por tonelada aos no:víos que forem. constru idos no 

paiz e ouja. arqueação seja. superior a 100 toue!a(las, podendo abrir os precisos creditas. 
4.• A entrar em accordo com o Governo ào Estarlo do Pará para a npplicação do pro· 

dueto do imposto no mesmo Estado Pl'rcebido, sob o titulo de - Auxilio :i. Cnião . 
5. 0 A t ransferir para a cidade de Obidos a meo;a. de rendas de Cametá, elevando a 

re,speotiva. categoria, sob o mesmo regimen e com attribuições iguaes ás que teem as mesas 
de Rendas de S. Francisco, Antonina e l tajahy. 

6. o A reformar a contabilidado pv.blioo, de modo a uniformisal·a e pôr os respectivos 
regulamentos de accordo com a lei de organisaÇ<'i.O do Tribunal de Contas • 

.Art. 3. • Ficnril appro,·ados os creditos constantes da tabell a nnnexa. 
Art. 4.• Da. despeza em our o dos diversos ministerios, 25.627: 876$593, deverão ser 

pagos em titulos do fundi'tlg loan, na fórma do accordo de l5 de junho de 1808. 
Art. 5Y Revogam-se as disposições em coutrarjo, 
Sala. das commissões. 1 de setemb1•o de 1899.- Lauro Miiller, presidente intElrino . 

- A ugusto lffonteaegro, relator.- Serzedello C<Jr1·êa .- Callogel'<tS .- Marçal de E scob<J.r .
Mayrink.- Alcindo Guanabara; votei con!ra cs ns. 2 e 6 do art. 2'. 

TA.BELLA A 

leis US, 589t de 9 UC ~ef~ntUf0 de 1850, Mt. 4°, ~ 6° e 2348
1 

de 25 de agosto a~ 1873, nrt. 20 

Ministerio da. Justiça e N eg-ocias Interiores 

.EXEROXOJ:() Dlal 1S9S 

Decre"to n . 2894, deSde maío de 1898 

Abre •·o credi to eeiJecial para pagamenk> ao lente da Faculdade de Dit·<~ilo 
doRecj{e Dr. J osé Joaquirll & abr a e das custas d.:. processo • 
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Decr eto n. 2903, da 13 da junho de 1893 

AhPe o cre(!ito especial t>l<'a completar o cre1tilo a herlo pelo de~rato n . 2894, 
de ~de maio ultimo . . . , . . • . • . . . , . . • • 

Decreto n. 2924, de 27 de jLmho de 1693 

Ahre o cre~ito espe!!ial p:>ra pag~mento de nndrnentos e c us las devidos ao Dr. 
Cindnato Americo Lopea • • . . · . . , • , • • • • • . , • 

Decreto n. 29-i?, d e 25 de julho de 1893 

Abre o ctedito especin.l para p~g~mento de vencimentos do tenente do. Bdg~da. 
Puliciat Vicent• Pinto de !So.ni' Anna, de 24 da maio de 1891 a 8 de fevereiro 
d~ iSlli 

Decre: o n . 2961, de 1 do agosto de 189S 

Abre o c1•edito especi&l para p agamento dos ord~no.<!os de magisb·ndos a. potentados 
que reverter!l.m (• dísponlbllidn cte. , . , • • • , • . , • • • • 

Decrot o :n. 2996, de 12 da setembro da 1898 

Abt·c o cretliln oupplementar ils Vêrbaa- Sttb~idios de Senadores - ô - Subsidio• 
de Deput<fdns - do eler"icio de 18~8. , • , . , , , , • • • . • 

DGCr eto n . 299?. de 12 de setembro de l89B 

Al.re o et•O<li t () suppleru~n\ar ús; y,,r~as - Sect•«tari:t. tlo Sen~do - ~ Secre tnria 
d:~o Ctunal'll dos Dcpmadoa - do oxcrcicio de 1898 • • • , • • . • , 

Decreto n. 3041, de 19 de outubro de 189R 

Abre o creclilo suplllem~nla!' :i verua - Soccorros publicos - do e:or cicio 
de i89S. • ·• 

Decroto n. 3057, de 25 de outubro de 1896 

ALre o c1·edi t./l supplemcntnr ás ve1·b:J.s- Subsidi o elos Seno.dorcs - e - S llbsidio 
dos Deputados - do exerclcio t.le 1898 . . , . • • • . • • • • • 

Decreto n. 3058, d'il 25 de outubro de 1893 

Abre o erediLo supplemcntar ás vurb:ts - Secretaria elo Senado - e - Secretaria 
da Ca.m!l.ra dos Depulmlos - do eJ<ercicio de i $98 . • 

Decreto n . 3 133 de 24 de novembro de 1893 

Abre o cre~ito su pptemcnt~r ó.s verbas - Subsidio dos senadores - e - Sub-
sidio dos deputados- do c:tercicio de 1898 . . . , • • • . . • • 

Decreto n. 3134: de 24 de novembro de 1898 

Abre o c redito supplemenLa:· âs verbas - Secretaria do Senado - e - Sec•·e
iar ia d a Cam~"'' dos Dcptllados - do exercício de 1898 . . . . • • • 

Decreto n. 3159 d e 2ô d e dezembro da 1893 

Abt•e o cre•lito supplemenlat• ás verb~s - Secretat•ia do Senado - e - Secre
taria da Camara dos Depttt.,dos - do ~xercicio de 18'.)8. • 

Decr eto n. 3160 de 23 d.e dezembro de 1896 

Al>rê o credito supp!ementar ás verbas- Subsidio dos senadot·ea .,.... e - Sub
s idio d os deputados • • 

Decreto n. 3219 de 4 de março de 1899 

AhN o cr>~dito supplementa.r 6. verba - Soccor•·os publicas -do. exercício de 1898. 

21 

8:253}390 

11:934$440 

9:83l~1li 

146: ooo.sooo 

618:750$000 

76 :21)0~00 

618:750~00G 

76:200~0 

618: 751)~000 

7ô:200~:l0 

76; 200:$000 

5'.lS: 125$000 

87:808$919 

3.~\)0;3St$046 
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Ministerio da Guerra 

E:Xl!lR.Ol:Ol:O DE 1898 

Decreto n. 2933 de 4 de julho de 1898 

Abre o e;edito especia} p~:~ra. as despezas com a inslallac;ão da Escola Prepa. 
rator1u e de T aeiJCll do Reslengo • . • • • • • . • . • 

Decreto n. 2986 de 30 de agosto de 1899 

Abre o credito especial para. deape~as com a substitui~ão de um fogão e eons~ 
truecão de uma cbo.m!né no edi!icio da Escola Preparatoria e de Tactica. do 
P.~!alengo. 

Decr eto n . 3026 de 5 de outubro de 1898 

Abra o cNdito especial para occorrer ao pago.mento da etapa correspondenlo 
aoa reapectivos pos~os do pesooal docenlo dos inathutos militares do 
ensino. • . . • • • . • " • 

Decr eto n . 3054 de 24 de outubro de 1898 

Abre o credito especial para pagamento dO!! ordenados dos professores dt1 e:t~ 
li neta Escola ~Militar do Cearâ, que ficaram em diBponibil!dade e das grali
liea~ões espaciaes dos commandantes dos insmutos militares de ensino • • 

Decr eto n . 3108 de 8 de novembro de 1898 

Abra o credito especial para pagamento das despezas com as obras de qu;, ne
eessí ta uma parte da fachada prl ncipal do odlf!cío em que funcciona a 
Eacola lllilitar. • : • • . • • • • • • • • • • • 

Decreto n . 3128 de 14 de n ovembro de 1898 

Abre o credito supplementnr ú verba- Etapas-do exercício de 1398 • 

Decreto n. 3127 de 14 de novembro de 1898 

Abre o credito eepecial para at1ender aa despezaa com o expedi eu tê da Escoln 
.Militar do Bl'!l2il e com o asseio e consernçào do respectivo edificio. • • 

Decreto n . 3172 de 30 de dezembro de 189 8 

Abre o credito e~pecial para atlender :>.s deepezas relativas a os institutOE· mi li~ 
t:l.fG!I de ensino , . • • • • , • • . . . , 

Decreto n. 3221 de 7 de março de .1899 

~ Abre o credito supp!en1ent~l' ~ N~bí!.- 16' Material - Consignação n . 3G- •.rnns. 
por te de tropas- do exercício de 1898. . , • , • , • • . • • • 

Decreto n . 3239 de 28 de março de 1899 

Abra o Cl'edilo supplementar á verba - Etapas - do exereicio de 1898 

:Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

EXl!lRClOXO DE 189S 

Decret o n . 2878 de 18 de abril de 1898 

Abre o credito extraordinario par a occorrer ao pagamento <Us ditferenças de ven~ 
cimentos dos wlegraphistas da Estrada de Forro Ccn\Tal do. Brazil. • , 

68:494$900 

24:i50$000 

H3:40Z?SEO 

20:713~3 

H9:784$592 

1..510:516$000 

()'):230~58 

f>'7U06$402 

61:037$141 

2.!169:295$896 

33:341$008 
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Decreto n. 2886 de 30 de abril de 1898 

Al>1·e o credito extr:~.ot·dina.rio par~ intlomnisa.r a Companhia. Bro.zileh·a. do 
Phospbato de Cal, dos preJuízos e damnos resultantes da rescisão do seu 
oontra.cto. , • • • • 

Decreto n. 2962 de 1 de agosto de 1896 

Abre o credito extr.aordinar io eomo complementar ao ant-eriormente vot;:>do para 
pagamento 6. Companhia de ~avegaçiio Lloyd do Brernen. • , . , ' • . 

Decreto n. 3167 de 28 de dezembro de 1898 

Abre o credito e:rtraordinario para pagamento a «Sociélé Genérale de Transporta 
Maritimee u vapeur de Marseille~ • , • • . • , • • • • , • • 

Decrato n. 3237 de 18 de março da 1899 

Abre o credito supplemcn tar á verba~~ ela lei n. 400 de 16 de dezembr o de iS97 

Ministerio da Fazenda 
ElXEROl:Ol:O DE l.S9S 

Decreto n •. 2931 de 30 de junho de 1898 

Abre o cred it·o extra.or(linarilo, ao cambio de 27, para pagamento dos juros e 
amortisação do emprestimo de i:, 2.000.000, contrahido em Londr es, no cor-
rente e"ercicio . · 

Decreto n. 2985 de 26 de agosto de 1898 

Abr e o credito e:.: traordinario para occorrer ao pagamento das apolicllll cujos 
possuidores não ace1taram a con'\'ersão de que t rata. o deoreto n. 2907 de H 
de junho de 1898 , • . . . . . 

Decreto n . 9024 de 5 d e outuoro de 1898 

Abre o credi\.o especial pa ra paFam~nto de despeza.s oriundas da conversão dos 
juros de 4 Yo ou·ro, das apolices da. di vida. publica interna em juros de 5 %, 

· papel , •• , • , , •• , • , • • . . • , ••.••• 

Decreto n. 3039 de 17 de outubro d e 189S 

Ahre o credito especial para restit.uição ao Estado .. d6 Minas Gera.es, do imposto 
pago pela importa,;ão de materiaes para a .conatrucção da nova Capital. • 

Decreto n. 3085 de ? de novembro de 1896 

Abre cr-edito especial para a restituição ele impostos devidos a Comp& nhia 
Luz Stea.ríca • 

Decreto n. 3201 de 23 de ja.'neiro de 1893 

Abre o credito supplementa;r á verba - Exercidos Findos- do e..:ercic.io dG 18\lB. 

Decr eto n. 3207 de 30 de ja.neU:o de 1899 

Abr.e o credito supplement.ar á. verba - Juros e :\mortisação da d il'ida interna 
- para occorrer ao_ pagamento da differenç:~. de juros da conversão à e 
apolíces de 4 •/o ouro para 5 °/0 pap~l. • • , • • • 

Decreto n . 3213 de 20 de fevereiro de 1899 

Abre . o credito suppleméntar para pagamento de porcentagens de-ridas aos 
empregados de diversas repartições arrecadador....s, no exercício de 1898 

23 

600:000$000 

10:816!p550 

50~:000~00 

20:592~ 

i .164;750$148 

I 
1/ 

9. 783: 333$333 

520;200$000 

2.80-1:737$500 

378! 683$4.20 

1.425:150$00(} 

764:736$26.2 

1.402:609$760 

281): 000$000 
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Decreto n. 3228 de 14 de março de 1899 

Abre o credito Stlpptemen t.ar á verba - Ajudas de custo - lln c~orcir:in de 189S 

Decreto n. 3241 de; 28 de março de 1899 

Abre o credito especial para- pagamento do juros - do emprcslimo elo 1S97. 

Decret o n. 3242 de 28 de março de 1899 

Abre o credilo supplemeutar á ..-e1•ba - Cain de Amortizaçito -do exercício 
de 1S9S . • . . • • . • • • . • • • , . . 

Decreto n. 3243 de 26 de março de 1899 

Abre o credito supplementar á verba - Commi$sões e corrci:Lgens - do exercício 
de 1898 . • • • . . . • . . .. • . • , , • • . • · • · 

Decreto n . 3244 de 30 de março da 1899 

Abre o cr edi to supplementar á verba - J uros dos depositos das Caixas Economicas 
e Mon le5 de Socorro - do e:<:ercicio de 18\l.S • • , . • • • • • • : 

Decreto n. 3245 A de 31 de março de 1899 

Abre o credito supp!ement:n á vel'lJa - Juros diversos - do exercicio da :1898. 

4S: l25$1;30 

3. GOO: 000$000 

7:200)0GO 

30 :0~'000 

59:9S4$566 

575:000-WQO 

21.679 :730.~5H 

Sala d::ts commissões, em 1 de setembro de 1899. - .11t1fltsto M'mwwgro. \'ehl. tot·. 

TABELLA-- B 

Verbas do orçamento para as qu:t~ o Gm1uo poder:í abrir crelito supple.il~nhr no oxercicio de 1900, de 
DCCOfdO COm aS l.e~ DS. 3;)8 de 9 de setembro de 1850, zm de 25 de agosto de 1873 0 m 1h 10 de 
dezembr6 de 189'6. art. SO n. 2 e ar~: 28 da lci n. 490 de lu de dtzellluro de 1897 . ' ' 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccm-ros publícos . 
Subsidio aos Deput'Ulos e Senadores - Pelo que COr preciso durante a!> proroga

ções. 
Secretaria do Senado e da Camara dos Deputados - Pelo serviço s tenographico e de 

r edacção e publicação dos debates durante as prorogac;ões. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extr-aordina;·ias no exte l·ior. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados - Pelo solão de otnciaes e praças. 
Munições de boca - Pelo sustento e dieta da.s guarnições dos na.vios ll..l Arlllatla . 
Munições ?wv~e.s - Pe!QS casos fortui tos de avaria, naurragios. alijamento lia objectos 

ao mar e outros l!tntstros. 
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Fretes -Por difTerenças de cambio e commissües de sa.f]ue~, tratamento de jlrnças 
em portos estrangeiros, e em Estado;; all'lc uiio ha hospit:les e enfermariGs, e para despezus 
d!l enterro. 

Ev~ntuacs- Pelas passagens antorisauo.s por lei, aj11tlas da custo o gratificações extra~ 
ordinarictS tambetn determtnadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes- Pelos metlicamentos, dietas e utensis a praças de pret. 
Praças de pret -Pelas gt'<Üificaç:ões de volunta1'ios e engajados e premias aos mesmos. 
Etapas- Pelas que occorrerem além da importanci<>. consignada. 
])espe:,as de cm11os e qv.afteis - Pelas formgens e ferr<1gens~ 
Ctasses inactivas- Pelas ebpas das pra.~as invalidt\S e soldo de officiaes e praças 

reformados. · 
Ajudas rl~ custe - Pelas que se abonarem aos officíaes que viajam em commissão 

de serviço. 
Fabr1cas- Pelas dietts, medicamentos, utensis, t>tapas e diarias a colonos. 
Di.:cl·sas despa:as e eventuaes- Pelo tr,msporte de pr,was. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantia tlc j1wos ás Est1·adas de Ferro, aos Engenhos ~nt1·aes e portos- Pelo que 
exceder ao decretado. 

Correio Gçrat - Para conducção de ill<lhlS. 

Mil.~ISTERIO DA FAZENDA 

Juros da divid<t inM•na fundada - Pelos que occorrerem no caso de fundar-se parte 
da. divida tluctunnte ou de se r~zerem operaçoes de credito. 

Juro ela di<·id" inscyipta, etc.- Pelos reclamados alem do algarismo orQado. 
Aposentados - Pelas aposentadorias que forem concedid,~s além do credito ~otado. 
Pensior.istas- Pel:\ pensão, meio soldo do mont9pio e flweral, quando a cons1gnação 

não fór sufficiente. 
Caixa da Amorti;;aç<io- Pelo feitio e assignatura de notas, 
Reccb~doria -Pelas porceutageos aos empregados e commissões ao~ cobradores, quando 

as consi gnaç:.1es nüo f<>rem su fficien tes. 
Al{andegas - Pdas porcentagens a.os empregados, quando as consignações e:mederem 

ao credito votado. 
Mesas rlc Rendas - Pelas porcentagens aos empregados, quando não bastar o credito 

votado. 
Commissao dos vendedores pctrticulares de estampilhas- Quando a consign3ção votada 

não chegar para occorrer a despeza. 
Ajudas d~ custa- Pelas que !orem rech1.IDQdas além da quantia or(}ada. 
PoJ'cen,agem pela cobn:mça executixa d:[s d ividas d.1 Uniao - Pelo excesso da arreca· 

dação. 
Juros di>:etsos- Pelas importaucias que forem precisas além da~ consignad~s. 
Juros dos bilhcles do Thesouro - ldem, itlem. 
Commissões e co1·rettgens -Pelo que tór necessario além da. somma concedida. 
Juros dos emprestimos do Cofre dos 01·phãos- Pelos que forem reclo.maaos si a. sua 

import:.mcia, exce(ler a do credito vütado. 
Juros dos depJSitos das Caixas Economicas e dos Monte; de Soccon·o - Pelos que forem 

devidos além do cr·edito votado. 
Ea;er-cicios findo.~- Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldo e outros venci· 

mentos marcados em lei, e outras despez[1S, nos casos do art. ll da lei n. 2330, ue 3 de 
setembro de 1884. 

Reposições e restituições- Pelos pagamentos reclamados quando a irnportancia. dellas 
exceder á consignação . 

Sala ua.s commissões em l de seteml1ro de 1899.- Augt~>to JJíor;teaegro, relator. 
Cam~r~ V. V 
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ANNAES DA ClAMARA 

PROPOSTA DO GOVERNO 

O Presidente da Republica é autorizado a despender pela repartição do Ministet'io du 
Fazenda, com os serviços designados nas seguintes verbas, em ouro, 22.459:583$507, em 
papel, ll5.567:102$580. 

. 
ouao PAPEL 

1. Juros e mais despezas da divida externa .•.•••..•. 16.387:075$556 
2. Idem e amortização dos emprestimos internos de 

1868, 1879 e 1897 .. , .......................... 2.35·!:957$500 9.600:000~00 
3. Idem da divida interna fundada .••.....• • ••.•.••.. .... ~ ........... 26.142:354$000 
4. Pensionistas ....... , ............................. ooooooo•••co<ll'•• 3.889:082$000 
5. -~posentados .. o ••••••••• o • •••••• ,, ••••••••• , •••••• • ••••••••• 0 ...... 3.500:000$000 
6. Thesouro Federal. ............................... o o ~ • o f I ' I O • t t I • 6 993:875$000 
7. Tribuna.! de Contns ............................... . ............... 393: oooruoo s. Raccbedotl::. da. Capital Federal ................... . ............... 355:700 uoo 
9. Caixa da Amortização . .. f ••••••••••••• I •••••••••• 100:000$000 272:382$500 

10. Casa. da Moeda ....•.•..••.••....•.•.•..•... .,, ••.. tI I I I O I I I I tI e 1 I 1 736: 200$000 
11. Imprensa Nacional e Diario Otficial ...... , ......... ................. 1. !58: 000$000 
12. Laboratorio Nacional de Analyaes ..... ,., .......... ................ 65:400::;000 
13. Administração e custeio nos proprios nacione.ea ..... ••••.•••••••• 1., 79:840$000 
14. Delegacia do Thesouro em Londres ..•. , •.•. , •.•.• • 36:600$000 $ 
15. Delegacias Fiscaas ................................ ················ 1.496:81~00 
16. Alfandegas ............. : ........... , , ... , ........ 8 : 65S.'S200 8. 754: 157 Hr2 
17. Mesas de Rendas ...•. , ...... ~···,, .••..•.•. ,, •.•. •••• o •• f •••••••• 624:226$000 
18. Junta Commercia.l ........ .. ....................... o t 1 I I I I I I I t tI,. t 29:774$000 
19. Empregados de repartições extinatas ............... 

..... . ............ 0 206: 824$978 
20. Fiscalização e mais despezas dos impostos da con· 

sumo, .... ·~···, .................... , .. o ••••••••••• • • • '." ••••••• o •• 1.500:000$000 
21. Commissão de 2 '/o na venda de estampilne.s, •...• , ················ 150:000$000 
22. Ajudas de custo .••......•.••.••.•......•..•••...• e tI tI t 11 I I I I t tI to 30:000$000 
23. Grati~cações por serviços temporarios e extraordi-

nar1os .. ..... ~ •..... , •..••. , ...•• , •.•........•• ................ 30:000$000 
24. Juros dos bilhetes do Thesouro .................... .... ~ ........... 480:000$000 
25. Idem do emprestimo do cofre de orpllãos ••..•.•... ······•+o•••····· 650:000$000 
26. Idem dos deposites das Caixas Economicas e Montes 

de Socorro ..................................... ... ~ ............ 5.360:000$000 
27. Idem di versos ............ , ....................... ................ 50:000$000 
28. Porc~:r:.tagem pela cobrança e:xecuti va das di vidas da 

Un1ao, ...•. ,, ........... , •. , ..........•.....•... ................ 80:000$000 
29. Commissões e corretagens ........ , .....•• , , .•• , , , • ....... l•••······ 20:000$000 
30. Despezas eventuaes ............................. , . ............ ,, .. 150:000$000 
31. Reposições e restituiçi:!es .......................... ... ~ ....... .; . ~ .. 500:000$000 
32. Exercicios findos .•• , •. , •...•.....•. , ....••.•. , •.• ····4·········· · 3.000:000$000 
33. Obras .......................................... 

: ... 2:379;267$29i 400:000$000 
34. Creditas especiaes ............................... $ 
35. Resga.te de papel-moeda. nos termos do contracto d e 

15 de junho de 189B ..... ,, .................... • • ••. o •.•.• ~ ••.•• 44.889:379$000 
36. Fabrico de moedas de nickel.. .................... . 1.195:024$960 $ 

22.459:583$507 115.567:102$580 

A despeza em ouro dos uiversoa Mini~terios é paga. 25.627:876*593 em titulos do Fun-
ding loan, · 
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SESSÃO B:.:t 1 DB SETEMBRO DE 1899 27 

Art. 8~• E' o Governo autoriz~do: 
1. • A abrir, no exercício de 1900, credítos supplemrmtares até o maximo ue 8.000:000$ 

ás verbas indicadas na tabella. que acompo.nh~ a presente propo~ta . A's verbas- Soccorros 
publicas - e - Exerci. os findos- p:Jderá. o Govol'no abrir creditos supplemental'es em 
qualquer mez do exercicio, comum to que sua. totalidade computada com a dos d!'lmais era
ditos a.bertús não exceda o ma2:ímo fixado, respeitada quanto á verba - E~ercicios findos
a disposição da lei n. 3.230, de 3 de setembro de 1884, art. 11. No maximo fixado por este 
artigo não se comprehendem os creditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento do Ministe· 
.:Iio do Interior. . · 

2. • Fica o Governo autorizado a liquida,r os debitos dos bancos, provenientes de auxi· 
li os á lavoura. . 

3.•Continua.rã. o Go'ierno autorizado'a conceder o premio de 50$, por tonelada, aos navios 
que forem construidos ua Republica e cuja arqueaçãn si:'ja. superior a. 100 toneladas, po· 
dendo abt•ir os credites que forem necessarios. 

·Art. 9.• Ficam approvados os creditos na. som.ma de 28.614:127$631 constantes da. ta· 
beUa·A. 

Art. !0. No exercício da presente proposta, poderá. o Governo a.b!'ir crt>ditos supplemen· 
tares pnrc. as verbas incluidns na tabella B. 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Foi apresentada na. sessão de 1 de setem· 
bro, ao projecto n. 133, de 1899, fixando a 
despeza do Mínísterio da Viação, a seguinte 

EMENDA. 

.Art. 1.• n. 20:-:-R.estabeleça·se a verba da 
proposta. do Governo para as obras do pot·to 
da Pal'ahyba, 

Sn.la das sessões, l de setembro de 18~9. 
-Apollonio Zenaydes.-Ooelho Lisboa.-liran· 
cisco Gurgel.-Rocha Oa'!Jalcanti.- Victo1•ino 
Monteiro. - Francisco Alencastro. - Paul:~. 
Ramos. 

O Sr. Presidente- Esgotadas as 
materias da ordem do dia, designo para. 
amanhã, a seguinte ordem do dia : 

votação das seguintes ma.teria.s: 
Do projecto n. 135, de 1899, autorizando 

o Poder Executivo a abrir ao Ministerio das 
Relações-Exteriores o credito de 50:000$, ao 
cambio de 27, supplementar a rubt•ica 4• do 
art. 12 da lei n. 560, de 3! dé dezembro de 
1898 (uiscussão unica) ; 

Do projecto n. 103 C, de 1899 relativa á 
emenda offerecida na 2" diseussão do projecto 
n. 103, deste anno, e que foi destacada em 
virtude do art. 133 do Regimento interno, 
autorizando o Gover!lo a. abrir os credi tos ne
cessarios para. a conclusão do laze.reto defini· 
1ivo de Tamandaré, no Estado de Pernam
buco (3a discussão) ; 

Discussão unica do projecto n. 1, de 1898, 
iniciado na Ca.mara dos Deputados, autori
zando o Poder Executivo a a.dmittir D. Flora 
Cerqueira Leite, viuva do Dr. Joaquim Cer
queira Leite, ex-delegado de Hygiene e com
mis:sa.rio de Hygiene e Ass:istencia. Publioa, a 
pagar as contribUições atraza.das do montepio 

do seu finado marido, a.o que.l o Poder Ex· 
ecutivo negou sa.ncção; 

Discussão unica do pl'ojecto n. 37 A, de 
1898, iniciado na. Ca.mara. dos Deputados, a.u
torizando o Po:ior Executivo a a.dmittir o 
Dr. Belchiol' da. Gama. Lobo, ex-dele~o 
de bygicne e actualmente commíssario de 
hygiene e assistencia publica, a paga.r as 
contribuições atN<zados de seu montepio, a 
contar do mez de m.a.rço de 1895 em deante 
a.o qual o Poder Executivo negou sa.nocão ; 

3" discuseã.o do projecto n. 122, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a. prorogar 
até 31 de dezembro de HlOl o prazo par<~. a. 
conclusão dos 100 primeiros ki!ometros da 
Estrada de Ferro de Catalão a Palmas,· de 
que á aessionarin. a Companhia Estrada de 
Ferro Alto Tocantins ; 

3" discussão do projecto n. 129, de 1889, 
autorizando o Poder Executivo a alienar as 
sobras dos imi:novei8 adquiridos para melho
ramento da. Estrada de Ferro Centra.l do. 
Braúl entre as estações Central e S. Diogo, e 
por Mnta do prodncto dessa alienacão ad
quirir os predios necessarios para. rea.!izaçã.o 
total do plano approva.do pelo decreto 
n. 2.985 de 9 de maio de 1898; . 

Discussão unica do parecer. n. 129, de 1889, 
julgando que ao Congresso Nacional ~õ cabe 
examinar o pedido de credito que lhe · seja. 
dirigido pelo Poder Execulivo, desde quepe
rante este ou perante o Poder Judiciario haja 
o reclamante liquidado o seu direito. · 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 30 minu
tos da, tarde. 
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ANNA!lS DA CHIARA 

86" SESSiO F.of 2 Dll SETEll!llRO l>E 1800 

Prcsidencia do s,·. v,,= de illell"J (pr·esidente) 

Ao moio·dia proceue·se á chamada, a que 
respondem os Srs. Vaz dt) Mello, Urb<mo 
Santos, Julio de ~Iello, Carlos de No\·a~s. 
Hereliia de Sâ, Angelo Neto, Eugenio Tou~ 
rinho, AlbuquerQue Serejo, Angusto l\Ionte
negro, Enéas Martins, Theotonio de Brito, 
Sorzedello Corrêa, Luiz Domingues, Eduardo 
de Berrêdo, Marcos de Araujo, Pelli'O Borgrs, 
Marinho de AwJrade, FrcJderico Borges, Trin
dade, Ermida Coutinho, Hercuhno Banrleira., 
Barbos:t Lima, Jo[o de SiquGÍ!',l. , Rocha Ca
valcante, Manoel Caet~no, Verg·ne d<'\ Abreu, 
Adalberto Guimarães. Paranhos \fonte~egro, 
Pinheiro Junior, Nilo Paç·:lnh:o, Silva Castro
Julio dos Sn.rrtos. neoclr.ci:l no de SouzG, fkr, 
nardes Dias. Ca.muo!ina, Colozeras, Jo'•o Lt:iz, 
Carvalho :11óuriío: Gonçalves !{atno3, J:Lcob 
da Paixão, Antero l:lotelllo, Octaviano rlc 
Brito, Leonel Filho, Ferrci!'a Pires, Tellei ,[e 
Menez~s. 1In.noel Fulgencio, Lil1dolpho Cae
tano, Etluardo Pimentel, Olega1•io :Maciel, 
Roi.lolpho Pd.ixão,PJdua. Rfzenrb, Lam·;rtine, 
Ga.le[o Carvo.llla.l, Alvares Rubião, Cttsemir•J 
da Rocha, Domingues de Castro, Btteno <le 
Andrada, Elias Fausto, Hermenegildo '\1oraes, 
Alves de C;Lstro, Leopoldo Jardim. Lu;z Adol· 
pho, Caraeciolo, Lauro Müller, Paula lbmos, 
Francisco Tolentino, Guillon, Diogo Fortuna, 
Apparicio Ma.rieuse, Pl11to dn Rocha c Vespa
síano de Albuquerque. 

Abre-se a SBssão. 

Deixa.m de comp~1.~ecer, com cama partici
pada, os Sr,;. Silva }.lal'iz. Carlos MarceUíno, 
Matta Bacellar, H.odrigoes Fernandes, E!ias 
Martins, Henrique Yalladares, Tavares ele 
Lyra, José Peregrino, Jos:~ Mariano, João 
Vieira, Pereira úe Lyra, :\1ar~ins Jnnior, 
Moreira Al ves,Araujo Góes,GBminiano Brazil, 
Olympio Campos, Neiva • .Jayme Villa Boas. 
Seabra, Francisco Sodré, Leovigildo Filguei
ras, Mareollino Moura, Jeronymo Mo nteiro, 
Torquato Moreira, Xavier da Silveira, Irineu 
Machado, Timotheo d<t Costa, Fonseca Por· 
tella, Ernesto Bruzilio, Barros Fnnco Ju
nior, Paulino de Souza Junior, Almeida Go
mes, ·Monteiro de Barro~. lldefonso Alvim, 
Henrique Vaz, Franciuco Veiga, Alvaro Bote· 
lho, Theotonio ele :lvbgalhães, Nogueira Ju
nier, Moreira da Silva, Luiz Flacquer. Dino 
Bueno, Adolpbo Gordo, Gu:-tavo Godoy, Lu
cas de Barros, Alfredo Ellis, Paulino Carlos, 
Arthur Die:!et•icksen, Roddph o· '\Iiran:la, 
Mello Rego, Leoncio Conêa, Plínio Casado, 
Po>sidonio da Cunha, AureliéLno BarboS<\, Py 
Crsepo, Ca~siano do Nascimento e Azevedo 
Sodré, 

E sem causa os SJ'S, Silv~rio N~ry, Fran· 
cisco Sá, Augusto Severo, Appolonío Zenay
dc~. Euclides Malta, Arroxellas Gal vüo, Fe
lisbeHo Freire, Aristides de Queiroz, João 
Dantas Filho, Eduardo Ramos. Dionysia Cer
queira, Oscar Godoy, Alcindo Guanabara, 
Raul Barro>o, Sá Freire, Ah·es de Brito, 
Agostinho Vida!, Rangel Pestana, Cup~rtino 
àe Sir1ueira, Artllur Torres, Cincinato Braga, 
Francbco Alenca.stro e Campos Cartier. 

E' lida e sem debate approva.da a. acta da 
sessíto antecedente, 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. :~· ~eca•etario ( scr~iwlo 
de t•) procede :i. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Sr. ]0 s.~cr·etario <lO Sonndo, do 31 do 

mez !i!I,]O, communknndo que, nessa data., o 
Sen~uo en vi•JU iL ean·~çâ.o presidencial os 
antogl'a.phcs da resolução tlo Congresso N:t· 
cional, autoriza.ndo o Po,ler Executivo a con
ce.!sr a Jose Lobo Vianna, ajudante do gua.r
da-mór d:~ A.lf<tndeg01. t!e Santos, um armo de 
licença com o respectivo ordenado, afim de 
tratar de sua s:mde onrle lho convier.
lnteira.rla. 

Do mesmo senhor, de igm1.l data, comnlU· 
nicanrio que o Senado, nessa data, enviou á. 
sancção do Sr- Presidente da Republica a 
proposição deata Camara, que concede um 
a.nno de licença ao engenheiro civil Agliberto 
X:1vicr, prepara,lor de chimica organiea da 
E~cola Po!ytechnica. da Capital Fe<leral.
lnteirada. 

Do mesmo senhor, de l t!o corrente, trans
mittimlo a esta Cam:ara um dos autograpllos 
da resolução do congresso Nacional, que pro
roga a actuai sessão legislativa até o dia 2 
de outubro rlo corrente a.nno. -Inteirada. 

Requerimentos : 
De Antonio Galdino rle Carvalho, pedindo 

permissão para edificar um novo arrabalde 
na ex-Quinta. da Boa Vista.- A' Commissão 
de Far.enda e Industrias. 

Do Dr. João 1\hrtins Tei:x:eira, lente calhe· 
dratíco da Faculclade de Medicina. do Rio de 
Janeiro, podindo contagem de tempo para o 
e:trdto do art. 295 rlo Co'i.Jgo do Ensino Supe· 
rior.-A' Commissão de Fazenda. 

E' lida e enviada a. Commissão de Orça
mento a seguinte petição : 

Illms. Srs. Membros do Congresso Nacio
·nal,-Felippe Simões dos santos, cidadão br<t-
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zilciro, o .Johrl Carew, cida.clão nm·le-~m~ri· 
c:.~.no, tcnd;, rcnnirlo oR precis"~ elcmrcntos 
p~ra, a orgn.uiznção de uma Companhia Bm· 
zileira da Navegação Tram-n.llantica entro os 
porto~ de norte e sul da R~publ!ca.,s. America. 
do Norte e 11 Europa, Lenllo por sMe esta ci
d:.~.de do Rio de Janeiro, tudo em conrormi· 
dade com os esta.tut03 que juntam, nem 
r<Jspeitosa e confiantemente solicitar do Con· 
grc>so Nacional o. tr<1nsf'ercncia para a dita 
companhia acima lla verba que se encont ra 
em ou. 3do art. i• da lei n. l.lGl, de 1898, 
e o fazem tendo em vistt~ os seguintes fins 
mais largamente expostos nos ja mencionados 
estatutos. 

A Companhia Brazileira Transatlantica 
prOJ=·Õe-se : 

I. A desempenhar os serviços prescriptos 
no decreto n. 10.106, de !0 de dGzembro de 
ISHS, de accordo com o despacho do Minis· 
terio (1a Via(,'âO, dG o de ~S'O>to !lo corrente 
anno. 

1!. A executar os contract<'s quo firmnr 
com os Estados do Brazil para os serviços (1~ 
navegac;ão. 

H!. A fazer qu~lquer operação de trans
porte marítimo entre os portos do Brazil e o 
estrangeiro. 

IV . .1. executar servkcs d~ carg:t e des
carga de merea('orius do porto do l{iO de Ja
nl!iro, ou em outro qualqu~r porto, segundo 
as convenieucias rla companhia. 

V, A flizer operações d<~ seguros de cargas 
e descal'gas e mercadorins que forem trans
portadas em seus va].JOres, si isto for julgado 
conveniente. 

VI. A effectuar quatro '<iagens mensaes, 
ida e volta, entre os portos do Rio de Ja· 
neiro, Victoria, Bahia, Maceió, Recife, Para-
1Jyba, .Rio Grande do Norte, Ceará,Maranhão, 
Belém, Manáos, S. Thomnz ou Barbadas, e 
Nova York, a 1• e 3" viagens são .feitas até 
NoYa Yorl~, a 2• e 4• até Manáos. duas 
viagens mensaes, ida e volta. para a Europa, 
sahindo do Rio de Janeiro, paPa Bahia, Per· 
nambuco, S. Vicente, Lisboa, Vigo ou Co
runha, Bordéos e Antuerpia, e du,as viagens 
mensaes, id:J. e ,·olta, para Santos. Para
na~uà, Florianopolís e Rio Grande t.lo SuL 
Tooas as linhas tocnrão em Santos. 

VII. A fazer construir v a uores com. todos 
os aperfeiçoamentos modernos, e em con· 
dicões de poderem ser utilizados J!elo Governo 
da Repnbli~a em ci!cumstancias e:xtra.ordí
r.arias. 

VIII. A prep:1rar uma mar-inhagem na· 
eional, do modo o mais ext~nso possi;el,além 
de outros misteres a que uma emprez,t de 
navegação em taes condições se presta. 

n. 1.161 ~6 se ~pplic~rá. á. emprez-Hrgani
znrl:t pelos supplicantes, quand<J esta der 
cffe•;tivo começo its suas operações e houver 
iniciado o trafego da navcgoç:ro dos S1·us va
pore,: entre os portes ttcima menciomtdos. 

O.; supplictrntes apre~so.m·se a pedir efsa 
transfel'encb, porqne, achando-se em Jiqlli
dação forçada. e judicial a empreza. que de 
tal favor tem gozado, dentro em brove dv.r
se-ha. enorme lacuna, no ~erviço da nave
.gaçiio brazileíra entre os portos do no1·te e 
sul dct Republica, desorganiza:ndo -se, assim, 
um ser•.-iço dos mais importantes, conside
rado sob o ponto lle vista economico, com· 
merciul e politico. 

Prevenindo tão lamenia,-el occurroncía, os 
supplicantes adeantarão a organizaç\io de 
um novo serviço, attendendo ás exigencias 
da navegação mercante moderna, tendo em 
vista o mais confortavel e seguro trallsporte 
de p~ssageiro;; e cargas, e sobrotu,Jo a solide~ 
e marcha dos mcvios em trafego. 

Os peticionr.rios estão preparar! os pal'a in· 
iciar no começo do proximo anno o serviço 
quíl orga.uizaram, e e;;peram apenas a solução 
favoravel desta sua pretenção para ultimar 
os termos dos contrac.tos quo tem em anda- < 
mento dentro e fóra no paiz. 

Ne:;tes termos, esperam fr~>ora.vel deferi
mento. 

Rio dCJ Janeiro, 2 de setembro de 1899.
John C'arew.-1?. Simões dos Santos, 

E' annuncíada adiscmsã.odo requerimento 
do Sr•. Luiz Ado1pbo, oft'erecido na. sessão de 
bontem. 

O Sr. Augusto Monte:oegro 
diz que o requer1mento, hontem apresentado 
J!elo nobre Deputado por Matto Grosso, o 
Sr. Luiz Adolpho, 6 uma das provas mais 
patentes. de que o regimen, aáoptado pela 
ConstitUJção, ainda não e praticado, por in
teiro, como nella se contém. 

No regimen imperial se com:prehenderia 
perfeitamente, dada a centralização então ex:· 
istente, que o nobre Deputado, a :proposito de 
um facto como esse, occorrido em Cuyabà, 
interpeHasse o Governo Federal, sobre provi
dencias tomadas e a tomn,r, e so\lre as garan· 
tias que o mesmo Governo estava no cever de 
assegurar a todos os cidadão!.'. Mas no actual 
regimen de descentralização administrativa e 
polltica. não se comprehenoe que S .. Ex. ve
nha lançar sobre o Governo a respon~abili
dade de um facto que o mesmo Go>erno não 
podia prever e não está. na sua esphera de 
acçâo debella.r e previnír. 

Fic.a entendido que "- trans1erencii1 pedhla 
da alludída vet·ba n. 3 tio art. 1 • da lei 

A fetleração deslocou do centro certa ordem 
de fuucções 1JUe são exercida,s pelos orgãos 
que a Constitui(;ão creou para manter o .. elo 
tecler~.ti v o. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 14 +Página 3 de 9 

30 ANNAES DA CAMARA 

Efi'ectivamente, o conflicto havido em 
Ma.tto Grosso desde que o poder publico não 
é uma das pat•tes, conllicto cujos incidentes 
des~onhec~mos, ct1jos dcttL!Iies Ignot·amos,nlí.o 
pod1:1 servir de base iL accusa(;:·IO vehemonte 
que o nobre Deputado la.nçou ao Governo da. 
H.epublica. 

No antigo regimen, quando os presirtentes 
de províncias eram delegados do "0 \'Crno 
central, quando os proprios cllefas de policia. 
eram ue nomeação desse governo, compre
bende-se que por estes laços o governo cen
tral assumisse, de direito e de facto, toda a 
responsabilidade pela ffilmutenção da ordem 
publica e segura.nça in,Uvülual nas diver~ns 
províncias. Hoje. porém, que :1 polida não 
pertence mais á União, que e. justiça foi en
tregue aos Esta<los, quer pa.r·a a formação rlo 
corpo de magistra.dos, quer quanto á. segu
rança. e garantias dadas pelas lei de processo, 
não comprehende o orador que o nobre DI;) pU· 
tado res_ponsabilise o Govemo Federal pelus 
o~c-~rrencias havidas em qualquer pa.~te da. 
UDlao. 

O facto mesmo espectaculoso, como se o.n
nunciou, de um lynchamento hediondo que se 
diz ter revestido o caso que s. Ex. trouxe 
a tribunn. nt"lo e untco na nossa bistoria.. UI· 
timamente deu-se f 1cto identico uo Rio 
Grande do Sul, cercado de circum~tancia.s 
mais lamentu.vei~, e, entretauto, o nobre 
Deputado não se lembrou de vit• á. tribuna 
verberal-o e responsaliza.ro Governo da. União. 
Disse o nobre Deput11.,lo que o povo lynchava. 
um estrangeiro que aggredira o Sr. Sena(\or 
Ponce. : 

O facto occorrido em Matto Grosso é de 
uma. simplicidade que deve calar no espírito 
da Camara. Déu-se um conJiicto,cuja repres
são esta na esphera da acção da justiça local, 
entre um Senador da Republica e um estran
geiro naturalizado, que vdu a morrer. 

E' um ca.so de Codigo Penal. Não se póde 
exigir que o Sr. Presidente da Republica Sl:l 
transform_e _em policia, para prender e p1•o 
cessar cr1mmosos. 

E que relação exi~te entre o facto de natu
reza toda local e os itens do requerimento do 
nobre Deputado 1 

Notou desde logo que entre o discurso por 
S. Ex. proferido e o requerimento apresen
tado, havia natavel differença : na.quelle, fez 
o nobre Deputado vehementes accusaçô3S ao 
Governo que responsabilizou pelo triste acon
~im:::nto que todos lastimam; neste, porém, 
nao a~l_!lde ao facto. Não ha, portanto, traço 
de umao entre o que disse o nobre Deputado 
e:o ~u requerimento. 

E o que tem. o confiicto em que se viu en· 
volvido um Senador da Republica, e do qual 
resultou a morte de ::leu aggressor, com a.s 

g~ru:t~as de vida e pr-opriedade que a Con
su tUtt,:tto assegura a nac10naes e estran"'eirrs~ 
. A põlixiío politica levou o hont•ado "'Depu
tado ít esquecer o regin1en no qur.l 'l'ivemos. 

A prevenção e repressão de crimes são aa,. 
rantid•1 s pelas autorirln,.!es locaes e só 'em 
casos anormaes e por excepçü.o é a União 
chamada., satisfeitos certos req ui:;itos a. in· 
tervit• de uma maneira geral, li!!ando l sua 
garantia á dos Estados. ~ 

Parece deprehender-se dos termos do re
queJ•imento rlo noure Deputado que o Go· 
vcrno de l\Iatto Grosso está completamente 
desarmado, llapa, reprimir os attentarlos á 
propT·iednde e á vida quc-affirmou S. Ex.
siío diarios naquelle Esta.•lo. Entretanto e o 
-prop~io nobre Deputado quem afflrma. q~e a 
pol~c1~ do seu Estado está nas condições de 
reststn'. d~ man~er a ordem e a tranquilll
dade publicas, nu,o necessitando do a.u::ülio da. 
União. 

S:1o estas as razões que tem para não votar 
o r:equerimeuto do nobre Deputado,- verda· 
de1ro reqUl~I'I_mento de opposiçii.o parlamen
ta.~,- renascl!p.ento de pra.tioas incompa.ti· 
'-'ele com o regimen presidencial. (Muito bem 
muUo "bem.) ' 

Ning-uem mais p 1dindo a palavra., é enoer· 
rada a. discus~ão e adiada a. votaçào. 

O Sr. doão de l§lquelra -
Hontem, Sr. Presidente, foi o paíz dolorosa
mente surprebendido com a. dolorosa noticia 
da morte do conselheiro Francisco de Ca.r· 
vulho Soi!-r~s Brandã~, !Jrazileiro que prestou 
relevantiSSlmos serv1ços a sua. pa.tria, já nos 
cargos que occupou na magistratura, já, como 
Deputa.do á então aseembléa provincial do 
Estado de Pernambuco, já como presidente 
das antigas províncias das Alagóas Rio 
Grande do Sul e s. Paulo. e no selo da re
presentação nacional, occupando e honrando 
uma cadeira. neste recinto e no Senado e, 
fi~a~mente, no desempenho do a.lto cal'go de 
Mm1stro. d_e E!>tado _no gabinete Lafayette. 
Esta nobc•a nao pod1a deixar de echoa.r do
l?rosamente no seio da representação na.
ctonal e hontem o fez o íllustre Deputado 
seu _illustre amigo o Sr. Ma.laquiasGonçalves, 
pedmdo que fosse lançado na. a.cta dos nossos 
trabalhoB um voto de pezar pelo luctuoso 
acontecimento. 

Para. os grandes serviços do illustre morto 
não_ basta essa manifestação da representaçã~ 
nacwnal. 

':enho._pois, pedir a V. Ex. que sujeite á 
dehberaç~o da; Camara um requerimento que 
vou env1ar a. Mesa, pedindo que seja. no
meada uma C<>mmissão de tres membros 
para assh;tir aos fuueraes que serão feitos 
no 7• dia do passamento do prante<~odo bra: 
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zileiro, acontecimento que, a par de grande Tocantins : - acct•escante-se identíca. autori• 
magoa, fez nascei' no coração de toctos, que zoção feita em relação á E>trada de Fel'ro de 
tiveram a Yentura. de conhecer ll.S virtudes "L!Jer•a.ba a Coxim, de que é cessianado o Banco 
c doçuras de sua alma, viyissima e perenne União de S. Paulo. 
saudade. (Muito úem ; nwilo bem ,) S<~.1a ,\as sessões, 2 de setembro de l 899.-

O !h•. Pre!!lidente- Em tomp~ op
portuno, submett.erei p requerimento de 
V. Ex. á consideração da Cau. 

ORDE~I DO DIA 

EUas Fausto .- Alvares Rttbilfo. - Oli'!leira 
Braga. 

Nlnguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação, até que ·a re· 
spectiva Commissão tl<:~ parecer sobre a 
emenda o1i'erecida.. 

O Sr. Pre~.idente- Não havendo E' annunclada a 3• discussão do pro,jecto 
numero p~ra se proc&<!er as votações das n. 129, de 18\J\J, autorizando o Poder Exe· 
ma\erias, passa-se á materia em discussão. cutivo a alienar as sobras dos immoveis a.d· 

E' annunciada a discussão unic~ do pro- quirídos para melhoramentos da Estrada de 
jecto n. 1, de 1899, iniciado na Ca mara dos Ferro Central do Bra.zil en!re as estações 
Deputados, autoriza.n<lo 0 P oder E:tecutivo a Centra.l e S. Qiogo, e .P?T conta ào. producto 
admíttlr D. Flora Cerqueira Leite, viuva do des~ a.llenaçao_ adg_umr os predlos nece&· 
Dr. Joaquim Cerqueira Leite, e:s:·de1egado sar1os pare. r;a.hzaçao total do plano appro· 
de hygienee commissa.rio de HygieoA e As· va.do pelo d~creto n . 2.985, de 9 de ma10 
sistenéia. Publica., a. pagar as contribuições de 189!3 • . 
atra~ada8 do montepio do seu finado marido, Ninguem pedindo a. palavra, u encerrada. a 
ao qual o Poder Executivo negou sancção. discus!lào e adiada. a. votaçii.o. 

Ninguem pedindo a palavra, é an~errad&. a E' annunciada a discussio unlca. do pi!. .. 
discussão e adiada a votação, recer n. 16, de 1899, julgu.udo que ao Con· 

gresso Nacional só Cll.be e:ta.minar o ped!llo 
E' a.nnuneiada a discussão do projecto ile credito que lhe seja dirigido pelo Poder 

n. 37 A, de 1898 .• iniciado na. ca.ma.ra.. dos Executivo, de3de que perante eete ou perante 
Deputados, autor1za.ndo o Poder Executtvo a 0 Poder Judlcia.rio baja. o recla.mantc liqui· 
admittir o Dr. ~elchior da Gama lobo, e;x· dado 0 seu éttreito, 
dêlegado de hyg1eoe e actualmente comm1s- . . 
sario de Hygiene e Assistencia. Publica, a . NIDg!;lem ~mdo a pal~_yra, é encerrada. a 
pagar as contribuições a tra&adas de seu dtscussao e ad1ada. a votação. 
montepio, a contar do mez de março de 1895 co:uparecam mais os Srs. Amorim Fi• 
em deante. ao qual o Poder Executivo negou gueira., Pedro Cbermont, Viveiros, Ouedelha 
sancç~o . Mourão, <:unha. Martins, Anizio ·de .Abreu, 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a Thomaz Accioly, Torres Portugal, Udefonso 
discussão e adiada a votação. Lima, Helv-ecio Monte, Fra.nciseo Guriel, Tei· 

xeir a de Sá, AíYouso ·Costa, Malaquia.s Gon• 
E' aununciada. a 3a discussão do projecto çalves, Pedro Pernambuco, Art hur Peixoto, 

n . 122. de 1899, autorizando " Pod•l' Ex· Rodrigues Doria, Milton, Paula. Guimarães, 
ecuti vo a prorogar até 31 de dezembro de Amphílophio, To1entiuo doa Santos, GaJdino 
190! o prazo para a conclusão dos 100 pr i· Loreto, José Mur~inho, Augusto de Vascon· 
meir os k i!ometros da Estrada. de Ferro de cellos, Pereimdos Santos, Erico Coelbo, Leo. 
Catalão a Palmas, de que écessloua.ria a com· nel Loreti, Urbano Marcondes, Mayt·io.k, JoSé 
p<.~.ubia. Estrada de Ferro Alto Tocantins. Bonifacio, Alfredo Pinto, Antonio Zacba.rias, 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta. con- Rodolpho Abreu, Augusto Clementiuo, Oli· 
junctameute em discussão a seguinte veira. Braga, Costa Juuior,Cesario de Freitas, . 

Edmundo da Fonseca, Fl'ancisco Olicerio, O vi· 
E~IENDA 

(Ao projecto n . 122 de 1899) 

dio Abrantes, Xavier do Va.ile,La.menlla Lins, 
Pedro Ferreira, Marçal ·Escobar, Victorino 
Monteiro e Rivada.vie. Corrêa . 

Artigo un\co . onde diz: -fica 0 Poder O Sr. Presidente-:;- Haven~o ~u· 
E xecutivo autoriz~do a . prorogar até 0 dia mero,vae-se proceder á ~otaçao das ~a.er1aa 
31 de dezembrõ de 1901 0 prazo para conelu- co~tan~s t.la. ordem do d1a e das quv foram 
são dos. 100 primeiros kílometros da E~trada I hoJe eucexradas. . . . 
de Ferro de Ca.talão a Palmas, de ine é ces· Po.sto a votos, e reJettl.do o requer1mento do 
sionaria a Companhia Estrado. de r erro Alto Sr. Luiz Adolpho. · 
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O Sr. Luiz .!l..dolpbo (pela onlcm) 
requer verificação da votação. 
Pro~erlendo-so á vedficaç-i'ío reconhece-sa 

terem votado a favor do reriuerimento 12 
srs. Deputados e contra 84. 

O Sa·. Prc.,.ldcntc- Niio ha nu· 
moro. Yao-sc !Jt'oced"r á chnma.·la. 

Procedendo·se á charna~a. vel'i fica-se t~rem· 
se ausentittlo os Srs. Rocha Ca val~ante, Paula. 
Guimarli.es, Amphilopllio, De~leclano de 
Souza Re1·nardes Dias, ~!a.y<mk. Leonel 
Filho,' Antonio Z:~charias, Ovictio .1\brantes e 
Cat'aooiolo. • 

o Sr. President.e- Re,ponderam á 
chamada 109 Srs. Deputados. Vae·se prose
frUir nas v ot~ ções. 

Pvsto de novo a votos o rt>querimento ~~o 
Sr·. Luiz Atlolpho. offcrecido na ~essão de 
ho:1tem, é rejeitado por !JG votos cont1·a 14. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Bar · 
bo.;;a Lima pedindo dispensa. da Commissão de 
Marinha e Guerra, é o referido rt~querimento 
reo,jei taLlo. 

O Sr. Barbo~a. Lima (/>ela o r· 
dsm)-5r. Presidente, desvanece-me,sobre ma.
maneira.,o testemunho tle confianç-a que a. Ca.· 
mara acaba de clar-me iusist inuo para qne eu 
pel'ma.neça na.Commissão de M•:rinhaeGuerra. 
Agradecendo. eu deYo accmtuar que o meu 
pedido de demi!;são não obedece a nem um ar
reba.tamento,filiJO da irrefiexão, si não que o 
apresentei a ·camara dos Deputados. instado 
pela urgencia do conflicto,em qu·e me encontro 
como em um verdadeiro c~so de comciencia, 
de que, peço licença. ci. Camara para dizel·o, 
sou o uni co juiz. 
Apre~entaudo hontem o meu p~ditlo de 

demissão, tive que affil'mar, corno atnrmo 
ainda, que e irretractavel. 

Rogo. pois, a V. Ex. que consulte ó. Casa 
no sentido do me set• dada a clispensa que 
solicitei. 

O S r. Prcsident.c - OSr. Deputado 
Barbosa Lima insiste no seu pedido de ue
missãode me:n'Jro da Commissão de Marinha 
e GUet'ra.. Nessas condições, vou submetter 
novament~ a v ot0s o requerimento do nobre 
Deputado. 

Consultadi\ de novo a Camar ,l, e concedida 
a dispensa pedida . 

O S t·. President.e- Nomeio para 
sub>tituir o Sr. Barbosa Lima, na c(,mtnis
são de Mal'inha c Guerra, o Sr . Albuquerque 
.serejo. 

Vou ~uhmetter a voto~ o requerimento 
npre.o;entado 'pelo SI'. João de Siqueira, pe· 
<1in<lo r. nomeaQão de uma Comrni~~ão tie tres 
membros p;n·a · a~<blir á. mi:<~:l. do con~elheiro 
Som·e:' Br·andiio. 

cs ~enhore~ que approvam o requerimento 
quei.ra.m tevantar·se. (P11u•a.) Foi approvado. 

Nomeio pa.ra. comvorem a Commi.,são os 
St'"· .\lalaquias Gonçalvt-.<1 Ermirio Coutiobo 
e João d e) Siqueir:t. 

Cornparr.nem ainda o.> St·.~ . Jo.<é Avelino, 
João Lope~. Eloy de SOU7..;1, Coelho Lisboa, 
Coelho Cintra, Cornelio da. Fon:;eca, Juvencio 
de Aguiar·, Castt'o Rebello, Tosta., Paula Gui· 
marãcs, Rodrigues Lim:1, Belisar·io de Souza, 
Lamounier Godofredo, Miltta Machado, Alen· 
car Guim;1rães c Flrnilio da Luz. 

Posto a votos, é aprovarlo em 2" discussão 
o seguinte artig<> unico do 

PROJEC1'1) 

O CongreA:o Nacional resolve; 
Artigo nn ico. E' o Poder ExeeutiY<' a. o to· 

riza:lo a. abrir ao Ministerio das Relaç<Jes Ex· 
teriores o credito de 50:000$ no cambio do 27, 
supplement.\r á rubrica 4• co art. 12 da lei 
n . 56•' , tle 31 dezembro de 1898. fazenclo as 
necessaria s ope1 a.çõ~.s e revogadas as d isposi · 
ções em contrario. 

Posto a votos, e approvado em 3" discussão 
e enviado á Commissão de R~t!r.cç,ão , o se
guinte 

PROJECTO 

~. 103 C-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica o GoYerno autoriza<lo a abrir 

os c:reditos Iiecessal'ios para a conclmão do 
la7.areto definitivo de Tamandnré, oo Estado 
de Pernambuco. 

Paragra.pho unico. Esta autorização é con
s iderada permanente até a. i&auguração com· 
pleta do mesmo lazar·eto. 

Art. 2.• Revogam·sc as disposições em 
contrario . 

E' auuuociada a votação do projecto n. J, 
dcl899, iniciado na Ca.marn. dos Deputados, 
auto1·izando o Poder· Executi>o a admittir D. 
Flvra C~rquei.ra Leite, viuva do Dr. Joaquim 
Cerque1rn Le1te, ex-delegado -de Bygiene e 
c'l.ssistencia Publica, a pn.gar as contribuições 
atrazadas tio montepio do seu ftnado marido, 
ao qual o Poder EJtecutivo negou sancção 
(discussão unic:i) • 
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O Sr. Preeidente-Na. fôrma do I E' annuncia.da. a votação do projecto 
art. 37, § 3• da. Constituição, a votação do n. 37 A, de 18~8. iniciado na Cama.ra dos 
project.o n. 1, de 1899, é nominal. Deputados, autorizando o Poder Executivo a. 

Os senhores que a.pprova.rem o projecto e a.dmittir o Dr. Belchior da. Ga.m:!. Lobo ex· 
rejeitarem, por conseguinte, os motivos do delegado de Hygiene e actualmente 'com
veto, dirão SIM; os que reJeita.rsm o prcjec:to, mi~sa.rio de Hygiene e Assistencia Publica., a. 
approva.ndo, por consegumte, as conclusões pagar as contríbuíçõe~ atra.zadas de seu 
do veto, dirão Nlo. montepio, a contar do mez de março de 1895 

Yae·se proceder á. chamada. em dJa.nt~, ao qy.a.l o. Poder Executivo.negou 
Procedendo-se á vota.ção nominal, respo.n· sancçao; dlscu~ao umca.. 

dem ntt?, isto é, não approvam o projecto e 
sustentam o t:eto, os Srs. Albuquerque Sert>jo, 
Amorim Figueira, Pedro Cbermont, Auguato 
Montenegro, Carlos de Novaes, Eoéas Martins, 
Tlíeotonio de Brito, Serzedello Corrêa, Ur
bano Santos, Viveiros, Guedelha Mourão, 
Eduardo de Berrê:lo, Cunha Martins, Anizio 
de Abreu, Ma.reos de Araujo, Pedro Borges, 
Thomaz Accioly, Ilderooso Lim&., João Lopes, 
Marinho do Andrade, Helvecio Monte, Frode· 
rico Borges, Francisco Gurgel, Eloy de Souza, 
Tt•inrl&do, Coelho Lisboa, Ermlrio Coutinho, 
Teireira. de Sa, Affonso Costa, Herculano Ban. 
deira, Malaquias Gonçalves, Barbosa Lima, 
cornello ria. l~oos~ea, Julio de Mello, Ju vencio 
de Aguiar, Pedro Perna.mbuco, Angelo Neto, 
Arthur Peixoto, Rorlrlgues Doria, Milton, 
Ma.nool Caetano, Eugenio Tourillbo, Paula 
Guimarães, Vergne de Abreu, Adalberto Gui· 
ma.ril.es, Tolentlno dos Sa.ntos, Pa.ranhos Mon
tenegro, Pinheiro Junior, José Murtinho, He
redia. de Si, Pereira dos Santos, Leonel Loreti, 
Silva. Castro, Julio Santos. Deocleciano de 
Souza, B~rnardes Dia.s, Urbano Marcondes, 
Campolina., Mayrink, Joã.o Luiz, Carval ho 
Mourão, José Bonifacio, Goncalves Ramos, 
Jacob da Paixão, Antero Botelho, Alfredo 
Pinto, Octa.viano df. Brito, Leonel Filho, Fer
reira P ires, Lamounier Godofredo, Antonio 
Zacharia.s,Rodolpho Abreu, Augusto Clemen
tino, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
Eduardo Pimentel, Oleg:lrio Ma<'iel. Rodolpbo 
Paixão, Padua. Rezende, Lamartine, Alva1es 
Rubiào, Casemiro da Rocha, Dorniogt1es d.J 
Castro, Oliveira Braga, Costa Junior, Elias 
Fausto, Cesario de Freitas, Hermenegildo dA 
11-Ioraes, Leopoldo Jardim, '.l{,avier do Valle, 
Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, Lame. 
oba Lins, Lauro Müller, Francisco Tolentino, 
Pedro Ferreira, Guillon, Marçal Escobar, 
Diogo Fortuna, Victorino Monteiro e Ri vada
-via Corrêa (101) . 

Respondem sim os Sra . Luiz Pomiogues, 
Torres Portugal, João de Siqueira, Erlco Coe· 
lho, Telles de Menez~s. Galeão Carvalhal, 
Francisco Glicerio, Luiz Adolpho e Pa.ula. Ra· 
rnos (9). 

O Sr. Presidente-O veto toi man· 
tido por 101 coatrn 9, Por conseguinte o 
projecto foi re~iiado. 

Cama•a V, V 

O §r. Presidente-Na fôrma. do 
preceito constitucional, vae-se proceder á vo· 
tação nominal. 

Procedendo-se â. votação nominal, respon
riem nao, isto é, approva.m o veto e rejeitam o 
projeeto, os Srs. Albuquerque Serejo, Amo
rim Figueira., Pedro Chermont, Augusto Mon
te negro, C&rlo3 de Novaes, Theo!onio de 
Brito, Serzedello Corrêa, Urbano Santos, 
Viveiros, Guedelha. Mourão, Eduardo de Ber
rêdo, Cunha Martins, Anizio de Abreu, Marcos 
de Araujo, Pedro Borges, Thomaz Accioly, 
llde~onso Lima, João Lopes. Marinho de An· 
!lr~de, Hei vencío Monta, Frederico Borges, 
Francisco Gurgel, Eloy de Souza, Trindade, 
Coelho Lisboa, Ermlcto Coutinho, Herculano 
Bandeira, Coelho Cintra, Malaquias GonQ&.l· 
ves, Barbos\ Lima, Cornelio da. Fon~ca. 
Julio de Mello, Juvencío de Aguiar, Pedro 
Pernambuco, Angelo Neto, Rodrigues Doria., 
Castro Rebello, Milton, Manoel Caetano. Eu
genio Tourinho, Paula. Guimarães, Vergne 
de Abreu, Atla.lberto Guimarães, Rodrigues 
Lima., Tolentioo dos Santos, Pa.ra.nhos Monte
negro, Pinheiro Junior, Heredia de Sa, Beli
!\9.rio de Souza, Pereira dGs santos, Leonel 
Loretí, Silva Castro, Julio Santos, Deocle
ciano de Souza., Berna.rdes Dias, Urbano 
Marcondes, Campolina, Mayrink, João Luiz, 
Carvalho Mourão, José Bonif~1cio, Gonçalves 
R.~mos, Jacob da Pai_xão, Antero Botelho, 
Alfredo Pinto, Octaviano de Brlto, Leonel 
Filho, Ferreira Pires, J.amounier Godofred.o, 
Antonio Zacharias, Rodolpho Abren , Augusto 
Clementinn, Manoel Fulgencio, Lindolpho 
Caetano, Eduardo Pimentel, Olega.rio Maciel, 
Rodolpho Paixão, Padu a Rezende, Lamartine, 
Alvares Rubião, Ca.semiro da Rocha., Domin· 
gues. de Cllstl'o, Oliveira Braga, Costa. Junior, 
Cesa.rio de Freitas, H'.rmenegildo de Moraes, 
Leo_poldo Jardim, Caracciolo, Xa. vier do Valle, 
Alencar Guima.rãcs, Brazilío da Luz, La
manha Lins, Lauro Mi.Hl~r, Francisco Tolen
tino e Pedro Ferreira (96). 

Respondem sil,. , os Srs. Luiz Doming11es, 
Tosta, Erico Coelho, Te!les de Menezes, Ga · 
leão Garvalhal, Bueno de Andrada, Francisco 
Glicerio, · Paula. Ramos, Guillon, Marçal 
Escobar, Diogo For tuna e Rivadavia Cor· 
rêa {12). 

. ......... :i. .. .... 
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O Sr. Prefil i dente- Está finda a 
votação nominal, 

Responderam .1im 12 Srs. Deputados e nllo 
96. 

Foi approva.do o veto por 96 contra 12 
votoa, e, portanto, rejeitado o projecto. 

0 SR. BUENO DE ANDR.~DA-Peçoa palavra 
pela ordem. 

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

O §r. Bueno de Andrada 
(pela oràam)-Sr. President>;, venho declarar 
a V. Ex. que, na occasião em que se pro
<;.edeu ~ vota..ção do projecto n . 156 A, de 
1898, do qU3.l fui autor, não me acha~a neste 
recinto e que, si este facto não se ventlcasse, 
eu teri'a votado contra o vew presidencial. 

E' esta a declaração de voto, que eu dese
java fazer. 

Posto & votos, e approvado em 3• discussão 
e enViado é. Commissão de Redacção o se
gUinte 

PROJEOTO 

N. 129- 1899 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. L• Fica. o Poder Executivo autori

zado a alienar as sobras dos immovei~ adqui
ridos pe.ra melhoramentos da Estrad,a. de Ferro 
Central do Brazil entre as estac~ Centr<~l e 
S. Diogo e, por conta do producto dessa a.lie· 
nação, adquirir os predios necessa.rios para a 
reali;!ação total do plano a:pprovado pelo de· 
ereto n. 2.985, de 9 de maio de 18\JS. 

Art. 2.• Revogii,!Íi·Se as disposições em con· 
trarlo. 

E' approyado em discussão unica o parecer 
n. 16, de 1899, julgando Ql.\e ao Congresso 
N~ioQal só cabe examinar o pedido çle cre· 
dito que lhe í!eja. dirigido pelo Poder Executi. 
vo, dl!sde que, perante este ou perantê Q Po· 
der Judiciario, haja. o reclamante ~iquidado o 
seq dJreito. 

Vão a imprimir as seguintes 
REPACÇÕE~ 

N. 22 E..,... 1899 
Redacç((o final da emenda Sl•bstitutiva do Se· 

!'lado ao projecto n; 22 C, deste armo, que 
autorizlk o Poder Executivo a a./wir ao Minis· 
t~rio da !1Mtiça 8 Nagocios l>lleriores o 

· credito de 2:400$, supplementar á urõa....,.. 
Magistratias em c.lisponibilídade - e o de 
78:453$637, ao Ministerio da Fàz6nda, 
suP.Plementar d verba -&ercieios fimlos. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . . 1. • E' o Poder Executiõ'o autorizado 

a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios 

Interiores o credito de 2 :400$, sup'Plementa.r 
á verba-Magisrrndos em àisponíbilidade
para pngamento do ordenado do juiz Petlro da 
Cuntut Pedrosa no corrente exercício, e o de 
78:453$637 ao Ministerio da Fazenda., supple· 
ment&r á verba-Exercícios findos-pare. pa.· 
gamento dos ordenados que competem &os 
seguintes juizes de direito que rev::rtera.m é. 
disponibilidade: 
Antonio Lopes da. Silva Barros. 
Pla.cido de Pinto Pessoa. ..• ••. .. 
Antonio Frederico Rodrigu es de 

Andra!le . . ·•·o· ........ .... . 
Leopoldino Martins Meira de 

Andrade ...•• .•..•. . .. •. o • • • 

Fernando Eugenio Martins Ri· 
beiro ... ... . .......... . . .. ,. 

Emygdio Westphalen ..• o ••••• , 

Joaquim Ignacio Sil VOJira da 
Motta ............... · ....... . 

Tristã.o Cardoso de Menezes o • , • 

João Pinto de Castro ..••• , .• •• • 
Pedro da Cunha Pedrosa. .• •..•• 

2:832$052 
4:248$252 

8:240$000 

8:240$000 

8 :240$000 
8:240$000 

e:240$000 
5:840$000 
8:240$000 

16:093$333 

Art. 2.• E' igualmente o Porler Executivo 
autori?.ado 11. abrir oa creditos qu& forem 
necessarios para. o pagamf.lnio dos magistrados 
a.posenta,dqs que,por força. do decreto n. 3.31 O, 
de 10 de junho ultimo, reverteram á. disponi
bilidade, bem como &QS que houverem rever· 
tido por sentença.l!onterior a. este decreto, ~lo 
comprellendidos no art. 1•. 

Art. 3. • Revogai'Jl·se as disposições elll 
contrario. 

Sala das Commissi5es, 2 de aetembro de 189B. 
-F. To~entino . -E. MaE(a, -A,·thur Peixoto. 

N. 132 A- 1899 

Rtdacção final do J»'Ojecto n , 1.32 deste lltll'IO, 
que determina que, · na liquidação do tempo 
de serviço para a concessão da meio saldo, 
não seja descontado aqueUe que (8r passado 
no gozo de licença paYa tYatamen to de 
sauàe, nos termos do art. 10 do decreto 
1t . 1.388 o de 21 de fevereiro de 1.891 

O Congresso Nacional decreta : 
A.rt . l. • Na. liqni<lac;ão do t~n,rpo d~ ser

viço para a cOJ!cessão do melo scldo não serã. 
descontadoaquelle que for passado no gQSO 
de licença para tratamento da sande, nos 
termos do ar~. I O do decreto n. L388, de 21 
de fevereiro de 1891. 

Art. 2.• Revogam-se as dispoaiçõeS em 
contrario. 

Sala. das Comm.issões, 2 de setembro ·de 
1899.- F. Tolentirw , - E. l}[aUa.- Arthur 
Peixoto. · · 

Vae a imprimir o seguinte 
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PROJ!!!CTO 

N. 115 A -1899 

Detqrmina q~te a eleiçlla pa.'l'a Dep,~tados e 
para a 1·enovaçlfo dO terço i!a Serudo seja 
etrectuada no ultimo dm'lingo d8 de:embro 
ào a!'rtO d~ ultima sessao tle caqa legisla
tura dl) Congresso Nacional, cam pa1·eC61' e 
emendas da Commissao de Oartstituiçélo, 
Legislarão e l?,'stiça, 

A com missão de COnstituição, Legisla.ç!o e 
Jnstiçn consideradigno de acoeítaçãoo motivo 
qu~ inspiz:ou o proje<ito n. 115, do corl'ante 
ª'nqo. oiferecido pelo iHllllt'e Dep4tado Sr, Nilo 
Pecanha.. · . 

O a Jiamento para o ultimo domingo de de· 
zembro das eleições rederaes de Deputados e 
renovaÇão do terço do Senedo, jnstifica.·se 
pela detiiciencia. do tempo que ~acorrerá do 
encerramento das sessões do Congresso Na· 
cional ao dia 3 de 'dezembro designado pela 
lei n. 380, de 22 de agosto de 1896.. 

Outras providencias, porém, aliás ~ppliça· 
veis sómente a dous Estados, fazem,se sentir 
e a Commissio reuniu·asnasemendas a.dea.nte 
meneionadas. · · 

A trana!ere11ei<1 da. oapit41 dq J!i~~o de 
Minas Gere.es de Ouro Preto 1!<1<~ ~ello lifl
rizonte implica. a alteração do 1• districto 
com 1:' sul'- $éde naquel)A, l~gandsria eidade ; 
~. ~m profl,l~ds. moiiiftca.çã:o ~o decreto n~ l&3, 
d~ ~ de agosto de 1893, que establ!!ere~ as 
circumscripções eleitoraes nos Es~dos d~ 
U.n!io, (lhegar·se·ba. a am resultado satista
ctorio e de II.CCOrdo com a. lei eleitor-al. Bast<1 
dar ao 8• distriçf,.g, ao qual per~nce flello 
Horízonte, !I! aategotia. de ·primeiro e cJesll)em
\lr~ des~. incorpo~udq eoqu~U!l . os muni· 
cipics de Alvinopôli!! e S&nta. l3~rba~, qu~ 
accr.esc.eram á esta.tstica do eleitorado IISSÍ!ll 
cqiistit\J.ido par!!- e!!lgé ·qy11tro (leput.ados. 

E' convf!n.ielite v.i44a, determinar * sé:l~ do 
1 o districto, desd,e que a e~~opital de Mil!it-51 
embora provisoril!-!i:tente e ~tten~l! l!-S sua,s 
condições especis,es de a-dministração, p~o ~ 
na ~çtualidade um mlloicipio subord,ina.~ ao 
~g~Jllen 81\top.omo exercido p()r Pll1 C()l'p() de, 
llh~rante, cujo ch~fe sert~~o Q pre!!i~ent!l dl} 
juu~a a:uuranora. nos termos da lei n, 35, de 
2p ae jã!leiro de 181)2, · · 

Ficará, vortaqto, a !lidade de Sab~r4 tr;l,Dl!· 
!toriamente ~mq ~éde do 1• !}istric~. · 

N() ~tado do Ri\1 de Jf\neirq veri~·sa 
~ ~e..'!P,la circn~st:l.ncia. o mu~icipil) de 
Petrqpot!s = lega.lmen~ orga.niz_adº .,.. per· 
tence ao 4• districto; ~ natural ~ lQgíco q\l!J, 
pelo proprio espírito d~ te~ çiW-d!' n. 35, es~a 
distr~cto ~nba çategori!lr de primeiro co~ a 
sua séde .na · capl~l dp ~~o ~ ®IJl o 4i• 
1'~*> de el~er ~u.~o d~pa,~QS. 

Em vista do exposto a Com missão propõe 
que conjunctllorn!lnte co~ o :projacto n. 115 
sejam a.pprovada.s lloll seguintes emendas a.d~ 
diti.vaa: 

Art. O 8~ districto fedel'a1 do Estado de 
Minas Geraes e o 4° dístr-iato federal do Esta
do do Rio de Janeiro »assarão à e&tegoria de 
prlmeivos e a. dar q uàtro deputados nae ter .. 
mos ·do § 2• do art. 36, da. lei n. 35 de 26 da 
janeiro d.e 1892. 

§ · Ao !• districto de Minas Oer~es ,S!lrjo 
incorpot•aàos os ~uni~ipios de Sl!.Jita. ~rba.1>e, 
e Atvtnopolis desmembrados do aetua1 ! • di 
strlcw, que ~rã. á. categoria. de oíta.vo, do 
mesmo moaq qge o &!ltna.! l • <U~~ri!lto do Es
tadQ <\O Rio á. ca.tegorir, d,t~ quarto. 

§ Emquanto não for orga.nizada a mqni· 
cipalidade na. ca.pita.l do Estado de Minas, as 
eleições serã:o apuradas pela. respectiva junta 
com séde em Sa.baFá.. · 

§ /'> t;édEl 4o 1• distlli~ttl do Estado do Rio 
d\l Ji~!Jleiro §!ll'~ a. ~)idade de Petropo}i$. 

Sala das Commissõee, 29 de agosto de 
1899.-Mal"lins ~unior, presidente. :-- Gale~ 
OarwJlha& • .;...,. ll'meu M'achado. - X. da Sil· 
'lXlira.~Rivadavia Corrêa, rela.tor. 

N. 115 - 1&99 

O Congresso Naeiorta1 decreta: 
Ar~ . J .• ~ el~ição para. ti.eputados ~ ]l~r~ a 

re#ovação dQ t!lJW do ~PMQ eft'ectna.r·®
ba no ultimo domipg~ d~:J de~eQlbfo d9 a.nQ.~ 
da ultima sessão de ca.11a leg~la.tura do Cçn· 
gresso Nacional. -

Ã.rt. 2.• Revogam-se as disposjç~~ llm 
contr-ario. · 

Sa la das sessões, 19 de a.gosto de 1899.
- Nilo Peçanha,~J(a-oier dtf Si~VI!ir~.~l!a~ro 
Müller .- Serzedello Gorr~a.. - Edua1'<lo p j,. 
me~te!, _. Barbosa Limá . 

Fora.m aprese!!tad~s ~e. !essã.o de 2 de IY3• 
t embro de 1899, ;;.c projecto_ n. 133, de 189~, 
fi:ta.ndo & despeza. do Mínisterio da. Via.çã.o, as 
seguintes 

EMKNI>AS 

Accrescente·se onde convier: 
Art. E' o Governo autoris~do, na vigenç!a. 

desta. lei, a. contraeta.!' a. conclusão elos tral!a.· 
lhos do prolongamento da. ferro-via centra.l de 
P~l'p.ambuco a.té a cidade de Pesqueira, sob as 
seguintes oondicões : 

a) t'a.zer csssio dos materia.eiJ e obr<~s, que 
porventura exista.m ao longo da linb~ avs 
arrendatl.rios, a fim de 1>6re.!p. ~lllPflli~dos pas 
obra.s do proloD~!lWi · 
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b) entrar em accordo com os a,rrendatorios, 
poden•io reduzir de quotas de arrendamento 
até 50 •{.,por prazo de 15 a,nnos, pa.ra. o tl.m 
de ser esse prolongamento desde jã. realizado 
por conta dos referidos emprezarios; 

c) ficarem todas as obras executadas, nos 
termos desta lei, pertencendo á União como 
partes integrantes da ferro-via central, para. 
todos os atreitos do contracto de 12 de abril 
de 1898. 

Sa.la das sessões, 2 de setembro de 1899.
Coelko Ci~tCra.-Barbosa L ima , 

Ao a.rt. 7• § 11, n. 9 ; Accrescente-se na. 
á.dministração do Paraná um contador. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1899.
Çalogeras . 

Ao art. 1•, n. 13:-Accrescente-se: 
Rest!lbeleça·se a quantia. de 250:000$, de que 

!oi reduzida a. verba. para. materiaL de trans~ 
porte e sobresalentes, para ser applicada. 8. 
acquisição de wagons de typo especial para 
transporte de minarias de pequeno valor. 

'Sala das sessões, 2 de setembro de rsg9.
Go,lçaZves Ramos. 

Ao art. I•, n. ô (Correios- Minas): 
Substitua.-se pelo seguinte: Pessoal das Sub

AdminiStrações, sendo elevados os da Cam· 
panha e de Ubera.ba. á categoria de 3• classe 
(art. 305 do decreto n. 2.230, de lO de feve:. 
r eiro de 1896) 67:537$500. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1899.
Leonel FilkiJ.-Lamartine.- Padua Rezende. 
-Rodolpho Patxl!o.- Octa'!liano de Brito.
CampoUna. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo autorieado a appli· 

ca.r, por espaço de cinco annos, no servico 
de abastecimento de agua. á Capital Federa.!, 
a renda liquida resultante da cobrança das 
taxas de pennas de agui1. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1899.
Heredia de Sã. 

Ao a.rt. 7", § 11, n. 3 (Administração de 
S. Paulo): 

Accrescente·se : 
Vm &judante de porteiro. 
Sala das sessões, 2 de setembro de 1899. 

- Calogeras , 

Art. 7. • (Correios): 
a) - Supprima-se o § 1 o. 
1>) - Supprima·se o ~ 2•. 

c )- Substitua-se o § 4• pelo seguinto: 
Os proo~ssos dos concursos para ama· 

nueoses e praticantes das Administru.ções 
deverão aer approva.dos pela Diractcria Ge· 
ral, como as nomeações desse pessoal, que se· 
rão feitas pelos administradores. 

d )- Supprima-se do§ 6• os ns. 3• e4•. 
e) - Ao n . 5 do § 6•, acct•escentem·se as se

guintes palavr--..s : 
Dentro do credito annua.lmente distri

buído . 
f)-Ao n. 5 elo § 7•, accrescente-se o se

guinte: 
Ou por ter incorrido em pena. disci

plinar. 

g)-Supprima-se o §lO; 
71)-§ ll. Mantenha-se a proposta do Go· 

verno. 
i)-§ 12. Substitua-se o final do paragrapho 

pelo seguinte : 

E de 10 di;u; o prato para apresentação de 
recurso. 

j)-§ 13. Accrescente-se depois da palavra 
suspensã.o a de - remoção. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1899.
Padua Re:encle. 

O 8r. Presidente-Esgotadas as 
matarias da ordem do dia, designo para 
segunda-feira, 4 do corrente, a seguinte 
ordem do dia: 

I" parte, a.té 2 horas, ou antes : 
Discussão unica das emendas do Senado 

aos projectos ns. 14 B e 14 C, de 1899, da ca,. 
mara. dos Deputados, que fixa. as forças de 
t erra p;~ra o exercício de 1900; 

2·' discussão do projecto n. 142, de ISW, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocies Interiores o 
credito de 27:000$, sup,tementar á. rubrica 
37-Corpo de Bombeiros-do art. ZO d& lei 
n . 560, de 31 de dezembro de 1898 ; 

.1• discussão do projecto n. 106 A, de 1899, 
restabelecendo a Alfandega de Porto Alegre, 
no Estado do Rio Gr!l.nde do Sul, auppr!mida 
por decreto n. 2.87.1, de 31 de dezembro de 
1897, e autoriza o Poder Exeautivo a abrir, 
para esse fim , os necessarios credltos; 

2• discussão do projecto n. 143, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir aoMi
nisterio da. Fazenda o credito"de2.974.428$112 
para paga.mento de credores -por exere\cios 
findos, de accordo com o § 2• do a.rt. 31 da. 
lei n . 490, de 16 de dezembro de 1898 ; 

Discussão unica do projecto n. 139, de 
1899, autorizando o Governo & conceder um 
anno de licença., com o respeativo ordenado, 
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ao I• official da Administração uos Correios 
de Pernambuco, Josino Barroso de Mello ; 

2' parte, às 2 horas, ou antes: 
2' discussão do projecto n. 110. de 1899, 

orçando a Receita Geral da Republíca, para 
o exercicio de 1900; com o parecer sobre as 
emendas offerecídas em 2• discussão. 

Levanta-se a sessãoás2 horas e 30 minutos 
tle. tarde. 

-126' SESSÃO EM: 4 DE SETEMBRO DE !899 

Presidencia do~ Srs. Vaz rle l!fello (Presi· 
dente), JuUo de 11:feU? (2• Vice-P;oesidente), 
Carlos de Noooes (:t• Secre:ario) e Vaz de 
MeUo (Presideme) 

Ao meío-día. procede·se à chamada, á. qual 
respondem os srs. v~z de Mello, Carlos de 
Novaes, Heredia de Sá, Angelo Neto, Eugenio 
Tourinho, Amorim Figueira, Enéas Martins, 
Tbeotonio de Brito, Serzedello Ccl'!'êa, Gue
delha Mourão, Eduardo de Berrado, Marcos 
de Araujo, Pedro Borges, Torres Portugal, 
lldefonso Lima, Francisco Sá, Marinho de An
drade, Helvecio Monte, Frederico Borges, Au
gusto Severo, Francisco Gurgel, Teixeira de 
Sá, Affom:o Costa., HercuhLno Bandeira, Ju
vencio de Aguiar, Pedro Pernambuco, Neiva., 
Manoel Caetano, Tolentino dos Santos, Para
nhos Montenegro, Pinheiro Juniot•, Alcindo 
Guanabara, Fonseca Portella, Nilo Façanha, 
Silva Castro, Rangel Pestana, João Luiz, 
Gonçalves Ramos, Octaviano de Brito, Leonel 
Filho, Ferreira. Pires, Rodolpho Abreu, Ma
noel Fulgencio, Lindo! pho Caetano, Eduardo 
Pimentel, Ol~_gario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Ls.me.rtine, Galeão carvalhal, Cesemiro da 
Rocha, Costa Junior. Bueno de Andrada., Elias 
Fausto, Hermenegildo de Moraes, Luiz Adol
pho, Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira., Diogo Fortuna, Apparicio Mariense, 
Rindavia Corrêa, Pinto da Rocha. e Vespa
siano de Albuquerque. 

Abre se a sassão. 
Deixam de comparecer, com causa partici· 

pada, os Srs, Urbano Santos, Silva. Mariz, 
Carlos Maraellino, Pedro Chet'mont, Ma.tta 
Bacellar, Luiz Domingues, Rodrigues Fer
nandes, Elias Martins, José Peregrino, José 
Mariano, João Vieira, Pereira de Lyra., Mar
tins Junior, Araujo Góes, Olympio Campos, 
Jayme Villas Bõa.s, Seabra, Fra!lcisco Sodré, 
Jeronymo Monteiro, Torqua.to Moreira, Beli
s3.rio de Souza., Pereira dos Santos, Ernesto 
Brazilio, Barro~ Franoo Junior, carva.lbo 

Mourão, Monteiro de Barros, Ildo!onso Alvim' 
Henrique Vaz, Francisco Veiga, Al'va.ro Bo
telho, Theotonio de Magalhães, Matta Ma.· 
cbado, Nogueira. Junior, Moreira do. Silva, 
Luiz Flacquer, Alvares Rubião, Domingues 
de Castro, Dino Bue!Io, Gustavo Oodoy, 
Adolpho Gordo, Lucas de Barros, Alfredo 
Ellis, Paulino Carlos, Arthur Diederichsen, 
Rodolpbo Miranda., Leopoldo Jardim, Mello 
Rego, Plinio Casado, Guillon, Possidonio da. 
Cunha, Aureliano Barbosa, Py Crespo, Cas
siano do Nasciment,o e Azevedo Sodrê, 

E eem causa os Srs. Si! veria Nery, Albu
querque Serejo, Viveiros, Henrique .Vallada· 
res, Appollonio Zenaydes, Joã.o de Siqueira, 
Arthur Peixoto, Geminiano Brazíl, Arroxel
las Galvão, Felisbello Freire, Aristides de 
Queiroz, Eduardo Ramos, Ga.ldino Loreto, 
Raul Barroso, Sá. Freire, Alves deBritv, Leo• 
nel Loreti, Agostinho Vida!, Deocleciano de 
Souza, José Bonifà.cio, Jacob da Paixão, Au· 
guato Clementino, Telles de Menezes, Arthur 
Torres, Cesario de Freitas, Caracciolo, La
menha Lins, Brazilio da. Luz e Campos Car
.tier. 

E' lida e sem debate a.pprovada a acta da. 
seseão antecedente. 

O Sr. Luiz Adolpbo (pela ordtím) 
-Sr. Presidente, peço a V. Ex. que con
sulte a casa si me concede uma urgencia afim 
de tratar de negocias de Matto Grosso. 

O Sr. Presidente- Declam não 
poder submetter o requerimento do nobre 
Deputado á. votação, por não haver ainda. 
numero para que esta tenha. loga.r. 

o Sr. Lui!Z Adolpho- .sr. Pre
sidente, o art. 71 do Regimento diz que o 
requerimento póde ser votado com o numero 
de Deputados que se acharem presentes. 

O Sr. Presidente- Na fórma do 
Regimento, não posso submetter a -votos o 
requerimento de V. Ex. 

O Sr. Luiz Adolpho (pela ordem) 
-Parece-me que o art. 73 do Regimento, 
2• parte, diz que a votação da urgeneia se 
fa.rà pela. maioria de Deputados pre~entes. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

São successivamente sem debate encerra
das em discussão unica as emendas do Senado 
aos projectos ns. 14. B e 14. C, de 1899, da. 
Camara. dos Deputados, que fixa. as forças de 
terra pa.ra. o exercício de 1900; ficando adiada 
a votação. 
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E' sem deba.té en~errado. om 2• dlscui!S§o o 
l\rt\go UnltlO do projeeto il_. 142, de ,1899, RU· 
torlz&ndo o Pod~r EtecutJvo a. nbr1r ao Mi· 
nisterlo da Justiça e Negocios lnterloroe o 
crédito de 27~000$, supplementar à. rubrica 
37--dorpo de Bombeiros-do ~rt . 2• da lef 
rt. 560, de 3! de dez~mbro de iSIIB. 

E' atiiiú!lciadti. a 1• discusslto do projecto 
n. 100 A, de 1899, restabelecendo a. Alfart
deíta dé Pórto Alegre,no Estado do R.lo Grn.n
de do Sul , suppriniida por d~.~ereto n . 2·871, 
de 31 de dezembro de 1897, e autoriza o 
Poder Executivo a abrir, ptira essa 11m, os 
necessa.rios creditos. 

Nitiguem pedindo a. palavra, é encer•oada. a 
diScussii.o e adiada. a votação. 
· E' · annunciada a 2• discussão do projecto 
D• 143, de 181Xl, autorizàndo o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Fazenda. (I 

credito de 2.974:428$112 para pagamento de 
credores, por exercicloaftndos,de a<'.cordo com 
o§ 2" do art. 31, da lei n. 490, de IB de de
iembro de 189B. 

Entra. em discussão o art. 1•. 
Vem a. Mesa e lide., apoiada. e posta con· 

lunctamente em d!soussão a. seguinte 

EMENDA. 

Ao pl"ojecto n . Ü.3, ri.o 1899 

Acerescente-se: 4:433$333 para pagamento 
ao major Jose Lourenço da. Silva Milanez, da 
divida relativa a quota.;, j á. liquidada no 
Thesouro Federal,' e que cahiu em exercíciO! 
ftndos, conforme aviso do M!nisterio da
Guerra. par& o da- Fazenda, n. 325, de 9 de 
Junho do conelite anno. 
. Sala tias seii!Õés, 4 de setembro de 1899 . -
AugurnJ Se~ro. 

o @t-. l'Weiva-sr. Presidente, V. Ex., 
qüé me éo!lhece jà. ha. mais de Ulllluatro, 
sabe que procuro ser constantemente e.m•vel, 
pri~pa.lmente para com os meus illustres 
oollega~~, e que; quando desagrado a alguem, 
o peza.r que esse a.lgu.e:rn tem por ter soft'rido 
-um desagrado da. minha parte é cem certeza 

.. inferior áquelle que sinto em lhe ter des
agradado. 

ó SR., BUENo DE ANDRADE- v, Eí, nunca 
consegue dlll!agraàar a collega aJgum. 

O Sn. NEIVA- A!i'radecéndo a amabilidade 
. t1o hontado Deputado por S. Paulo, que acaba 
'il& · à.istingu1Nl1e com o seu aparte, insisto 
1m declarar_ que ê com peMr que po8so des· 

· ~ar, tanto mais qna.Dto, si contrario a 
ot~intão de qualquet collega, faço-ti por con-

vl~~lio, nüo tendo out1•o Intuito slnilo o do 
contlnU111' nm sendo. que tracei, n, rle ser franco 
e sincero. 

Sei que esta. questiio de c~edito, em regra, 
tem se1•vido para dar largueza. àos debates 
políticos, não_ ;;ando poucas as vezes Gm que 
os ora.dore! discutem até política estra.ngeira, 
esquecendo :»r completo a mataria. do cre
dito ps.ra cujá discussão se inscreveram. 

Isto é uma verda.Qe testemunhada por todos 
Oil que teem acompanhado os debates. 

Sr. Presideute, eu que me esquivo o mais 
possível de entrar na discussão de assumptos 
estrictamente políticos, esforco-me,entreta.nto, 
por êxa.minar os creditas para. ver o que ha. 
oelles, couce!'nente á.queltes que me consti
tuíram símultanea.mente representante da. 
União e representante dos seus legitimoa in
teresses; é lii!Sim que encontrei entre os 
credites pedidos pelo Ministerio do ln_terior 
um:~ verba. rele.tiva. a. um dos illustres lentes 
da. Academia. de Medicina do meu Estado, 
verba que sei que lhe diz respeito, vindo, en
treta.nto, no cretllto pedido, sob urn nome 
errado. 

ore.. eu que me esforço por cumprir o meu 
dever, não posso conformar-me com a idéa 
de que o meu esttma.vel conterraneo venha a 
ser prejudicado por occasiíio de ser votado o 
credLto, desde que o seu nome está errado. 

Trata-se do lente substituto da. Academia. 
de Medicina da B$-hia, Dr. Ígn&cio _Monteiro 
de Almeida. Gouvê&, cujo nome vein errado 
no pedido de credito ora em discussão, em 
que elle vem figurando como ch&ml\>ndo·sé 
Ignacio Ma.rtins de Almeida Gou vêa. 

Faco é8ta. reetifl~o porque sei quanto o 
fisco se prevalece destes pequenos enganos 
para obstãr o pagament-O de qua.lquéi' verba, 
não t9ndo os mesmos escrupulos quando se 
trata. de receber, -como a.ea.ba. de dizer o 
illusti'e DGputado por S. Paulo. 

Desej &va; Sr. Presidenta, e jniltaniente 
neste momento vejo em !rente a mim dolll! · 
Deputados eompetentissirnos neste iL<súmpto, 
um ex•Mini~tro da Fal!enda e outro muito 
poSBivel Ministro da Fazenda, que ss:. EE:t. 
me esclarecessem com nma. explicação . 

Eu eata.va convencido, mas, acabo d~ saber 
que seria. o caso de formttlar li. eiilêiula para 
evitar estes enganos e lastiJ:il&rei si pvr 
a(lalld ou..tros engânós, como e póSSivel, appã.• 
t ecerem &hí no projecto, Felítmente, na.qo. 
encontrei relath'amenié ao Miniaterio· da. 
Guerra, 9ilde se trata.vs. de !.inportan1e e 
justo pagii.Di.éntõ a outrõ. 

úra, desde que não prejQ.díca a. ma.rcb~ 
deste prójecto, pelo qtial tanto me interesso, 
porque filtlll'am nelle, entre óutr~s •. !>pera· 
rios que ha ~inco annos teem JJre1to que 
lhes e reconhecido pelo Govéi'nó, ~u vacUlaria . . 
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receloso de que o projooto por isso fosao de· 
morado. 

Desde, porém, que, pela emanda qu~-lhe 
foi apresentada, tem o projecto de voltar á 
Commissão, apresentarei a minha emenda, 
determinando o nome do i!lustre eidadão que 
tem direito a. seus vencimentos, em substi
tuiç1Lo. 

Si por acaso as coml?etencias do Thesouro 
entenderem que isto e uma. exquisitico mi
nha.. ellas que censurem a seu bel-prazer, 
porque eu vou continuando no meu sys
t ema de defender os interesses da minha 
terra e dos meus committentes, como entendo 
e poss9. 

Neste sentido, vou mandar á Mesa a 
emende,, tanto mais quanto aca.bo de saber 
por pessoas compgtentes, que me a.ssist~ este 
direito, 

Assim, não só este meu contsrra.nco como 
outros não ficarão tantos annos privados da 
percepção do seu dinheiro, que aliás é uma 
quantia pequena, mas que lhes é devida. 

Vem ti Mesa., é lida, apoiada e posta con
.Juncta.mento em discussão a seguinte 

EMENDA. 

Ao pt'ojecto n. 1.431 de 1899 

. Corrija·s:é, na parte rel&tiva aos e:rercieios 
findos, do Min!sterio do Interior, o nome do 
credor Dr. Ignacio Monteiro de Almeida. 
Gouvêa, lente substituto da Academia de 
Medicina. da Bahia, que a.hi figura como Mar
tins em vez de Monteiro. 

Sala 'das sessões, 4 de setembro de 1899.
NeiM. 

Ninguem mais pedindo a palavra., é encer
rada a discussão e adiada. a. votação até que 
a respectiva commissão dê pal'e"el' eobre as 
emenda-s oíferecidas. 

E'- annUnéia.da. a. discussâo unica. do pro
jecto n. 139, de 1899, autorizando o Governo 
a conceder um anno de licença, com o respe
ctivo ordenado, ao. I• oflicia.l da Administra
ção dos Correios de Pernambuco Josino Bar
roso de Mello. 

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

Comparecem mais os Srs. Julio de Mello, 
Aug:usto Montenegró, Cunha Martins, Tava
res de Lyra., Eloy de Snnza,, Trindade, Ma.la
quia.s Gonçalves, Barbosa. Lima, Rocha ca-

-vs.lcaote, Euclides Malta, Rodrignes Daria, 
Milton, Tosta., Amphilophio, Leovigildo Fil
gueiras, Rodrigues Lima', Ma.rcolino Moura, 
Osc11.r Godoy, Julio Santos, Berna.rdea Dias, 

Mayrink, Calogera.s, Antero Botelho, Alfredo 
Pinto, Antonio Zachariss, Cuportino do Si
queira, Padua Rezende, Alves de Castro, 
Alencar Guimarães, Lauro Müller1 Fran· 
eisoo Alencastro e Victorino Montêiro. 

O Sr. Premldent.e- Antes de pas
sar li. 2• parte da ordem do di:1, {levo declarar 
á Cama.ra. que se acha. sobre a Mesa o pro
jacto que fixa. a despeza do Ministerio da. 
Fazenda, para. tsoo , pat'a receber emendas; 
princ!pianllo de hoje a. ser contado o prazo 
do cinco dias, con!orme determina o Regi
mento. 

O Sr. Luiz Adolpho(par'tt negaMo 
urgente) pede que _seja consultada a. Câêa si 
concede urgencia para tratar de negocies de 
Mattc Grosso. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Luiz 
Adolpho, votam a favor do mesmo 25 Srs. 
Deputados. 

O Sr. Pre8idente-Orequerimento 
foi rejeitado. Estão presentes 95 Sl's. Depu
t&.doi e o requerimento obteve apenas 26 
votos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a 2• discmssiio do projecto 
n. IlO, de 1899, orçando a Receita Geral da 
Republica, para o exercido de 1900, com o 
parecer sobre as emendas ofi'erecidas em 
2• discussão. 

() Sr. Ne~va- Sr. Presidente, uma 
preliminar á pi'eliDlinal', A COmmi>\São pre· 
cedeu as 79 emendas de uma prlilitni!iar, re
lativa ás emendas concernentes ao imposto 
sobre taritàs. 

Eu desE;ja.va sa.ber Si essa preíim1nar e pli.:I'a 
occasião da votação, dapois de éncerrád& a 
discussão do orçámento, ou si ella. deve ser 
submettida a votos, antes de encêtada a 
mesma discussão. 

0 SR, RODOLPil':J PAIXÃO dã. um aparte. 
O Sii.. Al;1GusTo MoNTENEGao~Na. occásiâo 

da votação. 
O Sii.. N:e:rvA.-Jâ. ve V. Ex:. que os deus 

a-partes com que acabo de ser honrado pro
vãm a vantagem da. questão - de ordem que 
levanto. 

Os dons distinctos collegas o-pinam de modo 
diverso ; um pensando que a medida deve 
ser votada ailtes de começa.r o debate, e o 
outro entendendo-que deve ser votada. depois 
de encerrado o debate. 

Eu ina inclino á opinião daquelles; porque 
o que devemos_ desejar, aquelles que são cicisb!l 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 2510512015 14:14. Página 4 de 67 

J.NNAEB DA CAMA.ltA 

d& boa. marcha dos negocies desta. Casa, a.tô 
da. eoonomia. de tempo, é que se dedda. a 
preliminar, porque si a Cama.ra. ent.mder 
que todas as emendas relativas á. tarifa de· 
vem ser diwutidas por occasilio do orça
mento, poupar·se-ha. grande tempo á. ca.
mara. e :llca.rá o debate limitado a. penas ás 
emendas qne não eão relntivas âs t11rifas e 
que seja dita a. verdade, até são em menor 
numero. · 

.Assim, a.deantava-Ee o tempo e :doava e. 
questão dat tarifas para occasião opportuna. e 
até, com a. minha. costumada. franqueza, não 
vacillo em decla.rar que sou daquelles que 
entendem que essas questões de tarifas devem 

.ser v~mti.l&das por occasião cla discussão do 
projecto que j á. se acha bastante :1.deanta.do, 
gra~as é. digna Commissão. 

Levantando essa duvida pat•a meu esclare
cimento, porque nesta Ca...ea não tenho outro 
deBejo sinão de elucidar-me, de aprender, 
appeJio para a. opinião de V. Ex., conven
cid"o de que, assim fazendo tal como exponho, 
set·á muito maia vantajoso à boa ordem para. 
o encerramento, quanto antes, do debate do 
orçamento. 

Julgo, pois, que não se deve discutir só, 
não ; mas votar, em primeiro logar, a preli
minar. E' est.'\ a. questão da. ordem que le· 
vanto para ser resolvida por S. Ex. com o 
crl.terio e justeza. coro que sabe resolver essas 
questões. 

(Maito bem, muito "bem.) 

o Sr. Prelilden-te- Desde que foi 
recebido o projecto que orça. a receita., pela 
Mesa, com as ~meodas :relativas à questão 
de tarifas, a Mesa não se julga. com autori· 
dade para. submetter agora á a.pprovação da. 
C&mara, a. preliminar . Entende que devem 
entrar em oiscussii.o as emendas, referentes 
âquelle 'PrOjecto, e por occasião da votaçii.o 
entãosubmetter prêviamente á. Yotação da. 
camara. a preliminar leva.ntacla. pela Com
missão, 

O l§r. Lul.z Adolpho (pekt ot-dem) 
-Sr. Presidente, tendo V. Ex. r asol'l"ido a 
duvida suscitada pelo illustre collega peJa 
Bahia, seja-me licito t&mbem pérguntar a 
V. Ex. si o Governo já. mandou os relatorios 
da. Fazenda e Viação. cujos projectos de lei 
estão em ordem do dia. pa.ra o estudo da 
casa.. 
. Desejava. tambem que V. Ex . me infor

masse si o yrojeoto da Receita. póde entrar 
em discussao sem haver o Governo minis
trado a esta Camara. o relatorio concernente 
á. arrecadação das r endas . 
. -0 SR. GALEii.o CARVIWHAL-Apoiado, ten
ciotu~va. fa~er a meslria reclama~. 

O SR. Lurz ADoLPno-E' nmn. preliminar 
que desejo ver reHOlvida. a.n~s da. dis
cussão. 

O Sr. Presldente-~ão me cousta. 
que tenham sido remettidos os rela.torios. 

Comparecem ainda. os Srs .Luiz Domlngur.s, 
Anizío de Abreu, Tllomaz Accioly. Jose Avc
lino, Joio Lopaa, Coelllo LisboD, lrmlrio COU· 
tinho, Coelho Cintra, Cornelio da Fons~e..'t, 
Moreira Alves, Castro Reb~llo, Paula Qui· 
marães, V'i!rgne de Abreu, João Dantas Fi· 
lho, Adalberto Quimarãe3 , Dionysio Cer• 
queira, José Murt inho, X.a.vier da, Silveira, 
Irineu Machado, Timotheo da. Costa, Augusto 
de Vasconcellos, Erico CoellJo, Urbano Mar· 
condes, Paulino de Sou-za Junior, Ca.mpolio!S, 
Almeida. úomes, L&mounier Godofredo, Oli
veira Braga; Edmundo da Fonseca, Cincina.to 
Braga, Francisco Glycerio, Ovidio A brantes, 
Xavier do Va.lle, Leoncio Corrêa e Marçal 
Escobar. 

O S~·. Pre&ident.e - ContiDÚ!to a 
2• discussão do p rojeeto n. 1!0, de 1899, cr
ça.ndo a Receito. Ge1·al para 1900. 

O Sr. Luiz Adolpbo (pel:! ar
dem)(·)-V. Ex. permitta-meque, -pelaordem 
eu ainda !aç:~. algumas considerações. 

Estão publicados e distribuidc~ os r elatorios 
dos Ministerios da Guerra, Marinba. e .Exte
rior ; entretanto, os orçamentos relativos a 
~sas pastas a. inda se aebam em estudos na 
Commissão de Orçamento. 

Esta. commissão entendeu que devia man
dar para a. discussão justamente os. pareceres 
sobre orçamectos relativos a relatorios que 
ainda não estão confeccionadcs. 

Nestas condições, a. Co.me.ra. não tem ele
mentos suf:Hcientes·de estudo; preciso saber, 
por exemplo, para. estudar devidamente a. 
Receita., a. quanto mor, ta. a arreea.d.açi o rela
\iva. do nnno p;~ssado. 

Essa informação só me pófje ser fornecida, 
com clarez.a e minucíosidade, por meio do re
lataria e não por dados concernentes a uma. 
pequena. fracção d,o exercício passado, tanto 
mais quando o Governo, tendo a lei de meios 
em tempo, só no setimo mez <lo e-xercício, eo~ 
meç<iu :> fs.zer a regulamentação para pOder 
ser o1fectuada a arrecadação dos novos im
postos. 

Assim, sem os dados necessarios que o Go
verno e, pela Constituição, obrigado a. fome • 
cer á Caman,.uão póde esta iniciar o estudo 
do orçamento, nem fazer um tra.ba.lho re
gular, como o exige a importa.neia do as
sumpto. 

(1) Eate di~<urs() nlo foi re-vialo pelo or:>Jor, 
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------~---------------------------------------------------------
O Sr. Lauro Muller (pela; m·dem) 

(1)-Sr. Presidente, não tenho sinão louvo
res para o zelo tardio do nobre Deputado, 
não devo mesmo admirar-me que S. Ex. es· 
tranl1e que a re::rulamentação de impostos 
novos, trazendo gt•andes difficuldades na. sua. 
ap:plicação, obrigasse o PoderExecutivo,pa.ra 
melhor agir, a. demorar sua execução, qua.n· 
do o nobre Daputo.do já esteve pl'esente aqui 
em momentos que o l!oàer Executivo téve 
que su~pender e. execuçu.o do orçamento e to
dos s~l lembram o entllusla.smo com que nesse 
temro S. Ex. applaudia e a.poia va. o Governo. 

0 SR, LUIZ ADOLPUO- Si houve abUso, 
esse abuso não autoriza. outro. 

O SP.. LÁun.o MULLER-Registro desde já. 
que o nobre Deputado concorda !)m que 
houve abuso ... 

0 SR, LU'IZ ADOLPHO- Estabeleci a bypo• 
these ; não affirmei. 

0 SR.. LAURO MULLER- •.. e na pbrase de 
S. Ex., foi esse abuso approvado por S. Ex. 

A verdade, porém, é qu~, nem em um, 
nem em outro caso, houve abuso ; o que 
houve em amho!l os casos foi emergeneias 
que obrigaram o Poder Executivo a retardar 
a regulamentação de impostos que, creMos 
no ultimo mez do exercício. não podiam 
entrar, desde logo, em vigor. 

O su. L'UIZ AnoLPllo- Nã.o é problema. tão 
difflail para ser resolvido em sete mer.~s. 

o Sn. LAuaoMULLER.- No corrente unno, 
a Commissã.o de Orçamento, que aliâs,incorre 
na censura do DObre Deputado, resolveu pre· 
ceder a Receita a todos os orçamentos e foi 
:por isso que a discussão do primeiro orca
manto que se iniciou com essa demora, por 
deliberação collectiva. da. Commissão, foi a do 
Orçamento da Receita que a. Com missão pôde 
elabor ar e que .o nobre Deputado não póde 
estudar, apezar de dispor dos mesmos ele· 
mentos de que dispoz a Commissão, para 
fazer seu estudo. 

Não tenho autoridade para dizer ao nobre 
Deputado a. que fonte se precisa recorrer 
para estudar o Orçamento da. Receita; lembro 
apenas a S. Ex., pedindo a attenção da Ca· 
mar a paPa este facto, q ua a Com missão de 
O~çament~;; nã.o sentiu falta de documentos 
para elaôorar o projecto da Receita., tornan· 
do-o completo e aca.ba.do; S. Ex. que recorra. 
porque tem competencia. para isso, aos mes
mos elementos para discrusã.o desse orça
mento, que acha que esta errado. Si s. Ex. 
acha que o orçamento. estã. errado, é porque 
tem elementos para julgar. Ora, uma pessoa. 
criteriosa. l!omo o honrado Deputado não 
diria á face da Cama:ra que um orçamento 

l') Não foi revisto pelo orad<>r, 

CaU>:>.l>. v. v 

estava erra<lo, si não tivesse elementos :para 
isso. 

Não comprehendo que S. Ex. a um tempo 
diga. que não tem eleme.a tos para. estttda.r o 
Orçamento da Rec~ita e ao mesmo tempo 
confesse que elle está. errado. 

Em toi.lo o caso, quer na apreciação do 
Orça.meuto da Receita, quer na e.preciaoão 
dos orçamentos das despezas da Viacão e 
Fazenda., a Commissão não sentiu falta. do. 
a,presente.ção do rel~torio para. elaborar o sau 
.trabalho e, si o nobre Deputa.do a esse res
peito tiver qualquer duvida, S. Ex:. terá 
\mmedia.tamente, não de mim que não tenho 
competen~ia, mas, dos honrados relatores, 
todas as explicações que precisar para o es
tudo desses projectos, 

o que preteaoia, Sr. Presidente, levan
tando-me, era faze!" a defesa da Commissão da 
Orca.mento, neste particuh1r, defesa quere· 
salta das proprias accusações do nobre Depu
tado : si o E:tecutivo tem tido necessidade 
de adiar a execução de impostos pela diffl· 
culdade de regulamentai-os, por serem elles 
votados á ultima. hora, cre:o que louvavel• 
mente andou a Commissã.o de Orçamento, fa.
zendo com que a Receita. viesse antes de tudo. 
de modo a permittir a regulamentação 
dentro do ex:ercicio, de quaesquer impostos 
lança.dos, porque do modo porque o Congresso 
tem votndo a Receita, nenhum Poder Ex
ecutivo teria materialmente tempo de elaborar 
o respectivo regulamento. 

Eram estas ;IS explicações que entendia. 
dever dar, em nome da Commissão de Orça
mento, em detesa de uma causa que, feli:~:
mente. já. em outras occasiões, teve a. S. Ex. 
como defensor. 

o Sr. Galeão Oarvalhal co· 
meça estranhando o não ter sido ainda distri
buído o relataria do Sr. Ministro dt1. Fa
zenda, quando a Camara., já. na vigencia da 
primeira prorogação, inicia a discussão dos 
orçamentos. 

E' tanto mais estranhavel esta falta., qua.ndo 
foi s. Ex. quem se propoz a republicanizar a. 
Republica, formula QU<l importa, na opinião 
do orador, no cumprimento fiel e exa.cto da 
lei, na homenagem devida a.~ Poder Legisla· 
tivo, enviando-lhe, no prazo constitucional, o 
relatorio, a que S. Ex. é obrigado. em vir· 
tude de disposição el!:pressa e positiva da 
Constitu1ção. 

E si estranha esse procedimento do nobre 
Ministro, em quem reconhece a maior com
petencia e com cujas doutrinas em materia 
financeira está, mais ou menos, de accort'l.o, 
maior estranheza ainda lhe causa o do Sr. 
Presidente da Republica, consentindo nesta 
não execução da disposição CQostituciona.l, 
s. Bx. que, em meJ!loravel discurso, pro-

q 
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nunciado nesta cidade ao partir para Europa, 
disse que o Brazil pracisava. de governo e de 
administração ! 

Administração e gove1•no não são palavras 
vãs ; a condiC,'ão essencial do governo é o 
cumprimento da lei, 

Já está a cnmara na. sua primeira proro
gação e, entretanto, S. Ex. consente nesta 
irregula.ridade. Tem, portantu, r azão dizendo 
que ainda não vê a execu~;.ão do bello pro
gramma e é com :pezar que se vê forcado a 
fazer esta censura aos deus cida~Híos que 
no momento teem a responstlbilida.de da si· 
tu ação. 

E' seu dever fazer considerações sobre a 
nossa. politica financeira e economica, consi· 
gnando-as como um protesto contra. algu .. as 
idéas que teem concorr iào para aggru
'Val·a. 

O expediente Je e.ugmentar a producção 
por fo rça de decretos é sem resulhtdo. Para 
que as diiDr.uldlldes actuaes pudessem ser ex· 
pllca~as com n cl.esproPQrçiio . entro ~ pro· 
auc9ao e o eongumo, prectso ~erta que 
aquella fosse hoje apenas, uma quarta parte 
do que era. antes de 1889, e esta f!.Uatro vezes 
maior. 

A primeira medida para. a. reconstrucçã.o 
financeira. do pa.iz é a va.lorisação do papel 
pela. eliminação progressiva do curso fOl'Çado; 
só ella poderá servir de base solida para 
outras medidas. 

Combate algumas idi\as, que chama antes, 
pha.ntaaias, e que team cagado os homens de 
·Estado, impéllindo-os á realização de um pro
gramma que arruína o paiz. 

E' força confessar que se t em trilhado ca
minho errado. E' preciso parar ou recuar. 

As industrias protegidas por tarifa quasi 
-prohibitiva poueo teetn progredido, e. isso 
mesmo á. cu sta de auxílios . Falta-lhes o 
ll3inpo essencial á sua existencia : o campo de 
consumo que não podem encontrar a preços 
elevados em uma população geraLIIiente 

po~r~razil Bão está em condições identicas ás 
dos Estados Unidos, que possuem todos os 
elementos necessarios ao desenvolvimento das 
gl"andes i.ndustrias. · 
· Nõ.o serã. cun.a tarifa actual, accrescide. da 

contra. o commercio, aquella a.meacada de 
um imposto sobre os seus haveres, este, quo 
já perdeu o direito sagrado do sigillo sobr e 
·os seus livros, agora sujeitos á devassa im· 
moral do fisco. 

Partindo das multas, este exercito de func· 
cionarios, escolhidos na sua maioria, cérta.· 
mente, entre a rale da sociedade, passará 
á cho.nt !96! 

Caminha o paiz assim para a. perdição com
pleta, si não mudurem de rumo os seus go
vernadores. 

O orador analysa então as refor mas finan
ceiras dos gov~rnos da Republica., contra as 
quaes t em sempre bs.talbado, e os seus pro
cessos de política economlca. 

Continuando a discutir c projecto de orça· 
mento, acba que o momento actual é de des
organização moral. e da como prova. disto a. 
a.utorizaçiio para renovnção do contracto de 
loterias, que o projecto pretende instituir em 
um verdadeiro mooopolio. 

Termina. o oradO!', fazendo um appello ao 
Sr. Presidente da Republica, cuJa \·.,utade 
hoje é omnipotente, pedindo a sua adhesão 
as idéa.s que o orador tem sustentado, e pelas 
q uaes se teiJl batido, desde que entrou na vida 
publica. 

E' tempo de tomar a verdadeira orien· 
tação, c para. isso, o que cumpre, é tratar de 
exportar tudo quanto pudermos produzir em 
melhores !londições do que os outros povos, 
e procurar "importar o qiie elles possam 
p~·oduzir em melhor es condiçOéS do . que 
nós. 

O Sr. Preei.dente da R.epublica. t udo pódera 
conseguir, deilde que s e emancipe da politica 
bastarda. de expedientes. Não serão as dis
cord!as latentes, a decomposição dos cara
cteres, a apostasia dos princípios, que bão de 
fazer t r iumphar os programmas governa.· 
met1ta.es. Cumpra S. Ex. o seu dever e tenha 
sempre présente o sublime pensamento de 
Novicow : P at•J. amar a gloria, e preciso ser 
um homem .d e uma or go.ni:açilo superior; este 
sentimento ~ao é accessivel o.os mediocres. 
(M••ito bem. O orador ê ab1·açado e cumpri
mentado por muitos .Deputad os p resentes) . . 

taxa. addicíonal, que se colherão os resultados o sr. ADlphilophio vem a tribuna. 
que os Estados Unidos fruem . para justificar a emenda. que, , com outros 

·Para torna.~ effectiva a. co~rançe. de i~POE· collegas. dos mais distinctos de difl:'erentes 
~os P_l'?ble!Jl&tlcos, phantashcos , vexa.tor1os e deputações, oft'ereceu ao Orçamento da Re· 
mquiSitoriaes, creados para attenuar a grande ceita emenda concebida nestes termos : 
baixa que o exaggero das tarifas produziu ' 

· na. ·a relidas publicas, 'torna-se indispensavell « E' autorizado o Gover. !i.o . il. promover, 
C)rear um' exercito de fiscaes, verdadeira junto aos governos dos Est.ados Federa.dcis' 
instituição do mandarinato, mal reinuoe· pelos meios que ju)gar mais convenientes; a 
·tados, cujos . proventos assentarão sobre l fixação de um maximo pa.ra o imposto de SX· 

. ·multas despropositadas. Estes funccionarios portação do cate, no proximo vindouro éx er
terão carta. de corso contra a. população e cicio financeiro. , 
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Esta emenda., submettida. ao estudo da H
lustrada Cominlssão de Orçamento, teve o 
"'l"oto contrario da maioria dessa Commi~são, 
pelos motivos assim expostos no douto pa
recer: 

4 A Commissão entende que a emenda não 
deve ser acceita. Em sua opinião, nada im
pede que o Governo Federal promova junto 
aos go:vernos dos Estados Federados, a provi
dencia que visa suggerir a emenda, de modo 
que a sua inclusão no or~amento não .teria 
outro alcance sinão o de uma simples sugges
tiio. A emenda. como está redigidt>, não po
deria mesmo alcançar o fim desejado, por es

·tabelecer que a fixaç~o de um maximo para 
o imposto de exportaçii.o.de café, o seja ape
nas, no proxirr:o vindouro exercício. E' certo 
que a distribuição dns rendas feita pa. Cons
tituição, ua.ndo aos Estados a exportação " á. 
União a. importacão, creou os maiores omba· 
raços a certa unidade na nosEa politica com
mercial, mas,qualquer providencia que tend~t 
a. remover esses ernbaraços, lJâo ussenta.rú 
nunca em uma medida que deva vigot•ar 
apenas, durante um exerclcio financeiro. 
Assim pensando, a. Commis:oão entendo que a 
emenda deve ser rejeitada, certa, como esta, 
de que o Governo envlda.ra esforços para, 
junto dos governos loca.es, chegar a um ac
cordo que lhe permitta uma polttica. commer
cial que acautele a producção nacional e nm
p&re os legitimas interesses do paiz. » 

Anaiysa o parecer e mostra que este, con
demnando a emenda, eonclue, entretanto, 
pela mesma. suggestíio que nella co!!deinn a. ; 
pois que o periorto finâl uo p2reeer, com ef
feito, outra causa não significa siníio esse 
mesmo ap'pello da ~:nenda, dit.igido ao Presi
dente dli. Republica., para o acr:ordo nella 
suggerido. . 

D1z que a limitação da. providencia a um 
só exercic!o financeiro teve por causa a re· 
centé reforma do Regiiiíénto da Cumara, re· 
forma que prohibe illi.s leis orçàrnentarias , 
disposições de caracter permanente ; mas que, 
addptiíf.la. agora a emenda, nada obstaria a 
que fosse ella. reproduzida nas futurQ.s leis 
deste meeinó orçamento. 

Que, finalmente, a certeza, affirmada pelo 
parecer, de providimciar o Execu!ivo nri sen
tido da emenda, independentemeilte desta; é 
êoúsa que a. Calilai'à e o paiz não conhecem 
ainda, e que, quando. real, poderá mudar 
amanhã, aegündo âs circuillstancias, ou pela 
successão eveotu~tl ou por outrà causa, tra
tando-se, ila especie, não de um dever legal 
do Presidente da Republica, mas, de uma in
terveilçílo de caracter todo o!licioso. 

Pede venia, pois, á illustre maioria da Com
missão, pal'a dizer. que as razões do parecer 
não ó convenceram do seu erro; e eis porgüe, 

a despeito de toda a sua admiração pelos te
lentos e reconhecida com Jletencia. de seus col
legus, votos vencedol'es no parecer, julga-se 
no uevet• de vir agora expor ã Cnma.ra os 
mo ti vos de ordem economica e política que o 
levaram ·a colhtborar na emenda. 

Diz que esta deve ser estuda sob um duplo 
aapecto:-o aspecto economico e politico, e 
que, apreciada por qualquer desses aspectos, 
suas vantagens são reaes e inilludiveis. 

No ponto de vista economico, a. emenda, 
tendo por fim a fixação de um maximum ra
zoavel, segundo as circumsta.I,cias, na tribu
tação do nosso princi pai artigo do exportação, 
beneficia o protluctor e o consumidor naM 
cionàl, um e outro tão dignos da solicitude 
do Congresso, 110 meio da crise angustioEa 
que nos ass oberba; beneficia o Estado produ
ctor, augmentando soas rendas pelo aug· 
mento da producção; e beneficia ainda a 
União. pelo consequente augmento das im
portações, augmento provocado pela maior 
quantidade e bnrateza. das letras de cambio, 
fornecidas pelos exportadores. 

ExpM n tbeor!a da, balança do commeroio 
internacional, e diz que, si em relação aos 
p1Lizes ricos e prosperas, o criterio de uma si
tunção economicu florescente nãoé,em regra, 
o equilibrio entre as importações e as ex
portações, porque, de plLr com as importações 
de mercadorios, as importações visíveis, que 
representam o debito internacional, ha. as 
importações invisiveís, de capita.es, fretes de 
na"'l"iO$, premias de seguros, juros de empres
timos e de estr;ldas de ferro e outras emM 
prezas industriaes ou mercantjs, colloca.das 
no estrangeiro, vindo todas estas parcellas 
augmentara columnado credito; outro t11.nto 
não se dá em relação aos paízes novos e po
bres, de riquezas não exploradas ainda pela 
falta de c&.pita.es proprios, os quues, Ii.o mo
vimento do seu commercio internacional, só 
teem por credito o valor de.suas exportações 
de mercadorias; e é por iEso, precisamente, 
que, nesses paizes, a maxioia. prudencia deve 
ser exigida na tribtlt<tção de seus artigos de 
exportação. 

Si, ness~s paizes, o movimento das expor
tações pudesse vir a ser maior do que o dl!-s 
importações, o que nã.o se verifica; o remed10 
para restabelecer o equilíbrio da balança. com
mercial nunca. poderia consistir em restri
cções de qualquer especie a expansão pro
dnci:ora, manifestada pelo movimento ascen• 
dente das exportações. · 

Seria i&o o maior dos erros, de etreitos 
sempre contraproducentes. e, no terreno dos 
principias, abmrdo só comparavel ao proce
d.imento de· quem, pretendendo augmentar os 
gozose conforto na vida, começasse por se 
desfazer dos recursos com que devesse cou~ 
seguir ta.es Cóinmodidades. 
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O remeclio , pelo contrario, deY~ria. ser todo em vigor e que elc.vn a perto de 20 °/0 um 
de medicina espectante, aguarrla.ndo-se do imposto, cujo maximo, no conceito .lo sabio 
proprio excesso d;1S exportações, pelo jogo mestre, que tanto conhece a. noss:1. situação 
autorna.tico das duas conchas da balança do economica e fioanceira, ouuca deveria. ir 
commercio internacional, os phenomenos além de 3 •f., E', mesmo a.ssim, sómente a 
economicos que viriam necessariamente esti- titulo prQvisorio, como um succedaneo do im· 
mula.r e ampliar o movimento das impor- posto territorial. 
tações. Apreciará agora a sua emenda pelo n.s-

Não é, em tlteoria, partidario da escola de- pecto que denominou politico. mostrando 
nominada- merca,ltil ou do exclusivismo suas grandes vantagens como factor de. pc
pelas vantagens das exportações, e suas litlca financeira do paiz. 
sympatbias são, pelo contrario, desde os Segundo o systema erronco, unico e em 
bancos academicos, pela. escola classica, a es· ext remo perigoso da. nossa. Constituição, a 
cola da. liberdade no commercio e nas indus- União, tendo renunciado em favor dos seus 
trias, em beneficio do consumidor; mas, membro~. as personalidades federadas, toda a. 
tambem não desconhece que é pelas expor- tributação sobre as exportações dopaiz, ficou 
tações que um pa.iz novo valorisn. suas ri· tendo como recurso quasi unico para a sa.tis
quezas naturaes, nii.o aproveitadas na. vida fação de suas grandes necassidndes, todas as 
interna, pela !alta de capitaes proprios; que necessidades de caracter nBcional, a renda. 
é por ella.s que S ) consegue o credito para o proveniente dos impostos de importação. 
saldo do debito no commercio internacional, Quanto maior, portanto, fõr o movimento 
como é por ellas ainda, que os povos enrique- das importações, tanto mnis avultadas serão 
cidoa por suas industrias, abriram pin-a estas a11 rendas da União. · 
os mercadoe do estrangeiro. As importações, eotrete.nto, só poderão 

Observa que os impostos do exportação a.ugmentar, como jà. disse, quando tsver au· 
acba.m-se hoje ttuasi de todo proocriptos, gmentado tambem o movimento das expor· 
pelos males que ihe são inherentes, da po- tnções, desde que são estas que fornecem o 
litica financeira dos povos cultos, sendo, em credito para. saldar o debito internacional 
muitos delles, substituídos taes impostos pelo representado por aquellas; e dahi a legi~ 
systema de animação ás exportações, por ti midade do direito da Uniiio em agir no sen
meio de premios a.os productores; e neste titio suggerido pela emenda, afim de evitar 
me;;mo ·sentido está. a liyão uniforme dos qus,pelo exaggero do imposto sobre as expor· 
mestres na sciencia. das finanças, os auaes só tações, decresçam ao mesmo tempo e!tas e as 
em l'.a.sos muito especiaes julgam justificada importações. 
semelhante tributação. E' dever do Congresso, dil-o positivamente 

Em cooftrmação das idéas que vae expen- a Constituição, providenciar sobre as neces
dendo,lê o orador estas palavras do economista sidades de caracter federal. 
Leroy Th!aulieu;' na sua interessante obra- Mas, no interesse ainda da União, convem 
Traite de la Science des Firwnces, edição de estimular e a]lgmentar o movimento das ex-
1892: «Os impostos sobre a exportação são, portações pelo augmeuto ou alargamento de 
em principio, maus (mauMis), a menos que mercados consumidores no estrangeiro; e 
não recai~m sobre mercadorias para cuja esses mercados, dominados na sua quasi una
oroducção tenha o paiz uma vantagem no- nimidade pelo systema ultra-proteccionis~a 
iavel sobre os outros, uma especiP. de mono- de nossos dias,systema a que sômente &. Ingla
polío natural. Excepção feita deste caso, os terra e a Hollanda vão escapando, esses mer· 
direitos de exportacão obstam a que a agri- cados, diz, só se multiplicarão e alargarão 
cultura. ou a industria nacional attinjam todo mediante duas condições: primeira, a. bara
odesenvolvimento de que seriam susceptíveis teza dos produotos que exportarmos, seu 
e possam conseguir larga· s!!.hidll. para os melhor processo de propaganda no estran
merca.dos estrangeit•os ». geiro; segunda, a reciprocidade de ta. vares 

Em certos paizes novo3, de grande terri- entre o paiz productor e exportador e o paiz 
torio e população dispersa, como o Brazil, e. importador e consumidor_ 
Rep.ublica Argentina, etc., sã.o ainda. con- Ora, nã.o precisa. demonstrar que a. reduc
eeitos do mesmo preclaro e~onomista, direitos ção no imposto sobre as exportaçoes é uma. 
de .exportação mui moderctdos (trtis nwderT:is) condição da barateza dos productos expor
!1âo excedet~te~ d e 2 a 3 •;., pàdem ser admit ta.dos; e, quanto á reciprocidade, impondo 
tidos coma uma especie de succedaneo do esta. à. União uma reducção nas suas ta-xa.s 
imposto territorial. >> aduaneiras. segundo as convenções que vie· 

E ei~ o que diz a sciencia, observa o orador, rem a ser negociadas , nada mais plausivel e 
por um do.> seus mais autorizado,; orgãos; a justo do que pretender a União, pela dimi
condemnação, portanto, não poderia ser mais nuição do imposto sobre as exportações, e o 
positiva em relação ao syste100 que temos coosequente au~mento d,~stas e das i~-
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portações, uma. indemnização para. os pre
juízos resultantes das convenções negocia.das. 

Em confir·mação das idéas que aca.bu, de 
expender, lê os topicos que ;;e seguem, de um 
recente e criterioso editorial da Gazeta de 
Noticias: 

císa. de levantar o seu credito no estran
geiro. 

E si o Executivo, usando da autoriza· 
çã.o que lhe é outorgada. pela emenda, pro· 
mover, mesmo officiosarnente, nos intuitos 
da. emenda., os meios de conseguir dos Es
tados federados a reducção de ta.xas que 

«Na administração do Dr. Prudente de ella suggere, tudo leva a crer que o 
Moraes, essa questão de concessões recipro- conseguilá do modo o mais completo e sa
cas e de favores a.dua.neil•os aprel!entou-se tisfa.ctorio; 11orque o Executivo se tem 
mais de uma. vez, mas, foi sempre repellida. mosirodo ate agora sinceramente empe~ 
pelo consenso quasi unanime dos ministros, nhado no seu plano de r esolver a crise; 
cenvencidos de que vivendo a União e:z:clusi- porque estó. nas malhores relações de cordla
vamenie das rendas da Altandega, Ol5 .t'avo~es !idade com todos os gonrnos esuctuaes, como 
aduaneixos de qualquer especie serviriam aos se infere do apoio una.oime que tem nas duas 
E!.tados, mas, prejudics.rlam o Thesouro Fe- casas legislativas; porque, finalmente, não 
deral. se deve presumir que os direciores da. poli-

Querer de outro lado vantagens das outras tlca, nos diversos Estados, venham a. recusar, 
nações sem prometter certa reciprocidade de em ião cruciante emer gencia., o concurso que 
tratamento, seria. absurdo. a. União l hes pedira para o bem geral da 

Na. presente a.dministração prevaleceu Nação e o de cada Estado em particular, 
doutrina contra.ria, que podera dar bons executada. a autorização que a emenua con· 
resultados sómente si os Estados quizerem signa. 
entrar em primeiro logar em arranjo com a Sua. descrença. que ê grande, não chegarâ., 
União.~ entretanto, a.téa.o ponto de leval·o a pensar 

Tomará. agora em consider~ão a objecção que os gove1·nos esta.duaes serão surdos a. 
de ser ineff!caz a. emenda, e. qual, no con- este appello da União. 
ceito de seus impugnadores, não passara de AutoriBações como esta. são, em todos os 
ma.ni(estação platooica de uma idéa, que po- parlamentos do mundo, o meio pratico de 
derá ser bôa, maa que, para. conver ter-se em suggerir aos governos medidas de interesse 
realidade, depende da vontade dos estados te- nac:ona.!, que não estejam no caso de consti
derados e seus governos, não dispondo a tuir objecto de resoluçoes legislativas espe· 
União, em o nosso organismo federativo, de ciaes, e são de uso frequente em assumptos 
meios coercitivos para fazer valer seus in· de convenções e tratados internaoionaes, se· 
teresses, na especíe. jam estes de caracter publico ou simplesmente 

Não contesta que a influencia da emenda é commercial . · 
toda. de ordem moral, carecendo, com e:ffeito, Em todo o caso, repete, o paiz e nossos 
o Congresso, como carece o Presidente da cr edores do exterior lica.rão, pela emenda, 
Repul:llica, de competencia cons\itucional que sabendo que o Congresso Nacional não é 

. os habilite a agir na especie com a. autori· indilfereute a uma das causas mais directas e 
dade, de superior pa.r s. subot'dinado, que se immediatas da nossa affliotiva. situação 
traduz pelos decretos do Legislativo e Ex· economica. e financeira- os im-post os exagge
ecutivo da. União, todos tão obrigl torios para rados que pesam sobre o mais 1mportante dos 
os simples cidadãos quanto para as perso· nossos artigos de exportação. 
nalidades políticas, membros do Estado Fe- Era isto que lhe corria o dever de dizer em 
deral. sustentação da. emenda, como orgã.o de seus 

!\Ias, essa mesma intluencia. moral, si .cão nssignatarios . 
e na especie um remedio infaliivel para o Em seu nome individual, porém, e sob a 
ma.l, poderá ser em:todo o caso, um remedio sua exclusiva. responsabiUdade, dirá á Ca· 
efilcaz na falta. de outro de acção mais pt'om- mara agora o que tantas outras vezes tem 
pta. e directa. . j a dito desta tribuna, com r elação ao as-

Esta manifestação collectiva do Congresso sumpto. - _ 
Nacional mostrará ao paiz, como mostrará Urge rever e reformar a· nossa Constitui· 
aos nossos credores do exterior, que não es- ção, expu ngindo della., o mais cedo possível, 
tarnos desattentos ou indi:fferentes deante da esta grande anomalia, este grande erro e 
gravidade da. crise que ora. nos assoberba, este grande perigo de pertencer aos Estados 
tendo por um de seus principaes factores esse federados o poder de tributa;r as exportações 
mesmo e:z:aggero de t ribútação sobre as nos- do paiz. Este poder eleve ser privativo da. 
sas exportações; mostrará que conhecemo~ União, como e o de tributar as importações ; 
as can!as dessa crise e que não nos falt.1. a assim exigem os princípios e assim decretam 
vontade de providenciar súbre ella.; e isto jà. todas as .outras constituições federaes do 
não seria. pov.co para um paiz que t&nto pre- mundo. · 
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Economizemos, diz o orador, cortemos pro- o iilustre visitante levou do Brazjl, do seu 
fundamente eru nossas <lespezns, ate onue povo, da sua, civilis<tção a do seu comP'Jercio, 
nol-o pcrmittil• fi, necessidade de viver, que principa)mente, a impressão da sentimentos 
é tão imperiosa para as naçõe5, quanto para que muito nos rtevem lisongenr e qp.e elle 
os individuas; mas, não bastara isto para ext9rnou no meio de conceitos os mais hon
S!l,lYar-nos <iu. temerosa crise que já nos arras- rasos a probidade do commercio bra,zilairo, 
tou as humilhações de uma mora.toria ; seu caractet>, criterio e honGstídade pessoal ; 
urge que, da par com a reducção de nossas dispensou-nos, em sumrna, conceitos os mais 
despezas, cresça a nossa recdta, alliviando- elevados. 
se as nossas exportações dos pesadíssimos Um Sr. Deputado _ o Bré;;il é um jornal 
impostos que as estão atrophiando; e esses suspeito de prop~ganrla. 
impostos, quando dictados pela nece;;sidade, 
devem ser da comp,~tencia a:x:clusiva da O Sr. A.mphílopkio-Pardão; esse dt:legado 
União, em respeito aos principias e como con- do governo fr<Locez nada t,~m, penso eu, com 
d1ção do fuucciona.mento normal das institui- 0 Bré>it; sua conFerencia, emd esempenho de 
çõ~s que nos regem. uma commissão offlci<tl, foi acto publico; e 

ara natural que della quizesse dar conheci-
Termina, chamando a attenção dtt Camara mento a seus leitores, o Brdsit, que, CQ!ll!> seu 

para o que sobre o assumpto tem dito em titulo o está indicando, é orgão que sa oceupn, 
preceientes discursos, lendo os trechos, que das nossas causas na gr<tnde capital frap
seguem, dos seus di~cursos, de 8 de outubro ceza. 
de 1897 e 5 de julho de 1898: o Sr. \Viener, a quem me estou referindo, 

«Sou forçado, porém, a cortar o fio dE:ssns não é britzileiro,nemautonom.ista, nem federa
idéas para occupar·me, sem mais demora, do lista do P, R. F. n. I, ou do P. R. F. n. 2. 
meu objectivo no~ta parta do meu discurso: (Risos.) 
a di>hão das rendas publicas entre a União O Sr. Francis~o Gr.yoerio-V, Ex. sabe qual 
e os Estados; divisão que tem sido de facto, foi a missão delle aqui 1 Foi fazer tratado de 
como tenho dito, uma das causas immediatas commercio com o Brazil, Esteve no norte e 
do nosso desequilihrio financeiro, porque dei- no sul. 
xou a União em posição de quasi não poder O Sr. Raul Barroso~ Em todo o Cli.SO, 
contar com outros impostos alem daqueiles vamos ouvir. 
que lhe são ministrados pela importação. O Sr. Amphilophio ~ O que elle diz é Q 

E, assim pensando, folgo de poder invocar seguinte: «Todos os que conhecem os nego., 
em meu a,poio u1na autoridade de fé irre~ cio8 do Brazíl sabem que, excepto certos ita., 
cusavel, porque é.de estrani!"eíro competente lLlnos, o commerciante do paiz é bom pa
no asmmpto e de todo alheio a qualquer in· gador. 
teresse ou prevenção partidaria na politica. Portanto, :parece inutU que o vendedor 
brazileira, que veiu a este pai~ trazioo pelas francez se preoccupe com o cambio,,. 
melbores intenções, em missão official, com 
afim de estudar as relações commerciaes Sr. PauT,a, Ramos ...,.. CO!ll relação aos 
entre o nosso e o seu paíz, a França, e pres- itrtlianos, é uma injustiça. 
tar a este respeito informações ao seu go- O Sr. Amphilophio - E' que a Ltalia está 
'ver no, interessado em alargar taes r ela- o a tri plice alliu.nça, (Riso.) Mas, con tin úa. o 
ções. Sr, \Viener: «O cambio !lão é de facto, no 

E' esse delegado do governo francez quem Brazil, a consequencia do máo estado dos ne
diz, Sr. Presidente, referindo-se á depressão gncios (proposiçúo com q~<e nao concord1, Sr. 
de nossas taxas cambiaes, que a causa dos Presidente, nos termos absolutos em que está 
apuros da nossa afilctiva situação financeira. e11unciada.) 
está simplesmer.te naquelles artigos da.m•ssa Segundo a minha opinião, continua o 
C~nstituição, que attr'ibuem aexportaçã.o aos· delegado do governo franca~, as causas 
:E5tados e a importação á l.Joião. Elle o disse do set< nive~ actital residem em um dos 
em conferencia que fez na Camara Syndical a.rtigas da Oanstituíção das Estados Uni!lo~ d~ 
de Pariz e cujo extracto foi logo publicado no Brazil. Nos te1·mos desta clausula, os direitos 
periodico Le Bresil, que se edita naquella so/n·e a impm·taçáo pertencem ao Gqoerno Fe· 
capital, o mais tal'de, vertido para nosso deral, emquanto que os da ea:portação dellem 
idioma., reproduzido I)esta cidade pelo Jo1·nal alimentar os Estados federa,dos. Q futuro do 
do Commcrcio • Brazil acha-se compromettido p<Jr esta dispo· 

Peço lícença á Camara para ler, não toda sição, 11a apparencia tao simples, D~ fa,cto, a, 
essa publicação, que é mui longa, mas, só· Feder"cii.o, para ~quilibrl!!r o seu. artca,~ 
m.ente :~.quelles. de seus perioilos. que mais !llento, a.ugll!aD~il, os djrc,itos sol!re a ifi!porta, 
interessam a questão. ção. Ora,as t;q:a.sf!,du~tgeiras ~o portalfórma, 
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prohibitivas, que permittirnm a çreação de spe~idade dest!!s na razão directa das priva
grandes inrlustrias. Est;1s reduziram a impor· çõ ,s. das difficuldades .financeiras, do des
tnçi\o . POI' consequenci<>, etug•Hentando os di- credito daquella . 
reitosdiminuimra <1S receitas. Nos termos d;~ O Sr. \Viener <~ um estrangeiro, aprecia o 
sua. constituição·, o Brazil é · representado facto, que ó para nós uma calamidade, no 
no estrangeiro pelo Governo Federal, para ponto de vista. exclusivo, egoístico mesmo, dos 
as suas diver&~s despezas e serviços <.la di- interesses do commeroio estrangeiro em nossos 
vida, elle carece, por anno, aproximada- mercados, e 11or isso não admira que ·o consi
mente, (chamo para estez algarismos a atten· dere sem influencia. decisiva em nossa situação 
ç,zo especial da met.~s ooUegas) d(l 5.000.000 de economica e financeira; m&s, a.hi me>mo, não 
libras esterlinas,sejam 125.000.000 de francos. estou de inteiro accordo com essas vantagens 
As receitas da Féderação não ultrapa.ssa.m que. no seu sentir,decorrem pari!. os Estados, 
a 300.000.000 de francos. O deficit ele11a-se, para sua. proclucção e exportação, da depres
ha quatf'o annos, a 50,000.000. lJeve a.t- são das taxas cambiaes, depressão sutficiente
tingir ãgora a 130 .000.000. Isto não te!Il mente explicada (são suas ainda estas pala
um alcance decisivo, pr.osegue o Sr. \Vieaer , vras) peto dullismo que ,;eio encontrar nesta 
no estado do mercado bra.zileiro. Examinae, u;tidade in tenwcionGil chamada o Br.1zil. Q11e 
effectivnmente, ao lado da Federação, os dif- muito póde valer, com effeito, para qs Es· 
ferent2s Estados bra.zi leiros, e v e reis que tados tederados a. troca de seus productos de 
estão em uma. situação financeira satisfa.- exportação estra.ngeira. por ouro ou por papel 
ctoria, brilhante mesmo (não t :mto quanto emqua.ntidadeequivalente á taxa do o~ro, si 
parece~N ao illustre -oisitM~te; em alguns a si- os gastos da producção, si o salario, ai os in· 
t«ação nada tem de satísfactaria) e que os strumentos de suas fabricas a suas usinas, 
embaraços da Federação (notae isso, meus se- importados do estrangeiro, e todas as neees
nh.ores, pois que nisso está o grande perigo sidade3 da. vida teem encarecido, por e:ffeito 
para a integridade nacío>tal) lhes aproveitam, da depreciação do meio eirculante~ 
por .tbrça. das circurn~tancias · . Si tanto tem diminuído o con~?Umo interQo, 

A ~mazonia produz excedente de receita. e por forç<~o da. mes~a. ca.uEa.'? . 
resgata a sua. · pequena. divid•. o mesmo se verifica no Parã. : excedente E si e verdade que a.lgnns dos Estados 
de receitas muito apreciavel. · teem realmente prosperado á sombra desse 

o ceará., sem duvida, equilibra perfeita.- condemnavel sys~ma iributa.rio, nãQ con-
t t r ._,balb stituirá. para esses Estados, para. sua .perma· 

men 9 o seu orç!lmen ° e rea rza. """' os nencia na. Un.ião Federal, um perigo r eal o 
consideraveis. 

Conheceis os Estados da Bahia e Pernam- facto de terem como moeda, como ipstru ... 
buco. mento ob1igado de suas permutas, a moeda 

Minas Geraes tém um quarto mais de r e- nacional, que se deprecia á. medidi!. que 
deseem as taxas cambíaes ~ ceita do que despezas. S·. Paulo, com um!J. 

divida total de 36 milhões, viu SUII·S receitas Prosperas os Estados, uma moeqa exclusiva-
do ultimo anno ~ttingirem a. cifra de 53 mi- mente sua não valeria mais ~ 
lhões. . O s,.. Malatz1tías Gonça~ves - Os Estados 

O Rio Grande do Sul, um ano(;) (!epois da não t eem essa riqueza. que se pensa. 
sua. pacificação, fornecia um terço mais de o Sr. A mphilophio ..;_ o que vejo é que, 
SUIIS rece itas do que de despt:zas, além tie si 0 privilegio dos impostos sobre a expor" 
seus fundos de reserva. 30 •;. no r esgate de ta~ão favorece aos Estados á cus~ dos sacri
sqa dtvi<!.í3-- O seu govern!).dor, o Sr. Gastil)lÇ>s, ficios da União,- o que por si só basta pp.ra. a 
entregará ao seu successor, quando expira- condemn>lçào do systema adopts,do l:lm noss;l 
rem seus poderes, um balanço sem passivo.» lei constitucional, esses sacri!lcios sã,o t&m· 

O s,.. Ba>·bosa Lima,....., Si elle não obteve a.s bem pa,rtilhados pelos Estados; por eJfeit ci. da 
informações em. Pernambuco, foi porque não depreciação do meio circulante, que e q mes
quiz, pois esteve lá. mo pa.ra. a União e para. elles, depreçiação 

o Sr . .Amph.ilohpio-E eis, meus senbQI'eS, que é um tb.ermometro da mã. situação da 
o que é, na sua realidad;~ desoladora , para. o União, como ninguem ignora.. 
Governo nacional, para a Patria que idola.~ Seja, porem, como fôr no tocante a. essa 
tramos, para a causa sagrada. de su a. unidade prosperidade, r eal ou fictic ta., dos Estados, o 
e integrit.la.de política, na. critica ~o observa- que é certo _é q'!_e o privil~gio des~~s em tax3.r 
dor estrangeiro, esse systema. tr1butarto da a exportaçao nao so desVIa da Umao recursos 
nossa Constituição: o antagonismo permanente importantes que lhe deviam p~rtencer, e 
de interesses, perigosíssimo· em . suas conse- cuja falta. lbe está· ca~sando ll'l'e~!a.vel 
qu~nciaa, que cresce todos os . dias, entre a dl!mno, mas a. . colloca amda em _postcao de 
·Un•ão e os Est~ !edl)ra.dos, esta.ndo a. pro~ na.o poder ~equer entrar em a..Jlll:ltes, em 
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convencões, com os Estados estrangeiros a 
respeito das exportações do pai1;, 

Comparando a situação dos nossos E~tat~os 
com a das províncias feilernda.s ~a Repuilhca 
Argentina, diz o Sr. Leroy-Bea.uheu: 

« Emqua.nto a situação da Republice. Argen
tina melhora de anno para anno, a da. Repu
btica. -vizinha, muito mais nova e muito mais 
vasta, deteriora-se ~ensivelment~. Ha e1:1tra 
a Republica Argentma. e o Braztl esta dlll'e· 
renca: na primeira, as provincias ~ão pobr~s 
e a Nação, si não é rica, e, pelo menos, ma1s 
abastada ; ao passo que no Brazil ~ão os Es· 
tados particulares que são abastados, em,
quanto o Estado Federal se el!.contra em se· 
rios embaraços. l> 

O Sr. An izio àe Abreu- E' justamente o 
contrario: os Esta.rlos é que fora.m prejudi· 
cados. 

O Sr . Amphitophío-Na.s )Jalavras do Sr. 
Wiener que li á Camara, Sr. Presidente, está 
bem assignDlado o facto de como ess<t escassez 
de r ecursos da União estâ. determinando a di· 
minuiçã.o progressiva da nossa importação, 
pela elevação quasí prohibitiva já. dos im· 
postos respectivos. 

E' este um dos grandes males do systema 
tributa.rio da nossa Constituição, e mal que 
não consiste sómente na. diminuição que, de 
a.nno para anuo, de mez pa.ru. mez, mais se 
accentua. na entrada das mercadorias estran· 
geiras em nossos mercados e na consequeote 
elevação de seus preços de , consumo, mas 
tambem nessa creação intempestiva de umas 
tantas industrias nacionaes, q11e não são abso
lutamente um progresso na vida economica 
<lo pa.iz e que, ou nascem já condemnadas a. 
uma morte certa, deixando eomo testemunho 
de sua ephemera. ex.istencia o desastre dos 
capitaes nellas empregados, ou só conseguem 
viver com os favores de um proteaaionismo 
injustiflaavel e os sacriticios do consumidor, 
em detrimento ao mesmo tempo da agrienl· 
tui'a, que ahi está. definhando á falta de bra· 
ços, em -paiz que, queiram ou não os tropa· 
cientes, ha. de ser por muito tempo !l.incla um 
paiz emlnentemente agricolae pastoril, apezar 
de estar importando carne e cereaes do es
trangeiro. 

O S•·. Raul Barroso-~este ponto, muito 
bem. 

O S1· . Amphilophio-E, o que mais é, 
Sr. Presidente, importando até, já não digo 
ma.chioas e instrumentos de tl'abalho, roas a 
propria. mataria prima para ser manufaetu
rada. nessas apparatosas offici nas da nossa 
inconsistente industria. na.ciooal. 
....... ... . ' ........ ................ ..... .. . 
1 ... ... • • •• • . • . • . •••••• 1: • •• •••• • . • " •• •• ~ ••• •• ••• 

«Lamento, Sr. Presidente, que o .prazo, ro 
!ativamente restricto, assigoado para a exM 
ecuçfio des~sa. importante operação de cre· 
Jito não me permitta addicionar ás medidas 
de que me tenho occupado até agora., a. da r e· 
visão de nossa Coostit•Iição, revisão cuja ne
cessidad(l t e nho por imperiosa e inadiavel, 
rerisão que em nenhum outro ponto se me 
af!!gUra de caracter mais urgente do que o a.· 
quelle que entende com a partilha ou distri
buição das rendas entre a União e os E~
tados, cóq~o por mais de uma vez tenho dito 
desta tribuna. 

O 8r. Paula Guimarães-Póde se discuti L• 
a. opportunidaue, mas a revisão e inev1tave1. 

O Sr. Ampkilophio:.Não se coocel)e, com 
ell'eito, meus sen110res, maior anomalia, nem 
cousa mais repugnante no terreno dos prin· 
cipios, do que essa partilha em que ao poder 
que pertence tributar a importação, não per· 
tence por igual tributar a exportação, como 
si um destes factos pudesse ser moralmente 
separa.do do outro, no eonjuncto de suas in
timas e natnraes ligações economicas, como 
si um delles não !ôsse complemento neces
sario do outro, como si um e outro não repre
sentassem as duas conchas da. balança do 
nosso commercio interno.ciona.l, desde que 
um salda. o ou t ro, um-o credito, o outro- o 
debito·"' 

«0 que result-t de uma tal anomalia é, 
como tenho ponderado em outras occasiões, 
esse antagonismo irriünte e perigoso entre 
os interesses da Uuião e os dos Estados fe
derados, antagonismo que estamos vendo 
crescer todos os dias à medida que estes vão 
prosperando e a.ugmentando s uas rendas ce:n 
os sacrificios e emOO.racos finaneeiros daquella, 
e não comprehendo, meus senhor<:Js, que, em 
um regimen de federação pelos moldes da. 
nossa, alguma cousa possa haver que signifi
que perigo maior para. o futuro das institui
çlles, amença. mais séria contra. o principio da. 
unidade nacional.» 

«Uma União que suspende pa.gamentos,que 
para não suspendel-os em absolu to, paga suas 
dividas contrahindo outras, é, entretanto; 
constituída por Estados ricos e prosperos t 
Não comprebendo, repito, anomalia. maior 
nem maior perigo para as instituiç5es.» 

«Não conheço, além da nossa., outra Consti· 
tuição federal inquinada de tão grande de
feito. A dos Estados Unidos veda aos Estados, 
salvo acto de expresso consentimento do Con· 
gresso Naci.onal, toda a tributação, quer 
sobre a exportação, quer sobre a impor
taQão; a da Republica. Argentina, conferindo 
á. União eompetencia privativa para tributar 
a importação, prohibe em absoluto qualquer 
im}.lOllto sobre a exportação, impostos estes 
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que foram exclusivos da Uni[o nté 1866; 
a do Mexicc, semelhante a llos E' t ados 
Unido:;, prollibe, como eot.a, aos Estados tri
lmta.r a imporlv ·ão n a e:xportnção, e at é a 
flos Es:ados l..J i•.los d•~ Columbia, meus 
~~·n llOl'6S, larg;l confederação de Estculos 
sobei'IlllOS, de Es tados com o enorme poúer 
político de cassar leis c actos do governo 
nacional. até essa Constituição, ella mesma, 
meu~ sonllore.s, prohibe terminantemen te aos 
Esta<1os (lemlo) : <1. g;·a,·ar t ·,s 2W01luctos dest i• 
nados a llt exp:1du.cion, cu !la tiÜIJJ'lad m. :I;!· 

tcitd,·l, cl rpvicrno jc;~eral,f> nos termos do 
seu·art. 8·>. 
«Ben~ sei Qlie u ma. redsii.o comtitucional é 

;v;;;umpto gmve, o m'lo dev~ ser tentuc1tt 
antes qüe a experiencia tenha den)onstr .. ldo 
sua neces;idade, em lapso da t mpo .su (iLi
en to port\ torn,n· bem sentida esta necessi(hde; 
mas não sert'i.o su tlicientcs parao nossc c:1 so 
c~ lC's 7 ao r. os já completo.:; n:1. nossa experieu
cia, QUt\Cdo os !ll.etos são tão claros e tiio 
im perio~a a neces~idade ? 

«Em um se~u!o de exístencia, a Constitu i
ção LlO> Estados Unid;:,s t·:m passarlo por 
umas 15 rcvisõc;;, si n me;r,oria niio me é in · 
fi.:! neste ruoraento; como a da Suiss.1 , neste 
mesmo secnlo. pelas d0s annos de 1803, 1815, 
1848 e 1874, não contaudo· >e suas refo~'rnas 
p;uciaes ; c um e outro dessEs povos foram 
l!ducado3 e pr~parados para o regimen fede· 
r ativo por um passado Lle autonomia local 
q ue nunca ;i vemos , nós os sorpreudidos pelas 
la.rg uezns da federa.\'.ãO em me:o da centrali· 
7.&ção do regim:m t ransacto. » 

•• • e e t. 1 • I • O O ' 0 O . 0 0 • • • I. 0 t I I t I t. t. I O t t I o t O I 

Pema ter cumprido o seu dever . Em to:!o 
o caso, dil·á, empregando palavms que !em· 
bra-se haver Hdo em um dos mais f<~mosos 
discursos cte Burkc, que a Camara ból lle r e

anniquile completamente em nosso paiz uma. 
das industrias ma.is impm·tantes, e mais im
portante ain•.la1 Sr. Presidente, por ser pelo 
pobr~ explcracta. 

Antes, por~m . de entrar na analyse do 
parecer do illustre relator do Orçamento da 
Reeeit-'l., preciso expôr à Camara os motivos 
que me obr igam a vir a tribuna, não só como 
representante, do um Estado que tem a la
vuura. de fumo como uma das principaes 
fontes Llc produ~ão, mas . tambem como 
interprete dos protestos que me teem che
gado, de diversos agricultores e principa l
mente. de di versas caruams municipaes im
:p0rtantes, que represents.m directs mente os 
inte1·es>es vit aes daquellas classes tão pre
judicadas pela elevação dos impostos do 
consumo. 

Não tenho o in tento .,..- e o con tt•ario seria. 
anti-p:\triotico - de d ifficu ltar o plano finau
ceit·o do honr;)d,1 Gover no da Republica; mns 
parece-mo j usto, que um r epresentante da. 
Nação defeud;t O!; intera~ses daquelles que 
para a qui o enviam como o natural patrono 
dGS seus interesses. Assim sendo exerço 
o meu di reito, demonstrando de modo posi· 
tivo, com aL·gumentos irrefragaveis e com a 
analyse minucios:J. do proprio parecer do hon
rado relator do Orcamento da Receita, que 
S . Ex . não tem razão, e que, ao contrario do 
que pensa, a taxa actual do imposto de con· 
sumo vai Lli<L à. dia prl'j udican tlo e desfal~mdo. 
o orçamento e ao mesmo tempo destruindo o 
plano geral do honrado relator, que, direi sin· 
ceramente é uma das glorias da Republica. 
(Apoiados.) 

A Camara Municipal da cidade de ltajubâ, 
um dos municípios mais importantes <lo dis
tricto que tenho a honra de representar, d i
r igiu ao Congresso o seguinte olficlo, que 
passo a ler: 

eonb.ecer, em s ua cguidado, q~e C? ~mpenho « lllm;;. e Exm~. Srs.-A Camara 'Mtt· 
do orado! p~la. rev1s:~.o ~a ConstttUIÇM, nesta nicipal de Itnjubú., Minas, ab:~.ixo 3.5· 
parte, Hao e ma.mfestaç;w de um sent1mento I signada, fazt>ndo-sc echo dos clamores 
de o~s~t nada. l•et'severa.nça no erro. mas - de seus muoicit.es conti·a. a elevadíssima 
a ,·etty tous adhcr<mce to tcAat OJ'11Cars lo me taxa lançaJa ·,obre o fumo, seu priu· 
tn1!h and 1·easo;1 .» cipal ramo agrícola, vem confiadamente repre· 

O Sr . ... '-.lf'1·e~o P int.o- Sr. Pre
~ideLtte, col1erento com o meu modo do pro
cedel' o am~o passado em r elação á taxa de 
consumo do fumo, ·venl10 fazer a o.nalyse, 
embora com a incompeteocia que me é pe· 
culiar (n;í o apoiado~), do pa.re<lei' do honrado 
e tale n toso rela.tor do Orçamento d<~ H.eceita. 
demonstraiJdo que S . Ex: ., afastando-se do 
principio geral que ca ia no espírito de todos 
os brazileiros, qual o de proteger a lw.Ju ra. 
e a industr ia, S . Ex .. trazendo o exemplo 
de pt\izes estrangeiros, procura conco1·rer 
com a sua palD.vra autorísada para· que se 

~entar n VV • . EBx . a necessidade de uma 
reilucçã.o na mesma ta.x:1 . 

«E' que o exagero da. imposição actual re· 
stdngiu grandemente o consumo e veio atro· 
phiar conseguin temente u m dos recu rsos com 
que este municlplo conta ·;a. para atravessar 
a crise que actu almento :~ffiige a lavoura. 

~A Municipali•Jade de Itajubà entende não 
ser preciso um longo arrazoado pa.ra. demons
trar ~justiça da causa que defende, nem tiio 
pouco p:trà demonstrar que a medida da 
ta;x:a sobre o fumo é u1n gravame ve:a:atorio 
que impor ta. na prohibição do genero. 
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«<Congresso Nacional é composto decida
dãos notaYeis pr.lo saber e patriotismo, certo 
que attenderá á justa reclamação do povo 
mineiro. 

« A contribuição deve ser com a moderação 
indispensavel. afim de que os impostos e!e
va.dos não desalentem e :prejudiquem o prc
ductor. 

« Os abaixo assignados, pois, appellando 
para VV. EE:c, esperam que o Poder Legis
lativo Brazileiro fi ra o be:n e o justo, abo· 
lindo o enorme peso fiscal que quasi faz des
apparecer- da Praça o fumo, onerado desasi
sa.damente. 

Saude e fraternida.de.-Itajuhá, 20 de julho 
de !899. 

Illms. eEJtms. Srs. Prasitlente e mais }.Iem
bros do COngresso Federal. 

O Presidente da Ca.mam e Ag-ente Ex
ecutivo Municipal, Jm7o Gome.~ de Li.11a, 
- Silverio Sanc~es, vereador secretario.
JouJ!dm Gonçalves dos Santos, Yet·eadm·.-· 
Jot!o R beiro dos Sitlttas.- lgnacio Gonçalo,•s 
de Oliveh·a.-Francisc-1 Camarr S. Soln•i>Jho. 
- Fructu?so Fortunata Rodrigues Junior.
Jose Ma,·tini(lJJO da. Silvr~.» 

Tenho outro do~umr.nto importante, a que 
You alludir. Em ~8 de julho de 1899 o Senado 
do Estado de Minas, em virtude de uma pro· 
posta do digno Senador Bueno de PaiYa, vo
tava a seguinte moção: 

«llldico que o Senado "lfinci~o.por ,:ntermedio 
do Governa do Estado, rep~esente ao Congresso 
Federa~ sobre :as condições precarias d,a la
'tloura do {«mo, em grande decadcncia neste 
Estado, espe,·ando gue t-esolverá segwtrlo in· 
spimr seu patriotismo e de fónna a cmciUar os 
interesses daquella la~oura com os· da Uni<õo 
na dtc~etaç<Z<l das taxas do imposto de co~1sumo 
a vigorar no ea:ercicio vindouro.>> 

A honrada municipalidade de Santa Rita 
do SaJincahy tambem ·dirigiu a.o Congresso, 
no principio deste anno, representação iden· 
tica. a de ltajubá. 

Tratando-se, Sr .. Presidente, de documentos 
da natureza dos que acabo deler,porque offe
recem-nos as .classes prejudicadas pela tribu
taQão excessiva de um producto,que, si por um 
lado, constitue um vicio quasi uni"versal, por 
outro é tambem uma industria prospera em 
nessa pa.iz: creio que poderei entra.r na ana.lyse 
da. questão que propriamente me trouxe à, tri · 
buna., questão apoiada n1i.o só por uma ban
cada importante desta camara, a honrada 
bancada bahiana, - que está em communhã.o 
de idéas com a. mineira na defese. dos justos 
interesses dos seus Estados -mas por toda a 
ÇaiJlara. dos Srs. Deputados, que, pesando as 

con siderJ ções add uzidas não só peld obscuro 
ora•1or que occupa a sua a.ttenção, mas tam· 
bem plllos demais Deputarias que terão de 
occupar a tril:mna, justificarão a procedencia 
11a ~"·enda apresentad:t pelo illustre Dopo
ta-lo Sr·. Tosta, a qual, uma vez approvarla., 
a.bsolutamente não prejudica o calculo feito 
Jl~lo :llustre e talentoso relator do Orçamento 
da Re~eíta, visto que com a taxa actnal,como 
hei de demonstrar.com algarismos, o imposto 
de fumo não atting-iu e nem attiogira â. pre
visão orçamen tal' ia. 

Ji se disse qne o.< Estados de Minas, B<1 hia 
e Pemambuco tentam sempre o prenominio 
dos seus iatuuse• nesta C;lSa ; em. virtude de 
estatbticas <1 ventul'ou-se ainlta que esses Es
t-ldcs, compal':vlos aos sctlS co-irmãos, eram 
os qne metlo~ tributos p:tgavam á t.:nião ! 

Essa :LsserGão f.Ji cornhati,Ja com vanta;;em 
pelo nobre Depntarlo pela Bahia o Sr. Tosta, 
com quem t'Stou pe<'f,~itamcnte solidario. 

Kão se deve computar si!nplcsmente :t 
eSS<'S Estarlos o irnpo~to tle c•msumo do fumo 
attribuindn·lhes, s/J por isto,,lirninute. contri· 
buiciío pa•·a. os co!'t·es do. Cnião. 

E' pre~iso que se love om conta os impostos 
de importação, as mudas rhts estradas de 
ferro, os demais imposto~ de consumo. 

Em Eshdo~ vastos, corno sã.o aquelles, os 
impostes recahem em numerosa população. 

O Estaria de Minas, por exemplo, concorre 
não só mente com os referidos impostos; nclle 
encontra o. Estrada. d'J Fel'ro Central a su~ 
principal fonte rle rcnd;t. 

O:; Estados da R•hi<' o 1le Pernambuco con· 
correm, por sua vGz, com elevailas sommas. 
das su·1s Alnm,legg,s para a ~·eceita geral da. 
Republica. 

E, si assim é, por que negar-se aos vastos e 
populosos Estados <le !\linas e Bahia o direito 
rlB salvarem utiJ,a das príncipttes industrias, 
que faz vi ver de pretere-nela o proletario ruraH 

Demais, si a situação financeira do paiz 
não permitte a expansão do credito agrícola, 
si os proprios institutos creados para auxi
liarem a lavoura nenhum conforto o:fl'ere
cem áquelles que precisam de oapitaes, 
pergunto : é logico trJbutal'mos a clas~e 
agrícola de modo excessivo, a exemplo dos 
paizes estrangeiros~ 

0 SR. PAULA RAMOS -V. ·Ex. póde adian
tar que em todos os orçamentos só ha urna 
preoccupaçã.o-matat' a índustria agrícola. 

O Sa. Tos:rA-Mas não h::. de ser com o meu 
voto. 

0 SR. ALFREDO PINTO-Si o iliustre relator 
da ReceiLa percorresse os municípios que cul
tivam o fumo, havia. de verificar que esta. 
lavoura é principalmente o patrimonio dos 
pobres pelo simples facto de nã.o exigir ele
vados capitaes, como demand~. por exemplo, 
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"café, omb•'i''l t·cclame :~ pl'lm(\it•n. gt•nnil e muitos agricultores abandonaram esse ramo 
tr(l.lialilo ,. e.ui:hdo. tle lavoura. 

O Stt. Tosn-E é pnr isso mesmo que o No ctisc!lr$0 que prof<)l'i o anno pa~sado 
impos:o rla <!OJJsum•> vai l'ecaldr •;obre o prO· sobre a mesma que;;tâo que actu~Imente me 
ductor. (Ap•n·t •s. I.•t ··,·,·llpçrio), 

1 
ll'OI!Xe_<i triLUDa, reléri a .C~mara um~ revre• 

o Sn.. SERZEPELT.O Corutf:A-VV. EEx. ac- s~ot:tça?. da.. C~rnMa Mun~mpal de ltaJuha. ao 
cr1sarn o reV.tor, das ta.x~ts do consumo, mas st,c~eta.uod:. a~r~c~ltura lo ~sh~o de ~nn3:s. 
uão accusam o relator de faz~r com que o b~t,t. clar~mente P.xpos:.o, n~'>a r •. presenta.cao 
mercado tio Bra.zil sej:L exclusivament~ -pwa o decrQs;n!_lento dll; pr~:u~çao do fumo, desd~ 
o prorluctor nacional, impedindo a entratlada a uecret~~o do pr<metto 1rnposto em 189'2. ate 
producto estrangeiro. a actuahd<tde. 

o sa. ALFREDO Pl:iTO-Nã.o bast."l. Vou Vejamos a producl)â.o ~ó naquelle muni-
uemonstr:~r a y. Ex. que a elevação do im· cipio do Estado de :Mioas G:eraes : «Em 1888 
posto não trM; absolutamente a.llgmento de produzill e:;se município 80.000 arrobas; 
receita.. (.-lpartes.) · . em lSt\9, 74.000; em 1890, 68.000; ern 

E' p1·eciso uistinguh• a industria e a Ir.· 1891, 68. 000; em 1802, 56.000; am 1893, 
voura. do rumo. Estou affirman•lo que esta. 57 .000; em 1894, i>5.000; em IR\J5, 55.000 ; 
é cxplor;tda de p;-efcrenciEt. pelo pobre; po!' em 1896, 45.000; em 1807, 30 .oou e em 1898, 
conseg-uiuto nós n:i.o tcmo3 rlíreito d,J au- 25-000.:. 
gmentar impostos que vão affectar as clas>es E' ctiectiva.mente d·)Sanimnàora a di.tre-
meno~> abastadas do nosso pai~. (A]lat"les) . re1H;a d:• pt·odueçiio em um só mnnicipio, 

Qual o. vantag-em que houve tia elevaç1i.o :tntes da decretação do imposto, e a prodn · 
em 1898 dataxn de 40J reis porkilo de fumo, cção a.ctual: de 80.000 arrobas, estáredu1.ida. 
para a de ISGOO, como deoíclíu o Congresso o a 25.000 ; mais de 30 •t.! 
am1o passado? Estenda-se este prejuizo aos Estados pro· 

Nenhuma.; o~ algarismos são expressivos, duct<Jres do fumo, a. todos os municipios l 
ve,iamos: Attcnda o nobre relator para o que fica ex· 

N:1. Capitt~l Federal o imp:JSto rendeu em po.;to c responda-me si esta lavoura., com n. 
180s (2•• semestre)-3-14:000$000. taxa actoal, poderá. progredir , si n. 1'eceit11 

A 1$600 dl)via produzir (1899) 4 vezes mais puhlic:~ a.uferirà al~um beneficio. (Trocam- se 
llll 1.376:000$000; entl'etanto só produzi•! cli-~ers•>s aparees emre os S•·s. Tosta e Se,·:;.J-
998:000$000. dello c~,-reia.) 

1930 em k ilos quer dizer: 

Em 189.~ (2• semestre) ....... . 
Em 1899 (I• semestte) .. . . •. ... •• 

Menos . .. • ......• .• • •..... 

860.000 
623.000 

237.000 

(Os SRS. s}~R,ZEDELW CoRRÊA, Tos-r A, 
BüF.NO DE ANDRADA e P AUL,\ RA:'IiOS inler· 
1'0m1;em cmn aparte,; •t Úitura do 'orad?r . ) 

0 SR. AL1?R!:PO P INTO- Ainda mais: si 18()8, 
serv indo de base á est atistica geral, o imposto 
com a taxa d e 400. réis por kilo, o fumo ren· 
dou 3 .235:834$, era naturnl que, quar.lrupli· 
cada. essa. ta.Xf1, o mesmo imposta se elevasse 
a mais ou menos 12 mil cJntos. · 

Entretanto, o CIUe nconteceu? 
O computo da ârrcco.dação no I• semestre 

foi mais ou menos 2.102:000$000! 
Como explica o illustre relator este decre~ 

scimento ria. renda reh• tiva ao consumo· do 
fumo? Pela irregularidade na arrecadação ~ 

Simplesmente porque os fi.$cues não cum· 
priram os seu~ deveres? (Pausa.) 

Não, o o ue exnl ica o constata. este decresci· 
mento é o· seguinte : a prottncção diminuiu e 
era. prec!soque o nobre ret~tor do orçameotG 
percorrcs..-.e esses centros da cuHura !lo fumo 
para. verificar e concluir pmticamente que 

Par mittam os nobres Deputados que, con· 
tiuna.ndo na justifiea<;<io a que me propuz, 
declare ::!.inda. que, si a i!lustre Commi5sã.O 
tio anno passado tive~se aceeito a emenda, 
que foi apresentada. pelo bonrado Deputado 
o Sr. Het·edia de Sã, e !1'.1. qual era o imposto 
apenas elev<tdo de 400 a. 800 reis o kilo, a. 
União t eria cGnseguido muito mais e a.s 
r eclnmacões teriam cessado, em virtude 
mesmo da. indo [e resigua.da e justa. das 
classes ! a borios~ s. 

J\las, o que acontece nr1 actunlidade 1 .A..lém 
ele persisti r o excessivo imposto, o honrado 
relator aíuda deixa transparecer em seu pa
recer que essa. taxa, sem grandes males, . po
deria. ser elevada, e para. i~so relembra. o seu 
parecer de 1895 ! 

S. Et . deve fugir da preoccupação de que 
o fumo é exclusívamente uma. mercadoria 
de luxo, um vicio emlim, e lembrar-sede 
prefereacia de que tal genero é tambem uma. 
grande industria. explor:tda pe.Ios pequenos 
lavradores, que conjunctamente com as de
mais class~. esforçam-se pelo engrandeci
mento da patrh~ commum. 

O SR. To~'TA-A Commissii.o deve sei' justa; 
não queremos senão jostiçu, na.tla may_;;_:_ r 
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0 SR. ALFREDO PINTO- 0 nobre relator 
transcrovendo no parecer as suas palavras, 
em outro de 1895, disse: (Lê) 

«Parece que, como prepm ·o a um regimen 
d efinitivo, se poderia e deveria estabelecer a 
seguinte tarifa, que a Commissão deixa ao 
criterio da Camara adoptar como emenda ao 
que está consignado no projecto de receita: 

FUMO ESTRANGEIRO 

Em charutos, cento .............. . 
» cigarros, kilo ...........•..... 
» folhas, » .•..............• 

De mascar, » .....•.•.•....••• 
Picado ou desfiado, kilo .......... . 
Em rapé, kilo.... . ..••.......... 

40$000 
25$000 
3$000 
8$000 

10$000 
15$000 

muito respeitaveis, mas o industrial tem a 
seu favor a trcrnslação do imposto. 

Para justificar a sua opposição systhema
tica a diminuição da taxa do fumo, o hon
rado relator do orçamento da receita procura 
f<lzer um estudo comparativo entre os paizes 
que não são productores de fumo, mas que 
teem o mono poli o deste genero ... 

0 SR. SERZEDELLO" CORRÊA. -Citei alguns 
paizes productores. 

0 SR. ALEREDO PINTO- ... e conclue que 
em todos esses paizes onde se mantem o mo
nopolio, o imposto é e·xcessivo e nenhum pro~ 
testo st> evidencia. E' natural, portanto, que 
no Brazil o mesmo aconteça., verificado como 
esta, que o imposto do fumo, confrontado com 
o de outros p<1izes, é insignificante, cabendo 
a citda ha lJitante uma parcella no maximo de 

S. Ex. julga ainda hoje salvar a lavoura 500 réis. 
de fumo isentando-a do imposto de exporta- Mas, 0 honrado representante elo Pará 
ção; mas, esta providenei a foi estabelecida devia ter em vista que esses grandes paizes 
no registro do fumo no art. 29, § 3° do Reg. e possuem outras industrias prosper<1S e teem 
não basta para evitar o anniquilamento da outras fontes de expurtação e portanto de 
lavout'a. renJa para os seus orçamentos. 

Analysado esse primeit•o ponto da questão, As circurostancias são entre nós, comple-
entrar.ei no estudo perfunctorio, nttenta a tamente diversas; a actividade economica é 
hora adiantada dos nossos trabalhos, do pa- muito outra; recorrerei ao relatorio apresen
recer relativo á emenda, olferecida pelo hon- tado 110 President 3 do Estado de Minas pelo 
ra1lo Deputado o Sr. Tosta e subscripta por illust reSr. Dr. Americo ·werneck, publicista 
76 Srs. Deputados. versado em materia financeira. 

Essa emenda reduz a taxa de l$600 a l$000. . __ . 
O nobre relator do orçamento da Receita «VeJamos a!íora o elfmto ~o s~ste~a Hobre 

diz em seu parecer que a emenda é ínc.Jhe- a I.av?u,ra do tu:no .. A applt?açao cega d_?S 
1·ente, porquanto tendo cogitado na reducção prmCiplOS da sciencJa econ.o1211e<t, quan~lo nao 
da taxa actual de 40 réis por 25 grammas· se leva em conta: as_ condt.c?es _do meiO .e os 
para 25 réis sobre o fumo desfiado, não com- moldes da orga:uzaçao polltwa, mduz a tllu
templou a reducção da taxa referente aos sões deploravms. 
cigarros. «Não se faz nunca boa obra,construindo um 

Mas, si o honrado relator da Commissão de eJificio com pedaços tirados de outros ed i fi
Orçamento ponderc1sse que 0 producto esta cio3 de estylo e ar?hitectura difl'erentes. Di
na razão inv:!rsa do imposto, desde que foi zer que um certo 1m~osto tem dado ~xcel
este e~evado e que a inclustl'ia de cigarros é lente~ r~sultados na I~uropa, onde en:'Iquec~ 
exerctrla em geral por· pessoas desfavorecidas a mawr1a dos _grçament~s •. e conclmr daln 
da fol't!ma cheO'~. ria n st:wuinte conclu-io: que a stm arlopçao procluzn•Ja o mesmo effe1to 
que qttanto' mais "'burat.o toi~JUr-~e o fumo dos- entre nós, é pôr de lado a principal condição 
fiado ou preparado, mais facil será a indus- d~\ um bOITJ systema financeiro:- a harmo
tria de cigarros parn. essas pessoas pobres, nta do co~Juncto. 
que exclusivamente de! i la retü·am os meios de «Os patzes modelos, aquelles que fazem o 
subsistencia. Si ao con trarío, porém, são ele- roonopolio do c~pital e o fornecem aos povos 
vados. os impostos de consumo, o preço da· necessttados, sao poucos:-~ lnglate!'ra, a 
materm prima acompanha, no preço, esse França, a Allemanha, a BelgJCa, a Sm5sa e 
exc~sso, em detrimento do fabt·ico. a Hollanda . 

Assim sendo, S. Ex. concordar<\. commigo «Prrque moti~o o imposto do consu~o, em· 
em que não ha ineoherencia na emenda apre- bota elevado,.nao produz naquelles pa1zes .os 
sentada pelo r epresentante da Bahia c sub- efieilos pl-lrmcwsos que deploramos aqui ~ 
scripta por 76 Srs. Deputados. Simple::nne"n!e porque lá não existe o imposto 

o SR. SE , , C • d. _ ,t de exportaçao. 
· •RZJcDELLO OR.REA a um apar e. <di o fumo e o alcool, principilos generos 

O sr:-. ALFREDo PINTO - S. Ex. ret'ero-se tributados em nome da hygiene, supportam 
excl~stvamente aos fabricantes, porem, eu uma taxa elevada quando consumido,no paiz, 
prectso defi:mcler de preferencia os interesses a restricção imposta ao commercio interno 
do lavrador. Os interesses dos industriaos são encontra compensação na liberdade de transito 
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e sahida dos ge.neros que, isentos de qual
quer taxa, teern deante de si como val vula de 
expansão o immenso mercado universal. Em 
a parte todlt elles se apresentam em condições 
favoraveis para affrontar a concurrencia dos 
similares. Comprohende-se bem como em 
taes paizes o ouro se accumule ; lá se favo
rece a sua entrada por todos os meios, corri
gindo os máos e1feitos da tributação interna; 
aqui os governos oneram a merc,•doria desde 
os seus primeiros passos na circulação, e jux
tapondo-lhe constantes fat•dos, arrebatam-lhe 
todas as forças para enfrentar os inimigos. 

«Quando os nossos productos chegam ás por
tas da AWtndega, ahi cahem exhaustos e ven
cidos. Eis porque o ouro não entra; somos 
os primeiros a repellil-o ; eis porque a nossa 
exportação é insignificante : somo3 ingratos 
á generosida'le da terra ;-eis porque a in
dustria não caminha: quebramos-lhe as per· 
nas;- eis porque, productores de assucar, 
importamol-o vergonhosamente sob mil fór
mas, do xarope ao alcool ;-eis porque, fa
bricantes de panno, compramos do estran
geiro o algodão o a lã : fazemos guerra á 
nossa propria materia prima ;-eis porque, 
criadores de gado, importamos a carne e ad
mittimos em nossas m?-sas a manteiga falsi
ficada: não temos patriotismo ;-eis porque 
podemos be])er aqui o vinho por menor preço 
que em Pariz: os direitos de consumo o one
ram !<i, mn,s, em compensação a sabida fran
ca allivia·o bastante para que elle possa sup
portal· as nossas tarifas aduaneiras ;- eis 
porque somos. pobres : perseguimos a rique
za;-ois porque não temos credito: tiram-nos 
o trabalho;-eis porque não valemos nada e 
pensamos valer alguma cousa ; é a i Ilusão 
do orgulho.» 

E mais adeante continúa o illustre brazi
leiro : 

«Ao terminar este ligeiro estudo sobre o es
taria 1la indust ria agrícola e suas necessida
des, é opportuno ltpresentar um mappa de
monstrativo da influencia dos impostos sobre 
a la vou r a do fumo. 

Partindo do facto de que a Minas w1d Rio é. 
onde se cultiva esse vegetal, o esco,tdouro 
forçado da princi pai região, solicitei do seu 
digno ~upe~intendente uma synopse da ex
porta,çao fmta por aquclla, estrada nos ulti
mas annos, afim de conhecer ·<1 marcha da 
producção. 

Esse quadro in1lica que, a um período de 
progresso regula-r, succ~deu em 1898, uma 
notavel diminuição, devida sem duvida, á.s 
resistencias oppostas ao seu desenvolvimento. 
Em tal situação mais me convenço de haver 
sido inopportuna a elevação da taxa de con
sumo. 

1889 ..•...••..• 
1890 .•...•. o ••• 

1891 ..••..•...• 
1892 ...•..•.... 
1893 ......•.•.• 
1894 •..•....••• 
1895 •••••...•.• 
1895 ......•.... 
1897 .......•... 
1898 .•...•.• -~. 

Kilogrammas 

1.450.056 
1.918.439 
1.581.218 
2.324.786 
2.292.893 
2.317.671 
2.098.306 
2.138.713 
2.305.846 
1.904.076 

0 SR. ANTERO BOTELHO-Isto responde ao 
parecer da Commissão. 

0 SR. SERZEDELLO CoaRr::A- Porque não 
diminuem o imposto no Estado ~ 

0 SR. ALFREDO PINTO-Já foi reduzido e 
bem assim o de outros generos, a 50 "/o· 

Ora, Sl'. Presidente, nós comprehendemos 
que as condições economicas dos paizes es
trangeiros, que taxam de modo exaggerado o 
fumo e que, embora, não sejam productores 
teem o monopolio,não são identicas ás nossas, 
verdadeiramente precarias, por isso que o 
fumo aqui e taxado pelas municipalidades, 
pelos Estados e p:c~la Uniíi,o. 

O agricultor, é preciso [affirmar, não se 
nega a uma contribuição justa; elle bem sabo 
que deve concorrer para a felicidade geral do 
paiz, mas o seu espírito revolta-se contra um 
imposto que absorve a produeção, destró9 
toda a sua acti v idade, como tem acontecido 
e v a i acontecer ... 

O SR. CoELHO CrNTRA - Ha fabeicas que o 
que produzem só dá para pagar aos opera
rios. 

O SR. ALF,REDO PINTo.- Perfeitamente; 
e V. Ex. acha o exemplo na. Bahia., e por
que? Porque o consumo diminuiu, o que 
corrobora o meu argumento de que a eleva
ção da taxa não concorre absolutamente para 
um · resultado satisfactorio. 

Os seis mil contos orçados o anuo passado 
não foram conseguidos peht arrecadação por
que diminuiu a producção, e a fiscalização, 
no que concordo com o illustre relator, fez-se 
do modo irregular. 

UM Sa. DEPUTADO - Nem podia ser reali
sada. 

0 SR. ALFREDO PINTO - São argumentos 
incontestaveis que exponho sem rodeios de 
phrase. 

0 SR. MAYRINK-Porém, muito bem, 
0 SR. ALFREDO PINTO - Nas proprias cita

ções do nobre relator encontro argumentos 
poderosos para corroborar todos os meus. 
S. Ex. referindo-se aos Estados Unidos, diz o 
seguinte (Lê); 
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« Nos Estados Unidos síio inteiramel'lto li
vres a cultura. e exploração deste p:·oducto, 
mas em compemaçã.o e fortemente taxn.da. a 
importação, havendo além rlisto um imposto 
interno ou de consumo . A i mport.ação é in
si,:?niJicante. o ilnpo~to interno compt1e-se de 
uma. taxi\ especial e uma ta:x(). de liconçn.. A 
taxa especial é paga da uma \ ez pelos com
mercia!l tes e fabricantes d e fumo. :\ tax:• tle 
licença corresponde ao ~cto <l a v enda. ou d o 
emprego do fumo nas manufact uras. 

<i!o<la a. fabrica e inscripta em um rt>gistt·o 
especial no districto onde se acha estaue
lecida e põe marca.especialem seus proLluctos, 
o que facilita a. fiscalização, ao mesmo tem po 
pela. autorirladee pelo publico. 03 fabricantes 
sã.o obrigtulos a dedara<;~es minu'!iosas e 
fazem no Thesouro ou Tllesourarias, cauçõ::s 
muito elevauas, para gn'3ntia das mul tas e 
paga mento de impostos. Emfim, em tonos os 
productos elles devl)m collal' sellos espociaes, 
cujo. valor é proporcionn l ao peso do pacote, 
calxmha ou volume óe rumo manu!actu· 
rado. 

A_ dcspe~n. da. arrecudaçã.o do imposto li 
mmto mod1ca s a r()nc!a produzida t em au
gmentado ra.pidamente rh's ulti mas 30 annoe. 
Em 1861 foi de 21.134. ouo doll~lrs e em 1876 
de 4.6.373.000 dollars. » 

0 SR. BARBOSA Ll~!A-0 systelll.a tr·ibu tario 
nos Estados Uniàos é muito d iverso. (Ila 
outros apa1·tes.) 

0 SR. ALFREDO PINTO-Declara O nobre r e 
lator que nos Estados Unidos a cultura i com.
plet;tmente livre. Aqui nã.o acontece o mesmo; 
e é preciso firmar u m ponto. A a,(!l'icultura., 
:por mais que se diga. o <'.Ontrario, é a cla~se 
mais tributa.cla, não só aqui cGmo em t •Jüos (1.~ 
pa.izes. 

Não é o obscuro oro.dor <[Ue occupa a atten· 
.. ção da. Casa. que isto affirma ; o facto é inr.on
testa.vel na opinião de diversos econom istas . 
Cita.rei por exemplo Durand em sua bella. 
ob1·a sotire o credito agricola na Franca. 

«Si se quer dar á agricultura seu pl•imitivo 
credito, é preciso dar~ lhe sua antiga prosperi· 
dade. 

Mas, como dar a agricultura sua prosperi
dade de outr'ora ~ A cri~e agrícola não pro· 
cede com rigor ~ómente em Franç11: a Jnula· 
terra~ a Allemanha, a Italia e Hespan lta, ttfdos 
os parzes agrícolas do vel1JO mundo, são v icti· 
mas. 

Como remediar a um mal t ão gener ali -
sado '? · 

E, entretanto, ouve-se repet ir por toda n 
parte este peusamento, contra o qual 
o· Dr. Bekkzer protestou com razãc e m 
1968: -«Nôs nada. pol!emos fazer, aproprie
dade deve seguir a sua SOI'te, » 

E'_ possi vel s~~elhante resignação~ 
Nao co.!ltluzma ella uma nDçiío á ruína? 

Porqur.- e l1l'eciso não <lissiml;lar-um:t cJ·iso 
que atLin;,:e . 11lio t.nl c·n qnal imlustl·ia, mas a. 
g r•,; n(l., ma.roria da n'1çiio, eom promette il·re
m tldiõlvelmente a proprtcda•l!l e o bcrn-eotar 
do Estado inteiro. 

«Em l 889 a. Com missão lla Cama r a uos Depu. 
t a.!os Hesp anlJOla, em seu parecer sobre o pro· 
J<cto do cr~dlto agricola , !lizia: 
. « Como a agricult ura , con~t!tue a primeira 
JO\l!IS~l'Ia da Ilação e fa.z viver a irnm~onsa. 
maJOrta. lle seus lla lJ!·ant es , como o consumo 
das clas -ses ag ticolas é quasi o unico mercado 
dos productos de to•la.s as outras, o seu mal· 
e~tar é_ uma c:lla ruidade que deve a tti>a.hit' a. 
<htençao de todos aqm·lles que exercem o go
ver-no.» 

- «Si é preciso, di r. o me; mo a n t.or ú. reg. 23~ 
para s :tl\':11' a ag-l'ICll ltt! I'a. rccor·r·ct· :t meio 
de prc>tecç<l•> cxt.raord inaria; si ó pre.::iso <!on
cc~cr-lhe dj reitos o y ri \'ile:;ics c:xcepdon al':~, 
o !!;Sta•lo nao de,·er;a llesi t;lr: os interesses 
em jogo s;'io muit·.1 illlpül'tantcs, uão sómeute 
parn todas as classes agr;colas, IU3S para a. 
toda a n;~~i\o. 

_(< il'l as a. n.gricultuJ·a não solicita privil•'"io,; , 
nao pede pi'Otec<,:ão ; sol icita a i .ruald:td~ o 
di;·oito con_1m um, p~·ue que a "o~iefi :u. :e ~ão 
s<~J:l o!·ga.msada. de maneim a lhe impvi'elloar .. 
gvs s em 'l'<mtagern alguma.. 

~<Pc !c qt'C os impo.,I:Js sejam igw!lmcnte dis
tn /1111dos, e q~<-: o:: t.·at tu.l~s de commc;·cio 11cio 
-~e celcb1·em exclusivamente no interesse <la 
il;<lustr ia., 
~«Pedo que os fa.voresobt.ídos pelo comniercio 

nao. sej ,\rn pagos por p!'ivilcgios concedidos ã. 
agr icul t ura cstrang~:ira. 

«Hcje, ao contrario, a a.z ricultura é sempre 
sacrilica.<.la . · -
«E~ 1868, Lascker dizh no parlamento 

prussiano: 

«'Minha opinião repousa sobr e o facto de que 
nos:>as lcts favorecem o cornmercio de um 
modó que n[l.o apt'oYeita á. agricultm•,,; 
no:;so systema. de impostos tem a mesma ten· 
dcncia. 

«Por toda. a part,\ se manifestam os l'esul· 
tndos desta desigualdade. Emqua.nto que na. 
Bolsa de Berlim os mais avultados negocios 
podem tratar-s() verbalmente ou por um 
escrl~to livre de impost os, o solo é su bmet 
tido a pesados impostos, seja. pela constitu içã.o 
<la hypotheca., seja pela venda. 

«Esta diíierença. se perpetua. de geração em 
geração e acab•t por constit uir• uma somma 
mui to importante que é tirada. do só/o . 

som ma total , a pro~riedade paga. e torna -se 
al!Sirrt ruai~ pobre.» 
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O capitalbtr. faz pl'O>P"rRl' o;; seus ea.pir.v.es, 
concill'rcn<lu C<Hn pt\I'Cella mínima. · pi\ra 
o !l~tado, mas o agricultor tem a acqnisiç".o 
das terras. os impostoR municipaes o esta.rloaes. 
o tl'abalho pcno~o para a manutençfi,' (hL la· 
VOU!'t~, nos mom•)ntns <lilfieeis a hypot,hec:t 
gnwando o ímruovel , o ::tinda o imposto Llo 
cons·tmo pR~o a União. 

O negochmtêó menos pr:!ju,Hc tldo; ao coo
samiriur e ao proprio agricultor este pede o 
v<>Jo,· do imposto. 

A;J condições, portanto, da America do 
NCJrt.·, sio n:uito differentcs da.~ do nosso 
pal:?-. Lã existem tarifas modicas nas estradas 
de !erro, e aqui crearam-se ta.rilas qua.si pro
llibii.ivas. 
Co ~a aquP.llal! tari fas o que vimosWdecresei

meut-o da. exp~rtação de generos d!l primeira 
- n~ce.·!sida•!e dos Estados de Minas e S. Paul,1. 

RE-•luzida$ e:Nl.S tarit'a.s, a impr,rtaçií.o 
angm;mtou com assombrn e só em Minas flli 
no n;ez de maio do cmT-~nte anno, superio!' a 
de te: lo o nnno Jl~>ssado . A pNvidenciu. tonto.,iu. 
a. t:f~peito pe;o Sr. l't••·süJ,mte 1lJ. Republict~ o 
Min istro d;,. Viação é tlignil- dos maiores elo· 
glos. · 

Mas. con~o rtizia, nos E,;tados Unidos ha fncl· 
Udane completa de exportação. 

Temos centros prod.uctores de_ fumo que_ vão 
pouco a pouco aban,lonanrlo essa cultur(l . 
tal o desanimo. Como quPr, pois, o cobre 
rel:1 tor fazer o confronto do nosso paiz com 
outros paizes productores de fumo, para 
determinar uma taxa. elevada nesse genero 
de consumo, que, como a.tlirmei, ti uma in
dustria. proopera em nosso paiz ~ 

S. Ex . diz ainda : 

« O esta.bel~imento do fumo na Allema
nba tem sido uma das m~íores luctas políticas 
do paiz, tendo uado lagar por duas vezes à 
disEolt.çã.o do Reichstng. Porem a classe tão 
oumerOi!a e poderosa dos cultivadtites de fu
mos allemã.es exerce tal influencia. sobre os 
homens político~ daquella nação, que ate 
hoje ainda não foi possivel obter maioria 
para o monopolio . os partidarios da retorma 
deste impcsto, além do mais, não e:;tão de 
aocordo, preferindo uns o regimen da França. 
e outros o dm: Estados Unidos. » 

Consola aquelles que de!endem os interes
ses agrícolas, Dt1sse particular, que o honl'a.• 
tlo r elator da Commi~são rle Orçamento jul· 
.~!10 :t.Cet•tar!a e ccnvemente a elevação da 
ta.xn. do rum0 estrangéiro; mos ao mesmo 
tempo que S. Ex. <.~>·iim procede, !'11Z ver a.o 
C-m.r;rcsso que nc•nhuma inconveniencia ba
v•~ria. na. elevaçfLO d<<.; taxas úo 1uruo nucional 
dcJ 40 a 100 x-eis. 

Sr. Presidente, é preciso ter em vist~~o 
~m prillleiro lagar a estatística, que de· 
roon~tra a improce::encia. da . elevação das 
taxas sobre o fomo o isso já provei por alga
r ismos ; em segundo iognr que as condições 
at:tuaes do pa.iz não leão identicas ás dos pai
zus citartos pelo nobr-tl re'a.tor da Ccmmissão 
de Orçamento. 

Nestes, existindo o monopolio, o pro· 
dacto pó;le ser taxado de modo excessivo ; 
a•llli temos evidentemente uma classe d9 
pNductores pobres, que prtcisn.m, pelo me
n•JS do auxilio indil'ecto, já que não podem 
o Jter o n.uxilio directo, qu.,, nas grandes 
c1·ises naciouaes,se t >.duz"!lelo credito. 

Si o imposto ftJs8e de Boo réis como foi 
ll:·oposto o anno passr.do, teria.mos justamente 
61l. 000 contos da renda, orçada para. 1900, 
n:io ba~·endo necessdade de quadruplicar o 
imposto para cheg11.r-se a esse resUltado . 

sr. . Presidente, creio ter demonstrado 
que 3 permanencia. da taxa actual estã. 
cc.ucorreodo par:l. a. morte da. la vou r a. ; 
si o nobre Depu tao lo e sem di-:nos compa.
olleiros de Commissão e toda a C&ma.ra accei· 
tarem a emenda a.presentadn pelo honrado 
Deputado pela Bahia , teremos chegado a 
um resultado justo que tranquillisarã ao me· 
nos aquelles pobres agricultores que se es
forçam para o bem geral do paiz ; si, 
ao em vez disto o nobre Deputado persistir nas 
suas idéas, então é preferível adoptar- -
mos o monopolio dos pa.izes es_tt'l!:ngei~os · 
e que de uma vez para sempre se diSSipem a.s 
illusões · em que vivem os agricultores 
quando a. nação tão ma.l recompensa os seus 
e~forços e dedicação á. R&pubtica. 

VoZES - Muito bem. (O orador e cumpri
mentado .) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Na Allemanha as classes productora.s teem Passa-se á hora destinada ao expediente. 
uma grande influencia sobre os homens po-
liticos do pv,iz; o monopolio nüo póde vingar, o sr. 4• Secretario (ser1linão 
confessa. o nobre relator, porque os agricul- de t •) procede á leitura do seguinte 
tores são ouvidos ; entretanto quando os 
~aricu1_to1·es brazileiros recla~am uma.. pro-I EXPEDIENTE 
vtdencta que absolutamente nao vem desfal· ' 
car o Orçamento, o Congresso nega-lhes pro- · 
tecçã.o, embora. esta em couS2. a.lguma altere Telegra~ma : 
o plano fina nceiro do honrado Presidente da S. Ftancisco, 2 de sete~bro de 1899-
Republi~. . Cs.ms.ra dos Deputados- R1o. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 14 +Página 20 de 67 

56 ANNAES DA CA:IIARA 

Para. fins legaes le\'O Y•)Sso alto conhe:-i
mento qu~. por acto de hontem, renunciei 
honroso cargo de vice-presidente do Estado 
do Hio Grande do Sul. S(l.u:l:lções. - Cas
siano elo Na.<cimento. - Intt!ira•la, 

O!l!cios: 
Do Sr. 1 o Soc1•eto.rio do Senat.10, de 1 do 

corrente, communic:tn<lo que o Senado a<lo· 
ptou e n~ssa da.ta em•ia. ú sancçlio do Sr. Pre
sidente da Republica a proposiçilo nesta Ca· 
mar"' que dispõe sobre a. promoção a. alferes 
d.o I• cadete do 8·1 batalhão ele int~.ntaria hn
tonio Rodrigues de Araujo. -Inteirada. 

:ú·t. Z' da lei de orçamento tlo aclual excrd
cio, para occorrcr tt despezas ~o~n nju~as de 
custo :t membros: <1o co,!;;resso ),\tcional, as 
quaes <leiX<W:Irn de .~er paga~ JN l' insullicien
cia do credito da z·cferiL:a Yorl.a. 

C:J.piÜ\l Federal, 2 de setembro ile 18\Jü.
M. J"e:·r.,~ de Camp~; Soll·s,-.\' Commiss:ío 
tle Üi'<;::ttnento. 

Requerimentos : 
Dos patrõe~ e rnmat.lores n0s escaleres ila. 

Alfandega do Estar\o do Piauhy, pe,lin<lo 
n.ugru.rnto de vmcimento~.-A' Commb~ão rle 
Orçamento. 

De Alexandre d' Atri e R:~ul de Sampaio 
Vianna, pôd indo a concesEiio de umn. estr<lda 
de ferro de Santa rem, no Para, terminando 
em C:uyah·t, em Matto Gro~.<o.-A' Commis
são de Obras e Coloniza~·ão. 

Do mesmo senhor, de 4 do corJ·enlc, cn
vin.ndo um dos autographos devidamente 
sanccionado de cad:t uma das t•esoluções do 
Ccngresso Nacional, approvrtn!.!o os tratndos 
de arbitramento e de extradicçuo celebrados 
com o Chi!G e a conYenç[lo sohre o exerctcio 
das profi~sllc.< liberaes tlrmad<t com a Bo- _ De Duncan 'Vn::;ner, off~rr•c,~ndo um pro-
livia. etc. - rntcir;<da. 1 Jo;to de ~·~n~·~ment•J ll:t C;l]l:t<d Fe,leral.-

- As CJm!m:;~"e.- de Orçamento <'. Llc Ol1ras 
Do. mesmo senhor, <le Jgnal ,laj.n, tran,;- PuJ 1Jic:ls, 

mittu.~clo um dos aut·~::::rophos dcVI<lam~n_tc , . _ . 1 . • .. . 
sancmonado da rfl~oluo:to rlu Cnn!!'rcs'o :\n- De Amrlw. Al\ es <.e P.\1\ .1. pohndo paga-
cional, aut~ri~.·m•loo Po•.lcr Ex•~cuúro n f1•?.e'' mr.;tto :la ven•)I rn_e\ltos,~.~a.d~í~ott <1~ r~cebe1• 
as nPces~a.rzas opct'[l.r;ü~s ele .;1·e:1Jto p:ti'<\ d:1r' o S·"U !tnndo nla;II<.o, - c,czq,:.uratzo da.~,
execuçii.o ns sentenç(ts da ,inniça r~~ 1Pral, pa,;-~ tradu '.to Feri'O. Cenkal, ri·) lii'n!.d~ !.Jerna.r,lmo 
sa.das em julgado, mediante acco1•~o 00111 os Antotuo de Parva.-.-\ Comrnr5o,IO de Orça.
respectív(Js credot•es sob!'e o qtuntum a li- monto· 
quiclar. -Inteirada. Fic:L sobre a Me:<:J., at~ ultoriordclibcração, 

Do Mini~terio rla .}ust iça c Xe;!ocio;; lnte- o s<1guintc 
PP-OH;:cro riores. de 25 do mez fl:do, envianclo a se

guinte 

· )lE~S.\GE~I l O Congresso N aciünal resolvo 
_ Art. 1. • Aos cstur1antes que, 1:a :h ta. desta 

Srs. ~embros do Congres::o Na.ctOJU l - 1 lei. j i ti ve1•em sido appi'O"ado' em uma ou 
Transmltto-vos, afim de que. vos ·~ ~~nG~s de\ ma.is materi,,s ilo cur;o p:·ep:•.rdm·io, qne se 
resolv;e~ sobre o a.>su_mpto, :~ exp.'lsiçao .Jil~\a exige pflra a rnatriél.lla na,.: cs::otas de ensino 
d~ Mmtstro d.a Jmt!ç:c e Ne~cc:os Intet:w- superio1'. e r,.~ultado t<'lrminn.l'em seus es
tes, rela.ttva. a nec::s,}dadc • e nm cr()-ttto' tudos, pl':\st~nd o cx::tllllS pn.t•c\aes até 31 de 
supp~eme~tar tle .100:~00$ p~1:r1 despez:1s dai dezembt·o de lOOO _ 
cousJgnaçao-Dlll~?"encJas pol.ICiaes-da verl:a ,\rt. 2.o ReYogam-se as disposiç·"íes em 
n. 14 do orçamento do ex.,rcJcl'J VIgente. contrario. 

Capital Federal, 2fi de ago~to de 1809.-Jl. Slla ll;<s Sessõe~. 4 de setembro ele 1899 •. -
F~JTiz de Campos S.tlles.--A' Commissão de A/fonsn 0 Jsta.-k;gcla Neto. 
Orçamento. 

Do mesmo ministcrit), de 2 do corrc:1t0, 
envlanlo a seguinte 

Srs. Membros do Conzres'O Nacionsl-Sub
metto á vossa apredaçi:\<\ afim de ~ue vos 
digneis U.e resolver sobre o a'sumpto, :.t in 
dusa. eJ:posiçã.o que me foi D.prescnta.da pelo 
MinistN da Justiça. e N~gocios Interiores, 
rela.ti vameute â. concessão d,) um credito 
supplementar de 5: 150$ á. verba n. 9 do 

() êir·. Cüstn Junior (pcl '· enlem) 
-1-::' pt•ra wmmunicn.r o. Y. Ex. que o nosso 
t.linno eollega o Sr. Dr. Alvares Rubião, b~s
ta n te no ente , rcÜl'OU -se pn r aS. Pau lo n. con
sellla do seu medico, apr e>sando-se a. compa
recer aos traualhos dest:t Casa , logo que o 
seu estado de saude o peo·;nir.ta. 

O §l.·. Carlos de Nov:les- Sur
prehendi(lo pelo t elegrapho, que acaba f1e 
transm.ittir ~t . doloro,·a noticia da morte do 
illustre brazileiro que em vida se chamou 
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Amr;rico <l ll San~ Rosa, vem pedi r a Cam<l.ra 
<l!ll '.'o to de pc ~ ·• r por ~sse ti•istc succ~;;;-o. 

.lornalist:t ~ prof~ssM not.\\vc.•l m Es'"~ ' l do 
Pirú; ondn exerceu co:n llrílho o magi~t~rio 
c ro~n gr·~ndo proveito par·;t <oS lilho.; •1~~,c 
E~t.;\ f.l il , foi o ii!Uih'O li!Ol'l r> rerores~ntanto 
ne.·,t:\ C:tmal'l\ •l:1 c :1liifl Provinciil do Pará . 

Filho da !labia , elle li;.ron o sen nome Hi(> 
eó no Eçta1lo IJUO :~· loptou o ti E: que o omt!or 
tcn1 a hon r:>. ole ~cr- r.;p. rc:;.1nto.nt~. come h 
glol'iosa tenn qne I h e foi berço . 

E', ]'Ois. um act1 tle justiçf< l'ender estu. 
Camn.r.t . áquelle íllustr·e espírito ;c homo
nagem de !aze1• in~cr: r na acta um voto:t r1c 
pei.ar pelo pas.,amenlo deese braúleiro, que 
deixa. 11rna :nc 31lt\ em nessa. socie'hde que 
d illicilmente se1·á pree<Jchid<l. . · 

E' o que t·cquc:r. 
Subructti,1o a vot os, c\ ~mprovado o reque

r imento de Sr. C:\rl•>S tlc Novao::.. 

0 ~~·. '"n~aA~O ;o.:iroJltC!)t',!).'l•O 
- st•. Presirlonte.' vou s:1jeitc.r ó. ap;c:;i,•ci!o 
tla l 'a-;."l um ll''O.i<'cln •!I) lei. 

V. E:•. sa.hc p:lr1i··itnmcntc r.;uo o. v isihqn ' 
ncaha clo fa:t.~r ao nr.s~o pai 7. o ao rli[{no 
St· . Pre~i d~r:te r:: t. ltnpublica o il!ustre Sl'. r:"· 
ncr<\1 Roc:1, Prc•s i<len w P.n. Rf' ptÜ1h~IJ . . \r"t~n
tinr~., oht· i~a. o :>:•. PrP~i•l<'nh do. Repuhlka :> . 
deveres rle cortc:zia c r c-ci procida•le. 

O pJg,lmt·n l.o 'dcsta v is ita á um t!en'P jo•f•)· 
cl!navol pot· pai·tc tlo zcpt·es~nt:tntc 1lo mais 
alto J}Jtlcr publico tla R<'pub\ ica. 

As,irn sendo, c como natnra lmeni.r. cs>:t v l
sita tera Jogar, depois tla ~uspensão dos tra. 
ball1osj it muito a,1eantarlos do corpo le,isla.· 
ti v o, i>. preciso que nó.:; , em prorog~ç;io. 
quando, port anto, es_tamos nos pt'e;:m.rllndo 
pa.ra. encerrnt• as sessoes do Coogr.?sso, dote
mos o Sr. Presi•lt'ln te da Republica com os 
meios e autorizações ncccssnrios, nos termos 
do nr t. 45 d:1 Constituição, para que S. Ex. 
cumpra o nlto deYer qne lhcl incumbe. 
· DeYiJamt•nte auto1•iz3do e llrnltando-rnc a 
est~ts poucas pa.l n.vr,, ~. que servirão de justi
Jl~ação ao projec to, passo a !el -o, esperantio 
que a Camara. o tomaril na tlevida cJnsidera· 
ção. ( U . Muitu vem ; muito bem. ) 

Fica sohre a MeS<t,a.tl 11lter ior delibçração, 
o SPgumte 

l'ROJIW1'0 

viagem do P!'e~ ideuta do. Rcpulllica i Repu· 
blicn r\.rgentill[L 

,\rt . 2 . • Ro·wg:\ln·S<> as di$posiçües em 
cnntr:nio. 

Sa l<l da~ ses.,õcs, 4 de setembro do !89\l.
A tt(!usto Monte,egro. 

O §••. ll:~Hi:o!: A,(.lol;_:)hO - Parece, 
Sr. Pre»i•Jenle, coragem .lo<> minho, parte vir 
tmta1• ainu:1 :los nr,g.~cios de :\Iatto Grosso, 
quawJo, n:w ;;ó a~ hn.ncor.cLts se a.cha.m Yazia.s 
como, pela ndianta.da ho1':\ e 11elo BX· 
~e,;sJ de trabnlho, ,já est:i. lJa~tante fa tigada. a. 
attençüo un. Cam,ra . 

~·tas, antes :I!> destlar e..ste roza.rio fie arbi· 
tr:niedarles, violenci:>s e p(!r <.egniçõespra.t ic..'\
!las no mett Esta· lo em nome do s r. Presidente 
do.Repnbfic.'\, e rnm a compiicidadedo Sr. Y!i· 
nistro da F~ zcnr1 o., rl~Yocornmunic(lr a V. Ex. 
que o meu illustre comp~~1he iro de bancada
~ as~ ím ,=atisf>.H:O c sen pc.U·lo- o Sr . general 
Mello l!l':p. ni)o tem cni:lp:lrceido á& Sí•; >ücs, 
c p ~ Ol\1 \' el mcnlc não com r :u·ecer:i a. alg-umas 
onlras p~lo 1':\cto ' ' ·' :~char-~c gravemente 
cnf·:J•mo. 

F'u' ta c:>ia ""mnnmir.~·:~o. : ~r . Prc< i!lentc, 
pa;~:~r~i :~ rll'r~O:t ~t:-:: t · ro;n ~m,~n o:< f:tct.,~ qno 
s~ r.>l"tll ~urr.:•':l~n·lo ~:n ~í~tt.o Gro~~o oheole
•···m :\ ínten':·-''1 ]Hll'J. ti ~itn! • lc~ rle ~li tltinar ·'e 
• r o.qur~llú m(· <nw E-t.<ilo, o sr. SGn:l•!or Oenc• 
ro~o l'once. 

O ~R. . l\JLO Pr:ç~ :"ill:l.-~ií.o apoiado. Peço 
:l. paJ:IVI'O. . 

O SR. Lmz Aoor.mo-Sr. P1•e3iden te, esta. 
tem sitlo a intnnçüo fir me e inah:liaval (h\· 
qtielles 11ue, tendo a::titado o E~tado, ano.rchi
~a.~ldo·o para o li m de galgarem o poi!er, não 
estando satisfeitos com as pt'Siç-l'.es que a li i 
occup:1m. graças aos pro~c2ssos violentos que 
foram empregados, procm·am alnda. tirmar o 
sen domín io no E~ta(IO, pelo exter mín io dos 
~:e as 11 d vcl'sarios. 

N:!o se i a qur.m toca a r os:ponsabilidatle 
d.I!Steo e de outt•o:; iàctos ; rntts o que é ver · 
d:vle é que o JJartiJo ;~!lversario do St•. Sc
na.tor Po:1ce. 'não ó extran llo ils perseguições 
tb que const,;),:l t emente tem sido victima 
aquclle chefe , como voupro .. ;ar a. V. Ex. e ã. 
Camnm, com tlllegrammas p~s.;:ados !Ht· j:l al· 
gum tempo e que fornm lidos no Senado em 
ses,ão l\e ltJ de jnlho deste r.n :1o, 11elo Sr . Se
nadot• Azer€do. 

0 ,. .. , , , • 1 Por ess'1 tefegl'amma V. I~x. verificará que 
Con,r~>>-SO Nac,onnl Ic:>.:oo.ve~ Psse mesmo polaco Ramon, jã tioh:~. S;\hido 

Art . l . " E' conce,!ida uma l kençil. •lc um em per segoiçii.o do Sr . Sen:v:lor Generoso 
mez -;;ara~ r residen t.e da._ l~·:>pu bli?" · n't fôrma i Ponca quand? S . Ex .. sentinc:o-~e sem g ,,. 
!I~ ar,. 4<> d:~ COnlt lt.mçao, retmu·-se para. ranti11s ne v1da, na C?.p1ta l, p l'VCUI' on au
fura. do p ;:j;, . ;;c:ltal'· se po.1•a o Rvsa rio, '}UC :fica distante 

Pa.mg1-apho unico . Fica o Podcr Executivo algu.mas legua.s de Cuy11bâ . 
autor-izado a abrir os precisos creditas para. Sr . Presidente, o telegro.mrna. que, em ses
occ<Jrrer ás despezaa de representação com a ·são de 10 de jnlho foi lido no Seua.do pelo 
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St•. s enador Azeredo, e concebido nos se- fossem i assemblúa legislativa porque, longe, 
guintes termos: não stlbin a8 condições especiaes em que se 

achaYa.m e por Isso d ·ixei que etles seg!lissem 
« CuYA.llÁ, 9 - Senil.'lor Azeredo- Hont·)ln as in11icaçf> !~ do seu pl),triotisrno e do seu 

seguiu grande fi'l'ça revoltosa a. mando no espírito P<lr tidario. 
estrangeiro Ramon J~covi~ka ao cncalce d'J 
Senador Ponce, cuja v h! a corre perigo. Por Recebi <lo St·. coronol Jonquim Sulpid o 
íntermedio elo general Pinho, scientitíqu~i o nm t~legru.mma. em que mo dizia que os 
fucto ao gener~.l Camara. Estamo;; sem ga. ,1mi,::os haviam l'•!sol viuo auop tat· um pr?ce. 
rantias ; os nossos amigos, perseguidos, dune_nt;l ma1~ patrH>ttco do que partidarJo e 
fogem. O Presi-l~nte ola Republlca. wlo.Jgr a- p~n· 1~so hav1a.m compr.reclf1o. em nu mero d.e 
pllou á Camara Municipal considerando !cgi-~ ono para se fa.zer o reconhectmenlo d•J prest
t imo o exercício úo "'OYerno actual e i!=t· dent:?; , 
rantindo o apoio de sutt~ funcç.ües . ReacÇ:~o 

1 
,Quo :l!ais queria o Mi~ i:;tro da. Fnzentla, si 

violenta..-Antonio c~s ~rio . >> nos pod1arnos ter obstao<? o rcconhccHuento 
do seu c:muidato, por 1sso que eHe h nha 

Ol!a , Sr. Pre3idenle, da primeira vez que apenas seis Deputados em uma assemblúa 
o Sr . Senador G:cmeroso Ponce ret irou-;c de. ue Z·l ·1 
Cuyabâ, dirigiu-se para .a villa do Ro;;ario, l\Ie.s, não fizemos tal e fomos mais patrio· 
dist ante cel'ca de doze legnas d:~. c&pital, inclo t icos dn aue S. Ex. que ma nnou s\ti:ll' uma 
até a.lli perseguii-o o. escolta & que se rctel'tl I n<semblé;i. c a. cid<J.de, afim de •·:xi;:; il• pela 
o telegramma que acabei de ler, sob o com- coar.çãl) e violencia a. nnnnllação de uma 
mando do mesmo individuo que tempos dr,pois eleição. pelo fn.cto rle não tPr snlo <dt•ito o seu 
!:'eria destinado a ser o instrum•:nto ·!a ag- protr.·~ido. e<qnt!Ct:nrlo-se 1.h• rJue ,.~se m•,smo 
gres;ão contra aqu~lle Senador, .. :1. ser;nn•lo. D!', ~Jetollo qu•: S. Ex. 'J IH!t·b fazer pn:~itiem:•: 
vez que ello teve noY<~omente olc J•ct.irar·se tht do Estado, htnt;>Ut!tlo mão ti•· toda •t ~11 11. in· 
capital, dirigiu-se P·•ra S . Luiz de Cacel'f-. ~ !lüenda ollichd c armas oi a União, esse me.qno 
distante 50 Iegnas ela c:qtital. toutor. sabcn,!o·se <l un'lltatlo , tiu llft nmn tlaolo 

Pois bem. Sr. !'residente. pare:~ia que nes ta inscrever-se novaltlentc pa.m o L'fll'1óO tlo juiz 
distancia o 81'. Senador Ponce devi:t esbr a ;;ec~ional •lo qual se dcu,jü»·a a nteriormente. 
salvo das perseguições dos adversarios; mas Sr. Presi<l~nte. este racto ;, :::iguitlca tivo o 
asslm não aconteceu. demonstra n. ya(idadc •la eld~':io JH'Occditla, 

Para a.lli mesmo pa~tiu umlt escolta afim va!idad'·' cujo rcconlwcimentll foi feito p<!lu 
de capturar e trazer >tvo ou morto o Sr. Se· proprio candidato ad1•_ersario . . . 
nador Ponce. Puis bem, Sr. Presidente, o ~i1mstro da 

O facto foi noticiado por telegr<\mma. e está Fazencla., Cúm o apoio do Sr. Prosi<lcnte do. 
referido na. ca.r~a. com data de i de agosto, Republica, sitiou uma a~sembléa, um~ popu 
carta. que vou ler porque escla.rece perfe1ta- lação inteira para. a.nnullar uma. ele1çao ! 
mente os a.couteci.mentos e mostra qt~e ? que I On ;e s iu uestn. t erra vergouha seme
se tem e:n VIsta e stmplesmente . .:-nmqullar? lhanta ~ e v 
Sr. Senador Ponce e o se.u parttao, extermt· 0 s. · c - .8 11 p R'd t d R 
na.odo aquelle chefe politico, cuja influencia . t • ampoo . a. es, red eu e ~ e· 
real e prestigio são, St· . Presidente, 0 pe· publloa., que tem u m pas~a.d? repubhcano, 
za.dello daquelles que recorrem a todos os perde': ce~_,tamente todo _o ~1rm~ a q~alquer 
expedientes para tit'ma.r a sua. po·i,'i.o no constd.,raÇf•O que eu ttvcs~e ao gover no 

s "'' de S. Ex. 
Esta<! o· Não ac!'el ito mais em S. E:x: . e hei de de-

O 5>a. NILO P.EÇANR.'.- Ate agora o ex.ter- fender os meus amigos e cooterraneos com o 
minado foi o Sr. Ramon . ardor, com a tenacidade só comparaveis â. do· 

o Sa. LUiz AooLPiio-Foi exterminada a. cilidade com que S. Ex. se presia. ás violen
Constituição do Estao1o por um sitio á. c·idade cias e caprichos do Sr- ~inistro da Fazenda. 
e â Assembléa, foi ex terminado um partido o Sn.. NILO PEQA.NH ... - Não apoiado. V. Ex . 

.. por um processo violento. não deve usar destas palavras. Isto ê paixã.o, 
Nós, Sr. Presidente, jil. tinha.mos dado ao não é razão. 

partido do Sr . Ministro da .F&zenria. todas as 
concessiies que podia mos fazer e ultimamente 
qu a.ndo o px:esidente eleito, o Sr. coronel An
tonio Pedro Alv~s de Barros precisava. ser 
reconhecido, os nossos amigos concorreram 
como Deputados para fazer este r econheci· 
mento. 

Eu, Sr. Presidente, me abstiTe de acon
:;e)ha;r aps meus amigos no Estado, que não 

0 SR. LUIZ ADOLPITO- Tudo é p&.ixão, mas 
o que se faz em Cuyabá nãosera tambem pro
duzido pela. paixão ~ 

Eu vou mostrar, Sr. Pr0$ident~, os antece
dentes do aüenta.do de Ramon e da. persa• 
guição movida. contra o Sr . Ponce . Eis aqui 
uma carta escripta de S. Luiz de Cacflres, 
cidade distant~ 50 l eguas de Cuyabá e O!lde 
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parecia deYer ter se amortecido o cltoqüe Vê V. Ex, que o Governo Federal tem dous 
lias paixões políticas. proeecilmentos. Não censuro agora o com-

A carta é do Sen:1-lor Ponc'\ tr.,r.endoa data m:mtla,nte do districto que cumpriu com o ser1 
de 7 de agusto e nella c-nc.)ntro o seguinb: dever, mes nnto t• diiTec·en~;a do procec\imento 

« Notic~as chega•las de Cuyabit dizem que do SI'. Pr<sklantc da Rtj:)'ubl ica. Hll. um sitio 
dalh hctYtam sahido diversa.s escoltns em mnu na cilt.tr\e úo Cuyab~. ha um~ asssem1JJI';a 
en~>l.ço, com urd.c,m de pr:endcr o.u ro<lhl', ,e ~et·c,,~a .P''r f~r7~' revo!toFe.s,. e S. Ex. or· 
resrscJsse! A qm; sttu:v·ao cbr:gamcs? : G:n hCna ~ lorça, te(.\<.Pul quo '.~ m.,nt~olia em. es
cllefe de partido, Senador ria RepU!!] ica., lut tado ._ue o b.;., Jut:1 neu tr~.l!d(:de ; agora _da-se 
bem po.nco indicado para Presidente tio E~-~ um -~~elo que compew ,,, poltcm local, s.ao re
tado e agora pr·ocurn.do como si fôra um cri-· qmsttad<J.~ lO praçus, S. Ex. nmnda lrnrne
m'noso 1 drata.ment.e ao cornmandltnte elo distr-icto re· 

« Effe~tiva.mente, urna for·ça commanclada I metter 50. Mê!s, Sr .. Presidente, chega a es
pelo celebre Tolcntino veio na minha J1atida colt<\ ao lognr e atu enc;:ntr,, um grupo do 
até bem perto desta cichde e tomou dcpo!s popuL.res que hav1a lynchado R.amon. 
o caminho da Barra do Rio dcs Bugres, onde Pergunto, Sr. Presidente : trata-se de um 
commettera.m toda a sorte de violeuclas e assa>sinato, de um caso particular ou isto é 
prenderam o tenente-cot•onel Bantista e te· o qne se cbama em toda a :pa.!'te um lyncha· 
nente Frnnc'scn P'·\h-oso de ,\r'ruda, cnjas mento? 
casas foram saqueai.!· s,Jeixanclo-os ,]e pois em o SR. Nrw PEÇAXHA.-:\'ão, foi um assassi· 
paz. n:tto cobarde .•. blo não e crime collectivo. 

«Raptistae Pedr·cso viet';tm rlepois para a>lUi 
e aind~ ~qui eslão. Al;!Un:; dias dopoi~. urna o SR. LUJZ AD'•LP!IO- Eu niio justifico o 
1\Jl\"' do p. ;coné "''Í<1 :~ tG porto da cidade e :1ttenta•io. rni!S V. Ex ha ,[e compreh,mller 
!'<'mos obri;r:~do . .; a t•cth·urmo-no' para fura. que esse atlcntauo, feito pela indignação po· 
Fornos ~~t' ' Sipotu'.Ja. A força não chegun a pulur, e mais ju,tificaveldo que a tl'ieza com 
entrar, ma~ veio até aqui 0 Tlwophilo, aeom- que se m:J.ndou ;.it'lar um;1 a.ssetnl;le:!. e um1. 
panlmdo de cap:lll!i~ts, verificar si re&.lmeute, P?r:u~•çiío, no proposito de se annul!ar umu. 
eu e> ta v a preparando forças. Soube-se então el•elçao. 
que ü r:wd~ em Po!!on& e em Cuya~á. era en,Jr·l O Sr... Nrr.o PEç . .,é'õlU- VV, EEx. o que 
me e que Isto fazr:1 com que a rmnha. c;, beça queriam era a tropa de linht\ e. seu h\do. 
foss:~ pc•sta e prernro. os L ' N" · 

« Conv ... ncirl , · d • 'td • · d a. urz _,,nor.c-zw- ao que!'tamos cousa 
ex ct " os, porem, e_~lle 11' a .n.ana .. e alguma; queria mos que o PresidentG daRe· 

a o a respeito de. reumao de forç .. s, ret1 blic~ não protegesse a L'evolta contra os pa
raram-se, tendo pore~ vmrlo uma ca~ta do deJ·es constituülos. 
~orr;,mr:~d<1nte do d1stnc~o ao Anmbal, d1zendo y. Ex. lei:\ os documentos e depois venha 
on"ta,-lhe qne_eu aqm estava_ organrs<!-nd? dizer si 0 proc~dinlento do Sr Presidente da 

foro;o•s com apolo do 19" batalhM para n· a Republica era um procedime~to com;titucio· 
Cuyabá. perturllar a ordem publ;ca e que es- nal 
perava. que o Anniballhe informasse com · 
e:xactidão sobre o occorriclo. Hontem, elle negava todos os recursos ao 

«Veio depo\sordempara. :1 rorça5er posta.ú governo constituído <lo Estado e agora que o 
disposição ch1s autoridades polici.!les nome<tdas Sl'· ?dinistro da Fazenr.a conssguiu collocar 
peloAntonio Leite e assim e que a cida.de e.qui .no governo um seu amigo, o Sr. Presidente 
estã sendo policiada e a cadeia. guarcladn, por da Republica dá-lhe todas as facilidades, até 
praças do exercito. _ consente que a força. federal 1'á montar 

«O Campos S<llles, que negara .todo~ os au· guarda a individuos que não se julgam segu· 
xilios pedidos pelo Antonio Ce~ar:o, agora es· ros em suas casas. 
canca.rado.mente illéLTida pôr o. força fct!erul Seuhores, tor!os foram agarrados, inclusiYe 
á disposição do vercad;n· Antonio L~ite. o ex-presülente do Estado, rnettidos em 

« Que Governo de~mora.lisa(1o ! » qna.drado e conduzidos para o A~senal de 

O S P .d " _ t Guerra. ra, r. res1 en.e, sao estes os an ece. , . . . 
dentes, são estas as provas evidentes das per- O SR. J"::\ILO PEÇANHA.- Como __ ID:dtcrados 
seguições movidus no Estado contra 0 Sr. Se· I por cr1me lllatiançavel; por homlcldto. Peço 
nador Ponce. Um dos commandantes era o a palavra . 
deno~ii:u:do Ramon: E>t~ postara-se em uma O SR. Lurz ADCLPHo- Tudo isso foi prepa· 
esquHJa da rua hab1tada pelo Sr. Ponce e o rado propositalmente e ha de ser provado. 
aggreàira na passagem. Sr. Presidente, não ha no E~tado n·arantía. 

. O presidente do Estado· requisitou imme- de ordem -alguma ; já são as senho~as que 
dlatamente força do co;:nmandaute do dis- so:ffrem yio!encias, sao as mães de família, 
tricto e este diz que mandou-lhe 50 praças. que já. telegrapham que não halei. 
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0 ~1·. St!n~-~0:)1' Ponc8 n:•Jn~ t.·.~r:: l_ih01~~1~•!c ,_1c·l C~lY~-tfl.~ 2 (le ~etf'n:lll'O flc 13GG.-·-Depnt~l10 
il' :h• tele;~·r·:lp1J:); L~~: ~ d{; :.~{ !IH:·fu~·lo5 pê.r'~t r;ne I c~t:'n ~~~:ol •). -u~·g(? l) Lt\. - :'\OS:~a C:l~a {~(;;•cada. 
o~ ~eu~ tele;·.TanHnc.s ehc~: ~~h·~n ~l es ~a ~:i.,LJ• ie. 1 j }IH' C. ·rç·:":. kdr-r::L fi.:!i Yül'···jrv1a .. Queecin nr('u
En1 que :-:itn~~(·:ío Iast.im: t\·t:! o ~t'. PPc"·:.::dcnrr. '{Ir;.!' .·\!~-o~tir:..hot C~ts~~ Pü:lCc tar:nb~m ccrêaUa. 
(la r~~pui..t:ca l~: ;çou· o E~i.:.ldO de ~Ia.t.u, :~:·c·s- -EJ.'I' j!it.'. 
so1 o:.)de 110 n1ai:; rü·ce~;o d~•.s lut:~.5 1·-oli bc·\f:: 
nunl~a. ns· i:-::th:1cs :L es5 'S :-tntos 1lf·~1lor:~ve:~. 
o-=-~~ ll:í0 de ac:-tl':'éhl.r n;;;,r~. o Sr. I' rc .. .::.!:.tel~t·~ ~Lt 
Úcpul,iic~ o o Sr .. <:irli~t-; .. 1:: (la F:I:'.(:U~L~ a. 
conJ--nu~a~.~.rro tla opln~:::c· pt~Ll:.~-~:t. 

YV. EEx.~. pcrlt;}~~ Yh .. ~ c0111 l1L:·cni'S0:5. f' Om 
pal:lvr:1s .:,cas; podem vit· s:"ii.i;.Cnfl' o dC' ''jo 
imn:rodcradc- de "~radar ~o :i•'YCl'l10 ; lt!il~ 
não poderão cccult:l}.-. :t ve±.~ll::;.,:!e ú. :x;·tção. 

E~t~; c~sta i nfüt•matht r lo q ~.<~ n 1l i se p·' S>'t r 
sabe mait·J irem que 0' act.ns all.i pmti~atlo~ 
constitu~nl nm ~tt-::nla 1o C· :ntra o r;;::.:-itl'i·)l'! e 
as in~tituiçiJes que adopLllll'iS, nlém 'iJe con
stituírem um:l Yeri::'onlla n:~r:t a noss:~. ciYili· 
zaçfio c p:1r:1. o Goúmo d;:, Renul>lica. 

Tenho cc·ncluitlo. • 

TELEGl1A~L\tAS A QGR Sf: HFFf: JtE .i"\Q S1~U 

DlSGtT~~O O ~1·l· J,l;JZ .~.~D01.f'Il J 

Cnya~1;.~. 2-FGi o.z~J.'•!di~~o e o!rQ~ldido JK·lo 
rol;tco R<linO!l, ex-D!ii.:·:~l fn diYL;:in C;<J<tP<'s 
s~lHes. o Scn~dor Punc:f:l. o JH)\'0 indig:HldO 
lynchOtl o oíl'etlSOJ'. Pur e~h m•Jtiro, desde 
nnte-hontc:n, Ci'tão cercJJlcc, pela r:·, l'Ç•t f:S~ 
deral e incomrnunicaveis em ca;:a do Senai!or 
Ponce, o referidD sr,nador e al:!uns amig-os 
sem:, entre os quaes estú o meu' mr:.rido. co
ronel Antonio Cesario de Figueiredo, ex-pre
sid~nte do Estado. 

Stu •:l··,·e :\.z ··l~<;do-n.=:o-Cny::J;·ú , ~~ de se
T .. el11J'i10 d·.1 i80U.-E-sc1.p0i l~o1üern lnq::tg:'o.-.::t .. 
, :,t."H!'.·) ú. bru·h;~r·n. tr·rttnt~va ,Je a:;;;::ass~n:-tto. 
Gl'<llH}:s conln~ü!:S. O novo i ~HHg-narl 1 lvnchou 
:) ~~ggrP~S 'l r. :\ mh1h:1 ~ c:.l:-:a cst~'l. c.~~·cii: ~a pnr 
i'or;;'t. f~..:de-r~-d, 'f;1 :.1o~ os amTgo:-: 4lle vieram vi .. 
,;ir.· ;r-:;;c foram pres':'s c <:·st.ão incommunica
\'t:is. 
N~m cor;o de L1t'licto 1izeram em minha 

pc~c3. 

AventuPo e~te telcgrammu por meio de 
sulJte!'fugio. ~ 

Pt·ovi .i•=nchs.-Po,>cc. 

O D;ep1ü: •c .; car:Jcciclrl recebeu llonlem, ús 
l! h:.,J\1:-5 da noite, de :::na. cspo~il, o:~ ;:;cgnlntes 
tr.: l t;gl1nffia'!;1.~: 

Cuyab:\., 3.-Jofio F ... ~nx, C•l!n:id:rdo pelo al
ie,· r~s L~~;Jcrc:o p:•rJ. ir "'palucio, foi condu· 
;.;ido pl'eso incorr.municu>'~l p~.r.1 Al',Cll'Ü rle 
Gu0rra e rcvi;;t<>.Jo pnblic:'.mente. 

Cuy~1bã, 3.-J....:ão Feli:ç, Ces:ttio, l 1e1lro 
?once, :i\I:Lr<Lnbã.o, c,lrio, pn.rtida1·io.< Ponce, 
pre~os incommunicaveis. Situa~ão at\1ictiva. 
Proviil encias.-En1ilia. 

A' noute, deram-se muitas pri>õese arrom
bamentos d.e c~sn.;;. A minha acaba u'" ser-
varejada pela policí:,, que !\esresp:!it·.c as ra- Ao mesmo Deputado [oi tran~mittirl? pel_a 
milias. João Carlos e os Yeread.ol'CS f<>r<tm e>pc·sa do coronel Autonw C'esru·w de FlgUGl
coagidos.a perlir demis<ilo e <1 renunciat• os 1 re.lo, ex-presidente do E'taLlo, o seguinte te
se:ls ca.1·gos. Carvalho nr·m<>ado j Ui7. de dí-~legra:mna ~ . 
re.ito. Inquerito ?r~:par~~··:o afim de cumpr~- cuv:tb:'t, 3.-~-fcn 1narlC.n~ amig-os, conduzi
metter os chef"~ !'0[>UblK<tno;; como <l~S.<S'J~ r1os iJr€sus C•)tn ostentn,;i:io e.m quarlrar1o ele 
nos. . ~ . . . l;Ji\'il fc·ler<l.l para Ar;,enal de Gue>-ro. e in-

~nn.s,ta a •nn .... ;t o e forçn do r1o ::t bc.uxo com e;D ~r.::jun.icaYeis~ 
o nm ue [tt!l.car a c1o>a cl~; Pon~e. :\rn lmmõt · 
garantia.. Pe~.o pro\~idcncin,s. ~L ~.ri:; ~ F(qu>ii- r;n-p:o:·o lJ'!."OYidencias.-LHl.:;~ de Fi.fJ !lei-
re(h , I ~·cc~-o. :--) 

Senador .. .\.zereri.o-CJ:y:1bá, 2 de s~tcmi)ro. ú ~~I.~. ?:~n~o Peçnnln.:1. nã.o salle 
de 189). -~-leu mar!rto (üJl'On8l Antonio Ccsa-~ com') qu;diih~<U':;. peça. m•:ltN'Ü qne a Ca
rio de Figueiredo, ex-presidente clo E~taJ.o) c m~rn., du:;crt\t r1ua.si, :tcal''' de Ot<vir·. S. Ex., 
outros 2-mig-;Js c! e. p:Js'ç·;:io SJrial a~~ab;·cn Ge (l nob1·e D2-putar1o solen'.!nen1.e~1tc np-gres:;;iv·o e 
ser trn.1~3f~r-id.-~s di.!·cn.~~ :~ e Po~·i,.::e p:J.Til. o Al~· \ ·dnlel~ t+') c·orno .r~.~t C0tit~a o Chc~J- ~la ~aç.ilo, 
sena.l de CiuerPa. I TW1~ f; t z~r vr·lt!r o p~:tr:r~ .. mBr~tf) 2, l.)Gl'iodo j:t 

0 quartúl {~~e J>J l:e!a., o do 8'.1 b::::t'lh!Ü.O o O .,i11L:;~f~O p~~lt. G'!."i~i' r', <l<:'lii~~S··S !ll;:\S'. ~JC SC'l~á, 
Arse!?al rle. Guerr.~. estão atalho.rl.;s ele pre~os~ ![; üiJt~::;t:\nt0, r~or•1 :l n1ind:) n_lOI'alm~~ntc- o, pri
nosws am1gos. men·o <hpoS! t<tl'LJ da conft,:nça e do voto r\ o 

Consta haver mais rle 100 pl'isiomiros. Nào lpaiz, que S . .Ex. tornará de S'.la. cama aquillo 
ha garantias. Verdadeiro estado de sitio.- <jUO espera - um vertlU'.leiro apostolado 
Lui:m Figueiredo. · cívico. 
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Sercnitb.de, serenith•le e sei·en.i<lade .• nis o] VãQ a impr lmir as seguintes 
~ue aconoclhavn Tluer3 ~1<>S qu .. ~ 1rnngnmv::.m l 
d:t tl'i '.·una. !c~is: :\ti\'<t o ~Cgl'e1lo •la conqu;"t" 1 
do lJOileP !; do ~uirrilgio d:\ opinjão. ' 

I 
S o Ex: . q uc a.tt<;n•la- : ~o· .r· e o 5:t:1.l t;t, ~0 j ii. o 

N. 43 A- 1809 

Gl 

se prOliUllC·io :t O S~ll<ttk>, j á ~.; pl'Ol'l\1!1CÍ0lt :t 
Camal'a, e por fim já se prnnunciar:l.rn as 
urn;'t3 1le seu estatto n:.ltal. No Ccngrc::i)o, o 
-.t·redidum foi (Jlil lti)JU·a Llo mcJ.o pür qu e o Reda:çilo final c~ o projecto li. 17t3, da 1SOô 
Go\'et·no .lo Sr. Campos S•~ile,; cni.<:n•l<; u ~: 
oxccntou a C;mstituiçi:b da Jtf\;· u l;Jic.\ . . ! 

Todo o ro;;piri to a que n. p•·dxiio particlaria 
não ti \·esse a.rl't\Sltl.do a. dcplO.i.'t:.Ycls .;.~xccssos, 

(VlD:; O PRQJECT<J :'\ . 2W, DE ]8(!3) 

cnx~·r~onlo~o C[ll(; o P ... l:ler l~x,·cu ti ·: • • 1;:i.nl C ]' 
p or.li :;, en!"ea,l ,u·~sc nos ci•pr kh·.•s e :.o.; cdios 1 Ü(tlgO Penal 

Unidos do 
elos Esta0.os 
Brazil 

úe urn agntpani .- n.to (·L:: t~i!'0.l, en1 p:cito . 1 

O., b<>" " l"'"''lJ'I",.., .. . o <~h .·. •JJ Q"'' '\ ·~ ~-, -,, .,I .::;:. u ..., Ç!J L. 1'\.0.••I..- ~ .. , .. ...,. ,l lo.4.J'- lu~~u .. t.( 
d.o exr:rdto n~u ó t',;zcr ek.il;li~s . O qu·J o 1 
p;;!otido th~ n:J : .r(~ r:e !~:t t :t'li~ o.::..piravn., c:.1:ll 
que o 3!' . C-:l!i."d10) ~;JEc~ i ni,.-.·!'Yits~o ú ~r:rr.c 1 
~l.l'lli:\t tn. :)nra s:wcJ:~ :::o do un1.:~. co.x~ (l idr~tu r~l.! 
IJl\'SideuC;b.l. (. t;.oilld •1.) I 
; n:.~~c cn:c.e il~V ~1) o Corg-rê . .;~u C0:!1fj as l!r-' Dn~ r-r1'!1l"~ r·n:rh•arrr. lir.o-~~ (j ronar- "Pl rror~l}l 
r;n.s c·~>:aba:.·:, .:::q .:·iE1em um p;·ouuneitL:rtcn !o l '"' ~-: '~": u\J!Hi ru ~ uu to ~u ') U.l. ,t• lL\ 
e:lNJIICntc . Cerw, 11 ~t<J1't·:>gin n.attc-gros-1 
sen~c ncal:::t <.l • i 11 ve~LiJ ' o Sr . 1\i l':::s cl•.l B:•l'J",,s I 
da ;n·c~h.h~lH:i ~l ,1o Esta !o, cmn a <:oEda.r·i~
<h•lc o o :· .• contooim~nto otfida l In. .\s;;em· 
bica L<";::slativa, quo os tnb1·e;; D.•pnt.a,Jos 
a cr,~d:tavc;m lll:J prcs<> Jo 8\l<J, fctGr;ão . (Jfa::to 

Dl~poslçõcs co-m.n1 n ns 

b~m.) 
I 

(1','0l0t1iit -SC Uí :(ti'l J3 . ) I 
TITULO I 

O caso de agora, c quo interrompe, na opi-1 DA Ai ·t·LICAÇi.o DA LEI PE?\AL 
nião de S. Ex., um per·iodo do eultum do. · 
civilil.a~ã·J l·raz ileira. só comuror:wtt~ o par· 
tido ue SS. Exs . · • I Art . 1. o Ninguem será punido senúo po1' 

O . ~ 1 r,·\:::. 1 ~ +- -=- lr:.a •· ... " • fa4.:tO 0Xp!'eSSt\IDU!1tO pP~Y1St•') Gir.. lei a.ntcrior 
. qu~ "e con 1~'·"' pe 0> •~ ,,t.ln1llh·., tLe como crime ou contravendio e com n. pena 
teda. a. unpi'cnsa e quo u :u ~rupo de •'PPO· •. · ' b · · ·1 " ' 
sícion!sbs a;;.>t\Ssinou frh\ e covarclmnente por ella. e~ ta etec1. n · 
uma · ioilaeuci<~ ua situac;ão; (Conte~ta?àJs I Art. 2 . o As leis par:acs não tr:am c!Ycito 
1"dptJtitlas do :Ch· . ;:,,~;~ Adolpho.) · •

1 
retroa.ccivo. Cem tudo, o facto anterior sera 

·- , . . . . _ regiclo pei:t lei nova, sempre que esta Jôt• mais 
. ~~o ·l~U ;e, pOJs,u:n Cl'lill<'.<'lllfjue a pa.;x"';,o l l<L ~-ora vei ao delinquente, mesmo qufindo já 
m eopunsa\ el do po1o pudcs,e ser uma .. ttt:- th·er lla:viuo conctemnacão. 
nua.n te. Art. 3.• Es.te 'Codig~ não ccmprei1endc cs 

Clama S. Ex. cotltr,~ ll.S prisões rc,\liPd:ts . crimes e cont ravenções v unidos por leis e 
E' l r•Sli:navel qU.! o nob;•e Deput•<do estranhe regulamentos cspeciacs. 
que :e tenham tomado rr.c1lodas comrnuus a 
r.~speito do indici~dos e:n crime uc homi
cio.lio . 

Art. 4 . o As leis penaes dos Estados 'l:ni· 
dos do Br::zil.s:io n.pplica.veis a t{)(\vs q_aantos 
acl!r.rem-se no territorio co. n.enuh1ica, a 

O or~.clor terminou &fl1t'll!:::ndo· Cjtlc ne:n o l;ot•tlo de n•<>ios lH'azileii·os, ou e::ri cpa.lqW~t· 
Govcm::o e ;•espcn;;avet p~!os a~outcdrncntcs k gJ.r occupa;lo POl' t;•opa.s feuei' <;.e:;, ou dos 
que se 1e.~!n d0s~n\·clv1rio 1nn :.ratr.o Gt·osso!:ii Est.<1.do~ ; s~t l•,oc~ n?st as doüs ultin1o~ casos, n.s 
nem a C<tU:ar:t u{;s Dermt allos póde ser, comÓ lr8!ólr icclíes telta8 110> tratados, ou confermes 
esti; sendo, othn;d,ro 1h exp:wsiícs i~'I'<!()Uiets.s! atlS principias do direito internacional. 
que tantotlcsnu.turam o typ,, d 1). fedornçilo e a I Paragrapho unico . O citle.d<lo brazileir<) 
tarel't\ elo parl t:~mcato republicano . (M'úito ~ s~r:i. j ulgad? no paiz, ai~à:\ quo .)à o tenhl?' 
uJ.n .) s1do ~m outro. O estrangeJl'O, neste caso, so 
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será julgado no Brazil, mediante requisíçlto 
do Minbtro da .Justiç;t. 

Art. 5.• Fic:ll'á ta moem >u.ieito ás mesmas 
leis o brazileiro Ol! ;,stt·angdro que, em ter
ritorio e~tr;tnge\ro, con1m :Iter cr ime : 

1.• Contra a. iJl'l(·pen,1enci:1, intcgrir1ade e 
nignidade d<t Patda, a Cnn;;títuiçilo da Re
publica, a fórma. ,1 ,, sea govcm o, o~ l'orlercs 
da Unif\o ou dos Estados. !t vida ou liber
dade do Presidente rla l:.epublica, do;; Guvel'
nadores ou Presidentes do,; Esbdos. 

brazileira, importar - como pena ou effeito 
p'nal- a interdkção <le rl!reitos; a autori
rtarl~ j ndi~iar ia poderá, sob requerimento do 
ministerio publico, de~lu.r;"· que a sentença. 
proferida no estrangeiro produz no paiz a 
sobreJic ta interdiccão: ~alvo ao condemnado 
o direito de requerer qne- antes da decisão 
da autoridade judicíal'ia- se renove o jul
gamento precedido no estrangeiro. 

Art. 9." Em toduo os casos, a peua cumM 
prida no c~trm:geiro ser{l computada na que 
for imposta no p:liz. · 

A!·t.lO. E' vertada a extra<lic~ão por crime 
lJOlilico, e pelos conr.e.\o:; com este. 

i\ extl'aclicçâo, tanto de brazilcíro como de 
Paragrapllo unico. :Kns casos d'e:;te ar·ti.~o. estrange\ro, só pr;dcrá efl'ectuar-se prece-

os delinquentes poderão, mediante requi- dendo decisão conforme da autoridade jndi· 
sição do 1\Iinistro da Justiça, s-,r julgados n•t ciarüt rlo lagar onde <1char-se o indiciado . 

2. o Da moeda faba, falsidade de S;)llo, 
vale, ou formula com valor, d11s correios , O'..l 
de estampilha. da União ou dos E~to.dcs, 

. capital da União ou nas dos E,tadGs, conforme O pedido ou otror·ta de ex:tra.tlicção autoriza 
a especi.e, ainda gue j:c o te•,ham sido em a pr·i~ii.o provisoria do indiciado, mas a d•J 
terntono estrangerro. _ . _ . bruzileiro só te1·à lo .;ar nos casos em que pela 

Art. o.o Me:Jwnte egual re1ursJçao, poJera lei bra~ileire. fü:· Í!li[10~ta. pena não iut'erior a 
tambem ser Jnlgar!o, quanrlo s•; achar no quatro annos de -ri"ilo com tro,ba.lho 
paiz, o l.Jrazíleiro qne em territor·io estran- j l' " • 

geiro tiver commettido contra outr•o cidc<dão, 
ou estrangeiro, algum crime a que e~tc.ia 
imposta. pena de pri~ão com tralJalll·J, 111lo 
inferior a quatro annos. 

§ 1.< A acçã.o cr·imínal p~derá ter !ogn.r, 
ainda que o mdiCJadc haja adquiriria a qua· 
lidada de braziteiL·o depois da perpetmção do 
crime. 

§ 2." O estrangeiro que, em pai;. estrangeiro, 
commetter contra bmzileiro algum rios cri
:rn~s referidos neste a1·tigo, c depois entrar no 
paiz, poderá ~er expulso, entregue por extra· 
dicção, ou julgad.o si a lei <1a patria do de
iinquente, ou a. do logar do crime, punir em 
caso semelhante o e:-trangeiro. 

§ 3. 0 Quando ci brazileiro o e tornar estran-· 
geiro ap-plicar-se·lhe-ha a disposição do para
grapho anterior. 

§ 4. o Nos C!!.Sos dos p:;,r agrapho.; antece
dentes, havendo condemnação, appllcar-se-ha 
a lei estrangeira, sempre que esta !Or mais 
favoravel. 

§. 5. 0 Sendo o crime de estrangeiro contra 
estrangeiro praticado em tel'rítorio estran
geiro, o delinquente poderá ser expulso rlo 
Brazil, si por tratado de extradicçiio não 
houver obrigaÇ<'io de entregai-o ao seu Go
-verno. 

TITULO Il 

DA RESPONSABILIDADE CRL\I!NAL 

Al't. l!. Constitue crime ou contravenção 
toda acçi"1.0, ou omissão, contraria á lei penal. 

ilrt. 12. E' punivei a tentativa quando 
manif.~stath por meios idoneos para a exe
C11Çã o f) O crime, que r;ão se consumou por cir
culnstancia alh~ia. <i. v onca;le rlo delinquente. 

Paragrap:10 uníco. Não serà puoida. a ten
tativa de contravenção, nem de crime ao 
qu:ü não est,ja impo~.ta p~na maior que a de 
um mez r\e p risão com trabalho. 

Art. 13. São puníveis como autores os 
que c:-,mmetterem, ~onstraogereni, ou man
darem alguem commetter CI'ime. 

.-\rt. 14. Será tambem con~iderado autor 
:·,quelle qne - de tal modo <'Oncorrer para o 
crime, que este sem ~ua cooperação não teria 
podido s,3 realizar. 

Art. 1;). São puniveis como cumplices todos 
os mais, qne directarnente concorrerem para 
a. pratica do crime. · 

Art. 16. Serà tambem punido como cum-
plice: · 

Art. 7.• Nos casos do artigo antecedente, niio § 1.0 Aquelle que receber, occultiõr ou com· 
será julgado no Brazíl aquelle que no es- pt·ar cous'' obticla por meio criminoso, sabendo 
trangeiro foi absolvido, ou si, condemnaà.o, que o fôt'a, ou devenrlo sabel-o, em razão da. 
tiver cumprido a pena, fó~· perdoado, ou es- qualitlarle ou contlição da pesson. de quem -a 
tiver prescl·ipto o crime ou a pena, segtrné.o houvera. 
a lei mais fa~ or-avel dos dous paizes. § 2. o Aquelle qne lwbitualmente d '>r asylo 

_Art. 8.:0 Si C?~tra o cidadão brazileíro, por ou p restar sua casa para reunião de in
crime na.o pt' lrt!co, llem connexo c~m este, dtviduos, sabendo que estes commettem ou 
commettido em territorio estrangeiro, for ahi pretendem commetter cr-ime contra a ·pe~soa 
;profedda. condemnação que, segundo a. lei 1 ou contra. :1 propriedade, 
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Art. 17. Aquelleque mandar ou constran
;cr alguern a c0mmetter crime é re>pon
savel , como autor ta,mbem: 

1. 0 Por qu'!.lquei' outro crime que o exe
cutor commctter, e tiver sido mdispensavel 
par<\ realizar o lle que se encarregou. 

2.• Por qualquer ouk o edro!} que d'este 
ultimo resultar. 

Art. 18. A t'esponsabilidade do mandante 
cessa., si olle a tempo retirou o. sua coope-
ração no c:•ime. · 

.:\rt. 19. No crime de abuso de liberdade 
de communic<\l;i\o do pensamento, e respon
savel como autot•: 

I. Atj_nelle que a>>ignou o esoripto puLli· 
rodo ou a imagem impressR. . 

I!, Na fa.lt<\ delle, o editor do liV!'O, ima
gem 011 publicação avulsa e o gerente do 
jornal ou revii;ta, dasde que sej't COJJ!lecido, 
residente JHJ p.'l.iz e se aclle no gozo de seus 
direitos pol íticos ; salvo quando figurar em 
caus-.'1. propria., caso em qu.l não se cxig.~ este 
ultimo requisito. · 

IH. Na. falta de ambos, o dono do jornal, 
typogra.phia ou lithogr,lphia. 

Paragrapho unico. Si o .Jornal, t ypogra· 
phia. ou litllographitt pertencer á firma social 
ou companhia, os gerentes ou a rlministrn
dores desta. serão solidariamente responsa
vois para todos os efi'eitos legaes. 

IY. Serâ. t u,mbem responsa.vel : 
a) O vendedor, ou distl•ibuiJordo impresso, 

imagem, ou gravma, qna.ndo niio constar 
quem SJja o dono do jornal, typographia ou 
lit hograpbia, ou est2 residir em paiz e.str·an
geiro ou, finalmente. quando o impresilo, 
imagt;Jm, ou gravura. tiver sido já condemna,. 
do por abuso; 

b) o vendedor, ou distribuidor de escripto 
não impresso, co·mmunicado a duas ou mais 
pessoas, sí não provar quem é o a,ut.-:>r, e que 
com o consentimento d'~ste o mesmo escrlpto 
circulou ; caso em que o autor será o unico 
r esponsa.vel. 

Art. 20, Quando a CO!J.rlemnação recahir 
sobre o dono do j ornal, typographia ou litho
grn.phia, ou sobre o gerent-3 ou administrador 
da, sociedade ou companhia, ser-l lle-ha só
mente applicada. a ·multa, elevada porém ao 
dobro. 

Art. 21. Quando o autor, ou editor, não 
tiver meios p a.ra pagar a multa, será por 
esta responsavel o dono do jornal , typo
graphia ou lithogmphia.. 

Al't. 22. Nestes crimes ufio é punivel a. 
cumplicidade. Os escriptos não serão inter
pretados por phrases isoladas, transpostas ou 
deslocadas . 

Art. 23. A satisfação do damno será pe
dida por acção civil • . 

TITULO UI 

DAS CAUSAS QUE EXCLUEM, OU ATTE
NUA"\1 A RESPONSABILIDADE 

Art. 24. Não sll:o responsaveis criminal
mente o;; que, por defeito congenlto ou ad
quirido do cerebro, ou perturbação funccional 
respectiva, não tí verem a livre determinação 
de seus actos. 

Paragrapho uuico, Na disposição U.'este ar· 
tigo não estão comprehentlidos os surdos· 
mmlos, IJU·J ti ver em r ecebido educação idonea, 
nem os qu~ houverem coonmettido o racto em 
e~tatl.o de embriag-nell, si esta não foi pro· 
cut·afl:l. e:>m o fim de animal-os á. pratica do 
crime. 

Art. 25. Os mencionados no artigo ante~ 
cedente serão recoLhidos i\ um hospicio panal ,. 
on a log-ar separado nos bospicios communs, 
aM completa cnra, ou tornat•em·s~ inotren• 
sivo.; . 

Art. 26. Tambcm não sã.o r espoosaveis 
criminalmente: 

1. Os menores de nove annos, contra os 
quaes não se pode!'il. proceder ; 

11. Os maiores de nove e menores de qua
tol'Ze a unos, si ti verem agido sem àiscerni· 
menta. 

No caso contrario, serão recolhidos n um 
estab~lccimento penal pelo tempo que ao 
juiz p:~recer neC<lSsario, c<Jmtanto que o re
colhiru•>nto não excedo. á idade de 18 annos, e 
jamais ao medio da penn imposta uo artigo 
em que t:verem incorrido, 

Paragrapho unico. Aos maiores de 14 e 
menores de 18 aunos applicar-se-ha a pena de 
cumplicidade. 

Todas as penas ~pplicadus a.os menores de 
U:l annos ser-ão cumpridas em estabelecimen
tos especiaes e, na fa lta ú'estes, em Iogares 
em que elles fiquem separados dos presos 
maiores. 

Art. 27. Não serão punidns: 
I. Aque!le que tiver oommettido o facto 

em virtude de d isposição de lei, ou em come
quencia. de ordem de aut.oridade , que era 
obrigado a cumprir. 

Neste caso, a punição do facto, commettido 
em execução de ordem, recahira sobre a au
toridad;, que a ti ver expedido ." 

H. Aquel!e qu~ tiver commettido o facto 
casualmente , no exerci cio ou pratica de um 
acto lic~to, feito com attençlo ordina.ria. 

lH. Aquelle que t iver siào constrangido 
pela necessidade de salvar a si ou .a outrem 
de um perigo actua.l a que não dera causa, e 
que de outro modo não podia ser evitado. 

lV. Aquelle que tiver sido constrangido 
pela necessidade de repellir de si ou de ou
trem uma violeocia a.ctual e ioiusta. contra a. 
p<~ssoa ou seus direitos. • 
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~1·t. ~8. Rep-utar··>e-h:t t:.11:1bl'ln l'...i!o cu; l A:·t. :;·:. Siio circwn~t:meios aggrn.vantos: 
tle;,csa p~·op~l;~.<_;-n uG .. [Cl'.?.~l!:•:.:-, ' : § ), 0 Ter . o lll'litlqll·~nlc se iL)•!'OHÜ !«do 

.l om,\L _cau ••. du 11'" rct·ll 1-•1 <k tJU· m, '' 1 c1i'lnoite ou de lo":i•' •·t ·m·l oara con metter o 
uo1te ou ctniog-:1r m•mo, cntra1· ou t~nt:n• ·crime. ., • · ' .. ' 1 
cntmr na ca:;ael!t quo al!!uum mor·ar ou es-1 
tiver, ou em cdificio ou p:lteo íechado a ella ;:i 2." Ter ? d<:_linqu,•ntccomettido o CI'ÍJI!e 
pert.•nc~me, uiio scuLlo nos cu.w> em qnc a lei com ;pt'emec!:taçao, mnüwnilo et~tl·e a dUt-
o permi~ta ; . _ . . 1 bor.~çuo ?.r~mmom n, a ~ua ex'"~uçao o e~paço 

ú) o Hl.cto çc>mm,·ttldo em rcsJstcnma ,, I de A !tOlas, pdo mcuos. 
execuo;·ão de or\le:n illcg·(l.], não tendo ~ido § 3." Ter o ddinquenle connnettido o cri~ 
excedidos os me-ios ne·~e,;:;arios para impc- me _com Yertcno, inccno.lio, inuntlação, ries
dil-a. I ca:TJlamcllto, explos:io, subslancia narcotica 

Art. 29. ,\·quelle que commetter qna.lqucr cn ane';lh~sica, aspllyxia, ou qun!quer outr-o 
dns fades men~ionadu:o< nos n.;, 1, 3 e -l <lo 1 r:ICI<) que ·~iilicult~ '' <lefe.-a, on ]Jos,;a, c:ws(J_r 
art. 27 e no nrc. 28, cx.~~<kndo os limite,; dai out:·o,; mn_l,_,s aló:n do ohjeclivo r1ua elta 
lei, d11 :mtorida'le. <la úei<.'sa 011 d;c nece~si-1 tinhn. em Yist.."t. 
da.•te,sr.n•ú appiic :de. a l!'"IH1dccu_mpliciciadc. j § 4. 0 Ter o dG!ir.quentc comm:!ttido o cri

A mesma p~~1a S2l'': lmpo:;t.l nqu«lle ~uc me com ingnl.tid;"i.o :pal'a com o oJiemlido. 
~on;n,et tC':' o lacro n•; ::::ptl[O _de; C(•let n on dor; s 5 ... Tet· .>i·•,, 0 de,•·1 •1n"~'n'n 't:l pe'l-·'o po. 
11" -,. ,..,.l cett."''"' ·na. ·:1 IJü" tn,u ·t.. ') n·, .. ye j ~ u. • "1"""' ~ ~ ... • 1 '"lu r 
-"V"" , _ • • ··•· '' • J > "' '-' ,. ·' ·1 moti\·o J'C"l'OYatlo üU ü·ivolo 

]l'é•VOC(l''U.O. ~ . • 
Art. ;;o, :\:1o r.-l.:C'lue :< ;·e~]:::>JJ;;ai,ilirhc1o: ~.~·" ~et: o tlelin!J.uentc thltado <l O respeito 
l. _'l io.;norancia ou fuba ialel'Dl'';tar[lo .Jr.. ~.cH.o a. :dado do <•ficncl:<lo, qnan~o est;;~ 

lei , 00 ,, 1: • • ltlr llHliS Yclho, tanto que po~s:l ser oen 
u·. O consentimento tlo ol~cudido. :\~cend~n lo . 

.§ 7. o Haver no delinquente snrcrioridade 
TITULO IY ·em forças ou arma:;, fl,~ modo que o o:rendido 

não pe>•les.•e det'ender-so com probabilülude 
. Lle repellir a LlllBn&a. 

DAS CH1Cli?ll';TAXCL\,; ,\<;GlL\. \',\:\TES E § 8. n l.I"Vnl' no orrendJ"do a qU"ll'da~. e d" 
ATTE'\Ji,\.'\'I'E,; ~ ~ - u• - '·' " 

a::cendentc ou descendente consanguineo ou 
. . . _ nAlm, con.iuge, irmão, tutor, tio, sobrinho, 

Art. 31. As .cl_rc_umstanems ~ggT;<vante,;_c pu_pillo, canhado durame o cuulmdio, ou 
at~en~u~nt·2s Jll!tmrao J!~N augmc·uto ou <h- oi)Ualquer de super iol' ou infer-ior ·len-itimo 
m!ll~lÇilO das penas, oboervttntlo-sc as regras 1 com relação ao delinqnente. " ' 
segumtcs: i § 9. o Ter o delinquente procedítl_o com 

a) pr0v;decerá qn:,lqucr nggr~v<mle, com! fr.m~o. abuso de confian~a. tr>liçito, surpresa 
exclusão de toda. attenuant0, sempre quG' ou 1h~farce. 
preponder<~r a pervers;tl,•rle do c;·iminoso; I §lO. Tvr o delinqucnte commetti,lo o crime 

b) prev,\lecer:i. qualquer attcnu~wtc, O'.lm 1 po1• paga., promessa. ou esperan•;:\ de r.;;cQm
exclusão <lc toda ag-g:avant '· Ecmpre que o I pensa. 
crimiuoso u:Io se tiYer acha<lo em condições § ll . Ter p1•ecedido ao crime a em bosca·la, 
de comp!·ehender <~ gravidade e perigo'da ~i-

1 
po1· lia ver o delinquente esperado o olieuclldo 

tuação a que se expoz, nem a extonsão e· em um ou mais log<tres. 
consequencia de sua respunsabiliua:le; I § 12. Te:· sido commettido o crime com 

c) todas as outras aggro.vnntes e attenuan- arrombamento, escalada ou cha:o·t: falsa. 
tes se comr:ensnrãn, qualquer (JUG seja o s,;u § 13. Ter havido, com intento de com
numero ou moda_li<iatle; I metter o crime, entrada ou telltativt\ para. 

d) occorrendo uma ou mais circumst~n-! e;;trar na casa em que ~e achaYa o o1fen-
cias n.gg-:·avantes sem atteuuante algumo., a l d1do. . 
pena sera imposta no grá.u maximo; 1 § 14. Ter prec.:;dido ajuste entre dous cu 

e) não cccorrendo clrcumstancia alguma, j mai~ indivíduos para a pmtica do crime. 
ou concori'endo <'l;gl'il.vante com attenuante,! § !5. Tór sido commettido o crime em r..u-
u. pena s&rã impcst·,, no grau rncdio ; - i, d.itorio de justiça. 

f) occorrendo urna ou mais circumsc(l.nçi;;_s 1 § i6. Ter Ee aproveitado o delinquente 
n.ttenuantes, ~em ngg-ra.v~.nte algnma, a pen~ i da occasião de incellliio, naul'ragio, inun
~erâ imposta no gt·au minimo. , dação, ou de qualquer calamidade publica. 

§ I;" O grau medio é sempre a metade da J cu (lesgraça p:n•ticular para commetter o 
som ma do gráu ma.ximo com o mini mo. i crime. 

§ 2.• Xão ilaYei'iÍ. circull!stancia. aggra-~ § 17, .Ter sidocommetydo ocrim~,estando 
vante nos crlmes commett1dos na confor- ~o offeu,hdo ~ob a protecçao de autoridade pu-
midade do ~ut. 29. r bliea, 
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Art. 33. Tam bem se j nlgnrão aggra. vados 
os factos }lUoiveis : 

§ I .0 Quando, alem do real causado pela. 
infracçúo, resultar outro ao ofl'endido, ou á. 
pessoa. de sua família. 

§ 2.• Qna.ndo a dor physica fur augmentada. 
roa.is do que o ordina.rio po1• acto de eru
el!l.ade. 

§ 3.0 Quando o nu:ll fllr augmentado por 
alguma circumstancia. extr·aordina.r·ia !le iguo
roinh. 

§ 4.• Quando o mal resultante do f;lcto 
principal fôr augmenl.ndo pela natureza. irre
paravel do damno . 

§·5.• Quando se reconhecer que o delinquento 
simuiOII elemento, indicio ou vestígio pre· 
sumivel da crimiualiuade contra um terceiro 
innocente, que por esta causa veio n. sol!rer 
pre.iuizo, ou qualquer constrangimento . 

Art. 34. São circumstancias uttenuantes : 
§ J.o Não ter havido no del inqnentc pleno 

conhecimento do mal, ou directa intenção de 
o pt•atica.r. 

§ 2.• Ser o d13linquente maior de 18 e me
nor de 21, ou maior àe iO annos. 

§ 3.• Ter o delinquente commettido o crime 
em obediencia á ordem de superior hierar
chico . 

§ 4.• Ter tido o delinquento bom procedi· 
mento, a.nteriormente á pratica do crime. 

§ 5. o Ter o delinquente commettido o 
cr ime em desall'ronta de alguma. otfensa 
~rave feita a si, a descendente ou ascen· 
aente consanguineo ou affim, conjuga, irmão, 
tutor, tio, sobrinho, ou cunhado seu, du r
an te o cunh<tdio. 

§ 6 . • Não ter tido o delinquenl.e intenção 
de causar todo o mal que produziu com o 
crime commettido. 

§ 7.. 0 Haver precedido provocàç;'io, ameaça 
ou aggressão por parte do oft'eudido. 

Art. 35. J~S causas mencionadas no titulo 
1\U tecedente, quando não concorrerem todos 
os requisitos· necessarios para !)Xcluir a rcs
}lOnsabilidade, serão consideradas circum
stancias atteuuantes. 

Art . 36. As circumstancias c as qualidades 
inherentes ao oJ!'endido pelas q uaes se aggra v a 
a peua de algum elos co-delinqueutcs, autore> 
ou cumpliccs, communica.m·se áqueHes que as 
conheciam no momen to em qu e concorreram 
para o crime ; mas a pena ser á diminuída de 
um seno em cada um de seus grá.us . 

Art. 3í. As circumstancias materiaes que 
aggravam a pena., ainda que façam mudar a 
figura do crime, communicam-se àquelles que 
as conheciam no momento em que concor· 
r eram para elle. 

Art. 38. Quando alguem por erro, ou por 
outro acciden te commetter crime contra 
pessoa. diversa daquella. contl'a a qual tinha 

·. Cama ri), V. v· 

d irigido a propría acção, não ftcará sujeito ág 
circumstuncias der ivadas da qualidade do 
otrendido; mas lhe serão a pplicadas as 
circumstancias que teriam dimnuirlo a pena. 
do crime, si o tivesse ef!ectiva.menie com
mettido em prejuizo do. peEsoa contra a qual 
suo. o.cção era dirigida.. 

.Art. 3<J . A qualidade ou coudição pessoal 
elo autlir, ou cnmplice, que rlir:mir, a.ttenua.r 
ou a.ggravo.x· a responoabilida<!e crimínnl, 
não se communicarli. ao co-reo cumplice, ou 
au tor . 

TITULO V 

DAS PENAS E SUA APPLICAÇ.:\.0 

Al't. 40. As penas são: 
I . Prisiio com trabalho. 
Jl . CorrecÇl'io em coionia. penai e reco .. 

lhimento a hosptcto ou asylo. ' 
111. Multa.. 
IV. Intertli~o de direitos. 
V . Deportação. 
VI. P erda. de objectos apprehendidos. 
Art. 41. A pena de prisão com traballto é 

temporaria., não podeudo exceder de 30 annos. 
Paragrapho unico. Ao condemoado será. 

permittido escolher d'eutre as especies de 
trabalho, admittidas no estabelecimento em 
que se achar, a que fôrmaisconforme âs suas 
aptidões e occupações anteriores ; podendo, 
porem, lhe ser permittida uma especie di
vet·sa. de t rabalho, attendendo-se ás suas con
dições peculiares. 

Ar t . 42 . As penas mencionadas nos ar
tigos antecedentes serão cumpridas mediante 
as seguiu tes regras geraes : 

I. O isolamento só será applicado por ne• 
cessidade de disciplina., S(l l vo petlido do con· 
demua•lo, devendo attender-se em todos os 
casos ao seu es tado physico e moral. 

IL A segregação nocturna. será obrigatoria, 
durante o cumprimento da pena. 

JII. Haveril sepat•ação absoluta entre oa 
c~ndemnados e . cs indiciados presos preven
tivamente, ainfta. quando occupem o u:.esmo 
estabelecimento. 

Art . 43. O conueru nado à prisão com tra
balho por tempo maior de l.res aonos, que 
h ou ver cumprido tres qu::wtos da l?ena e 
nunca menos de tres aunn~, e tiver hdo t al 
procedimE)nto qu e faç<t presumir a eua. rege· 
neração, poder!t obter a liber·dade condicional, 
sempre que .o t•csto da pena. a cumprir não 
exceder tambem de tres annos. 
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.A.N'NA~S DA CAMAltA. 

na.l não será concedida: emprego ou ·accupação, salvo quando a lei 
Para.grapllo unico. A liberdade condicio·l havet• em cada. dia por seus bens, industrith 

r. Ao condemno.do po1• algum d'entre os a. hnpuzer especificando o seu computo por 
crimes comprebendidos nos arts. 150 e 151, outro modo. 
335 a 339. Parag1•apho unico. A importaneia da multe. 

II. Ao reincidente em algum d'lmtre os portencer·a aos cofres do município em que 
crimes mencionados nos arts. 293 e 229 houver tido loga.r o primeiro julgament.o do 
a. 332. delinuuento. 

IH. Ao condemnado por duas ou mais Arf. 48. Quando o con•!emnado, podendo, 
vezes á pena excedente de cinco annos de uão pngar entretanto 11. multa no prazo do oito 
pris1io com tra.baltto, · . l\ias da inbtnHçüo judicirtl, flcari~ sujeito á. 

Art. 44. A libePdade condicional será con· prisão «lê dous unnnB,si untes d',\~t·,\pr:uo nao 
cerlida por decisão do Suprem~ Tribunal F e· exhibir prova de quitação. 
dera!, ou do Tribunal de 2' instancia do Es· Art. 4:1. Não tendo o condemna.do meios 
tado ou do Di~tricto Feder.,l, cooforme se para pagar a multa, será. recolhido á prisão 
tratar de crime de urna ou de outra compe- por tanto tempo quanto fôr necessario para 
tencia.; e a precedera proposta fundamenttl.da. ganhar a respectiva importancia, comta.nto 
da. dire~ção do est<lbe!ecimcnto penal, acom- que a duração da prisão não exceda. a um 
panhadu do relatorio circumstanciado do juiz anno. 
da. execução, com audiencifl. prévia do ntais Art. 50. A prisão decretada por falta. de 
elevado represent<lnte do minist.erio publico, pagamento da multa cessará. logo que o con· 
Federal ou Estadoal. demnado, ou alguem· por elle, pagar a. respe· 

ParagPa.pbo unico. O conqemn~trlo que obti· ctiva importanci<l, dedu~itla a parte corre· 
ver Iiberdarle coudicional será obrigado a spondente á prisão já solft·ida; ou quando 
residir nos lagares (lesignadas ou permittidos pr6star fiança idonea ao t>agamento. • 
no acto d,t concea~ão, e ttcara sujeito á. vígi- Art. 51, Não se cousidera. pena a. snspen-
lancia especial d,, policia. são administrativa rlos funccionarios publicas, 

Art. 45. A libe1·da.de condicional ser&. re- nem a p1·isão preventiv~ doa indiciados; nã.o 
vogada, si o condemnado commetter algum obstante, serão computadas ambas na }lena 
crime que o sujeite á pena. restrictiva da. li- imposta, aquella por inteiro e esta. com o 
berda.de pessoal, ou não cumprir qualquer desconto da 6• parte. 
da.s condições que lhe tenham sido impostas. Al't. 52, Quando a pena fô1· de muita não 
Neste caso, o tempo Gm que tiver estado solto correspondente a um certo tempo,mas de uma 
nã.o sera computado na duração da. pena, quantia fixa, cada. dia de prisão equivalerá a 
nem 5e lhe conce.lerã mais o beneficio da li· 5$000. 
berdade condiCional. Esta regra servirà ümbem para quando se 

Não sendo revogada a liberdade condicional tiver de converter a multa em prisão. 
durante o tempo· da pena, esta se reputará Art. 53. A vigHancta especial da policia 
cumprida, E o t~mpo d(l liberdade condicio· produz!ril o eft"eito de prohilrir ao delinquente 
nal decorrido se computara na duração da vi- a. residencia., estada e passagem em certos e 
gilancia especial da policia. determinados lagares. 

Art. 46, A int.erdicção de direitos serit por Para.grapho unico. A vigílancia especial da 
tempo determinado, e consistirá : policia, quando a. lei nã.o dispuzer de outro 

a) na suspensão do direito de eleger e ser mo~o. não poderá ser inferior a um, nem su-
eleito p~ra. qu,.lquer funcção publ1ca; per10r [1, tres annos.. _. . . 

b) na perda ou suspensão de cargo ele· Art. 54, A te_ntat1v~ a qu~ nao esttver Jm· 
ctivo,emprego ou ofileio publico Federal, Es· posta pena_espec1al sera pumda. com a mesma 
taduat ou Municipal, ou de instituto sujeito pena do crime, ~enos a terça parte, em eada 
por lei à tutela da União, Estado ou Muníci- um dos ~;us graus. . . . . 
pio, bem como na perda de todoa os serviços, Art. O:>. A cumplLctdade se~a- pumda. com 
vantugens e yencimentos inherentell aos pre· a P.ena. de tentativa, e a cumplicidade dl!. ten· 
ditos lagares; tat1va com a desta, ~enos ~ terça parte, em 

c) na perda ou suspensão de todo munus cada. um dos respectivos graus. 
publico. 

Paragrapho uníco. Quando a interdicção T!TULO VI 
de direitos estiver annexa a outra pena, co-
meçara a correr do dia. em que terminar O DOS EFFEITOS E EXECUÇÃO DAS CONDE-

. cumprimento desta.. MNAÇÕES 
Art. 47. A pena de multa consistirá. no 

:pagamento de uma somma pecuniaria, que Al't. 56, A condernnação por ma.is de cinco 
será ealculada. pelo que o condemnado puder annos terá como effeHo a perda. do emprego 
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publico, exereido pelodelinquente; e por 1nais l IL A'quelle que, antes da pena inroosta. 
dll dez, a pr·ivnção do patrio poder. ter sido eumprida, indultada, prescrípia. ou 
. Arl. 57, A vigilnnciaespecial c a policia de· pordoo.;la, fôr condemna.do por iofracção, 
correra do dia em qua se oaha.r cumpritla. a I commettilia unter!ormeute a condemnnção 
pena á qual foi el~a annoxa.rl_a: _ que estiver sendo executada. 
Pa.rag!ap~o _um~o. A s_u.lCJCaO (~~- ronrle- Art. ü3. A interdicção de direitos e as 

mnado n. Vlgti,\UCl~ espec1al da po!twt PÓUP, penas pecuniari38 serão sempre a.pplica.das 
attenta! as co~u\~çoos c proce','~Elcnto dell~. por inteiro. 
cessB.X: o~ ~er.IJmltnda, por dec.~ao da autorr- No caso, porém, de conversão das ultimas 
dadn JudJCJ:ll'la COÇ~pet~nte_. . . . em pena restrictiva. da liberdade, a. duração 

A~~. 58 .. A .vlgtlaocJa. especrnl ?a pohcto.,. desta nã.o poderá exceder d<l um ao no. 
qua tn·er s1do 1mpo~ta. ao estra.nge1ro, podera. 
ser substituída pela expulfão d'estc,clepois de .Art. ~H. Aqu~lle q_ue com o_mesmo fa~to 
cumprida. a pena. VIOlar dtversas dl$JlOSJções de let se1·~ pumdo 

Art. 59. Em caso de condamnação, o juiz segundo a. quo estabelecer p_ena ma.rs grave, 
que presidir o julgament~ decretara o seque~- conforme a ordem estabelecida no art. 40. 
tro r! os objectos que sel.'vJram, ou eram dest1· Art. 65. Mais de uma violação da. mesma 
nados a servir, para. se commetter o crime, disposição de lei, commettida. embora. em 
ou a contra:yenção!. assim como os que foram tempo:o diversos. com , actos executivos da 
producto d~ mfracçao penal; com tanto que un~ mesma resolução, consideram-se uma. eó in~ 
e outPOS na.o .Pertençam a. pessoa. e2tra.11ha a fracção puni vel ; mos a. pena será augmentada 
pratic~ do cr1m~ ou da. contravan7!U>. de um terço em cada nm dos seus gráus. 

I. S1 es~es OQJ~cto~pertencerem a. classe da- A'rt 66 Nos casos d'e;;tu titulo não se ex-
quelles CUJa. fabricaçao, uso, posse ou venda d , : • . d . ' 
constitua contravenção, devera ser decretado ce,.., 9~'!- 0 prazo mnx1mo e trwta annos, q~e 
o sequestro, piilrtençam elles a quem quer que 0 Ul lgo estabelece para a pena. de prlsao 
seja, aioda quando não haja condemnação. com trabalho . 

E nesse ca.so serão destruidos, desde que a Art. 67. Quando o condemoado tiver de 
justiça não -precise mais delles como elemento cumprir mais de uma pena de natureza di fie
de prova.. rente, cuja accumulação não puder ter loga.r 

rr. os objectos sequestrados, que não de- na execuçã.o, esta começará. pela. pena mais 
verem ser destruidos, serão vendidos, e o seu grave. 
producto terá o mesmo destino das multas. Si a condemnação á pena mais grave occor-

Art. 60. Os condemnados por uma me~ ma rer durante a. execução da pena menos grave, 
ínfracção serão_ solidariamente re3ponsa.veis esta. ftca.rã suspen:>a, e n!to proseguira senão 
pelas restituições, indemnisação do damoo e depois que aqu ella acha.r·se cumprida. 
âespezas processua.es. . 

Os condemoados em um mesmo .Julga
mento, por infracções diversas, serão obriga
dos in solidum só pela.:; deapezas oommuus a.os 
crimes pelos quaes sofi'reram a condemaação. 

TITULO VII 

DO CONCURSO DE I NFRACÇÕES 

Art. ôl. Quando o delinquente commetter 
em actos diver5os mail! de uma. infracção, da 
mesma natureza ou não, salvo as excepções 
estabelecidas, ô.ca!'á sujeito â. pena da in
fracção mais gra. v e, aduiciona.ndo-se metade 

. de cada uma. das outras penas em que h ou ver 
incorrido . 

Art. 62. A disposição do a.rtigo antece
dente é applicavel: 

I. A'quelle que, para executar ou occultar 
uma infracção, ou na occasião desta., com
metter outra, si esta ultima não fôr consi
derada pela. lei como elemento constitutivo ou 
oircumstancia. aggrava.nte da primeira; 

TITULO VIII 

DA REINCIDENCIA 

Art. 68. Ao réo condemnado que, dentro 
de cinco a.noos de cumprimento da pena, ou 
da extlncçil.o da condemnação, si a pena era. 
tam bem superior a. cinco annos, ou dentro de 
dous, nos demais casos, commetter qualquer 
outro crime, não se poderá - em hypothese 
alguma- a.pplicar o mínimo da pena llm que 
h ver incor~ído pela nova it:!lracção. 

Paragrapho unico. Si a. nova infracçã.o fõr 
da mesma natureza da anterior, serão obser· 
vadas as regras seguintes: 

I. Quando a pena fôr a de prisã.o com tra
balho, esta será augmentada na razão de 
uma quinta parte em cada um dos seus grilu!>. 

n. Quando a ~Jena, correspondente 3. nova. 
infracção fôr· diversa da de prisão com tra· 
balho, será augmentada na. razão de Ur.l 
terço, em cada um dos seus gráus. 
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Em Mnhnm ca~o o !111!-'mEmlo (• ~t. nl•·•leclrln ,\tt.. 7·1. A condr.mnaçíio penal extingue-se 
nas disposiç<ies <l"o:<to aJ"tí;:o JKtrlet'il ~ot•nppli· pt•la~ '""~mn• c:Lusa.c; indica.•lns no a.rt. 72, e 
<'.ado em tnt'dir!n mp~riOI' a mais f;T(\\'tl da:" JIIB Í~ ftrln~ .'r!{UÍIJf,<'~: 
penas anteriol'mcnte impostas. 1. ·· Jn,fnlt.o nu pr1•oliin o lo Pot1er competente; 

Art . G9. o cotalemnado mais do uma Ycz 2," I'oroliio dv ,.ff,~nrlldo, nos c:uaos em que 
á pena restríctiva da liberdnrlo pessoal, por >ó n e.•tc couiJet• n H< ·~ão : 
tempo ~uporlor a tres mezes, sempre que ::." Hehabilitaç:in. 
commetter, nos tel'mos do artigo antecedente, Pa.r:~.grapho un ico. O Indulto pódc remit· 
outra !nfracçã.o •\a mosma natureza, a que ttr, ou commutar a. pena imposta, 
corresponder tambem umn. pena restl'icttvn Art. i5. O perdão do offendido aproveita. 
da liberdade pessoal, ficara sujeito a um au- a todos os cn-dellnquentes, mas não produ?. 
gmento na pena. imposta , igual à metade da ctreito em relaçiío a. qu&.lflUel' dclles quere
duracão da dieta pena , quando esta fôr infe· cnsar acceital-;o. 
rior a 30 tuezeo, e a um terço nos outros Art. 76. A prescripção da o.cção quando 
caso$ ; comtanto que não seja excedido o interr ompida. comecarà, de novo, a correr da 
tempo de 30 annos para :1 prieiio com tra· dat.\ da interrupção. 
balllo. Pa.ragrnpho unico. A interrupção dessa 

Art. 70. Para. os etf<Jitos da lei são consí· prescripção tem e!Teito contra todos os re
dera•.las inh•aceõo.s da. mesma natureza não spomaveis do mesmo crime, ainda que os 
somente aquellas com que é violada a mesma actos de Ílllerrupção se refiram tão sómente 

a um delles. 
disposiç;1o, mas tambem ns que e~ tão com- At•t . 77 . Quando, em virtude de qualquer 
prehendidas em uma mesma secção e ca.pi· 
tnlo; e, na falt<L ll'cstes, em um mesmo ti- recnr,;o legal, o condemnado fôr submettído 
tulo do presente CorJigo. a novo julgamento, a prescripçã.o se contará 

conforme a pena que se devet•ia impor pela. 
Art. 71. A reincidencia n ão terá. Jogar: no1·a sentença, desde que fõr inCerior a que 

. I. Nss conder:nna<;õos por contra;-enção, tiV~ l' sido imposta pela ~entençe. antFior. 
em relação ás condemnações por crime , e A~t. 78. A condemnaça? prescrevera, ~e
vice-versa; . cot•rtdo o tempo da pena. Imposta ao delln· 

quente que estiver <tusente no estrangeiro, e 
II. Nas condemnações por crime culposo, com abatimento de um terço para o que per· 

em relação ás condemnações por crime doloso, manecer no terr!torio brazileiro. . 
e vica versa; Paru.gra.pho unico. Quando a pena imposta 

11[. Nas condemn:~.ções pronunciadas por tiver sido sõ a de multo., ,Prescreverá. no 
crime exclusivamente militar oa político ; prazo de um anuo. 

IV Art. 79. A prescrípcão da condemnação 
. Nas condemnações pronunciad~s por começar·á do dia, em que 0 julgamento por 

juizes ou tribunaes estrangeiros, sentença se torn:lr definitivo. E ai a. ex· 

TITULO IX 

bA EXTi l-iCÇÃ<J DA ACÇÃO E DA 
CONDEMNAÇÃO PENAL 

ecução t i vor começado, do dia em que !ôr 
interrompida pela. evasão do condemnado. 

§ I.• A mesma presr::ripção ficará inter· 
rompida por qualquer acto da autoridade 
competente, relati;yo à execução da pena, e 
devidamente notificado ao condemnado. 

§ 2.• A prescripção ficar á tambem inter· 
rompida, si durante o curso della o conde· 

A t 72. A acção criminal ex.tingue-se: mnado commetter out r·a ínfraccão penal da 
r · mesma ns.tUt'eza, ou mais grave. 

1• - P i.lla morte do delinquente; Art. 80. A prescrípção da a.cção ou da. 
ZO - Pela. a.mnistia ; condemnação penal, embora n ão allegada, 
3• - Pela desistencia do olfendido, nos deverá ser pronunciada ex-officio pelo juiz. 

ce.sos em que sõ se puder proceder por queixa Art. 81. A reha.bilitação consiste na rein· 
da parte ; tegra.ção do condemnado em todos os direitos, . 

4° - Pela prescripção. que havia perdido pela condemnação, quando 
fôr declarado innocente pelo Supremo Tri· 

Pal'agmpho u nlco. A õesistencia só a pro- bunal Fe,leral, em consequencia de revisão 
veita.r á.. ~quclle ~.quem fUr conc2di<!,a. e extraordinaria da senten~.a condemnatoria. 
~ro~~zrra seus eiieJ.tosapen~s em relaçao aos § l.• A rehabilitação resulta immediata-
mdteJados que acceJtarem·n a. mente da. sentença de revisão, passada em 

Art. 73 . A de~istencia. de uma. acção não I julgado. 
impe<lo que. no>a acção sejlt i ntenta.da contra §. 2. • !'> ~entença de r:~a.bilitacão rec~nhe· 
outrc; mdtc!ados. cel'a o dll'EHto llo rehab11ttado a uma JUSta 
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indemnisação, que serã liquidada em ex· 
ecução, por todos os prejuízos so!Tridos com a PARTE ESPECIAL 

6!> 

condemua.ção. D · 
A Nação, ou Estado, é responsa.vel pela inde· os cnmes, coutravençõ6SJ e penas em parliGUlar 

mnisação. 
Art. 82. A amnistia, o indulto, ou o perdão 

nunca. estabelecerá direito á restituição ou 
indemnisação do valor das cousas sequest1•:t· 
das, nem dii.S importancias pagas a t itulo de 
pena pecuniaria . 

L1V.RO I 

Dos crimos o sua punição 

TITULO I 

DOS CRniES POL!TICOS 

CAPITULO I 
Art. 83. A pre>eripç[n extingue a. a.cçã.o 

pecal, decorridos dous terços do tempo cor
respomlente ao gciu ma:ximo da. pene appli-
ca.vel ao de!inquente. CR WES CONTR.\ A SEG'URAN ÇA DA R.EPUBL!CA 

Ai•t. 84. A prescripção decorrerã. pn.ra os 
factos consummados do dia de sua consumma.-

SECÇÃO I 

ç!lo, :\lUTtt 03 ten tados dv dia em que fó!' com- Cntl!ER C.O,:T RA A IS!>l!l'EXDE>ICIA , 1:-t't EOr.ll>,lJ>E ll 

mett1do o ultimo actc constitutivo da tcn· ~ rcxiDAo<: DA P u r.L\ 

tativa, e para. os continuos ou permanentes, 
do dia. em que tiver cess1do a continuidade Art. 90 . Attentar directamente contra a 
ou permauencia. União para sujeital·a. ao domínio estrangeiro, 

Art . 85 . A preseripção da. a cção penal no todo ou em parte: 
ficará interrompida pela sentença de con- Pena- prisão com tl·abalho por êinco n 
demnação. quinze anncs. 

Art. 813. Interrompe tambem a prescripçílo ~.lr,lgrapho uni co. Si do crime resultar 
o despacho de pronuncia ou qualquer dili- incorpor~ção do territorio brazHeiro a um 
gencia expedida contra 0 uelinquente, e a este Estado estrangeiro: 
legalmente notificada , em virtude do crime Pena: o dobro da comminada neste 11rtigo. 
que é-lhe attribuido ; mas o effeito interru- Art. 91 . Altentar direct amente contra a 
ptivo da diligencia não pDderá prolonga.r a integridade da. Un ião, com o fim de :;eparar 
duração da. acção penal por um tempo que, parte de seu territorio: 
no seu computo, con•esponder a mais de Pena.: pr:são com t rabalho por t re.s a llOve 
metade dos termos estabelecidos no art. 84. a.nnos . 

Art . 87. A nrescripção de um anno ficará Paro.grapho unioo. Si do crime r esultar 
interrompida por qualquer acto do processo, sep:.lr a.ção, ll.ioda que temporaria, de algum 
mas, si no prazo tamhem de um an!lo, con- dos Estados da União, ou de parte de qual· 
tado do d ia em que come~ou a. prescripção, quer delles: 
confor me o art. 84, não fôr :proferida. sen· Pena: pr isão com trabalho por seis a dez-
tença. condemnatoria., a acção penal ficara oito armns. 
prescripta. Ar t . !)2. Incorporu1• violentamente , no · 

Art . 88. Quando a lei outra cou~ 'l. nã.o todo ou em parte, o t erritorio de u m Estado 
dispuzer, nas contravenções puni.das u nica· a outro da Uoião: 
mente com a pena de multa o delinquente Pena: prisão com trabJlho por dous a seis 
poderá fazer ces•ar o curso da acção penal, an nos. 
pag~ndo antes do julgamento a somma cor- Ar t. 93. Tomar o ciàadão brazileiro armas 
r espoodente ao maximo da pena comminada cont ra a Un'ão, llebaixo de bandeira estran-. 
para a mesma contravenção, além das despe- geir•a : 
zas do processo. ~ena: prisi o com trabalho por cinco a 

Art . 89. A extincção da acção penal não qnmze a.nnos. 
prejudica a ncção civil pa.1·a as restitui· Art. 94. Provocar directamente e por fa. 
ções e sa tist'ação do da.mno, salvo a extínc· ctos uma. oaçãc. est rangeira a mover hosti· · 
ção por perdão do oJfendido, si este não ti· llidades, ou a declarar guerra ao Brazil : 
ver positivamente resalvado aquelle seu Pena: prisão com trabalho por tres a nove 
direito. annos. 

A e;;::tincção da condemnação penal não § l.O Sl ni o se verificai' a g uerra. , mas ti · 
exclue as restituições, a satisfação do damno, verem havülo eiTectivamente hostilidades, ou 
n~m as custas do processo, devidas em virtude o Braz i! sotfrer qualquer damno ou prejnizo: 
de condemnação civil, excepto · n a extincção Pena: o dobr·o da comminõ.·la neste artigo. 
por amnistia, em que cessará. toda. acção da. § 2 .• Si a guerra. se ver ificar: 
fazenda publica para ha.ver as despezall do Pena: prisão com trarolho por de~ a lrint!l-
processo. aP,nos . · 
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Al't. ll:) :\.ux ili:tr n.lf!Ulll:t nação in irni,za 
a fl.l.~et· ~UCt'l'O. 011 co:umctt·JI' hostilidade 
enntt•n . o Hi•.,zil, loruec.mdo t;ont.e, nt'IDEI.-'>, 
dinheiro, munlç:iio, transpo1-t•J ou CJUalquer 
outro meio: 

Peno.: pri:;ão com trllbalho por quinze a 
trinta. annos. 

Art. 96. Revelar segredo p:l!it!e!! cu mi
lita.r concernente á seguranço. do Braz!l, quer 
communicando ou vnblícao<lo documento, fa
cte, desenho, planta ou out:>,t informação com 
relação ao ma teria.!, fortificações ou operaçÕ.)S 
mUltares, quer facil itando de qualquer rnoclo 
o conhecimento de algum detles : 

Pena: prisão com tr.lba.lho -por dous a seis 
annos. 

!. Si fór o segredo revelado a. um Estado 
estrangeiro, ou a"'ente seu : 

Pena: o dobro ~a comminada neste artigo. 
IL Si fôr o segredo revelado a um Estado 

em guerra. com o Braz i! ; 
Pena : prisão com trabalho por oito a -vinte 

e quatro annos. 
III. Si o facto tiver perturbad0 as relações 

amlgaveis do Governo do Brazil com um Go-
verno estrangeiro: . 

Pena : prisão com trabalho por cinco a. 
quinze aonos. 

IV. Si o cu! pado, em razão do officio, es
ta;va. de posse do desenho, da planta ou do 
documento, tinha scieneiQ. do segredo, ou 
chegou á pos.se ou conhecimento delle por 
violencia ou f1•aude : . 

Pena : mais um quinto, em cada um dos 
gráus , das penas aoteriot•es. 

Para.grapho unico. Com as penas respecti
vamente impost<~s neste artigo sara punido 
aquelle que obtiver a revelação do segredo, 
ou procurar ter delle conhecimento. 

Art. 97. Quando algum segredo rõr desco
berto por negligencia ou imprudencia de 
quem, por virtude de officio, estiver na posse 
do descJUbo, planta ou documento, ou co
nhecer o mesmo segredo : · 

Pena : p!'isão com trabalho por um a tres 
annos. 

Art. 98. Levantar- sem licença-planta de 
fortilicacão, de navio, de est<tbelecimento, de 
estl\tda ou •le outra obra militar, ou ps.ra. tal 
:fim se intro~luzir clandestina. ou artificiosa
mente nos · respectivos Jogares, onde o ao
cesso fdr vedado ao p u blico : 

Pena : prisã') com trabalho, por um a tres 
annos. 

Só pelo facto de entrar clandestina ou arti
ficiosamente em taes lagares : . 

Pena. : prisão com trabalho portres a nove 
mezea. 

Art. 99. Commetter algul'\m, que tiver sirlo 
encarregado pelo Governo brazileiro de tratar 
com um Governo estrangeiro negocios da 
União, qualquer intlclelida.de no seu m~~dato, 

de mo:lo a poúer prejudicar o interesse pu• 
blico : 

Penll.: pl'i~iio com trabalho por tres a doze 
D.llllllS. 

Art . 100. As penas estabolecidas nos 
a.r t~ . 9! e ~eguintes, serão tambem appll· 
c:tdas, quando o crime fõr commettido em 
damno de um Estado estranl?eiro alíiado ao 
Brazil para. guerra., e duranw esta. 

Art. 101 - Arrancar, destruir, ou desacatar 
por de:;preso, em logar publico, bandeira ou 
outro emblema da Uniiio ou de qualquer 
dos Estados do Brazil : 

Pena : prisão com trabalho por quatro 
mezes a uma.nno. 

Art. 102. Acceitar um cide.düo brazileiro 
honraria, pensão, ou qualquer vantagem de 
Estado e:;trangeiro em guerra com o Brazil : 

Pena: multa de um a tres contos de réis, 
além das outras em que, segundo a Consti
tuição, houver o clelinquente incorrido. 

Art. 103. Alistar ou a1•ma.r em territorio 
brazileiro, sem a.utori:r.açiio do Governo fe
deral. nacionaes, com o fim de servirem ás 
ordens de um Govllrno estt•angeiro : 

Pena. : prisil.o com trabalho por um a tre~ 
annos. 

Si entre os alistados bouver algum mi· 
litar: 

Pena: mais metade, em ca.da um dos res-
pectivos gráus. . 

Art. 104. Entregar ao inimigo embtrcaQão 
brazileira a. cuja equipa~em pertencer : 

Pena: prisão com tra.oalho por dous a seis 
annos. 

Art. 105. Acceitar carta de corso, dada 
por um Governo estrangeiro : 

Pena : prisão com trabalho por dous a seis 
annos. 

Art. 105. Oppôr·se por ameaça. ou vio
leocia a que o commandante ou tripola.çã.o 
de embarcação bra.2:ileira o. defenda, si cllo. 
fôr atacada po"' inimigo: 

Pentl. : prisii.o com trabalho por quatro a. 
doze annos. 

SECÇÃO H 

CRIM>:S CO~TRA A CO~ST!Tt/JÇ:i.Q DA REPti:SLIC.~, 
FÓR.lotA. DI< SBU OOVER.liO, E l'OOl!.R.ES DA USIÃO OU 

DOS E STADOS 

Art. 107. Attentar directamente contra a 
fôrma republicana federativa, ou contra a. 
Constituição da. União ou de alguns dos Es· 
tados: · 

Pena; prisão com trabalho por cinco a 
quinze annos. · 

Art. 108. Impedi?, ainda que temporaria
mente, o livre exercicio das funcçõ:JS do 
Presidente d?! ~epqbtica, do Congresso .Na-
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cional em qualquer dos MUS ramos, ou do 
Supremo Tribunal Federal: • 

Pena: prisão com trabalho por quatro a 
doze a.nnos. 

§ (,o Si o crime tôt• commettino contra o 
Govorna<lor ou Presidente, niguma Assemblea. 
legisla.tiv!l. ou tríbun!l.l de Estado: 

Pena: metaded·ts comminadas neste :~,rtigo. 
§ 2. 0 Si contra. prereito ou intendente, 

lnteudencia, Cama.ra. ou Conselho municipal, 
ou autori<lade judiciaria.: 

Pena.: a. terÇa pa.rte da mesma commiaada 
no artigo. 

Art. 109. Entrar tumultuariamente nora· 
cinto dó Congresso Nacional , do Senado ou rla 
Cama.ra dos Deputadoa Federaes, de A&s~m· 
bléa legislativa de Estado, ou de · Con
selho, Cama.ra ou lntenllencia. municipal: 

Pena: prisão com tro.balho por um a. tres 
annos. 

Art . 110. Obrigar, por meio de v ioleneia. 
ou ameaça., qualquer membro do Congresso 
Nacional, de ASSBmbléa. legislativa. de Es· 
tado, ou de Conselho, Camara. ou Jntan· 
dencia municipal, a propôr ou deixar de 
pl'opôr, a votar ou deixa-r de votar alguma. 
medida: 

Pena: prisão com trabalho por dezesseis 
mezes a quatro annos. 

Art. 111. Obrigar, por meio de violencia 
ou ameaça, qualquer das casas do Congresso 
Nacional, das Assembléas legislativas dos Es
tados, ou algum Conselho, ca.mara. ou In
tendencia municipal, a. dissolver, lBvantar, 
prorogar ou adia.r a. sessão : 

Pena: prisão com trabalho de dous a seis 
ao nos. 

Art. 112. Usar de v iolencia ou ameaça 
contra membro de qualquer das casas do 
Congresso Nacional, por algum acto prati
cado no exercíCio do mandato legislativo: 

deixar rle praticar algum neto ioherente &! 
suas funcçiJes : 

Pena.: prisão com trabalho por um a tres 
annos . 

Art. ll5. Obrigar, por meio de violencia 
ou ameaç~. algum juiz. jurado, perito, ou 
arbitro a <la.l' ou deiur de dar sentença., des· 
pacho, ordem, voto, ou laudo: 

Pena: prisão com trabalho por um a tres 
annos. . 

. Paragrapho unico. Si o crime fõr commet· 
tido conG>ra qua.lquer outro funcciona.rio ou 
agente do Poder Judiciario: 

Pena: prisão com trabo.lbo por oito mezes 
a dous annos . . 

Art. 116. Levantar motim ou excitardes
ordem, durante a. sessão de um trbuinal de 
j!.IStiça, ou audiencia de qualquer juiz, de 
modo que pel'turbe ou impeça. o acto : 

Pena : prisdo com trabalho por ctuatro 
mezes a um auoo. 

Art. 117. Péga.r em o.rma.s contm a Consti
tu!çã.o Federal, ou a de qualquer dos Estados 
da União, a !orrna. republiCAno. tedora.tlva, os 
Poderes federaee, estadoaes, ou muuicipo.e!, 
le[!itimamente instituidos : 
P~na : prisão com trabalho por trQS a nove 

~~.anos. 
SECÇÃO lll 

Çill!lfES CONTM E ST1DOS .ESTRANOEIMS OU •au~ 
REPRES&N'rA:'iTES 

Art. 118. Attentar contra :~:vida, a liber• 
dade, ou a honra de um chefe de nação ee
trangeiL·a.: 

Pena : a mesma que corresponder ao cl'ime 
commettido, com augmento da sexta. parte 
em ca.da. um dos resoectivo gràus. 

At·t . 119. Violu· tratado, convenção ou 
accordo internacional, feito com qualquer 
nação estrangeiro : 

Pena : prisão com trabalho por seis a dez
oito mezes, além das mais em que o delin-

Pena.: prisão com trabalho "~Jül.' quatro 
mezes a. um a.nno, além das mats em que 
incorrer pela "'liolencía ou ameaca: 

§ t.o Si o crime tôr commettido contra. 
qualquer membro de Assemb1éa legislativa. 
de Estado: 

Pena: metade d& ccmroina.da. neste artigo. 
§ 2.• Si contra qualquer membro de Con

selho, Camara ou Intendenciamuoicipa.1: 

Q.Uente incorrer. . 
Art. 120. Violar immunidade de embu· 

%ador, ministro, ou agente diplomati~o es• 
trangeiro : ' 

Penn. : prisã.o com trabalho por quatro a. 

Pena: a terça parte da commina.da neste 
artigo, 

Art. 113. Obstar ou impedir, por qualquer 
modo, o etreito de determinação do Podar 
Legislativo, Executivo ou Judiciario Federa.!, 
do de algum Estado ou Município, uma vez 
queella. seja conforme á Constituição e ás leis: 

Pena: prisão com trabalho por um a tres 
mezes. 

Art. 114. Obrigar por meio de violencia 
ou ameaça, ag(Onte do Poder Executivo da 
União, de Estado ou Munici:pio1 a ll~~icar ou 

doze mezes. 
Al't. 121. Arrancar, estragar ou de~a.ca.tar. 

em logar onde estejam reunidas mats de 15 
pessoas, a bandeira ou out.ro emblema de 
nação estrangeira, por a.cto de desprezo 
contra esta. : 

Pena : prisã.o com trabalho por dous a. 
seis mezes. . 

Art. 122. Aos crimes commettidos cont~a 
representante de nação estrangeira., acredi
tado juot') ao Governo do Br;azil, por causa. 
de suas fimCQões, serão a.pphcadas as pecas . 
impostas aos crimes da mesma natureza. 
:praticados có.ntra. funccionario publico. 
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SEC(\0 IY 

CAPITULO I 

AJU:s'TAMEXTO ILLICITO E S.!lD!ÇlO 

Art. 123. Organizar ou formr.r bando ar· 
mado, ou exercer nel\o o comm~ndo, ou 
funcção especial para commetter 'JUalquer dos 
crimes previstos nos arts. \J!.t, 107, 108 o ll7: 

Pena : prisão com tra.lmlho por uous a Art. 1~8. Reunirem-Ee em Jogar publico 
seis mmos. tt'~S ou m[\,is j)essoa~, com o fim de se ajuda-

Aos demais .(leLnquentes : o. metade da rem mutuamente a commetter crime, ou a 
pena. prí\'~T alguem do gozo ou exercício de qual-

Art. 224. Concorre1· pal'a o crime fÓl'a dos quer 11ireito, ou do cumprimento de qualquer 
casos previstos no artigo a~1tecedente, dando dever: 
a.sy!o; assistencia, on fomeceudo recursos, aos Pena- ].)rist1o com tralJalllo (te um a tres 
bandos nas condições inllicadas, ou J!t,·ore. mews. 
cendo de I]Ualquer modo as sua~ operações : Art. 129. Reunirem-se mais de dez pes-

P~na : prisfto com tralJa!bo por oito mozes soas para obstar, com violencia ou amcaca, 
a il:Jus nnnas. 

Paragran
1 

ho unico. Fic:wú isento 11n pena a posse de empreg:vlo publico, competente-
mente nome:1do e munido de titulo authen· 

nquella que dis;;nlver o bando ou impedir tico, para priYnl·o !lo o:xGrcicio do seu em-
que este commetta o crime par~ que se , á. d 
formára, ou aquelle ~ue Cazendo apeiJ:cs pr,•gO,IJara oppor-se execução e qualquer 

a.cto legitimo ou ordem legal de autorida<1e 
]Jnrte de lle: se retirar sem resistir, entregando compet~nte, ou parti impedi t• a percepçii.o de 
ou abandonando as armas a primeira inti· algum imposto legalmente estabelecido: 
mação da autoridade. 

Art. 125. Commetter qualq'J;er o.cto que Pena.: prisão com trabalho por oito mezes 
induza aJg·uem n tomar (l.rmas para praticar a dous anuos aos chefes ou promotores da 
algum dos crimes previstos nos arts. 90, sedição. 
107, 108 e 117: [ Si o facto tiver sido praticado com armas: 

Pena : prisão com trabalho por um a tres Pena: o dobro das comminadas no artigo 
anuas. • antecedente 

Art. 126. P~ovocar ou incitar a.lguem fó~a Art. 130. · Ficará isento de llena aquelle 
dos cas~s prey1stos nos arts. 13 e 15, por meio que abandonar o ajuntamento J!licito ou a 
rle escr1pto 1m~res~o, .lltltograpll~do ou gra- sedição, obedecendo á advertencia que a au
vado, que se ~1stnbu1r. por ma1s dequmze toridade lht> fizer. 
pessoas, ou de d1scurso fe1t~ em logaryublico, Art. 131. Serão nccumuladas ás penas com
a commeter algum dos crunes defimdos nos minndas nos artigos antecedentes as em que 
arts. 90, 107, 103 e 117: osdelinquentes incorre~;em por outros crimes, 

Pena: prisão com trabalho por quatro me· commettidos na mesma occasião; e CQID o au~ 
zes a. .um anuo, e multa correspondente a gmento da terça parte dell:~s, quando estes 
metacl.e do tempo. forem praticados contra a autoridade ou 

§ 1. • Si a pro-rocação fôr por escripto não algum dos seus agentes. 
impresso: metade das penas acima commi- Art. 132. 1:-<ão se considera. sedição, ou 
nada.s. a.juntarnento illicito, a reunião do povo des· 

§ 2. • Si a provocaçã.o ou incitamento se armauo, em ordem, para o fim de represen
referir a algum dos cl'imas definidos nos tar corJtra as injustiças, provocação e mãu 
arts. 109 a 112: metade das mesmas penas. procedimento nos empregados publicos; nem 

a reunião pacifica, sem armas, do povo nas 

CAPITULO II 

CRIMES COI:'ITRA. O LIVRE ano E EXERGICIO 
DOS DIREITOS POLITICOS 

Art. 127. ·rmpe~ir, usurpar, violar ou f.J.i
sear o direito de votar e ser votado: 

Pena: prisão com trabalho por quatro 
mezes s. um anno, e interdicção dos direitos 
politicos por um a tres aunos. . . 

praças publicas, theatrcs e quaesquer outros 
editicios ou logares connnientes, para ex
ercer o direito de discutire representar sobre 
os nego c i os publicas. 

Para uso desta faculdade não é absoluta
mente necessaria licença prévia de autori
dade policial, que só poderá probibir a re
união annunci&da, no caso de suspensão das 
garantias coostitucíonaes, limitado. a acção 
cta. policia, neste caso, a. dissolver a reunião, 
guardadas as formalidades da lei, e sob as 
IJtlP.aS nella estabelecidas. 
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Art. 133. Provocar por escripto impresso, 

lithographado ou gravado, que se distribuir 
por mais de quinze pessoas, ou por discurso, 
proferido em reunião publica, a que se com
metta. o crime previsto no art. 129, ou se 
realize algum movimeoto anarchico: 

Pena: prisão com tr,lba1ho por quatro me· 
zes a um anno. 

Art. 134 . Si a. provocaÇão fôr feita. por 
escripto não i mpresso: 

Pena- metade da pena com minada. no ar
tigo antecedente. 

CAPITULO li 

RESISTE!'iCIA. 

Art. 135. Oppôr-se com violenoia. â ex
ecução de (I,Cto legitimo ou Ol'dem legal de 
autoridade competente ; 

I. Si em virtude da opposição não ~e offe· 
ctuar a. diligencia. ou, no ca~o de effectuar-se 
ella o executor ou executores sotrrerem 
qualquer ol!ensa physic..'\ por parte dos resls· 
tentes: 

Pena: prisão com trabalho por um a tres 
annos, alem das outras em que o delinquente 
incorrer pela otrensa.. 

II. Si a diligencia ss effectuar sem que al· 
guem sotrra. otrensa physica,·ap~zarda oppo
siçã.o feita: 

Pena: "Drisão com trabalho llor aua.tro a 
doze mezês. - -

lli . Si a. resistencia. fô:;o opposta á. or dem 
pa.ra autopsia, corpo de delicto, exa.me de 
sanidade ou vistoria criminal: 

Pena: prisão com trbaalho por um a tres 
ano os. 

Art. 136. As ameaças, capazes de aterra. r 
qualquer homem de firmeza ordinaria, con
siderar-se-hão neste caso iguaes á opposição 
de violencia. effectiva. 

CAPITuLO III 

TUUD.~ E l'IJGlDA. DE PR!C>O, E NÃO 
CU~lPR.IMENl'O DE P ENA 

Art . 138. Tira•· a quem estiver legalmente 
preso do poder da autoridade, ou de agente 
desta: 

Pena: prisão com trabalho por deus o, seis 
annos. 

Art. 139. Tirar qualquer pessoa do poder 
de alguem, que a tenha prendido em flag1•ante 
ou por estar condemnada: 

Pena: prisão com trabalho por um a. tres 
annos. 

Art. 140. Si, em qualquer dos dous casos 
acima. previstos, fór emprega(la. ameaça ou 
violeocia: 

Pena. : a mesma comminada nos artigos 
re~pectivos, com augmento da. sexta parte 
em cada um dos grã.us. 

Art. 141. Acommetter qualquer prisão com 
forca, e constranger o carcereiro ou guarda. a. 
facil itar a. fugida do preso: 

Si esta se verificar: 
Pena.: prisão com traba,lho por tres a nove 

a.nnos. 
Si a fugida. não se verificar: 
Pena: prisão com trabalho por um a tres 

annos . 
Art. 142. Facilitar, por algum meio aStu

cioso, a fugida de pre.so: 
Pena : prisão com trabalho por quatro 

mezes a um anno. 
Art. I ~3. Deixar o ca:;ocereiro, ou qu alq'Oêr 

pesso& a quem tenha. sido commettida. a. 
auarda ou conducção de preso, que este tuJI!,: 
o Sendo por conn!vencia ; 

Pena: pri§ão com t ra.balho por dous a. sei!! 
a.nnos. 

Sendo por negligencia ; 
Pena: prisão com trabalho por um a tres 

annos. 
Art. 144. Fugir o preso por effeito de vio• 

lencia contra o carcereiro, guarda ou d,e
tentor: 

Pena: prisão com trabalho por quatro 
mezes a um anno, além das outras em qui') 
inco"!'I'er por causa. da violencia. 

Art . 145. Fugir o condemnado, por effeito 
Pena. : prisão com trabalho por quatr~ ·de violencia. ou ameaça contra cousa. ou 

mezes a um anno, e multa correspondente a pessoa: 
metad~ d? tempo. _ .,. . . · Pena : o dobro da que estiver o conde, 

Art. 137 . Provocar por escripto impresso, 
litographado ou gravado, que se distribuir 
por mais de 15 pessoa.g, o crime definido no 
no art. 13õ : 

§ 1 . ~~a prov:ocacao fo. fetta. por d1scurso , mnado cumprindo. 
em reun1ao publlca.: · Art. 146. Arrombar ou acomm.etter a. prh 

Pena : o dobro da pena acima comminada.. são com força para maltratar qualquer 
§ 2. 0 Si a. provocação fôr feita por escripto preso: · · 

não impresso: ~ · Pena.: prisão com trabalho por dous a seis 
Pene. ; prisão cem trabalho por dolll! a. seis annos, além das outras em que incor rer pel"' 

mezes. violencia crommettida. contra o preso. 
Caruara. v , V 
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Art. 147. Violar "' execução de sentença. 
condemnatoria : 

I. Aquelle que estiver condemna.do á inter
dicção de direitos ; 

Pena: multa de um a tres contos de r~is, 
salvo a condemna.ção anterior, que será cum· 
prida integralmente. 

I!. A q ualle que estiver sujei to a vigila.ncia. 
especial à a. policia ; 

Pena: prioão com t.rabal11o por quatro 
mézeB a. um anno, ficando suspenso o curso 
da vigilancia. durante o cumprimento da 
pena, na qual não será levado em coota 
o tempo da prisão preventiva. 

CAPITULO lV 

DESACATO E DESOBEDIENCIA 

.Art. 148. Desacatar membro rio Congresso 
Nacional, de Assembléa Legislativa de Estado, 
de Conselho, Cl~mara ou Intendencia. Muni
cipe.l, ou autorinade publica., por causa de 
algum acto praticado no exercício de suas 
funcções: 

Pena : prisllo com tra ba.l h o por oito mezes 
& dons a.nnos e multa correspondente á. me
tade do tempo. 

Si o desacatado fôr agsnte de autoridade: 
Pena: metade da pena acima commina.da. 
Si o desacato fôr feito, não por motivo das 

referidas funccões, mas estando o desacatado 
no exercício de! las: 

Pena : a mesma do artigo, diminuída de 
uru sell:to_ 

Paragra.pho u~ico. Si o desacato fôr pra.
tica"o contra corpo judiciario, politico ou 
administrativo, ou magistrados em audiencia: 

Pena. : prisão com trabalho por um a tres 
annos e multa correspondente á metade do 
tempo. 

Art. 149. Desobedecer a autoridade, em 
acto ou exercício de suas funcções, ou não 
cumprir as suas ordens legaes: 

Pena : prieão com trabalho por tres a nove 
.mezes. 

CAPITULO V 

AB30CIAÇÃO DE MALFEITORES 

Art. 150. Associarem·se ires ou mais pes
soas pa.ra commetteJ." crime : 

Pena: prisS.o com trabalho por um a tres 
annos, a cada uma dellas. 

I. Si alguns ou todos os associe.d:JS per
correrem os campos, ou caminhos publicas, 
arma.ios, ou tiverem armas em depo~ito 
commum: 

Pena; prisão com trabalho por dezeseis 
mezoo a quatro annos. 

H. Si a :~ssociação tiver pt•omotores ou 
chefes, :1 pena será, para. estes, de prisão com 
trabalho por dous a seis nnnos no caso dn. 
primeir·a :parte d'este artigo, e por tres a 
nove annos no caso do numero antecedente. 

Paragra:pho unico. A's penas comminadas 
neste artigo sera sempre anne:~:ada. a sujeição 
é. vigíiaocía especial da policia. 

Art. 151. Sera punido como cumplice todo 
aquelle que a estas a~sociaçoes ou a qualquet• 
membro dellas ministrar alimento, munição, 
arma. instrumento, guarida, ou logar para. a. 
reunião. 

Paragrapho unico. Ficará. isento da pena 
aquelle que fornecer alimento, ou der gua
rida. a algum dos delinquentes, uma vez que 
seja seu ascendente ou desc~ndente, quer 
consanguineo, quer affi.m, conjn?e. irmão, tio, 
sobrinho, tutor, pupilo, ou cunhado durante 
o cunhadio • 

TITULO IH 

DOS CRIMES CONTRA O LIVRE GOZO OU 
EXERCICIO DOS DIREITOS lNDIVlDUAES 

CAPITULO I 

CRIMES CONTIU A LIBERDADE l':ESSOJ..L 

Art. 152. Privar illegalmente alguem de 
.\IU:J. liberdade pessoal : 

Pena: prisão com trabalho por dous a 
seis annos. . 

Si o delinquente, na permanencia do crime, 
usar de ameaça ou sevicia., cu pratica.l-o com 
o fim de vingança., lucro, ou pretexto reli
gioso ou politico, ou entregar a. pessoa pa!.'a 
serviço miUtar est~a.ngeiro: 

Pena.: prisão com trabalho por tres e. 
nove a.nnos. 

Si o crime fôr commettidocontraascendente 
ou conjuga, ou contra funccionario publico 
por causa de suas funcções; ou si do crime 
resultar grave of!'enst~. ou prejuízo à pessoa, 
á saúde, ou aos haveres do paciente: · . 

Pena: prisão com trabalho por cinco a 
quinze annos. 

A pena será. reduzida. à metade si o delin· 
quente restituir voluntariamente a pessoa á 
sua. liberdade, antes de qualquer procedi
mento legal, sem ter conseguiiJ.o o f:!m pro
posto e sem h a ver causado a e lia oft'ensa ou 
prejui:w. 

Paragra.pho unico. FiM sujeita ás dispo
sições d'este artigo, além dl\ ioterdicção de 
direitos por dous a seis annos, & autoridade 
que com abuso de suas fnneções, ou sem as 
condiçGes ou formalida[les prescriptas pela. 
lei, privar alguem de 1r:;a lib.~rd!\de pell~oal. 
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Art. 153. Subtrahir, sem ser para tlm 
libidinoso, de casamento ou de lucro, pessoa. 
menor de quinze anoos,com o consenso de:; ta, 
ao seu pa.e, mãe, tutor ou o. quem a tiver, 
ainda: qne temporariamente, sob seu cuidado 
ou guarda; ou indevidamente retel·a : 

Pena: prisão com t ra balho por dous a seis 
mezes. 

Si o crime fõr commettido sem o consenso 
(la pessoa subtra.hida ou retida, ou si ella. n\W 
tiver ainda completado 12 anuas de edade: 

Pena: pr isão com tra\)albc por um a tres 
annos. 

intimadora resultante de associação seoretã 
existen te ou supposta: ' 

Peo.1: prisão com trabalho por um a tres 
aonos. 

Art. 160. Ameaçar alguem, fóro dos 
out1•os easos especialmente previstos pela lei 
de uma o.trensa ou prejuízo grave: ' 

Pena: prisão eom trabalb.o por um a tres 
mezes, e multa correspondente á metade do 
temp.o. 
. S~ a ameaça. í'ôr feita por algum dos meios 
tnd1cados n~> segunda. parte do artigo ante
cedente; -o dobro da pena.. 

CAPlTULO H 
Art. 154, Seque:;trar uma. pessoa para 

obter della ou de outrem, como preço de 
sua libertação, dinheiro, causa ou .acto que 
importe qua.lquor atreito juridico om favor CRI:.'IfllS CONTRA O LlYRE &XER.01C!O DOS CULTOS 

do culpado ou de outrem por elle indicado, 
ainda que não seja conseguido o intento: Art.l61. Desrespeitar qualquer eulto,impe· 

dindo ou perturbando o exercicio de tuncção 
Pena: prisão com trabalho por quo.tro a ou cerimonia. religiosa, não contraria. ás leis 

doze sonos. e á moral publica.: 
Art. 155. Recolher a.lguem a. qualquer · 

prisão, sem ordem regular da autoridade Pena. : prisão com trabalho . por dous a. 
competen~, ou não cumprir, sob qualquer seis me:zes e multa. correspondente á metade 
pretexto, uma ordem legal de soltura: do tempo. 

Art. 162. Vilipendiar algum culto es
. Pena: prisão com trabalho por seis a dez: tabelecido no pe.íz, ou cousa que lhe seja. 

o1to mezss. destinada. destrnil·a. ou da.mniftcal·a por 
Art. 156. Omittir, retardar, ou recusar desprezo :' 

a. autoridade co01:petente procecttmento que Pena.: prisão com trabalho -por dous a. 
lhe coubar, ou de1xar de reclamar daque!la seis mezes e multa correspondente á. metade 
a quem competir a pr~vi~encia., para f~zer do tempo. 
ces~a~ qualquer detençao 1llegal de que tiver Art. 163. Vi~pendia.r, em menospreço a. 
notJcta: qualquer culto estabelecido no :p~;~.iz, pessoa. 

Pena: multa de quatrocentos a um conto que o profesJe: . 
e duzentos mil réis. Pena: prisão com trabalho por um a tres 

Art. 157. Commetter, nqueUe que se mezes de e multa. correspondente á metade do 
a~har investido de qualquer poder ou auto- teiD:po. . • . · . . · 
l'ldade, acto arbitraria na guarda ou con- SI o cnme for commett1do contra IDllll8tro 
uucçã.o de pessoa presa ou condemnada, ou ou sacerdote do culto; 
usar de rigor não permi.t tido nas leis: Pena: a mesma. acuna, com. augmento da . 

·sã b Ih ·Q d ~rça parte em cada. um dos graus . 
. Pena: prl o com tm a o pc,r set~ a ez- Art. lõ4 . Ultrajar ou ridicularisar, por 

01to mezes. . . . meio de discurso, impresso , desenho ou 
. Art . 158. 81 na: prahca dos crimes ~re- esculp'ura qualquer culto estabelecido no 

'V_IStos nos. tres art:gos ant~cedentes se h ver paiz: • ' . 
ttdo em v1sta. um ti.m par~u~ular, no c&Eo •lo Pena: prisã.o com trabalho por dous a. 
art • . 156 se annexara a pr1sao com trabalho seis mezes e multa correspondente á rnetàd.e 
po~ u m a _tres mezes ; e nos outros casos a do t~mpo. 
pr1são sera LlUgmeo~ada. de uma sexta parte Art . tõ5. No caso de violencia. ou ameaça. 
em cada um dos graus d_a pen~. . contra pewa, a. pena terá. o augmento de 

Art . 159. Usar de vtolenm.a ou ameaça um terço em cada um dos gráus, a lémda 
:para. forçar alguem a fazer, det:xa.r de fazer, .pena correspondente á violencia. ou ameaça. 
ou tolerar .alguma. cousa.: · 

Pena: p:"!sio oom trabalho por dous a seis CAPITULO l1l 
mezes. 

Si a. violencia ou ameaça fôr commettida 
com armas, por pessoa. disf,lrça.da, por duas 
ou Ína.is pessoas reunidas, por escripto as
signai.lo ou anonymo, ou de modo symbolico, 
ou prevalecendo-se o delinquente da força, 

C:a MES CONTR..A. A. lNVIOLABILIDA.DE DE 
SEGREDOS 

Art. 166. Abrir indevidamente carta., te
egramJl).a. ou pa.pel -t'eohad(!, com endereço 
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a. outrem, ou apossar-se de correspoudencía 
epistolar ou telegraphica. :::.lheia. para lhe 
conhecer o conteúdo, ainda que não estej:L 
fechada: 

PeRa : multa de 100$ a 500$, além das 
mais em que incorrer pela violencia ã pessoa 
ou cousa. 

Si do conhecimento do conteúdo da corres~ 
pondencia resultar algum prejuízo: 

Pena: prisão com trabalho por dous a seis 
mezes. 

Art. 167. Supprimir indevidamente eor
r~spondencia epistolar ou telegraphica. ende
reçada a outrem, ainda que não a tenha 
aberto : 

Pena: multa de 200$ a 600$, além das 
mais em que incorrer pela, violeucia a pessoa 
ou causa .. 

Si da suppr~ssão tia correspondencia resul· 
tar algum prejuízo : 

Pena: prisão com tr().balho por quatro me
zes a um anno. 

Art. 168. Publicar indevidamente, al-
• guem que tiver conhecimento de con:espon

deneia. t~legraphica ou ep;stolar, o conteúdo 
della, não destinado á publicidade, de modo 
que do facto poss" resultar qualquer pre
juízo : 

Pena: prisão com trabalho por dous a seis 
rnezes. 

Art. 169. No dobro das respectivas penas, 
a.lém da interdícção de direitos por um a tres 
annos, incorrerá o empregado do telegrapho 
ou do correio que, abusando do cargo, com
metter algum dos crimes previstos nos artigos 
antecedentes. 

Art. 170. Revelar; sem justo motivo. se
gredo, confiado ou descoberto em razão de 
officio, profissão ou arte, do modo que possa 
cansar algum prejuízo: 

Pena: muita de·quinhentos mil réis a. um 
conto e quinhentos mil réis. 

Si o prejuízo eífectuar-se, ou si da 
revelação do segredo resultar para alguem 
deshonra ou grave injuria: 

Pena : prisfw com trabalho por seis a dez
oito mezes. 

CAPITULO IV 

CRIMES CONTRA A INVIOLABILlDADE DO 
DOMICILIO 

·Art. 171. Entrar ou permanecer Yiolenta, 
artificiosa ou clandestinamente no domicilio 
alheio, fóra dos casos permittidos por let, e 
sem as forrna\ídaães desta: 

Pena : prisão com trabalho por dous a seis 
mezes. 

§ 1 • • Si o crime !ôr commettido á. noite, ou 
.com ameaça. ou Yiolenoia contra pessoa ou 

causa, com empre~o de armas, ou com a in· 
tervenção de mais ue uma pessoa : 

Pena : o dobro das peuas oomminadas neste 
artigo, alem das outras em que o deliuquente 
incorrer pelos novos crimes. . 

§ 2.• Si o crimo fôr commettido por qual
quer autoridade, ou agente desta, que por 
tal modo tenha abusado das respectivas fune-
çõ,,s : 

Pena : prisão com trabalho por seis a dez-
oito mezes. . 

§ 3. • Si o crime, neste caso, fôr acompa
nhado de alguma das circumstancias do pa.ra
grapho antecendente : 

Pena : prisão com trabalho por um a tres 
annos, que será augmentada. da sexta. parte, 
si o deliuquente houver praticado o crime com 
um fim flarticu lar. 

Art. 172. E' permitíida a entrada de noite 
em casa alheia : 

1 •, no caso de incendio, inundação ou qual-
quer outra calamidade ; 

2•, no .de imrninente rui na ; 
3•, no de ser pedido soccorro ; 
4•, no de estar se commettendo crime ou 

violencia contra alguem. 
A:-t. 173. A entrada de dia em casa alheia 

e permittída : 
r•, nos mesmos casos em que é permittida 

de noite; 
2', naquelles em que, de conformidade com 

as leis, se tiver de ex:ecutar qualquer mandado 
expedido por autoridade competente; 

3°, nos de flagrante delicto ou em segui
mento do delinquente perseguido pelo clamor 
oublico. 
- Art. 174. Si o official publico, eoca.rregado 
da diligencia, executai-a sem observar as for
malidades legaes, ou desrespeitando o reca. to 
" o decoro de alguma familia, ou faltando a 
devida attenção aos moradores da casa : 

Pena : prisão com trabalho por nm a tres 
mezes, e multa de 50$ a 150$000. 

Art. 175. As dispos;ções sobre a entrada. 
em c1tsa alheia não se applícam às estalag-ens, 
hospedarias, tavernas. e outras semelhantes, 
emquanto estiverem abertas. 

CAPITULO V 

I CRIMES CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO 

Art. liô. Embaraçar ou obstar, eom vio
leneia ou ameaça, o livre exercício de qual
quer industria ou profissão artística., scien
tllica ou manual: 

Pena-prisão com trabalho por um a tres 
mez~s. 

Art. 177. Causar ou fazer perdurar, por 
meio de violencia. ou ameaça., uma cessação 
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ou suspensão de tmbnJho para, impór, quer 
aos operario3, quer- aos patrões ou empr,;za. 
rios, diminuição ou augmento . de salarío, 
me iificação ou rescisão de contracto : 

r'en,t-prisão com trabalho por quatro mez
es a um anno, além das em que incorrer 
pela offensa pessoal ou da.mno m<1terial que 
resultar do de!ioto. 

TITULO IV 

DOS CRDIES CONTRA A AD).{INISTRAÇÃO 
PUBLICA 

CAPITULO I 

rECULATO 

Art. 178. Apropriar-se o empregndo pu· 
blico, consumir, extraviar ou consentir que 
outrem se Q,propric, consuma ou extr<~.vie, 
em todo ou em parte, dinheiro, eifeitos publi· 
cos ou qualquer outro objecto que estiver SC)b 
sua guarda.: 

Pena- pri~ão com trab~lho por dous a seis 
annos e multa de cinco a quinze por cento 
da quantia. ou -valor dos efl"eitos ou objectos 
apropriados, consumidos ou extraviados, 
além da. perda do offlcio ou emprego. 

Paragrapho unico. Si o prejuizo causado 
for plenamente satisreito antes do julga
mento: 

Pena --a quinta. parte da pena cornminada 
no artigo, além da perda. do officio ou em· 
prego. 

Art. 179. Emprestar o empregndo publico 
dinheiro, effeitos ou qualquer outro objecto 
que esti-ver sob sua guarda; ou fazer pag;~,
mento antCll de estar este vencido, não sendo 
para t3nto legalmente autoriza.do : 

Pena- suspensão do officio ou emprego 
por quatro mezes a um anno, e rulilta de 
cinco a quinze por cento da quantia ou valor 
dos effeitos que tiver emprestado, ou pago 
antes de tempo. 

Art. 180. Nas mesmas penas de prisão e 
multa comminadas nos artigos antecedentes, 
e mais na perda dos interesses que devia per· 
ceber, incorrerã. aquelle que, por qualquer 
titulo, tlver sob sua. guarda dinheiro, objectos 
ou e:fl"eitos pub!iCC)S, ou se apropriar de algum 
delles, consumir, extra.viar, ou consentir que 
outrem se aproprie, consuma ou extravie ; e 
aquelle que os empresta'.' ou 1ir.er pagamento 
antes do tempo, sem autorização legal. 

CAPITULO li 

CONCUõSÃD 

Art. 181. Constranger o fuuccionario pu
blico, abusando de 1mas funcções, a.lgucm a. 

dar ou prometter indevidamente dinheiro ou 
qualquer vantagem a si ou a terceiro: 

Pena.- prisão com trabalho, por dous a. 
seis annos, e multa de ciuco a quinze por 
cento da quantia dada, ou valor promettido, 
além da perda do emprego ou oJficio. 

§ ! .• Si o crime previsto neste artigo fôr 
commettido por meio de induzimento : 

Pena- prisão com trabalho por um a. tres 
annos, multa de cinco a quinze por cento do 
respectivo valor, além da perda. do officio ou 
emprego. 

§ 2.0 Si o empregado receber-o que não fôr 
devido, aproveita.ndo-se sóm<>nte do erro de 
outrem: 

Pena.- suspensão do emprego por um a tres 
annos, e multa de cinco a quin~e por cento 
sobre o valor que de m[l.is tiver recebido. 

Art. 182. Exigir do contribuinte, ou Cazel·o 
pagar, o que souber não ser devido: 

Peoa- perda do emprego. 
Art. 183. Empregar voluntariamente con

tra. o contribuinte meios gr:tvosos não pre
scriptos nas leis, ou fazel-o soffrer injustas 
vexações, para cobrar imposw ou direito 
devido : 

Pena.- suspensão do emprego pC)r quatro 
mezes a um anno, além d~s mais em que 
incorrer pelos gravames ou ve:x:J.ções que 
tiver empregado. 

Art. 18(. Deixar, sem motivo justo, de 
fazer pagamento como e quando fõr obrigado, 
em desempenho do seu ofilcio. ou emprego.: 

Pena- suspensíio do officio ou emprego 
por um a tres mezes, e multa. de cinco a 
quinze por cento do que indevidamente dei
xou de pagar. 

Art. 185. A pessoa particular, enea.rregada 
por qualquer titulo de cobrar ou administrar 
direitos ou rendas, commetteodo algum .. dos 
crimes previstos neste capitulo, ineorrerà. 
nas mesmas penas, como si empregado pu
blico fôra. 

CAPITULO m 
PEITA 

Art. 186. Receber o tunccionario publico 
dinheiro ou ·qualquer outro donativo, ou 
acceitar promessa directa ou indirectamente 
p~ra praticar, dei:X:al' de praticar, ou retardar 
algum acto de seu officio ou emprego, segundo 
ou contra a lei : 

Pena- prisão com trabalho por um a tres 
annos, perd>t do officio ou emprego, e multa· 
igual ao tresdobro da peita. 

Paragrnpho.unico. A pena de prisão níio 
terá. logar quando o acto, em vista. do qual 
se recebeu ou acceitou a. peita, não se tivel' 
oonsum.mado. 
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Art. 187. Receber o fnnccionario publico existira; e punido pelo excesso de poder ou 
por acto de seu officio 011 emprego, para si jurisdicção que assim praticar. 
ou para. outrem, em dinheiro ou em qual- § 2.' E' OJ'dem ou requisição illegal a ema· 
quer -vantagem, retribui~,fio que não lhe seja nada de autoridade incompetente, on (lesti
devida : tuida. das solemnidades externas necessarias 

Pena- suspensão do officio ou emprego por para sua validade, ou manifestamente con
um a tres annos, e multa. igual ao triplo do traria ás leis em vigor. 
va.lor recebido. Art. !92, Commctter qualquer violencia. 

Paragrapbo uoico. A pena de !lrisão serâ. no exercício ile funcção pulJlica, ou a pre· 
imposta no duplo, si o facto tiver como con- texto de exercei-a: 
aequencia.: Pena: suspensão do officio ou emprego 

I. Nomeação ou concessão de emprego pu· por um a tres annos, além das mais em que 
blico, gratificação, ern preza ou privilegio, ou incorrer pela violencia . 
celebração de contracto, em que seja iuterBS- Art. !93. Commerciar o governador ou 
sada. a adminisll'ação a que pertença ou de !Jresidente de Estado, o magistra•lo, o em· 
que dependa o funccionario. . !Jregado de fazenda, dentro cio districto em 

II. Favor ou prejuízo de uma :parte em que exercer as suas funcções, o ollicial mi
causa. cível, ou de um indiciado em causa. lítar de mar e terra, ou de corpo policial, 
crime. salvo si jâ. fór aposentado : 

Si o facto tiver como efi'eito sentença con· Pena: suspensão do officio ou emprego 
demnatoria ã. pena restrictivn do. liberdade, t lt · 1 · ·m . 
a prisão será por tres a nove atmos. por um a r~s annos, e mu a tgua a 1 :por 

Art. !88. Aquelle que der ou prometter t~nCI.a de dous a se1s mezes dos respectivos 
peita serã. punido com as mesmas penas vencimentos. . . . 
impostas ao peitado, menos a de perda do Art. 194. Constttu~r·~e aevedor de um 
offl.cio ou emprego I subalter_no seu,. co_ntrahtr com este alguma 

. · obrlgaçao pecunHma, ou dal-o por seu t!e.dor: 
Pena: suspensão do officio ou emprego 

CAPITULO IV por tres a nove mezes, e multa de cinco a. 

aUBORNO 

Art. 189. Deixar-se corromper por influen
cia ou pedido de alguem _!)ara pra tica.r o 
que não dever, ou deixar de praticar o que 
dever: -

Pena- suspel)~ão do oillcio ou emprego por 
um a trea annos. 

quinze por cento da importa.ncia da. divida, 
obrigação, ou fiança. 

Art. 195. Haver para si directa.mente, ou 
por interpas~a. :pBssoa, ou por algnm a.ctD 
simulado em todo ou em parte, propriedade 
ou effeitos, em cuja administração, diaposi· 
ção ou guarda deva intervir em razão do 
officio ou emprego, ou entrar em alguma es
peculação de lucro e interesse relativamente 
a dieta propriedade ou aos referidosetroltos: 

Pena: pri~ão com trabalho por um a. tres 
annos, multa de cinco a quinze por cento do 
valor da propriedade, etreitos ou lucro d~ 

ABUSO DE AUTORIDJ..lll!l E VIOLAÇÃO DOS DEVERES especulação, ah~m da suspensão do OffiCiO. OU 
INHERENTES ÁS FUNC~ÕES PUBLICAS emprego publico , por dous a seis annos, 

CAPlTULO V 

Art. 190. Exceder os limites das funcções 
proprias do officio ou emprPgo, commettendo 
ou ordenando contra os direitos de outrem 
qualquer acto, não pl'evisto como crime por 
disposição especial de lei : 

Pena: prisão com trabalho por dous a seis 
mezes. . ~ 

Pa.ragrapho unico. A mesma pena. será 
tambem applicada iquelle que, no exercício 
de ~uas funcçaes, excitar alguem a desabe· 
decer á lei ou á ordem de autoridade. 

Art. 191. Expedir ordem ou fazer requisi· 
ção illegal : 

Pena : suspensão do officio ou emprego por 
um. a. tres !l.nnos. 

§ 1 • • O funccionario que executar a ordem, 
ou requisição illega.l, serâ. considerado como 
tendo agido si tal ordem ou l'equisição não 

Art. 100. Communicar, ou publicar, o 
funccionario :publito documento ou assumpto 
de qua esteja de posse ou sciencia em razão 
do officio ou emprego, e que deva ficar em 
segredo, ou auxiliar de algum modo o co
nhecimento de qualquer delles : 

Pena: prisão com trabalho por quatro 
mezes a um anno e multa correspondente á 
metade do tempo, além da suspensão do offi
cio ou .emprego publico por seis a. dezoito 
mezes. 

Art. 197. Omittir, ou recusar pi·aticar 
algum acto de seu officlo ou emprego, de
baixo de qualquer preteJtto, ainda mesmo o 
de silencio, obscuridade, contmdic~.ão ou 
insnt!icieocia. da lei : 

Pena: suspensão do officio ou emprego por 
um a tres annos. 
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Paragrapho unieo. Si o crime fór commet" 
tido por tres ou mais funccionarios me
dio.nte ajuste prévio-a mesma pena, e mais 
a. multa correspondente à metade do tempo. 

Art. 198. Negar ou retardar indevid&
mente, o militar ou agente da. força publica, 
exe~ução á requisição legalmente feita por 
autoridade competente : 

Pena! prisão com trabalho por quatro 
mezes a um anno. 

Ar t . 199. Deixar de proceder contra delin
quente que a lei manda. prender, accusar; 
processar ou punir : 

Pena: suspensão <lo offlcio ou emprego por 
um a. tres <mnos. 
Ar~ . 200. Deixar. o funccionario publico de 

communicar á. autoridade competente, para 
esta proceder ·segundo a lei, qualquer acto 
criminoso de que tiver conhecimento em 
razão do seu cargo : 

Pena : suspensão rlo officio ou emprego por 
seis a. dezoito mezes. 

Art. 201. Abandonar o exercício das func" 
ções para frustrar a expedição de algum acto, 
ou causar qualquer outro prejuizo ao serviço 
publico; 

Abandonarem indevid'l.mente tres ou mais 
funcc;onurios publicos, com prévio ajuste, os 
respectivos empregos ou officios : 

Pena: suspensão do officio ou emprego 
por um a tres a.nnos. 

Art. 20.2. Julgar ou proceder contra litte
ral disposição de lei, infringir qualquer lei ou 
regulamento, por odio, favor, ou interes>e 
prop:rio: 

Pena: perda do ofticio ou emprego. 
§ I • • S1 q ua.lquer dos crimes previstos· 

neste artigo fôr commettido per ignora.ncia 
ou negligencia : 

Pena : suspensão do officio ou emprego 
por seis a dozoito mezes. 

§ 2.• Si fôr ·commettido por inaptidão nD" 
toria ou desídia.. habitual : .. 

Pena.: perda do otlicio ou emprego. 
Art. 203. Embriagar-se habitualmente o 

empregado nublico, ou ser. convencido de in
cont!oencia. éscanda.losa e publica : 

Pena : perda do emprego ou offlcio, com 
inhabilitaçã.o para outro, emquanto a sua 
com pie ta. emenda. não fór devidamente recD" 
nhecida. 

CAPITULO VI 

contiouar a exercer qualquer funcção pu
blica depois àe sa.l.let· officia!mente achar-se 
<lemittido, substituído ou suspenso : 

Pena : prisao com trabalho por quatro 
mezes a um :mno, e multa igual ao dobro dos 
vencimentos recebidos durante o exercício 
indevido. 

Exercer alguma funcc;ão publica, sem pri
meiramente haver satisfeito qualquer das 
condições exigidas por lei : 

P ena : suspensão de officio .por quatro mez
es a um a.ono, e multa igual ao dobro dos 
vencimentos recebidos. 

Pa.ragra.pho unico. Nestes rasos, o juiz do 
prooesso ordenará que a sentença seja publi
cada. po;.- extr-aeto a. custa do conrlemnado, 
na imprensa. do logar em que o crime tiver 
sido commettido ; e, si a.hi não a houver, na do 
logar que lhe ficar mais proximo. 

Art. 205. U~r indevida e publicamente 
uniform~ de cargo, ou distinctivo de corpo· 
ração ou de officio ; ou a.rrogar·se gráu aca
demico, titulo, honraria, ou cargo de caractel' 
publico: 

Pena : multa de 100$ a 300$000. 
O juiz do processo poderà. ordenar, neste 

caso, que a sentença seja. publicada por ex
tracto, a custa do condemnado, na imprensa 
que designar. 

Art. 206. Arrogar-se, e effectivamente ex
ercer sem direito, um commando de tropa, 
pra,ça,. forta.le~, posto militar, porto ou na
v io de guerra: 

Pena. : prisão com trabalho por cinco a 
quinze annos . 

CAPITULO VII 

PREVARICAÇÃO 

Art. 207- Conluiar-se patrono com a parte 
all versa., prejudicar por qualquer modo !rau· 
dulento a ca,usa. que lhe está confiada., ou r..a. 
mesma causa defender simultane~mente par
tes ccn trarias: 

Pena : prisão com trabalho por quatro 
mezes a um anno, suspensão do oJfioio pu;. 
blico por um a. tres annos, e multa de um a 
tres contos de reis. 

USURPAÇÃO DE FUNCÇÕES, HONRARIA, OU E:i:
CARGO DE CARACTER PUBLJCO Si depois de ter def'en~ido uma parte, o pa• 

trono assumir, sem o consenso della, a defesa 
Art. 204. Assumir ou exercer indevida- da parte contraria, na mesma causa: 

mente funcção publica ci vii ou militar : Pena : prisão com trabalho por dous a seis 
Pena. : prisão com trabalho por . um a tres I mezes, e multa de um a tres contos de réis. 

annos, e multa igual ao dobro dos venci- Art . 208. Prejudica"!' o patrono ao indi-
mentos que tiver recebido. ciado em causa crime, além dos casos pre-

-. 
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vistos no artigo antecedente, tornando-se in· TITULO V 
fiel aos deveres do proprio officio: 

Pena : prisfio com trabalho por um a tres DOS cn.r:.!Es CONTRA A INCOLU:.IIOADE 
annos, além da indemnisaçao do prejuízo que PUBLICA 
com a sua infidelklade houver causado. 

Si o inniciado acbava-se :processado por 
crime ao qual é imposta pena rest rictiva da. 
liberdade pessoal por mais de cinco a.nnos, a 
pena de prisão será de dous a seis annos, 
alem da. indemnisação do prejuízo causado. 
Ar~. 209. Fazer o patrono com que seja. 

consignado a. si dinheiro ou qna.lquer outro 
valor, a pretexto-de pro~urar o favor de 
testemunha.. perito, intet•prete, juiz, arbitro, 
jurado, avaliador, representante do ministerio 
publico, ou qualquer outro funcr.ionario de 
JUBtica. que tenha. de intervir ua causa, ou a. 
pretexto tle dever remuoeral-o : 

Pena. : pri&io com tra balbo l'or llons a. 
seis annos, multa do rlobro tla quantia cnnsi· 
gnada, e suspensão do o!ficio publko por dous 
a. sais annos. 

CAPITULO Vlii 

DISPOSIÇÕES comn;Ns AOS C:.\PITCLOS 
A:-\TFX'EDENTES 

Art. 210. Paro os etreit.os t1a. lei pGn(l.l 6 
considerado emprP-gado, official ou funccio· 
na.rio publico: 

I. Todo aquelle que achar-se investido de 
emprego, officio ou funcção publica., ainda 
que temporari~mente, retribuido ou não, a. 
cargo da União, Estado ou município, ou de 
qualquer instituto, corporação ou estabeleci· 
mento sujeito á. flscalisação de algum dellcs. 

n. Todo officia.l de juiz e tribunal, qual
quer que seja sua qualidade e cathegoria. 

Paragrapho unico. Ao funccionar io publico 
ficam equiparados os jurados, arbitres, pe· 
ritos, interpretes, avaliadores, e testemunhas, 
dura.nte o tempo em que são chamados a ex
ercer as suas funcções. 

Art. 211. O abuso do poder do funccionario 
publico constitue circumstaucia a.ggravantc, 
salvo quando essa qualidade já. tiver sido 
considerada como elemento constitutivo do 
crime. 

Art. 212. Quando a lei considera a quali

CAPiTULO I 

I :'<CENDIO, INUXDAÇÃO, SUllliiERSÃo, E OUT ROS 
CRIMES DE PERIGO COl\rMUl\I 

Art. 213. Destruir no todo ou em parte, 
ou dan:nificar, de tal ~orte qq,e Inuti lize para 
o fim a que se destina, qualquer immovel 
publico ou particular, por meio de incendio 
ou de inundação: 

Pena. ; prisão com trabalho por um a. tres 
annos. 

§ 1.• Siso tratar de fonte, viveiro, n.que
dncto, bomba, es~olo ou d~ qualquer cons· 
trucçii.o, obra , ou eSt.lbelecim()n to do by giene 
publica: · 

Pena: prisão com tra.halho por dous a. seis 
nnnos, 
~ 2.• Si o immovel servir do ropartiçi.l) 

publica, templo, officina. indnstPia.l ou de 
art<:, eMa. de espectaculo ou labora.torio 
scientifico : 

Pena.: prisão com trabalho por dez!lssels 
mezes a quatro annos. 

Art. 214. Occultar, destruir, ou inutilizar 
material, apparelho ou qualquer instru
mento destinado o exti::guir incendio, ou 
a dominar iouudaçã:o ; embaraçar ou frus
trar ::>s meios de prevenir ou debellar o 
desast1'e: 

Pena: prisão com trabalho por seis a. dez. 
oito mezes. 

Art. 215. Destruir no todo ou em pa.rte, 
ou inutilizar, por meio de incendio, inunda· 
ção ou submersão, fortaleza, navio de guerra, 
arsenal ou qualquer outro estabelecimento 
militar: 

Pena. : prisão C()m trabalho por tres a nove 
annos. 

Art . 216. De.struir on remover signal cor
locado em rua, praça, estrada, rio ou canal, 
para evitar algum sinis~ro ou advertir de 
perigo aos transeuntes : 

Pena: multa de 50$ a 150$000, 

CAPITULO li 

dade do funccionario publico como elemento CRI:I!ES CONTRA os .MEIOS DE TRANSPoRTE B 
constitutivo ou circumstancia aggravante do coMMONIC.~ÇÃO 
crime, por ter a. Este dado causa o exercicio 
das respectivas funcçõcs, coroprehende tam- Art. 217. Destruir no todo ou em lJa.rte, 

. bem o caso em que as pessoas referidas no ou damnifiear de mo.neira que inutilize para 
artigo antecedente não tenham mais aquella I o fim a que Ea destina, qus.lquer meio de 
qualidade, ou não estejam exercendo as re- communicação ou de transporte publico: 
feridas timcções, no momento em que o Pena : prisão com trabalho por dous a seis 
crime é commettido. annos . 
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;\rt. 218. Destruit'. inrttiliz:tl' ou d:nnni- A1•t. 221. Expôr á ven.Ja, fornecer ou 
!lctll' material, olwu, appat':?:hJ nu rtu:~lqnet· sttbmini,tl'lu' sub~tane'a nociva á s;ni.de, 
instrunJellto pcrtenl)ellte :\ h111J. \ ,},• trans- c0.l"rr'lo , st:~ circum~tanc~b: 
pot•to cu d~ ~ommumcaç'i•J, d~ manetr,, a Pcu;\: p, i:<ii.o com tr;tballw por oito a vinte 
mten·omper o ~erviço: c quatro mezes. 

Pena: prisão com tl'abalhD p)r um a tres I Art. 225. Exercer a moclícina, a cirurgia, 
annos. a pharm~ci<l., a ob,;tetricia, on a arte dentaria, 

Art. 219. Na mesma. pena incorrerão aqu0l!e sem ns condições exigidas por lei: 
que arremessar corpo contundente ou atirar Pena: prisao com tr:~balllo por se~ a 
projectil contra machiua ou comboio em mo- dezoito mezes. 
vimento, de maneira a poder ferir alg·uma. Art. 226. Alterar o pharmaceutico algum 
pessoa; aqnelle que collocar sobre o leito rla receituario medico, substituindo medica
lia h a. corpo que impeça. a. circulução ou tr-ans- menta, modifica.ndo a dosagem, ou emprs~ 
por~; e aquelle que fizer falso signal, ou pr~- g;•ndo medicamento deteriorado: 
ticat' qualquer acto de qne po~sa resultur · Pena.: prisão com tt·ab.llho por um a tres 
desa:slre. annos. 

Pa.ragrapho unico. Si a interrupção do ser- Art. 227. Exp0r a venda l;ebida, ou sub-
viço fór caus:tda em tempo de guerr:t ex- staucia. tllimenticia. falsirtc:tola: 
terna ou grave commoção inkstinll, de ma- Pena : prisão com tra.halho por seis a 
neira a. eóü•are.çar as ordens ou cotnmunic<l- de?.oito mezPs. 
ções offlciaes: PaJ•agrapho.unico. Si tra.tar·se de medica-

Pena: prisão com trabalho por tres n. nove menta: 
annos. Pena: prbãu com tr·abalho por um a tres 

Art. 220. Nesta ultima pena incorrerá aquel- anno~. 
leque, <?m tempo de guerm externa ou grave Art. 228. Pelos fados commettido:; no 
C<lmmaçiio intestina, impedir cu cmbat•açar a exercício illegalila.s profi8~õcs os seus autores, 
expedição de telegramma ou despacho o !li· além das penas com minadas neste capitulo, 
ci<ll , quu se refi r,~ á guerra ou com moção. soffrmiio ru1 impostas aos crimes que resul· 

Art. 221. Causar submersão, na.urragio ou tarem daquelles factos. 
incendio d•1 embarcação de qual~uer natu· 
reza: 

Pena: prisão com trabalho por dous a seis l 
annos. 

CAPITULO IV 

Paragrapho unico, Si a submersão, nnu- DISPOSIÇÕES CO>!}IUNS AOS C,o.PlTUl03 ANTE
fra.gio ou incendio fór prorlmido com o em· 
prego de mina, torpedo ou qualquet· outro 

CEDE:-\TES 

meio e~pl<li!l~o: • a Art. 229_ Empre~o.r minn, torpedo ou 
Pena. priSao com trabalho po! tres nove J qual~uer substancia explosiva, para produzir 

aono-s. . d' . d· - ' r·- d tT' ; u ~ t 2"2 Destruir• inutilizar ou mudar mcet;~ .10• mun ,lçao, suo~me. c ao~ e~ -u.r o 
• r · - · ' ' . ' d 1 mutthzar v1a dfl c•Jmmumcaçao ou trans· 

phil:rol, accend.er fogo sob~e escolho, banco e. porte, ou atteotar contra a hygiene publica ; 
are~a ou arrectf~ , ou pra.t1car qualquer ou~ro P i!na: prisão com traba.lb.o por tres a 
arttflc!O de m~nen·a a poder causar naufrag1~: no vê annos. 

Pena: pr1sao com trabalho por dous a se1s Art. z:.o. Occult.ar, destruir ou inutili-
annos. zar ma.teria.l, obra, apparelho, ou qualquer 

instrumento destinado a garantir a segu
ran<:.n de lin.ha de transporte e commuoi
cação, ou a elfectividade da assistencia pu
blica. : 

CAPITULO IIl 

CIUMBS CONTRA .A SAUDE PUBLICA 

Art. 223. Lançar em poço, vi'l'eiro, fonte, 
reservatorio, bomba ou aqueducto, de uso 
g~ral ou commum, quulquer substancia que 
torne a agua nociva á vida ou li. saude de 
alguem: 

Pena: prisão com tt'abalho por dous a seis 
annos. 

Si para o crime se empregar V6neno: 
Pena: prisão com trabalho por tres a nove 

annos. 
Cam~r~ V, V 

Pena-prisão com trabalho por um a tres 
annos. 

Art. 231. Si de qualquer dos crimes men· 
cionactos nos capitulas d'este titulo resultar 
morte: 

Pen:~-:prisão com trabalho por dez a trinta 
ani:lo:s .. 

Si resultar qualquer lesão pessoal das espe-. 
cificadas.no § 2° do art. 299: 

Pena-prlsilo com trnblllho por um a t:res 
a.nuos. 

11 
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Sí resultar qualquer lesão pessoal d8s es- · trafcit:< ou nltcrn.da par-n mais 0'1 para mo• 
:pedficadas no§ 3·' do n:esmo art. :?U\J: nos. que tenll~ recel•ido <'m b:m. f<\: 

Pena-prisão cot:1 traball10 llOr .lcl!S <~ ;;eis Pct)a-pri,ü.o C•)td tw.balho prw um a tl'es 
annos. mezrs o multa de :-;oo~ a 1 :oo·,suoo. 

Art. 2:32. O pt•opt·io dntlo das cou'"·' ,\rt. 235. Pal'a t•S dl'eitos da lei penal são 
mencionadas nos capitulas 1ll'ecedcntes nã'> urt!i_~:<>:·~tC:o,; ii. mo2da o:; papeis ue credito 
ftca.rá isento das IJCl!1:J.S ne!les C:'t•: b~leci<tnS. pU bJico. 
sem provar que o ob,iecto já n:lo tinha o São consinera.rlos papei~ de credito publico, 
:pr·estimo a que se destinava., e ()UC tio facto além U.aqueUes ()ne tr.cm cm•so legal como 
por si pratic:tdo não pedi:> t•e ,:ultar rn•jnizo moeü, os p:>pois e bilhete5 ao porta,lot• emit
a saúde, a morte. ou le;;;"io peswal :.t alg·nem. tidos pelo Go•.re1'1Hl, e que constitt•em ti tu los 

Art. 233. Commetter ()U:tlq!icr dos crJr:tes 1:eg-,:ci:w~is; e toi \·S os antros papeis que 
previstos nos c:tpituios :mtecerle•~t~s por im- tiv; :~·r.:·n cnrs,, leg-.,!, emittidos pol' institutos 
prtl!lentia, ímpcricíl!. ou irwbsePYanci:r. de roJ-, devicLme:lle autol'ízs.du8. 
gulamento, or1.'e:n ou .-Ii~ciplírw. : Ficam tambem equipar·:tclo;; ~o papel-moeda 

Pena- pri~ão C• >m li'<tballw por quatro qU(dquer obrigação no:nin:\tivtl, ou c wpons 
m ezes a um anno. . de jui'O, emittido,; pelo Gov~.rno da União, do 

Par;tgra-pho unico. Si do crirrw J•emlw.r a.! E't:ulo ou do ~luni<:ipio, qn:mdo !'orem nego· 
morte de algucm: ; ciaveh n:t Bolsa. 

Pena-pris:'to <'Oin 1r:tbalho !'01' dou~ a Si ~ is I Al-t. :2:{6. F~hi'i .~al', <ldcr, ou con!iar a 
annos. 1 stwr.Jr, tcR out1·eru, i11stnuncnto ;lestitHv.!o 

TITULO VJ 

D<>'; CHH!E" Cu?O'IL\. A FI~; PUBLICA 

Cc\PlTt:LO I 

~IO!lDA L\L,~A 

Art. 234. COntrafaz~ r moeda. nacional c-u 
estrangeím, que tenha curso legal ou com
marcial dentro ou fóra do rw iz ; 

Alterar de qual(iUel' modo !lJOC!ltt verrla· 
deira, dando-lbe apparencia de va!or su-
perior; ' 

Dar, mediante o.lter:,çiio, á mootla fóra Llé 
curso appa.1•encia ele rno:;d:l corrente; 

Pôr em circulaçllo, conN verd:uicirF., moe
da. contrafeita. ou r.lter·ada.. ou iutroduzil·a. 
do estrilngeiro p;.ra o me~nio fim: 

Peua-pr·is5.o co:n trabalho por um a. tre~ 
annos e multa correspondellte á terça parte 
do tempo, si o valor in tt•iu>eco <.la moed:L con
trafeit<• ou alteratia fúr igual ou superior ao 
!la moeJa verda(1air:\ ; 

. <:>x,·lllsh-.tmE'nt.e :'t eont· n !àcç·fio ott alteração 
J de moc,Ja: 
I P~m-prü;i'i.o cc'm tm l•:rlbo p<)l' um a. tres l :wnus e multo. corre'l'l•n lmlto ú terça 1mrte 
do tc:npo. 

Pat·n;:r:lplw nnico. Os condeumados á penu. 
de pri~ITo com tr:J.'.,alho, em consequencia dos 
Cl'imcs pt·evistoô neste C:J.pitulo, ficarão su
joítos :i. vigilanda. especial da polida. 

CAPITCLO Il 

E>nss.\o lLLEGAL 

Art. 237. E:níttir, sem autorização leg-a.l, 
r~ota, IJílltete, vale posts.l, filrmuh com vàlor, 
pu rel ou titulo ao portar lar, ou com o nome 
d'este em branco: 

Pena-multa do.qundruplo do valor emit
tido, a qu,ll r·ecahirà integralmente Vmto 
sobre aquellc ·we e:nittiu, como sobx·e o po!'· 
tatlor. 

CAPITULO lii 

Prisão CO!U trabalho por quatJ:Q a duze an- FALSIDADE J;C\i SELLO, ESTA}iPILHA, E OUTRAS 
nos e multa corr0spon<lente a metade elo 
tempo, si o valor leg:tl ou commercíal, re· Art. 238. Contrafazer selto destinado a. 
-present:<d? pe~a moedtt contrafeita 01.1: alte- authenticar ou certificar neto o1ficial da União 
:rada, for mf~nor uo da moeda vel'dadena. de E,;tado ou de Mu!!.icipio· ' 

§ 1. • Alterar moeda verdadeira., ulminu- ' . _ • · 
indo, por qualquer proce~w. 0 s·m -vaior in- P~na- pr1sao com trabalho por seis a 
trinseco para intt•oduzil-a na cir.,u!ação, ou dez01to mezes. 
effectivamente põr em circulação moetb assim I Art. 239. Contrafazer ou alterar vale pos· 
alterada: bl, formula com valor, estctmpillia de sello 

Pena-prisão com tral-:1lho r>or um a tres ad_hesivo ou_ q11nlquer substitutivo desta, 
a.nnos e multa cm·respondente i terça rartel S"Jn fi~cal, seJa post:~l: 
do tempo.,;, . . . , P ena- prisão com trabalho por um a t:-es 

§. 2. • .J.lllttt1r ~ci,lntemente como mceda annos e multa correspondente à terça parte 
verd.: leira, ou de valor iutegr:.ü, mocd<J. <!'Jll·$ do tempo. 
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Pnragra.pho unico. Na rneta.rle .das penas Art. :<'46. Concorrer pnra a falsidade como 
(" rtnlllÍI!Oilas incm•rcrá aquelle ~uo falsificar, testemunha., ou por outro qualquer modo: 
vc11der, troetn· (>I\ rlistribltir ~ello, vale po~tal, Pentt- deus terços das penas respectiva
ou :ormnh com va.lot', falsificados ou já. ~er· mente comminadas nos dous artigos antece
Yi11o:;, em mo no s::rviço dos correios lia dentes. 
t:niüo Postal Universal. Al'i. :2·!7. Supprimir, ou destruir no todo 

Art. 240. Contrafazer ou allerr.r biihote de ou em pn.rte, escripto verdadeiro, cauzando 
estrada de ferro, ou de outra empreza pu- com isto prejuízo publico ou particular: 
ulica do transpot'te: Pena - prisão com trabalho por dous a 

Pena-prisfio com trabalho por tres a nove I Sets !nn~s. . ,~;,. 
mezes e multa corresponde11te i meta•] e do · .A~ t. -48 · Co.ID:metter O funcc10na.""v PU· 
tempo. . bltc?• em_ exercJCIO de suas f!Jncções, al~ul_lla 

\rt 241 Annullar ou fazP.r desappa· fals1~caç~w de .que possa resultar preJmzo 
' · .· . · .. ' . . -- ' .. i -publwo ou part!cular : 

rccer, ~Jgn.ll de~tJ,)ado rt mdtcar o uso J!l ) . a· do t"l' · · t"" 1 d 
fe·to de sello eotomnilha. ou bilhete: a expe m cer Jc ao, copw. ~u -"s a. o 1 

• ~ - -~· ,. de termo, auto ou qualquer escr1pto pubhco 
Pcna-pr1sao com trahallto por um a tres ou particular não existente: 

mezcs e multa correspondente á. metade do b) expedindo certidão, cópia ou traslado 
tempo. f;;.lso de termo, auto ou qualquer escripto 

Art. 242. ContraJazel' ou alterar ll!arca, publiM O!! particular : 
,-el1o ou ~unho de contrast~ u~ av.al!ador, Pena- prisão com trabalho por dous a 
Cll,JO certJficado tenha, por lei, fe em JUizo: se:s anuos, 

Pena- prisão com trabalho por quatro c) .fnze :do, no todo ou em parte, e!cripto 
mer.es a um ilUDo. publico ou partJCulal' falso, ou alterando o 

·t ,, 3 • , : , , 

1 
vel'<ladeii'O; 

A1 ·· -4 ·. t' ~co~rer,L n~s. ~~~a~ c~nc,pon· d) certtticow1o ct•IIlo vm·uadeiro e reali-
u~ut~s. cst.L.JClee!da.s nos ,ti tloo~ 1[ e~ te ca.· sndo em sua preseno;a fncto ou acto não 
}Htulo: cQUforme á. verdad"; omittindo ou alterando 

I Aquello que detiver, usar, expuzer à a verd~nlc, em relação a esse mr.smo facto ou 
ventla ou fizer circul~r algum dos meneio· acto: 
na1to; sellos, estampilhas, vales, fórmuh1s ou Pena -prisão com trabalho por trcs r1 
l> il h etes ; nove annos. 

li Aquelle que fabricar instrumento apro. § 1." Aos originaes são equiparadas as 
priado a quah1uer das referidas contrafa- cópias authenticas, quando na fórma da lei 
cções, ou sórnente o detive-r; e;;tas fazem as suas vezes. 

III Aquelle que fizer uso, para o mesmo § 2,• Ccmprehendem-se nas disposições 
fim, de instrumento Iegit\mo que lhe tenbu d'este artigo as traducções, quando feitas por 
sido confiado, e se ache de alguma maueira interpretes ou traductores publicas. 
em seu poder. Art. :249. Affirmar falsamente ao funccio· 

I nario publico a propria identidade ou es-
CAPlTULO IV tado, a identidade ou estado de outra pessoa. 

ou qualquer outro facto, ou acto publico 

I''ALSIDADE EM ESCRlPTOS PUDLJCOS OU 
PARTICUI.ARgS 

AL't. 244. Fazer, no todo ou em parto, 
assignatura ou escripto falso, alternr assigna· 
tura ou escripto verdadeiro, ele modo que 
possa resultar prejuízo publico ou particular: 

Pena-prisão com trabalho por um a tres 
annos. 

Pa.ragrapho unico. Na mesma pena incor· 
rerá aquelle que falsificar algum telegramma, 
ou expeuíl·o em nome de outrem não es
tando par;~ isto autorizado. 

Art. 245. Usar de qualquer escri:pto falso 
ou falsificado, como si fosse verdadeiro, sa
bendo que o não é: 

Pena - prisão com trabalho por dous a 
seis annos. 

destinado a provat• a verrJaue, podendo da.hi 
r·esultar prejuizo publico ou. particular: 

Pena - prisão com trabalho por quatro 
mezes a um anno. 

Si se tr;1tar de um acto de estado civil 0\1 
de autoridade judiciaria : 

Pena- pri~ão com trabalho por oito mezes 
a deus annos. 

Paragrapho unico. Na pena da primeira 
parte d'este artigo incorrerá aquelle que, em 
titulo ou qualquer outro papel commercia.l. 
attestar falsamente a propria identidade ou 
a d& terceiro. 

Art. 250. Escrever sobre a assignatura de 
outrem qualquer declaração fa.laa de que 
possa resultar prejuízo publico ou parti
cular: 

Pena - multa de 400$ a 1 :200$000. 
Art. 251. Fazer uso ou se aproveitar por 

CJ,Ualquer :modo de escripto ou papel falso, 
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ainda que nã·) tenha concorrido para a ftllsi
dad.e: 

Pena -prisão com traballlo por desesseis 
mezes a quatro annos. 

Art. 252. Commetter qualquer dos crimes 
previstos nos artigos antecedentes, fazendo 
uso, para si ou para outrem, de prov" falsa. 
com o fim de confirmar facto ver dadeiro : 

Pena - prisão com trabalho por quatro 
me-..:es a. um aono. 

Art. 2-'>3 . Para. appli~o das disposições 
dos artigos antecedentes são equiparados aos 
funccionarios publicos tod.os aquelles que 
estão a utorizados a rerligil', 011 subscrever, 
esc~ipto ou papet a.o qual a lei a. ttl'i lllla. fé 
publica . E aos c:>criptos ou pape1s publicos 
são equiparados o<; testamentos olographos, 
as letras de cambio. e todos os títulos de cre
dito ao portador ou transmissíveis por en
dosso, assim como as ob!•ígações nomlnativn.s 
não equiparadas por lei á moeda. 

CAPiTULO V 

F ALSJDADE EU A'rfESTADO, PASSAPORTE, 
CERTH'lCADO, E OUTROS PAPEIS 

Art. 254. Dar por favor o medico e.ttestado 
falso, destinado a fazer fê perante a autori· 
dade: 

Pena- multa de 100$ a 500$000. 
I. Si o crime fôr commettido por pagn. ou 

esperança. de alguma recompensa : · 
Pena-multa d<l 200~ a l :000$000. 
u. Si por eiTeito do a.ttes tado fulso alguem 

fõr admittido ou retido em uma. casa de alie· 
nados, ou sotrrer qua lquer prE'juízo grave: 

Pena-prisão com trabalho por oito mezes 
a dous annos. 

li!. Si o crime, previsto em o numero 
antecedente, fô:- commettido com a circum
stancia mencionada em o numero um d'este 
a.rt!J;O: 

Pena-prisão com trabalho por um a tr.:s 
annos. 

§ 1.• A's penas re~p8cthas d'este art igo tlCJ. 
sujeito tambem aquelieque fizet• uso de nttes
tado falso. 

§ 2.• A' metade das r efe1•ida.s pen:~s fica. 
sujeito aquelle que d ·~r ou prometter paga ou 
recompensa. para obter attestado falso, além 
da. perda da. quantia que t iver sido dada e 
fôr a.ppt•ehendid~ . 

Art . 255. E:x:pedir ou dar o funccionario 
publico, ou outrem que por lei possa f a zel-o, 
certificado ou a ttestado, em que affirme ou 
declare falsameote bom p roced;mento, capa
cidade, indigencia, ou qualquer ou tra cir
cumstancia que habil ite a pessoa a quem se 
referir o certiticado ou attestado a obter bene
:tlcencia ; ou confiança publica ou par~icular, 
cargo ou emprego publico-, favor ou beneficio 

da. lei, isenção de serviço, onus ou funcçii.l> 
publl~a: 

Pena-multa. de 200$ <t 1:200.)000. 
Para.grapho unico. A' metade da pena a.ci· 

ma cornmtnitda !ica sujeito aque!le que do 
certifica•lo ou attestadtl fa.ls·J fizer uso. 

Art. 25ô. Contmfazer,aquelle que não tiver 
as qualid:Ldes e>peci tlca.das nos artigos ante
ceden tes. certificado ou attestado da. especie 
nelles prevista, alterar qualquer d'e!jSeS do
cumentos quando verdadeiro, ou de alg um 
dos mesmos fazer uso : 

Pena- prisão com trabalho por dous a seis 
mezes. 

.\rt. 257. Inserir dado falso ou deixar de 
inserir os verdadeiros, nos seus registros ou 
communicações, quem por lei é obrigado a 
te l-os especiaes e suje! tos à inspecção de au
torid&.de, ou a ministrar-lhe informaçõeS rc· 
!ativas ás propri~s operações indust riaes ou 
proftssionaes : 

Pena-prisão com trabalho pot• um a t!'es 
me~es, e multa. de 100.~ a. 300$000. . 

Art. 25lJ. Contrafazer, a.lter·ar, usar falai· 
ficatlo ou alterado, ministrar a outr,lm para 
que dclle Inça uso, !J&SSa.porte, itinerario, 
guia, lic.lnça. para porte de armas ou qual~ 
quer outro documento semelhante relativo 
li. viagem, estada ou residencia do conde· 
mnado : 

Pena.-prisão com tmbalho por quatro me· 
zes a um anno. 

Art. 259. Tirat• passaporte ou outro do· 
cumento dentre úS indicados no artigo ante· 
cedente, a t tribuindo-se nos mesmos !a.lso 
nome, sobrenome ou cognome, ou falsa. qua
lidade; ou cooperar por sua attirma.tiva para 
obter o alludido documento em taes condições: 

Pena.- pr isão com trabalho por dous a seis 
mezcs. 

Ar t . 260. Commetter o funccionario pu
blico, em o exercício de suas füocçõe>l, alg um 
dos Cl'imes previstos no art . ~6. ou de qual· 
q uer modo tomar parte na execução delle: 

Pena.- prisão com trabalho por oito mezes 
a dous annos. · 

Art. 261. Induzit· em erro a.lguma. autori· 
dade, apresentando-lhe papel, attestado ou 
<locumeuto verdadeiro, attribuindo - o falsa· 
mente a si ou a. outrem; 

Peua.-prisã.o com trabalho por dous ~seis 
mezes. 

CAPITULO YI 

FALSO TESTEMUNHO E CALU~ . Nl.\.. 

Al't. 262. Dar queixa, ou denuncia. em 
juizo, ou p~rante autoridade competente para. 
encaminha.l-a, imputando falsa mente um 
crime a outrem ; ou simular contra alguem 
vestigio ou indicio material de crime: 

Pena - prisão C<Jm trabalho por um a lt·es 
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111mos, o perd;\ do officio ou empr ego publico e:qmzer uma outra pessoa. a procedimento 
que exercer. crlmloal, ou á. condewnação. 

Par:tgr:tpho unico . Bi pol' etTeito dt\ fa lsa Art, 267, Serão tnmbem observarhtS a.~ se· 
imputaçiio fót· nlguetn condomna•lo: gnlntes reg-J'!lg, quan to aos crimes previstos 

Pcn11- a mOSIIJ!l. do cri mo em 'l ue o r.onrJo- no art . 265: 
mnado tiver incorrido. I. Ficara isento dn. pcM a.']uelle quc, tendo 

Art. 263. As penal! esl:~beleci , Jns no aJ•tigo dopo~ to em pr< ce~so crime, s:.~ r .• trnctar nntes 
antecedente Eet•iio diminuída:; de <lous terços, do despacho que su,iei ta.r ou não o indiciallo 
quando o culpado do crime previsto no mesmo ajulg~.m~nto, ou antes d'este. 
artigo retractar·se da imputação, ou revelar li. Si a retractação for feitn. em época di f· 
a simulação, antes de qualquer proceilimento ftlrente das menciontldas am o numero ante
contra a pessoa calumniada ; a serão dimi- cedente, a pena serf.t diminuíd<.• de metade, 
nuidas da metnde, si a retractllção ou reve- dPSdc que a <.Juell:l tenha. sido levada a efi'eít:> 
!ação realizar-se posteriormente, mns sempre na causa, em que foi dado o depoimento ante~ 
antes de ser pronunci.'ldo o veredictum dos da decisão final. , 
juizes' de fuato DOS julgamentos do jnry, OU lll. Si do falso restemunho resultar a pri- . 
a sentença núS outros juizos ou tribunaes, .Sao ,!c algumn. pessoa, a pena sEmi. diminuída 
ácerca ào facto fr•lsamente imputndo. de um terço oo caso do n. I, e de um sexto 

Art. 264. Dei.l: ar de dnr noticia. a qualquer no caso do n, rr. d'este n.rtígo. 
autoridade competente do que sott!Jet· sobre Art. 268. Incorrerá nas disposições dos ar
circurnstancia ou prova da qual dependa o tigos antecedentes o interprete. traductor ou 
liYra.rnento de um indiciado, ou a soltu1a de perito que, chamado comn tal em juizo, mi· 
um condemnado innocente, desde que o possa. nistrar interpretação, traducção, informação 
fazer sem pet'i:;o da vida · ou da honra. pro- ou parecer fa.lso. 
pria, das de seus .parentes, ou das de outra Art. 269. Snborna.r testemunha, :perito, 
pessoa tambem iunocente: iuterpt•ete ou tra.1uctor, afim de que com· 

Pena- prisão com trabalho por dous a. seis metht qualquer dos crimes previstos no 
mezes. art. 265, dado que o tl's temunho, parecer, 

Art. 265. Depór falsamente em juizo como interprtltação ou traducção fe.lsa, se realize: 
testemunha, negar a verdade ou calar no Pena- prisão com trabalho por quatro 
todo ou em parte o que souber àcerca. de mezes a um a.nno e multa correspondente & 
qualquer facto sobra que fõr in terrogado: metade do tempo. 

Pena- pri~ão. com trabalho por seis a Art. ':!7C. A~ penas a que se refere o ar-
dezoito me:tes . tigo antecedente serão diminuídas de dous 

I. Si o de poimento fôr prestado contra terços, quando o culpado do crime previsto 
indiciado, ou no julgamento do processo no dicto artigo f<lr o proprio indiciado, seu 
crime: conjuge; tutol' ou p~rente até ao segun~o 

Pena -prisão com trabalho por um a. tres gráu por direito civil : uma vez que elle nao 
annos e multa. correspondente á. metade do tenha exposto outra. pessoa. a. procedimento 
tempo. • criminal ou á condemnação. 

11. Si o depoimento concorrer para, a con- § 1.0 Em todo caso, tudo quanto tiver ~ido 
demnação de i'ndicia.do: dado em razã.o do suborno serã. a.Jlprehend1do, 

Pena-a mesma que ao indiciado tiver sido e o respectivo dono o !)erderá . . 
imposta. · § 2 .0 Si o testemunho, parecer, IDterpre-

lll. Si o depoimento não tiver sido prestado ta.ção ou tradurçã.o for retractado nas épocas 
sob affirmacão, mas corno simples informa- e pelos modos mencionados no. a.rt. _<JRJ7, a 
ção, a. pena ser~ dimit~uida de dou s terços. pena, para o culpado do c_ri~e previsto no 

Art. 266. Freará Isento da pena pelos artigo antecedente, sera d tmmulda. de dous 
·factos previstos no artigo antecedente: terços na hypothes?. do n. l , de·roeta.de na de 

I. Àquelle que; si disse.sse a verdade, in- n. H e de um terço na de n, lll, do mesmo 
evitavelmente expôria a si ou a seu conjuge, art. 267. 
tutor, ou parente até ao segundo gráu por 0 VII 
direito civil, a grave detrimento na sua honra TITUL 
ou liberdade . 

li. Aquelle que, pelas proprias qualirla.des DOS CRIMES CONTRA A FA ZENDA PUBLICA 
pcssoaes -por si mesmo declaradas no depoi· 
mento, não deveria ter sido chamado como CAPITULO UNlCO 
testemunha, ou deveria ter sido :;.d vertido 
pelo juiz, ma.s não o foi, da. faculdade que coNTU&BANno 
tinha. de abster-se de de pó r. 

Paragrapho unico. A pena será sómente Ar t. 271. Importar ou exportar genero ou 
diminutda. !).e metade, s i o falso testemunho mercadoria. prohibida.; evitar no todo ou em 
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pal'te o pagamento dos direit.os e impostos 
estabelecidos sobre a entrada, sahida, e con
sumo degenero ou mercadoria, e por qual
quer modo illudir ou dei~audat• esse paga
mento: 

Pena -prisão com trabalho por um ;\ tres 
annos, além da fiscal. 

TITULO VIII 

DOS CRIMES CONTRA. OS BONS: COSTUi\IES 
E A ORDE:.'-1 NA FA'.\ULIA 

CAPITULO I 

VIOLii!NCIA CARNAL E OFFEXSA.S AO PUDOR 

Art. 272. Violar mulher, constrangendo-a 
por meio de força ou ameaça a conj uncção 
carnal: · 

Pena-prisão com trabalho pot• tres ~ nove 
annos. 

§ 1. 0 A mesma pena, será imposta a quem 
violar mulher, que no momento do crime: 
I. Estando pr.<sa ou condernnada, tiver 

sido confiada. ao culpado para. ser gunrd.-tda 
ou conduzida ; 

1!. Não estiver e.m condições de reagir, 
por molestia do corpo ou do espírito, ou por 
outra causa indepeudente (lo facto commet
tido pelo culpado, ou por e.lfeito de meio 
fraudulento empregado por este; 

III. Não tiver completado quinze a unos de 
id3.de; ou 

lV. Não tendo completado desoitfl nn nos, o 
culpado fór seu ascendente, irmao, tutor, pre· 
captor ou amo. 

§ 2.• Si algum dos crimes previstos na pri· 
meira parte d'este artigo e nos ns. I1 e III do 
§ 1 o fór commettldo com a !luso de autoridade, 
de confianca, ou de reluções domesticas: 

Pena-prisão com trabalho por qu~tro a 
doze annos, no caso da primeira parte do 
artigo; e por cinco a quinze, nos dous casos 
do§ 1°. 

Art. 273. Pru.tica.r, por meio de violencis. 
ou aroea.r;,a, qualquer a.cto de libidinagem 
oom pessoa de um ou de outro sexo, não tendo 
por fim o crime previsto no artigo antece· 
dente: 

Pena-prisão com trabalho por 111n a. tres 
annos. 

Paragrapho uníco. Si o crime for commet· 
tido com abuso de autoridade, de confiança, 
ou de relações domesticas, a prisão, no caso 
de violencia ou ameaça será por dous a seis 
annos, e nos casos previetos nos ns. li e III do 
§ lo do referido artigo será por tres a nove 
anno~. 

Art. 274. Quando algum dos crimes pre· 
vistos nos :l,rtigos antecedentes fõr eomrnet-

tido com o concurso simultaneo de duas ou 
mais pessoas. as penas nestes eotabelecída.s 
serão aug-rnentadas rle um terco. 

Art. 275. Corrompe!', por meio de actos do 
libidinagem, pessoa menor dt1 dezeseis <.<nuos: 

Pena- prisilo com trabalho por seis a 
dezoito mezes. 

Art. 2i6. Deflorat• mulhet' menor de dez· 
Oito llllTIOS. • 

Pena - prisão com trab~lho por nm a tres 
annos: 

Art. 277. Seduzir mulher honesta, menor 
de demito annos, e ter com ella coujuncção 
carnal: 

Pena.- prisão com trabalho por quatro 
mezes a um a.nno. 

P<\ragrapho unico. Si qualquer dos crimes 
p1•evistos nos tres artigo~ antecedentes fór 
commettido com eng~no rla o!fendid<t, on ~i o 
culparlo íór n,;condente da po;soa. mm1or. on 
lhe tiver sido conNado o tratamento, ~c,nca· 
ção, instntcção, vigilancia ou g-uar,b, :linda 
que temperaria, delta, ;\ prisão com tra ba! !to 
seri por llaus a seie anuos. 

CAPl'lTLO li 

H APTO 

Art. 278. Tirar, ou retor, me.diaute via· 
lcncia, amea~~a, engano, Stlbsta.ncia nal'cotica, 
ou !;u~·ge~tüo hypnotica, p.ara. fim llhidinoso 
ou J.ecammento, pessoa am~ucipada, ou maior 
de 21 nnnos de idade : 

Pena - prisão com trabalho por dezeseis 
me7.eS a quatro annos. 

Art. 279. Tirar ou reter, mediante -vio
lencht, ameaça, engano, ;;u!J~taucia narcotica, 
ou suggestão hypnotica, para fim lí!Jidinoso ou 
de casamento, pessoa nienol' de vinte e um 
an nos; (lU, para fim libidinoso, mulher casada: 

Pena - pri~ão com trabalho por dous a 
se is anno,. 

I. Si a pessoa menor for tirada ou retida 
sem ser por algum dos meios especHicados 
nos artigos antecedentes, mas com o seu pro
prio consentimento : 

Pena- prisão com tntbalho por um a tres 
annos. 

11. ~i a pessca raptada não houver com
pletado doze annos, ainrla. que o culpado não 
tenha. feito uso de víolencia, ameaça, engano, 
substancia narcotica, ou suggestão bypnotíca: 

Pena - prisão com trabalho por dous a 
seis annos. 

11!. Quando o culpado de algum dos cri· 
mes previstos nos artigos antecedentes, sem 
ter commettido acto algum de libidinagem, 
restituir voluntariamente á. liberdade a 
pessoa raptada, reconduzindo-a ao logar de 
unde & houver tirado, á casa da família della., 
o~ co~locando-a em lo!Sar seguro, á dispo· 
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sição d~\ mesma familia ; a. prisão será por 
dons a sei~ mezes, no ~aso do a1·t. 278 ; 
no Cl\SO da primeii'a parte do m·t. 2<9, nu· 
mero 11 do mesmo artigo, do qun.tro a doze 
mt-zes ; e, no caso do n. I, de um a t!·es 
mezes. 

CAPITULO III 

LESOCIN!O 

e de um brço no caso de lesã.o pessoal ; mas 
a p!·is1ío nrio poderá ser in!'erior, no pt•imeiro 
ca~n. a oi to, e no ~eg1mdn a quat1•o annos. 

Jrt . ~~:L A oondemna•;ii:o por algum dos 
cl'imcs prrlv:sr.os nos art.~ . 2n, 2í3, 27-1, 275, 
280 o 2S l, terá ~ .. nr dl'eito em relação aos 
as·~en<lente~ a p~r!l;.o. de qualquer direito, 
que coa t al qualidtt<Je seja-lhes concedido por 
lei sobre a pe>soa ou bens dos descendentes, 
em prejuízo dos quaes tenham commettido o 
crime; e, K!l relação aos tutores, [I remoção 

Art. 280 . Induzir á pro$tituíção, excitar á r]u, tm<Jlla e a exclusão de qualquer outro 
- r ,. -1· 1 mwws publico. 

corrupçao, ,;:;vol'ecer ou a.v.Xl Iar IJ U:l. quer Art. 28-1. Qunnõo algum dos crimes pre-
pessoa. ncsse.3 actos, allm tlc servir il libi:Ji- vistos nos arts. 272, 2i3, 218 c 279 fór eom
nagem de out1·em : rn CJttid0 contra a pessoa de uma. meretriz, as 

Pena. - prisão éom trabalho por um a trcs penas respectivas ~criio diminuit.las de me-
annos. tade. 

§ I", A prisão será por dou> a seis anuos, Art . 28:í. o cu!pailo do algnm uos crimes 
si o crime fôr commettido: previstos nos urts. 272, 273, 2iS e 219 ficat'á 

!•, con tra. 1~ssoa que não tenha comple· isento da 1)en \ si casar->e com a. orrantlida . 
tado doze annos de idade; Par:tgrnpho unieo. Neste ca~o. o procedi· 

2", com engnno, substancia noreotica., ou m~nto cl·iminal ccs:•ará t aml;cm p)ra. todos 
suggestão bypnntica; :~oqtPl.les que ti,·~rcm torno.tlo 1•arte no crime, 

a•, por BSCcn•lcnte consang-uineo ou amm. sa.l\'l) as pen~·s comminada.s p:u•:t out!•os cri
pai ou mã.i atloj,tivo, mat·iclo, tutor, 0 11 mes, qn~.!Hlo ror0m cau~a tbqudh. 
psssoa. a qaem a menor tenha sido conOa•.la .l.rt. 286 . As penas c .. mminadas no~ cn.pi· 
em razão de tratamento, crlllcaçiio, instrucçiío, tu los anterc·l·.~ntc5 ~erão irnposlt\s com nu
vigilaucia ou gU;\l'da, ainrla. ~ue temperaria; grnento d1:. sexta parte,si o au tor do crime fôr 

A.•, hahitu11lmonte, ou com o fim de lucro. cr!ado on d•;;nestico da otrcndiJn, OlL de seu 
§ ~- • A prisão SE'l".Í. por tlezeseis muzas a ll'Cprt'seut~.utc l~gal. 

quatro ao nos, si o crime tiver sido commet· 
tido contra. pessoa maior Lle dozs o menor de 
vinte e um llnnos ele idade . CAPITULO V 

§ 3. • Concorrendo r:nais de uma das eir~ 
CUmstancias referidas €fi OS numeras I, 2 e 3 DOS CRIMES CON1'l'. A. A SEGURA~Ç-A. DO ESTADO 
do § J• a prisão será por tres a nove annos, ctVlL E DO~EsTico 
alem da multa de um a tres contos no caso 
do o. 4 do mesmo para_"Ta]lho. 

Art. 281. Constranget• com violeneia. ou 
ameaça o ascer1dente consanguineo ou atiim, 
o marido, ou o tutor, a se pr·ostitu ir descen
dente ainda que maior, apropria mulher,ou 
menor sujeito · i\. sua tutela : 

Pena - prisão com trn.balllo por t r-es a 
noYe anoo~. 

§ L • Si o ascendente, o marido ou o tutor 
induzir, com eng-ano, o descendente, a mulhel' 
ou a pupilla a se pro:>tituir: 

Pena -prisão com trabalho por dezeseis 
mezes a quatro annos . 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES COMMUNS AOS M PI'l'CLOi! ANTE· 
CEDENTES . 

Art. 282. Quando de algum dos cr imes 
previstos nos arts . 272, 273, 278 e 279 resul
tar á mol'te, ou u ma lesão da paciente, serão 
a~ penal! eomminadas nos referidos artigos 
augmen~das de metade no C8.(!Q de morte, 

SECÇÃO! 

Art . 287. Con trahir casamento. estando 
validamente cas.1do ou, s;Jndo solteiro, con
tra.hir casamento com pessoa. validamente 
cas:tda.: 

Pena - prisão com trabalho por dous a 
seis annos. 

P<~.rag1·apho nnico . Si o culpado induzir 
em erro a pessoa. com a qual coutra.tou o 
casamento, illudiudo-a sobre o seu estado, ou 
sobre o estado àclla : 
Pen:~. - prisão com t rabaillO por tres a. 

nove annos. 
Art. 288 . Contrahir casamento, occultando 

impedimento, ou dctcl'minar a outra parte a. 
contmhil-o, induzind c.-a em erro, de modo 
que o ca~amento poss<\ ser annnl!ado : 

Pena - prisão com. trabalho pol' dous a BiS 
anuas. 
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At·t. 289. A mesma pena, conjunctamonte 1 Ill, com nbuoo de confiança, emboscada, 
com a de perda do cargo ou ornei o, impor-~e· rraude, surrt·czn, traição, pa~·a ou espe
ha ao juiz ou a.o oi!ici:\l rlo registro c i v:l, q ne mnc;\ de recompensa; 
concorrer parn o;; cri rnGs previstos em cada l V, para preparut· •l U facilitar a exeGuçi'i.o 
um tios artigos a.nle>ée:lent~s. de outl'D crime, aíuila que este não chegue a. 

ser commettHo; 
Sl•:cçlo 11 V, immediaiamente depois de ter oido cotn· 

mettido 0utt·o m•lnw, para assegurar o pro-
- _ veíto rl'cste, ou por não ter podido coa seguir o 

SU,l'Rl<SSAO, TROCA E RUPPOB:po Dr- ES'l'A\lO ÍJlt~ntO a que S·) propuzera 0 CUlpadO, OU 

I 
para occultar o crime, ~upprimit•-!he os 

Art . . 290. Supprlmir ou trocar o est1do vestig·ins ou ns pro'!'as, o~ para pl'Oc'l;lra.r de 
civil de iní'ante, occult:<ndo-o on substi- qualquer n:odo a lmpuuHlade proprlll- ou de 
tuinric·o ; ou f:tzer tigUL'ar nos registros ou.t:·em ; 
respectivos in[lnte, que não exista: ,.!, sobra a :pes~oa de asc~~dente, ou des-

Pena. -prisão com trahc\lho por Jous a seis cendtmte Jeglbmo, ou !lleg1tlmo legalmente 
annos . recon b ecillo. 

Art. 291. Collocar infante le.,.itimo ou § 3.• A pena será. de dous a. seis annos de 
natural reconhecido em um in"'stitut~ de prisão com trabalho, si a morte ti"'er sido 
beneficencía, occultànrlo o estado civil delle . commettidaco11tra íilllo iUegitimopelapropria. 

Pena-pl'isão com trabalho por seis a dez: mfií .durnnte o parto, ou irnmediatamente 
oito mezes. depo1s, pna occultar sua deshonra. 

Si o culpado fôr a>cendente do o/Tendido: •\rt. 294. yeritic.ado o homicill.io, n lesão 
Pena- prisão com trabaluo pu r um a tres deve ser constderada sempre como causa da 

annos. morte, a.iDda que se prove: 
Art. 292. Commetter qualquer dos crimes .1•. que~ morte em outros casos simillmntes 

IJrevistos nos artigos antece.lentes para sal- fo1 .Lmped1dn1 e no caso de que se trata po
-va.r a. propria hour,, ou dt> mulher, mii.i, d~r1a tet-o strio com os socconos da arte; 
descendente, fiilla adoptíva, ou irmã, ou ll, .qun o morte !'~sultou de outra causa, 
para evitar sevicias imm\nentes: occls!onada p~lt~ lesao : 

Pena - prisão com trabalho por dous a III: qne a morte ~uccedeu pela natureza. 
seis mezes. part1cu!ar do otrendldo, ou por força das 

circumstancias em que foi feita a lesão. 
TITULO. IX Pat•J.Igrapho unico. Si, porém, o. morte fôr 

resultado de uma causa que ja existia no mo
mento da lesão e não por esh aggravada, ou 

DOS CRIMES CONTRA A PESSOA s1 o offendido desprezou os meios apropriados 
e conducentes á cm•a, ímpor-se·ha a pena de 

CAPITULO I tentcniva de homicidio. 
Art. 295. Causar, por actos tendentes a 

HOMICmro produzir uma !:são pessoal, a morte de 
alguem: 

Art. 293 • .Me.tar a.lguem: a.) em qualquer dos casos do § 1° do 
Pena- prisão com trabalho por seis a dez- art. 293,- pena de tres a nove annos de 

oito annos. prisão com trabalho. 
§ I. • A pena será de oito a Yinte e quatro b) em qualquer dos casos do § 2° do dito 

annos de prisão com tr,,ball:lo no homicídio: art. 293,- pena de quatro a doze annos de 
I, dll conjuge, irmão, pai ou mãi adoptivos, pr!são com trabJ.lho. 

ou de affim em linha. rect~1; Paragrapho uníco. Concorrendo a causa. 
H, de membro do Congresso nacional, de mencionada no paragrapho unico do artigo 

Assemtlea estadoal, ou de C'A3nselho municipal, antecedente, impor-,se-ha a pena de cumpli-:
ou no de qualquer funccionario publico, por cidade da tentativa. 
causa à e ~uas runcções. Art. 296. As diminuições de pena, estabe-

§ 2.• A p8na será de dez a trinta a.nnos de lccidas no artigo antecedente, não terão lo
prisão com trabalho no homicidio commettido: ga.r q~ando o culpado tiver podido prever as 

l, sómente pelo impulso de perversidarle consequencia.s de sua. acção. 
brutal; ou com :tetos de barbaridade ou se- Art. 297. Determinar ou auxiliar alguem 
vicias ; 1 a suicidar-se, si o suicídio realizar-se: 

II, por incendio, inundação. veneno, subs· 1 Pena - pl'isão com trabalho por um a tres 
tancia. nareotica, ou qualquer outr<t de em-~· annos. 
prego.similbante, ou ainda pelos meios p1•e- Art. 298. Causar a morte de alguem 
yistos no titulo V d'este livro: por negligencia, imprudencia, ou falta de 
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observa.ncia de regulamento, ordem ou di!· 
c!pliM: 

Pena- prisão com trabalho por oito mezes 
a dois annos. 

Si elo facto resultar a morte de mais de 
uma pessoa, ou a. mortê de um:\ só e a. lesão 
da mais de uma.. com os elfeitos previstos no 
art. 21)9 §§ 2• e 3° : · 

Pena- o dobro. 
Paragrapho unico. Si o culpruio, em ra7.ão 

do seu otficio, at·te ou prollssão, era obrigad.o 
9 empt•egat' no caso attenção especial que 
descurou : 

Pena- o dobro da que fôr applicavel na 
conformidade d'este artigo, 

CAPITt.:LO !! 

LESÕES P~SOAES 

Art. 299 . Causar á.lguem qualquer offen
sa ·no corpo, na. saú<le, ou na. mente: 

Pena. - prisão com trabalho por quatro 
rnezes a um a.nno. 

§ 1. o Si do facto não resultar molestia., ou 
incapacidade para o o1YenrUdo se occupur do 
seu trabalho ordinario: 

Pena.- prisão com trabalho po!' um o. tres 
rnezes, ou multa. de duzentos a seiscentos 
mil réis. 

§ 2.• · Si do facto resulta.r: a) alteração 
permanente da. sahde, sem perigo de vida : 
b) enfraquecimento do sentido visual, a.u
ditivo, ou de funcção sexual sem perda da 
capa.cídarla de gerar ou da a.ma.mentar ; c) 
f<\lta, ou restricção, do u~o de pé, mão, braço 
ou perna.; d) perturbação da palavra; e) feri
mento que penetre na cavidade do craneo, da 
medulla espinhal, do peito, ou do ventre; f) 
cicatriz temporaria no rosto ; ( g in habi
litação de trabalho por m~is de trinta. d ias : 

Pena -:prisão com t raba.lho por um a tres 
a.nnoo. 

· § 3. " Si do facto resultar : «) 8J.teração da. 
saúde com perigo de vida ; b) alienação men
t al ; c) surtlez, cegueira, ou mudez; d) perda 
de pe, mão; braço cu p(lrna,; e) incapac)tlade 
de gerar ou de amamentar ; f) deformidade 
permanente do rosto; g) inhabilitaÇão, tam
bem permanente, de tra.ba.lho ; · 

Pena - prisão com trabalho p~r dois a seis 
annos. 

Art. 300. Usar de meio ou de instrumento 
aviltante, com o fim de injuriar a.lguem : 

Pena - pi·isão com trabalho por oito mezes 
a dois annos . 

Art. 301. Causar por negligenc!a, impru
dencia ou inobservancia de regulamento, or
dem ou disciplina., qualquer oJfensa no corpo, 
na saúde, ou na. mente de algnem: 

I . 0 Pene.-prisão com trabalho por vinte a 
sessenta dias, ou multa. de 50$ a. 150$, 
n o caso do art •. 299; 

cam:tr.:~ v . y 

2. • Pena-prisão com t1•a.balho por dez a 
trint<\ d ias, ou multa. de 100$ a. 300$, no caso 
rlo § !• do rert!rido artigo; 

3. • Pena- pt•ísão com trabalho por dois a. 
seis mezes, no cnso do§ 2• 1lo dicto artigo; 

4.• Pena.-prisão com trabalho por quatro 
mezes a um aono, no caso do § 3" do citAdo 
artigo. 

Paragr,•pho unico. Si o culpado em razão 
rio seu o:fkio, arte ou profis5ão, era ob~igado 
a. empregar no caso atten~o especial que 
descm•on : 

Peu:\ - o dobro do que i'ór applicavel na. 
con(ormidade d'este ar tigo . . 

CAPITULO I1I 

DISPOSIÇÕES CO!II){UN3 AOS CAPITULOS ANTE
CF.DENTES 

Art. 302. Nos crimr.s previstos nos capítu
los antecedeutes, quando commettidos por 
ascendente, ou irmão, contl·a desc~ndenta ou 
irmã , ou contra. ambos surprebenliidos em 
llugra,ote coocubito íltegi ti mo, a pena. será. 
reduzida a um sexto em cada. um dos 
rdsrectivos gráus. 

Art. 303. Quan·lo mais de uma pessoa. 
tomar parte na execução de r..lgum dos 
crimes previstos nos arts. 293 e seus pa.
ragraphos e i!-99 e seus para.gra.phos, e não · 
se conhecer o autor do homicídio ou da lesão, 
todas ella.s ficarão sujeitas ás penas r aspe· 
ctivas, e comminadas nos referidos artigos, di
minuídas porém de um terço; excepto a.queUa. 
que tiver provocado o conflicto, e salvo sem· 
pre a disposição do art. 380. 

Art. 30-t. Não terá. loga.r, porém, a. im
posição de pena quando a victim11 de lesão 
pessoal, le'e ou levíssima., se desa.l!routar 
in coatinenti do offellSor por outra lesão si- · 
milhante, ou de injuria. por lesiio daquella 
natureza. 

CAPITULO IV 

ABOR'l'O 

A\'~. 305. Ca.uaa.r a expulsã:o do produoto 
da. concepção, antes de termo: . 

Pena- ]ri~ão com trabalho por u m a.tres 
annos. 

PJ.ra.gra pbo uoico . Si como efi'eito do aborto, 
oa dos meios empregados para proToca. t·o, 
resultar a morte da. mulher: 

Pena- prisão com traba.lho por dous a seis 
a.nnos .. 

Art. 305. Fazer uso de meios tendentes a 
provocar o aborto, sem o consentimento da. 
mulher, ou contr a a, vontade desta: · 

Pene.- prisão com tr-<~.ba.lho por dons a seis 
anno.s. 
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§},o Si o aborto se realizar, o dobro ele 
pena.. 

respeito de menot• que encontrar abandonado, 
ou extraviado : 

§ 2. 0 Sl como eJI.:íto uo ab'lr to, ou dos 
meios empregados para provocal·o, resultar 
a. morte da mulher: 

Pena.- a mesmn, commiuada. no a.rt . 293. 
Art. 307. Quando o culpado de algum dos 

crim:)s previstos nos dous artigos a ntece· 
dent.es fôr pessoa que exercite uma. profiss-ão 
sanitaria, ou qualquer outr:L profissão ou 
arte sujei ta. à vigilancia, em rnzão da sa.úde 
publica, e ba.ja. int1iendo. submini~trndo on 
empregtldo os meios pelos qu;1es tenha. sido 
provocado o aborto, ou resultado a morte ; 
as penas comminadas nos referidos artigos 
serão augmenta.dns de um sexto. 

Art. 308 . No caso de abor·to proeura.do 
para Sl'lvar a. honra. -da mulher, dt"~ ruãi, de 
descendente, de irmã, ou de ftlha adopti ,.a, 
as penas commina.das nos a t•tig-os antecG· 
d entes ~eriio diminuídas de um terço. 

CAPITCUJ V 

ABANDOXO PE li!ENOD.ES, F: DE PESSOAS 
DOENTllS OU EM l'ERIGO 

Art. 300. Abandonar menor de doze annos , 
ou pessot~. incapaz, por enfermitl:tdo do corpo 
ou do esnirito, de prover a propria subsis
tencia. ou· fiegut·a.uça; e da. qual se tenbn a 

.. guarda ou deva. cur~r : 
Pena -prisão com tr;.~balho por quatro 

mezcs a. um anno. 
Si do abandono resulta.r lo>ão gravíssima 

ou grave no corpo, na sa.ude, ou na mente : 
Pena - pri~ão com trabalho por dezeseis 

mezes a. quatro a.onos. 
Si r esultar a. morte : 
Pena - prisão com trabalho por t res a nove 

annos. 
Art. 310. As penas comminada s no a rtigo 

· anteceden te 8erão ~ugmentarlas de um terço 
em cada um dos grâus : 

I. Si o abandono realizar.se em lagar 
ermo; 

H. Si o crime fôr commettido por pae a 
respeito de filho l egitimo, legitimado, ou 
adoptivo ; e vice-versa . 

Ar t . 311. Commetter o crime provisto nos 
dons artigos antecedentes contra infante 
ainda. não inscripto no registro civi l, e dentro 
das primeiras 24 horas do nascimento, para 

. s.alvar a honra propria ou da mulher, mãe, 
descendente, filha. a ctoptiva ou irmã : 

P ena- as mesmas, respectivamente dimi· 
nnidas de um terço em cáda nm dos graus. 

Art. 312. Deixar de dar aviso á au!Dri· 
dade mais proxima, ou a ~us agentes, o. 

Pena- multa de 50$ a. l50~ono . 
Pa'l'agrapho unico. íü mesma pena. incor· 

t'erá aque.He que deixar de fla.r o r.. viso, ou de 
prestar o necessar io soccort•o a quem enc~n
trar ferido, ou tlc qu<tlquer modo em pertgo 
immiuente . 

CAPITU 1.0 VI 

All\:50 DOS MEIOS DF. DISC!PLI:\A F. :~r.ttJS 
TRATOS 

Art. 313. Abusar dos meio;; de di~ciplinl\ 
ou cor rccçã.n, C<\U~\nr.o lesão ou perigo ú. 
saúdú de pes;;ca. su,ieib á sua. a.ut nr idade, ou 
a sl contiadn, em razão de cnratil'o, cducncilo, 
vig ila.ncia, g uarJa ou instrncção, ou :par~ o 
c~ercicio (lC um<t prorlssilo 0~1 n r te : 

Pena : prisão com trai.Ja.lho por dous a. seis 
mezes . 

S! o ol!en<iido fôr menor de 12 annos : 
Pena .: prisão com t r;l h<'< lho po!' quatro a 

doze me7.es. 
Art. 314. No caso provisto no ar tigo ante· 

cedent~. o juiz poder,\ decrehr, na sentençn. 
condemnatori:t, Q.Uanto a.o ascendente - a 
perda de todos os :iit·eitos resullant.es d0 
patrio poder sobre a pes:sca do menor, e 
quanto ao tutol' -a. remo')ão dn. tu tella.. 

CAPJTCLO VII 

DIFFAMAÇÃO, INJURIA E REVELAÇÃ.O DE 
SEGR.EOO 

Art. 315. At!ribu it• àlguem, divulganc~o 
por duas ou mais passoas reunidas ou não, 
fi1Cto determinado que possa expôl-o ao adio 
ou despreso publico, ou offendel-o em s ua. 
honra e reputação ; 

Si o crime fôr commettiào em neto publico 
por escripto, ou tlesenho, d ivulgado ou 
expôsto a.o publico, ou J.lOr qunlquer outro 
meio de 1lUblicidarJe: 

I. Contra corporação quo exerça autori· 
dade publica : 

Pena. - prisão com t ra.btl.ll1o por oito mezes 
a dous annos e multa corrcspondeute á me
tade do tempc . 

H. Contra. qualquer depositario ou agente 
da autoridade publica, em razão do officio : 

Pena - prisão com trabal ho por seis a dez
oito mezes e multa. cor respondente á metade 
do tempo . 

lU. Contra qualquer pessoa, de]Josit&rio ou 
agente d>~ autoridade publica, sem ser em 
r azão do officio : 

Pena - prisão com trab..'l.lho por quatro 
mezes a. um a.nno e multa Ç<lrre->p<lndept~ á 
metade do te!ll~ . · 
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• ParagrapJ:o unico. Qua.udo a dilT:~.mação 
for commettlila. sem ser por a lgum dos meios 
monciona.dos na segunda pn!'!e d'e;,te ar·tio-o, 
será punida com a metade das peD:l.S alli COin· 
minadas. 

Art. 316. O indicindo no <:rím'1 previsto 
no artigo antecedente nlio sen\. a.dmittido 
p. provar, para. ísenta.t•-se da pena, a verdade 
ou ;\ notoriedade do facto imputado ao 
offendido. 

Mas a prova da verdade seL•il. a.dtnittida si 
o o!fendítlo : · 

I. Fôr deposita r io ou agente de au tor idade 
publica ou de corpora\oáO, e o fac to imputado 
se· referir ao exercício da.s respectivas func
ções, s"!vo as disposições do art. 14.8. 

n . Fõr sujeito a procedim"'ntc criminal, 
pato facto impu ta do, ou 

Il!. Pedir formalmente quo no :pr&e;;so se 
verifique a. verdnde ou falsidade do me~mo 
f<lcto, sa.lvo em um e outro caso quando a 
queixa competindo a outrem este com tudo 
não n. tiver dado. 

Pa.rag1'o.pho unioo. Si a verdade tio facto 
fõr prova.d .. , o indiciatlo não ser<i. punido. 

Art . 317. Offender, commuoic.mdo com 
duas ou mais pessoas reunidas ou não, ou di· 
r ectamente, a honra., a. reputação ou o decoro 
de alguem ; 

s.i o cdme _for commattido por algum dos 
meios mencwna1los na segunda parte do 
art. 316 

I .. Cont ra corporação que exerÇ[• autori
dade publica : 

Pena. - prisão com trabalho por quatro 
mezes a urn ao no e multa correspondente á 
metadedo tempo. 

li. Contra. qualquer depositario ou agente 
de autoridade publica, em razão do otllcio : 

Pena. - prisão com trabu.tho por t1•es a. 
nove mezes e multa correspondente ã. metade 
do t.empo. 

III. Contra qoalquet· pessoa; depositaria ou 
agente dit autoridade publica aem ser em rn-
zã.o do officio : · 

.Pena. - pri!\ão com · t rabalho per dous a 
SCl f! mezP.s e mult<l correspondente á metade 
do tempo. 
. Paragrapho un ico. Si o crime fôr commet

bdo sem ser por algum dos meios mencionados 
na segunda parte do nrt. 315, mas em 
JlUblico e na. presença do ofl'endido : 
P~na - mett\de das penas comrninadas . 
St o fa.~to não for commettido oa presençtJ. 

d~ oJrendtdo, ou fór por escripto a elle diri
gtdo: 

Pena- a terça parte das penas commina àas •. 
Nos .demais casos, a quar·ta parte das penas 

commma.das. · · 
. ~t. 318. A ditfarnação o a inju ria serãO 
puntdas; 

I . Contra o P residente da Republíca ou o 
Congrcs~o Nacional, com o dobro das maiores 
penas commínadas no art. 3 11'1 e seu para. 
gra.pho. 

11 . Contra qualquer das Casa.s do Con· 
gresso, com o dobro das penas respectiva
mentecommina:.lasuoo.rt. 315!l. ll e para
gr<lpho unico, e no art . 317 n. If, e pa1•a. 
grapho unico . 

Art. 319. Quant!o o oJrendido tive).' dado 
c.ausa á inj uria, a pena, será. dim!nuida de um 
terço em cada um tios grilus. 

1 Nilo haverá. logar a. imposição de pena si 
as injurias !'orem reciprocas. 

li Não sera punido tambem aqu~lle que for 
induzido a injm·ia. por violencia;; pe;;soues. 

Art. 320. Não haverá ocção crimin~l por 
olfe!lS<t commettida. em discurso ou escripto 
produt.iào em juizo ptl!as parte~ ou seu:~ pro· 
curadvres, cenc<:rncr.te il causa quo ~e esti vet• 
pleiteando. 

Mas, além !las penas disciplinares que no 
caso couberem, o juiz - omciando na causa 
- podera mandar cnncella.r no todo ou em 
parte o Gscripto o!Tensi vo. 

Art. 321. Si o o!fendido morrer antes de 
haver intentado a a.cçíi.o competente, ou o 
crime fot• commettido contra a. memor!a de 
um mol't:>, poderão intentar aquellaoconjuge, 
qualquer aEc1mdente, ou Jescendente. 

Ao corpo palitíco, judiciario ou adminis
tr~ti vo, ou ao seu chefe hiera.robico, si não 
constituir collegio, cabe quando aquelle ·for 
otren,lido promover o p rocedimento criminal. 

Art. 322. Revel:tl', fóra. dos ca.so;;; em que 
a lei obrig·n , segredo de que for deposita.rio 
em razão do seu est·.1do, ou de profissão queja 
t iver exercido, ou ainda est iver exercendo : 

Pena- multa de 1: 000$ a. 3:000$000 . 

CAPITULO Vlli 

D'WELLO 

Art . 323. Desafiar para duello ou acceitar 
desafio : . 

Pena - multe. l: 000$ a 3:000$000 . 
Paragrapho unico. Nas mesmas penas i.n'

corrcrà. aquelle, que excitar outrem a · se 
bater em duelio. · 

Art . 3"24 . Usar de armas em duello, sem 
causar lesão pessoal ao ad versario : 

Pena - prisão com trabalho por vinte dias 
a. dous mezes. 

Art. 325. Matar em duello o adversario 
ou causar· l he lesuo pessoal de que resulte a 
morte : 

Pena. - prisão CQm ~Nballll.l de um a. tres 
a.nnos. 
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Ca.usa.r ao adversario aiguma leStlo pcssonl 
das especifica dns no art. 290 §§ 2" e 3• : 

Peua. - prisão com trabalho po1· seis u. 
d~zoíto roezes. 

Si causar qualquer outr~\ lesão : 
Pena.- prisão com tralx\lho por um a tres 

mezes. 
Paragrapbounico. Ser:íoconsídera:ios cum

plices : 
I. O ]>Ol't\'.dor do desafio ou carte!, assin: 

como quem tiver impedido a. conciliação 
das pa.rt.es. 

li. Aquelle que em publico ou na presença. 
de terceiro, tendo exprobado ou e:xpôsto 
alguem ao r idiculo por não desafiar ou não 
acceitar desafio, der assim logar ao duel\o. 

JII. Aquelle que por muio de alguma 
injuria. tiver dwo occasi:io ao dcsnfio para 
duello, si este se realizar. 

Art. 326. As penas comminadns nos 
arts. 323, 324 e 325 ser:i o diminuida.s c.le um 
terço, sempre que o culpado tiver sido insti
gado ao duello por in!ulto grave, ou gmnde 
&lfronta.. 

Art. 327. Quando qualqLJer dos duellistas 
niio hOuver tido parte alguma. no facto que 
occaaionou o duello, m~s bn.tor·Se em !oga1' 
de outrem que tiver dlrectamente Interesse 
neste, im por·se·lhe-ha em dobro a. pena corres· 
:pondente às comminadas no~ tres nrtigcs 
&n tecedentes. 

Não se applicará. esta a.ggra.va.ção de 
pena., si o duellista fôr parente até o 2" 

.gráu da. pessoa directamente interessada no 
facto. · 

Art. 328. Pro~ocarou dcsa.fia.r para duelto, 
ou ameaçar de provocar ou desafiar , agindo 
com o intento de extorquir dinheiro, ou 
outra vantagem qualquer : 

Pena - prisão com trabalho por t res a 
nove annos. 

TITCLO X 

.DOS CR!:MES CONTRA A PROPRIEDADE 

CAPITULO 

FURTO 

Art. 330, A f\~nt\ S<!ró. de :prisi"í.o por dezc. 
seis m~zes a quatro annos, quando o crime 
consistir : 

I. Na subli'!l.Cçáo de cousa. guardada em 
cartorio, escriptorio, arr.hivo ou estnt~elecl
mento publico, ou de causa destinada i;, utill· 
dade publica, existente em qualquer logar. 

1!. Na subtracç:io em algum cemiterio, 
tumulo ou sepulchro, de causa que lho servir 
de guarda ou ornamento, ou se acha.r sobre 
al~111n Clldaver. ou com este sepultada. 

I! L Na. subtracção de cousa que servir ou • 
fo1' destinada ao culto, em Jogar dedicado no 
seu exeroicio, ou r.nue:xo ao mesmo lagar e 
reservado para. se guardarem u.s causas 
daouelln espacie. 

IV. Na subtracção com llcstraza contra peS· 
soa em lo)Xar publico, ou aberto ao pul.Jlico. 

V. Na subtra.cç&o de ohjecto ou dinheiro 
da visjante, em qualquer espeoie de vehiculo 
por terra ou ag.ua , em estação ou escala. de 
emprer.•• publica de transporte. 

VI. Na subtracção de animal do Jogar de 
sua crcncão, ou deixado por necr,ssidade em 
cnmpo aberto e a rr-speito do qua.l nl'ío fôr 
applicavei a. disposição do n, X do artigo 
seguinte. 

Vll. Na subtracção de planta ou animal 
d•l viveiro, lenha de matta, ou producto do 
sólo, colhido e deixado por necessidade em 
campo aberto. 

VI!l. Na subtracção d e objeclo que perma
neça. por costume ou por destino expôsto á. 
simples confiança do publico. 

Art. 331. A pena será de prisão por dous 
a seis annos: 

I . Si o crime fõr commettido com abuso de 
confiança., proveniente de relações mutuas 
de emprego, de prestação de serviços ou de 
obr a , ou de cohabitação, ainda que iempo
raria., entre o prejudicado e o culpado, a res
peito de cousns, que em consequencia. de t aes 
relações !orem deixadas ou expostas a fê do 
mesmo culpado. 

li. Si o culpndo comroetter o crime, apro· 
vei tando·se da facilidade r esultante de desas· 
tre, commoção publica ou infort unio parti· 
cular do prejudicado. 

lll. Si o culpado, não convi-vendo com o 
prejudicado, commetter o crime á noite, em 

Art. 329. subtrabir cousa. alheia contra a edincio ou qualquer outro l(lgar destinado à 
d d habitação. 

vonta e e seu dono para si ou para outrem, IV , Si 0 culpado, par11. tirar a. coue!l. ou 
ou só mente . para utilisar-se della : levai-a, de_struir, demolir, romper ou estra· 

Pena -prisão com trabalho por um a tres gar objecto de materia snlida, collocado para 
: annos. . segurança de pessoa ou ele propriedade, ainda 

Paragrapho umco . Haverá furto na tirana quando qualquer d'estes a.ctas não !e effectue 
da cousa pertencente a. um es:polio, assim I no loga.r do cr ime. 
como por parte do co-pr oprietario, ~ocio ou V. Si o culpado, para tirar a consa ou 
co' herdeiro, na. de cousa. commum ou de he· leval-a, abrir fechadura, valendO-se de chave 
l'!I.Dça indivisa por qualquer delles del\da. fnlsa ou de outro instrumento, ou da chave 
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propria perdida pelo dono, ou a cllo subtra.· 
hida, on iudevida•nento tidlt ou retida. 

VI. Si o oulp!ldo, para subtrahir a causa 
ou con,luzil·n, eotrar no erl i fi cio ou recinto, 
ou uello eahir, por logar dive~o do desti lla.do 
ao tl"nnsito das pessoas, vencendo ot-stacnlol ou 
emt>nruço tnl, que só o possa ser por meios 
artiftcÍI\C!B ou merliante agili•lade pessoal. 

Art. 334. Dúxar do participar immedíato.· 
mente ã. autorírla<le, quando te'ndo recebhlo 
dinheiro, comprado ou ha;vido objecto pro· 
vement(l de um crime, vier a conhecer a prC!
venieucía. illegit imu dellc : 

Vll. Si o crime fl'•r eommcttido com viola
ção de eello, a.pposto por omcial publico em 
virtude de disposição de lei, ou por ordem do. 
a u torid a.de. 

VIII. Si o crime fur eommettldo, usando o 
culpado àe llisfarce para não ser conhecido. 

lX. Si o crime for commettiuo por tres ou 
mais pessoas reunidas. 

X . Si tratar-se de gado 9m mannda, lote, 
rebanho, ou de gado grosso airula. que nào 
em rebanho, no pasto, em campo aberto, ou 
em curral ou recinto, qu e nã.o constitua. ue· 
peodencia. immediata de uma cs.sa hi!. ~ita.d a. . 

XI. Si tratar-se de productos ele estnbele· 
cimento da lavoura, qualquer que seja sua 
denominação e genero de eultura., de e3ta· 
belecimento de salgo. ou preparo da carne, 
peixe, ba.nha. e oonro, não estando estes pro. 
duetos recolhidos a deposito, armazem ou 
eelleiro. 

Art. 332. Nas mesmas penas dos artigos 
antecedentes, respectivamente, incorrera 
aquelle que ferrar ou contraferrar, assignalar 
ou contr-.t·assignalar, animal alheio. 

CAPITULO li 

APROl'RlAÇÕES INDEVIDAS 

Art. 333. Apropriar-se indevidnmente, no 
todo ou em parte, de cous<\ alheia, que de
tiver por t el·a. recebido sob qualquer titulo 
que importe obrigação de restõtuil- a, ou della. 
fazer uso determinado: 
· Pena- prisão oom trabalho por oito mezes 

a dous annos. 
§ 1. • A prisiio set·à. por dous a seis annos 

quando a. apropriação versar sobre cousa. 
confiad<\ ou entregue em razão de profissão, 
industria , commercio, emprego, serviço ou 
depGsi to necessa.Tio. 

§ 2.• A pena. será de multa de tresentos 
mil réis a um conto : 

I. Quando a cousa alheia vier no podel' de 
quem della. se 'l.propriar pol' erro ou caso 
fortuito. 

Pena- prisão com trobalho por um a. trlil' 
mexes. 

CAl'll'ULO lii 

ROUBO, EX.TOR.SÃO, E SEQUESTRO 

Art. 335. Subtrahir oousa. alheia pa1•a. si 
ou para outrem, pot' violencia., ameaça, ou 
qualquer meio empregado contra a pessoa, e 
que a impossibilite de defendnr os proprios 
bens, ou os de outrem confiados á sua 
guar da. : 

Pena - prisã.o com trabalho . por t res a 
nove annos. 

Pa.ragra.pho unico . A entrada em uma casa. 
pnr meto de arrombamento, escalada, gnzúa., 
chave falso., ou verdadeira lbrt uíta ou su· 
brepttcia.mente obtida., ou com o auxilio de 
qualquer domestico, seró. coosidez·adu. vio• 
lencict á pessoa , si. esta achar-so dantro da 
casa no momento do crime. 

Art. 336. constranger alguem, com violen· 
cia ou ameça. de prejuízo ou damno à pessoa 
ou aos haveres, a entregar, a.ssigna.r ou 
destruir um acto que importe qualquer atreito 
juridico: 

Pena - prisão com trabalho por t res a nove 
annos. . 

Art .. 337. Quando algum dos crimes pre
vistos no artigo antecedente tõr commettldo 
com ameaça de· morte, a mão arm<tda , por 
duaa ou mais '(lesscas, ainda que só uma. 
dellas esteja. visivelmente armada. ou use de 
disfarce, ou o crime fõr commettido mediante 
restricçã.o da. liberdade pessm•l : · 

Pena. - prisão com trabalho por quatro a 
doze annos . 

Art. 338. Constranger, incutindo a. a!· 
guem temor· de damno iJ. passos., á honra ou 
aos haveres, a mandar depositar ou pôr á. 
sua ou á disposição de ou trem, dinheiro, 
cousa ou o.cto que importe qualquer effe ito 
ju!'idico: 

Pena- prisão com trabalho por tre3 a nove 
annos. 

CAPIT ULO IV 

ESTELLIONh.TO E OUTRAS r'RA.t:OES 

11. Quaudooculpado se apropriar de cousa 
alheia que tenha acha.do, e rião observar as 
prescripções da. lei civil appllcaveis ao caso. 

m. Quando o culpado, tendo achado um . 
t11esouro, se apropriar deUe-no todo, ou de Art. 339. Procurar para si ou para outrem 
quota que, segundo a lei, deva pertencer a qualquer .lucro illicito, com prejulso alheio, 
outrem. I por meio de a.rtificio ou ardil capaz de enga.-
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incluzimlo-o l1 eno : taml·em mcorret•a : 
n:<r qualquel', ou surpralJenàer-lhe a. boa fe,l ,\rt. 3_'113. Na pena do artigo antecerJontc 

Pena- p1•ísã.o com tr:t iJalho pr~r ,]essescis . I. Aqn~llo ~uo se oppuzer com am_E:aç:t ~u 
mezes a qu::tb·o annos, e multa correspotirl'.'nto YJoh·ncJ<t a q2Hl o eor:nman,lalltc ou tnpolaçao 
á metado rto tempo. de cmb<trraç~to bJ·a·Mie:r;~. n tlefentla, qn:mdo 

Pa.rarrrapho nnico. A pri<i\o scri~ por oll:1. t\1.:1cadn. prJ!' l'iratn~ .. 
UOUS ~ seiB annos, quanrlo O Cl'irnc fur COffi• !I •. . \rpwlle QUo, l'C5Í(lin<10 81!1 ter.rítorio 
mettido: lJJ'U7.lkJro, trafic.w com pl!·aü<. eonltecJ<!o, Oll 

I Por aü.Yo" a.d" lll'Ocuro.dor ou ::ulminis· lhr~ fol'neccr etnburca~ão. pr•ovis!iu, munição 
trador, no e~ercicí; de sua~ funcÇ<Jes; ou qua!queJ' ontro aaxillo. 

n. Em prejuízo de uma ndminislraçfio IH. Aqucllo. que entregar ~• piJ·<.~.tn navio 
publica, 011 de um institut? de benei'iccnr.Ja.. h!'3.7.1lcJrO a CUJa eqn1pagem Jlcrtencer. 

CAP1TCLO VH 
Art. 340. Dt>struir, dis:;1par ou detcr1or:u 

-por quG.lquer meio n cousa yropria, corn 
intento ds obter, para f'i on par:t ou
trem, o preço de um seg-uro contra os 
respectivos riscos, ou qu~lquer ou tro ltlcr·o 
indevido : Art. ::\-17. Destruir, consumir, dissipar Oü 

Pena- pl'isão corn trahallto pol' quatro de i]Udquer modo deiel'iorar causa. alheia, 
mezes a um anno. tnovel ou immovel: 

Si conseguir o intanto : P<'n:<- prisão com trabalho por dous :t 
Pena.- nrisfi.o com t.ra~lho por um !1. tres ~>ei~ nwzeg, 

annos, e niulta correspondente á metade r!o p,,ragrapho unico. Quando o crime for 
tempo. comm<ntido sobre construcçiio, arvore,monu· 

Art. 341. Abusar, em 1woveit<1 proprio ou mento llllblico, cemiterio, editlcio destinado 
de outrem, de nece;siu:\de, paixio ou inexpr,- a U>O ou utilidade publica. ou ao exercício 
riencht de menor, interdicto, on incapaz, f<l· de um culto: 
zendo·o üssignar documento ou acto que im- Pena- pl'isi\o com tr,Jbalho pot· um a tres 
J?Orte qualquer ~ll'eit~ jurídico, em pr<:imzo I annos, e mulla. de 400$ a I :200$000. 
o.elle ou (le tercmro, nao obstante a nulhhde ,\rt. 348. Qu;~.ndo. o Cl'iine previsto no 
resultante da incnpacida.dB pessoal : artigo antecedente for commettido em ccca-

Pena- pri~ão cem trabalho p~r doas a. seis sião de ü olencia ou resistencía contra auto
annos e multa correspondente a metade do ridarle, ou em reunião tle 10 ou mais pesso~s: 
tempo. Pena- :pPisão com tral>a.illo por quatro 

mezes a um anno, no caso dll primeira parte; 
e por dezeseis mezes a quatro annos c multa 
de 600$000 a I . 800$000 no caso da segunda, 
parte. 

Cc\PITULO V 

FALLE~ClA. E INSOLVA!l1LIDADE 

A1t. 342. Fallir fraudulentamente : 
Pena- prisão com trabalho por dous a seis 

annos. 
Art. 343. Follir culposamente: 
Pena- prisão com trabalho :por oito mezes 

a dou~ armos. 
Art. 344. constituir-se em insol .-encia, 

occultando, bypothecando ou all!eande mali
ciosamente os bem, ou simulando dividas: 

Pena- }ll'isão com trabnlho por seis a de~· 
oito mezes. 

CAPITULO VI 

PIR,\.T .... RIA 

Art. 345. Comrnetter no mar qualquer 
acto de violencia ou frande, com o fim de 
apropriar-se de um::. embarcação ou de s.;u 
{)arregamento: 

Pena- prisão com trabalho por quatro a 
doze annos. 

Art. 3-19. Matar, extra via r, mutila.r ou 
tornar imprestavel, sem justa causa, qual· 
quer animal alheio: · 

Pena - pri8ãO com trabalho p or um a tres 
mezes: 

Art. 350. Alterar ou remover marco para 
a.:propriar-se no torlo ou em parte de immovel 
alheio, ou para auferir qualquer proveito: 

Pena- _prisão com trabalho por oito mezes 
a dons annos, e multa correspondente il me
tade do tempo. 

L Consiàel':t-se marco qualquer construcção 
ou signal destinado a est&belecer os limites 
entre fliJTerentes propriedades, e bem assim as 
arvores plantadas para o mesmo fim, ou 
como taes reconhecidas. 

rr. A' mesmo. pena acima. comminada 
ficará sujeito aquelle que, :para auferir qual
quer proveito, desviar no todo ou em parte 
de s:Ju cur·so, em prejuízo de alguem, aguas 
de uso publico ou pnrticula.r. 

Para.grapho 1}nico. Si- estes crimes forem 
commettidos. com -violencia ou ameaça á 
pessoa, ou por duas ou mais pessoas armadas, 
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ou 1>or mais d<• dez pcs~ons, aiwla que dcs
~rrnadn~ • . a pri>ilo ser:t por dons a. quatro 
;;;m os, <~l"ln ela :nn lta. cocre;poncten\o á ttlC· 
t"ú" do tempo. 

,\rt. a5J . Uc.::upar co usa ilnrnovcl, T'or 
1rwio de \'inlcnc i;t 011 amn~C'1. a ·tlgurna 
pc~son . a no:;a.n<Jo-5c o 1lon,i n i o, r1 po1sc, ou 
" uso dcll"- sem que lhe pencnç:t : 

Pena- prbiio com tt'ctballlo por quatro 
ml'ze~ a um :mHo. 

Si o crime ró~· comn1etlirlo por doa.s ou 
rords pc~soas a.r~nad:>.s, ou por mai;; d e <lez 
pes~o~•s a;n ua qu~ rlcs;~ rm:td:ls : 

l'ena.-prisãn com tmb:dho por dez~eis 
mcz.e.;-a qu•1tro nnnos . 

Art. 352 . Solt:lr, r.b:>..n•\on'1.r, on intro:ht7.it• 
animal n:t propriedade allwia, sem ter outido 
par· a isto o ncc·•ssario C()OS\ln timento : 
P~na - prisão com trabalho por vinte dio.s 

a dt>us meze.s. 

CAPITULO Vlll 

CRD!ES COl>TRA A l'ItOPiUEDADF. LlTTl>RARIA, 
AltTIST!CA E 1:\'DUSTIUAL 

Art. 353. Heproduzir, sem consentimento 
do autor, nacional, ou estrangeiro reshlento 
no Braz~ !, qualquer ohra artbtie<t ou Ht tera
rin, inclusive traducção, por meio de impresso, 
gravura, lithographica, ou de algum processo 
ehimico ou mecanico, em'luanto o autor viver, 
e dez annos depois üe sua morte, quando 
tiver deixado herdeir o, ou vi•·er a pessoa a 
i}nr.m houver transferHo a propriedade: 

Pena- perda do3 exemplares apptehen~ 
u i·los, e multa. igu:J.l ao valor dos mesmos ; 
tudo em favor do <wtor . 

Na mesma. pena, sendo a. multa. na razão do 
dobro, Incorrerá aquelle que e:x:puzer â. venda 
a obr;\ a.sgim !:Ontrafeita, ou a introduzir do 
estrangeir o. 

Pat·agrapho unico. A disposição d'este ar· 
t igo não compreht~nde as citações parciaes do 
livros ou escriptos, com o fim do cri tica., 
polemica ou ensino. 

Art. 354. Reprodmir por intei ro em livro, 
coll.;etanea, ou llUblicação avulsa, oração ou 
tliscurso, proferldo em Assembléa. ou coufe~ 
rencia publica, Tribunal j!ldiciario, ou 1·eu~ 
nião politica, litteraria ou religiosa : 

Pena-perna dos ex:<~mpl:wes apprebendiclos , 
e multa. igual ao valor dos mesmos, em favor 
do autor. 

Art. 355. Executar composição musical, ou 
representar obra. dram.atica. otl. producção 
similha.nte, em thea.tro ou Jogar publico, sem 
consentimento do autor brazileiro, ou estran-
geiro residente no B:·azil : .. 

P ena-multa. de sessenta a cento e oitenta. 
mil reis e perda. do producto da. recita., em 
proveito do autor . 

Art. 350. lmit:tr ou contrafilzerobra artis· 
\icn tln d~;;anho, pintu1·a, esculptllNI ou qual
quer outr:t pt•odncção, ;;em consentimento do 
a u i.Ot' llm~\!eiro, ou esL!'angciro residente no 
~,.,,~i !, ou •lo proprietario; 
. f'el! a. - peru_a tios exemplares apprehen

tlidos, e multa lg' tml ao dobro dos mesmos em 
provei to <lo <<U to r 011 C. o proprietario. ' 

Al' t. 357 . Dafrnudat• o~ dire!t<ls inherentes 
ao.-; privile~ios conce:litlos por patente aos 
iJ,ntorcs de invcnç;io ou {!escobrimento, fabri
cM do os productos, t:;.zendo as applicaçtl,8s 
<JlHl fol·em OQjccto da pat~nte, ou i:nportt1nuo, 
Ycndendo, expóndo á vondil . occul tando, ou 
recebendo para. o Ji m de sc•r vcnrlído, producto 
contra feito de industria privtlegiada: 

Pena - mnlh •le um a tres co~Jtos de 
réis, a lôm rb. perda ttos ;·especti vos instru
mentos ou apparellto5, em beneficio do au tor. 

Ar-t . :~58. Contm!'azpr· on alterar o nome, 
firma, marca ou signal distinctivo rla3 obras 
do engenho ou do producto de qualquer in
dnEtria, ou fazer uso de tal nome, firma, 
marca ou signal, ainda que contrafeito ou 
alterado por outrem : 

Pena-prisão com traualho por rlous a seis 
mezes c mult8, de um a tres contos de reis, 
e na. reincidench\ o dobro. 

Paragrapho unico. A' mesma pena ficará 
sujeito : 

1. ACJuelle que contrafizer ou alterar de
senho ou modelo industrial, ou fizer uso 
tlella, ainda que contrafeito ou alterado por 
outrem. 

11. Aquelle que importar para commercio, 
expu1.er li venda, ou puzer do qualquer modo 
em circulação, obra de engenho ou producto 
de qualquer iudustrio., com a firma, nome, 
marca. ou signa! distinctivo contrafeito ou 
alterado, ou capaz d~ induzir o comprador a 
engano sobre a origem ou qualidade da obra 
ou do producto. 

Art. 359. Revelar noticia concernente a. 
descobrimento, invenção scientitica ou ap
pl icação iudustrbl, que deva permanecer 
secreto, e de ~ue se tenha tido conhecimento 
em t•azão de estado, officio, profissão ou arte; 

Pena - prisão com trabalho por um a 
seis mezes, e multa de tresentos a novecentos 
mil r éis, e no dobro si a revelação fôr feita a 
estrangeiro não residente no paiz ou a .qual
quer agente seu. 

CAPITULO IX 

ti!SPOSJÇÕES COI\fMUNS AOS CAPITULO$ .ANTECE• 
DENTES 

Ar t. :160. Quando o culpado de algum dos 
crimes prévistos nos capilulos I, Il, IV, V e 
vm, uo e.rt. 347, e no art. 349, antes de 
qualquer procedimento j udicial contra si 
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restltuiroque tiYertii·:u1o nu,pt•l:l mhlr,·w.: 
elo crime ou por outt·n~ ril·cutt!,tllu r't:l~ 1·1~•; 
sendo posgivel a t·e~titn:çãn, ltJd••mlli~nl' in· 
teira.mente o prcjut!ice~do on ilammtka•lo, u. 
pen:~. será di,nilluida.dc tlnus tGrços. 

A pena. serú. diminuída de um sP-xto, ~~ 
a restituição ou indetnniS:l('ãO tiver log:•r 
dure.nie o proccsso 1 mas antes dojttlgamento 
definitivo. 

Art. 361. A ucçiio c:J'iminal pelos crimes 
previstos nos capítulos I. 11. IV, V, e Ylll, 
110 art. 347 e no art. 349, não tera log:n' 
entre conjugas não legalmente separados. 
ascGnd~ntes e descendeotes, affins em linha 
ascendente ou descendente, pai, mã\, c filhos 
adopti vos, e irmãos que vivam em família. 

LlVRO li 

Daa oontra.-,; .. onçõcs e sua llUnlqâo 

TITULO I 

DAS CONTRAVENÇÕES HELATIVAS Á 
ORDD! I'UBL!CA 

CAPITULO I 

RECUSA DE ASSISTENCIA PCBLICA E O~IISSÃO 
DE INFORMAÇÕES 

Art. 362. Recusar-se a declarar, fJuando 
1he fôr exigido 1Jela. auto!'idadeou seus a.gen· 
tes, o proprio nome, sobre-nome ou cognome, 
estado, profi~são, naturalidade, residencía ou 
outra qualidade pessoal; ou fazel-o falsa· 
mente: 

Pena- multa de 10$ a elOS. e.r'e 100$ a 
300$ si as declarações forem falsas. 

Art. 363. Omittir, ou retardar, sendo 
medico, cirurgião, dentist:. ou parteiro, as 
communicações necessarias a autoridade ju
dicia.ria, ou policial, sobre qualquer caso de 
assistencia da propria profissão, que possa 
olJerecer caracter de crime contra. a pessoa: 

Pena-multa. de 30$ a OQi:,OOO. 
Art. 364. Recusar sem ju;to motivo, em 

occllsião de desordem, calamidarle, ou fiagran
cia de crime, o auxilio que c e .si depender, ou 
negar-se a prestar informação ou indicaçilo 
exigida pela autoridade ou seus agentes, ou 
dal-a. falsamente; 

Pena-mulfa de 20$ a GO$, e de WO$ a 300$ 
si a. informação ou indicação fOr· Jals~. 

Art. 365. Deixar de observar qualqner 
medida, legalmente tomada por autoridade 
competente: 

Pena-multa de 20$ a G0$000. 

~~.\PITULO U 

t·:'<.l ~~·r,:·:ntHI 1!.\ t:ol!'lil·::-i,;A, DO COM~lliatc!O 
1•1> Dt!'l>l''l<(·~ ti: Jma A~Nl:NC!OS 

.nt.. ;;,;n. E~!:~ i ,l'leccr oiTicina. •lc impres
s~o. liUln~t·aphin., gl'il vur~ 'lU outr:t arte de 
reprnduç:1o cll! exempla.rcs multíplrJ~ por 
meio mecanico ou chimic0, sem dec\amr o 
proprietat•ío, per·ante a autoridade muni
cipal res]Jectivn, o p1•oprio nome, o logar, a 
denominação ria rn:1, a casa e o dia em que 
tiver de estabelecer a officina., ou o local 
para otvle fôr ella transfot•ída de[Jois de es
tabelecida: 

Pena-muit11 de 100$ a 300$000. 
Art. 367. Imprimir, litlwgraphar ou gm

var escripto, e~tampa Olt •lesenho, ornittindo 
qualquer t\aa declarações a que se refere o 
artign antecedente: 

Pena- per(la dos exemJt!at•cs apprehendi
t!os e multa de 60$ a 180$VOO. 

Si qu.al<juer das reclamações referi,Jas fôr 
falsa., a mesma pena, sendo a multa elevada 
ao·dobro. 

Art. 368. Deixar o editor de remetter ao 
representante do ministerio publico um ex· 
emplar da obra ou do escripto impresso, oo 
proprio dia àe sua distribuição : 

Pena-multa de lOs :1, 30$000. 
Art. 369. Vender ou di,tribuir papel im

presso, manuscripto, gravado, líthograpbado 
ou des•mhado, em Jogar publico ou accessivel 
a.o publico, por meio de anuunmo em alta 
voz,mencianando qualquer circumstancia que 
pos,,, perturb11.r a tranquilid<\de publica. ou 
particular: 

Pena-multa de 20$ a 60$000. 
Pa.ragra1Jho unico. A' pena d'este artigo fi

cará. tambem sujeito ,,qnelle que apregoar os 
referidos escriptos ou impressos por seus 
ti lu los, qnanrto estes forem obscenos ou con
tiverem imputação, diffaruação ou expressão 
injurio.>a. a urna ou mais pessoas. 

Art. 3i0. Affi.xa.r, sem lictJnça da auto['i
dade competente, cartaz, estampa. desenho, 
impresso ou manuscri:pto. ou esorever dístico 
ou letreiro fóra dos logares permíttidos: 

Pena - multa. de 2it$ a 60$000. 
Art. 371. Arrancar, dilucerar ou inutilizar· 

edital on avjso, impresso ou manuscripto, 
affixado por autoridade : 

Pena - multa de 50$ a 150$000. 
Paragrap!Jo uni co, Si katr~r-se de annuncio 

ir~presso ou desenhado, que os particulares 
tenham posto uos logares proprios, e com 
sciencia da autoridade, a. pena será de 20$ a 
60$000. 
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CAPITULO IIl 1 Art. 3i:. •• .'>ndar mendigando : - I 1. Sendo incapaz de trabalhar, em Jogar 
Olv!lSSÃO DE DECTARAÇOES NO REGISTRO CIVIL onde exist<~ eataklecimento para OS rnen• 

Art. :n2. Deixar de dar a registro algum smtent.al·os · I 
cligos, ou h«n·ndo pessoa que- se offcreç;a a 

nascimento~ cas<J.ment9, ou ?bito. ou tle fa~er li. ~e!ldo ~pto para o tra.lJalllo, ainda que 
as declaraçoes a que for obr1:zado, dentro do> no lognr nii.o e~osta estabelecimento d'esse 
prazos marcados nos regulamentos respe· genero; 
ctivos : . IH • .Sendo invali<lo n;1 rcah.lo.de, mas em 

Pona - multa de 10$ a 30;?, e o dobro na grupo de tres ou mais pesscas, um~ vez que 
reincidencia. não sej<ull eshs p:u•entGs, cega.< ou aleijadas: 

Peno,- correcção em colo H in penal por lO 
a 30 dias. CAPITULO IV 

Pnrugropho unico. A contr'aveução não 
SOC!EDADE:; SECRETAS ;\eixnrú <]e exbtir pelo f:lCtO :~o in<iiVillUO 

rncr1dig:).r com o 1:retexto de prestar s.,rviço 
Art. :373. Dirigir ou pre,;i<lir reunião rle [ {t r •. ~so.:. a quem tivel' rwocul'ado, ou de ven-

ma.i~ de dez p~:--::-:oH~ para fbn 1lc que ~e exija dt.'r.;-lhe .~1:1.a.!q~t~el' r~o':ls:)_;. . .. 
segredo "os :~.-:socia,lo,, não se tentf,, comn111· . · ,rt. u1\J • .l'l e! r:Ji ,~.\r ,rngrndo enfE=!'L~ll.lade, 
nicatlo em fórrna le"al à autoridade do lo~·ar ,r muhndo multvo p11ra c~w:r:rsu~·uçuo, ou 
em que ~e fizer a reunifio : .. ll&'llliÍO r:u mor!.: l i l~I.IWtltC Oi.! VC:\:ILlOrio! 

_ ., d r $ c:>;'"MQOO ~-·eai: - COI':'CCf.,'Õ. V Cll~ co!onia jJCJlal i)Ol' 20 
\ena mulL •. e .. )o .. :t. - :) · · . a'''' dr;lS, e nor dous a ~ers m<zc~ no ca.w de 
Na me~ma p~n:t mcorrer;; aquelle que 1or- pl'imdr:\ reiiJciden<:Lt. 

necm· ou _admm1stra.r c:l;;a. n:~ •lUal ;;e cele- ,\rc. 377. Na seg11uda reinci<1encia <la men
brar ~e~":.lO de ~ocH~dade, Cll.JO' tin,; lorem dicicl,.t!e, -orevist:~ nos dous :;nig-us antece-
desconhectdo; . . . , den tGs : -

. Pa~a.gra.pllo untco · S1 for f31"a a" commrt- P ena- cGrrecç:iio em colonü'. penal por um 
mcaçao .letta, por ter a socten~de al"un.1 ~m a tres a!lilO~ par'.\ cs v: <lidos. e re<:oll: iilleuto 
opposto a o,·de~ soc;al,a_~utorldade far,l d!,~ l'o1•çado a hospício, asylo ou· estabelecimento 
Jl,ersar a r~nnmo e nn~o.ca o dobro das pena.~ ap;·orJl'ia•lo, si o coutra.ventor i0t• invalid··-
d e~te ar·ttgo ao;; chel~'· promotol'e~ c mats Si o contrayentor íôr estt·an"eíro será de~ 
autores das conL·avençoes nelle prev1stas. por tado. " ' 

CAPITULO V 

VADIOS E ~!ENDIGOS 

Art. 374. Deixai', não tendo renda suffici· 
ente, de tornar occupaçiio hone;:ta e uttl, d.:pois 
de advertido pela. autorid<Ade compet ente: 

Pena - prir;i\o com traba!lru por 15 a 45 
dia,.:. 

Paragrapbo unico. A sentença ;t;,:.~ignará 
ao condemnado o prazo de 15 dias, dentro do 
qu<\1, a contar do cumprimento da pen•~ , 
ficará elle obriaado a tomar uma occupação 
honestn e util.-

I. N8 caso de violação da sentença COI!de-
mnr-.:orir'. : 

Art. 378. Os menorc,s v~lidos on mendigos, 
qur3 estiverem no caso de ser col!ocados nas 
coionias penaes , ahi pod c1·ão Séi' conservados. 
ate ,\ idade de 21 annos. 

Art . 37\Y. Consentit· que um•l pGssoa menor 
de l4 annos sujeita a seu poder, ou confiada 
á so.:J .. i!U·."\r~ la vu vigilancia, a nde a n1endigar, 
ou que oan·üs a émpreg-uem neste mister: 
P~na - pri~ü.o com trabalho por 20 a GO 

<lic\S; co mult:L de 50.) a J'iv.;;; seurlo 'l pri~5.o 
pelo dobro ua reincidenciil., 

CAPITULO YI 

CAPOEllUGE~< 

Pena-correcção em co!onb penal por um '\rt. 3SU · FazcP em rua, Jll'aç:l, ou iog<>. ~ 
a tres annos. a.cce~si vcl (lO pt:blicc, <;xercic!os de :tgiiidad0 

u. Si o contraventor fõl' ostrangfil'O, será e destreza co:·pvml, conlwcir1os pelo nome 
U.eportado. de capooiragl~:n i. o.ndnr 01n corr€::rias, cv1n 

i li. A :pena imposw aos contra ventares al'W.<L on o,nh o m~~nuneilCO ca:pa~ de pro
ficará extincta, desde que o condemmulú d uz1r_ qnalq;~er lesao :pe~soal, prov<:c•~t;tlo 
obtiver a renua sutflcienle á sua sub~istencia; tllmmto ou aesordem, ar uo~ç:a:1do J!tdtvwuo 
e suspensa, no caso ue apreseutar elle fiador . ceno ou illcerto, on 1:\Ciltmdo t ê·mor ae algum 
idooeo. \mal : , 

A sentença, que julgar quebr~da a fiança, Peo;\-correcçãu e:11 colcnia penal por tres 
mandará executar a condemnaçao suspensa. a llOYé mezes. 

Cauw. r:t. Y. V . ___ ,,.,, ~- ::-;-_J;l:.!·~....:.:·~ 
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Parngrnpho untco, Constitue circumstancia 
aggravante o racto de pertencer o capoeira á 
alguma banda ou malta. 

Aos chefes 0 11 cales·a.~ desta impor-sc-lla n 
pena em dobro. 

Art. SSI. No Cllso de reincideacia : 
Pena - pri>ão cem trabl1lho por um a tres 

annos. 
Si o coutra.ventor fôr estrangeiro será de· 

portado, depois do cumprida. essa. pena . 
Si nos exercícios de capveiragem, o culpado 

perpetrar_ homicídio, pt~lticar al guma. lesão 
pessoal, ultrajar o pudor publico ou par li· 
cuia r , perturbar & ordem, a tranquilidado ou 
segur&nça publicas, ou fór eocoutt';tdo com 
armas, iocot•rerà. cumulativa1lleu te em todas 
e.s penas comminadas pa.ra taes crimc3. 

TITULO I 

DAS COI\THAYE1'ÇÜES nEI.ATI\'AS A 
INCOLU~I!DA!JE l'UilUCA 

CAP!TTJLO J 

l'A:SRlCO DE UATJlRlAS E:-:PLOSIVAS l' ARMAS, 
E USO DB~TAS 

Art. 382 . Fabricar., expôr ó. venà <"l ou ven
der , ~em liceuça oa. autoridade com pelente, 
arma cffeusiva, pol mrn, ou qu:tl l}uel' outr·a 
materia. explosiva ; 

Pena- multa de 400$ a I :200$000. 
Art. 383. Usar de arma offensiva, prohibiJa 

peli\ a.utoridade competente; 
Pet'mittír ou consentir a. menor de 14 annos, 

ou pessoa sem discernimento, o porte de armas 
prohibidas ; 

Conduzir, f'azGr conduzir ou t ransporta r 
pol'vora. ou qualquer outra ma t eria explosiva, 
sem as necessarins precauçõ~~ : 

Pena- multa de 50$ a. i50$000. 
Art. 384. Os incursos ncs artigos autece· 

dentes, que já iiverem siõo conciemnados 
por crime com violencia contra a pessoa. ou 
contra a. propriedade, sofTrerão alem da 
multa a. pena de prisão com trabalho, por 
dous a. seis annos. 

CAPITULO ll 

FACTOS CONTRA.RIOS Á SEGURANÇA. GERAL 

Art. 385. Conservar solto, ou guardado 
sem cautela, animal bravio, perigoso ou sus
peito de bydrophobia; deixar, neste ultimo 
caso, de dat' aviso 'á autoridade competente; 

I. Dei:x:a.r ~agar louco entregue :i. s ua. 
guarda. ou, quanilo ev, dido d•> seu poder, não 
avisar á. a.ut<>rid&de para fa.zel·o recolher; 

ll. Receber em casa po.rticulnr, sem a viso 
prévio á autoridade ou sem autorização 
lega.!, pessoa a.tt'eetada. de alienação mental ; 

!ll. Deixar, sendo medico ou cirur~jião, 
de tlenunciat• â autorioarre comJietente a 
exietencia de molestía. infecciosa; 

IV. Collocar em junella, ~;acada, varanda, 
cimalba, tecto ou tenaço, sem as precauções 
necess:trias, objecto que, cahindo, possa ot'
feader ou enxovalha r os transeuntes : 

Pena- multa de 20$ a 60$000. 

l'ACI"OS Cu!\TR.A A TIU:\"<iULJ.l lJA DE l' I!BLJC.I. E 
I'RlV.~ DA 

Art. 386. Pet·tu r·lnr a tranquillidade pu
blic!l. por me io de a;;suada, vaia ou anuh~l ; 

Uar a viso falw do inccndio; 
Expt)r alguem i mofa, zombnria ou riui

culo, em theatro, rua ou qualquer Jogar 
publico: 

P~na - multa. de 30$ a 80.)000. 

TITULO lli 

DAS COC\TRA \ ' ENÇÜES RELA'rl \' AS A 
)íOHAL P UBLICA 

CAPITULO I 

M<l!tTOS, E P ROFANAÇÃ.O DOS TU:II.UI.OS 

Art. 3&7- 1n11umar cada. ver em contra· 
vcncão dos regulamentos sanilarios, ou 
exhum(l.\-o sem a nece;,saria autorização, 
transpor tando-o ou -não para fôra. do ce
miterio : 

Pena - mulh. de 200$ a 600$000. 
Parngrapho uoico. Pa~sar o medico ou 

cirurgião, sem designio criminoso, aitestado 
de obito de individuo que depois se reconheça 
estar vivo : 

Pena-multa de 100$ a 300$000. 
Art. :188. Profanar cadaver, antes ou de

pois de inllUmaüo, violar ou conspur.:ar se· 
pu !tora: 

p,;ua-pr isão com trabalho vor dous a seis 
mezes. 

Ar t _ 389 _ Abandonar cada ver :to qual c um· 
pra-lhe <lar sepultura: 

Pena-mul ta de 100$ a 300-$000. 
Art. 390. Deixat' de communicar á autori· 

da de a permanencia de cada ver insepulto: 
Pena-multtt de_ 309 a 'J0$000. 
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CAPITULO LI r Art. 308. Publica!' pela imprensa., por 

I boletim, ca1·taz ou outm modo, aiwla quB 
ACTOS COXT!Uk!OS ,l TIECE:-\CIA PUilLICA COin arnbiguidatle, annUncio OU premiaçãO do 

l;íll;etc uu vu\t) d(•S de qu:.· trata o art. J96: 
Al't. _3lll. O !fender a moral publica, em Penv.. ~,mul_t:t d? 50U.) a I :6uo.;;ouu. 

papel unpt·css:•, li tl:o;;ravhado ou gravado, . 'V·~. ,,vJ · N:~~ } o compr·3hewlem na. pro-
ou em estampa e pllltuo•a, rp1e >e exj:ônham hlu,~c::o tlo :nt, ,)CIIJflS apostas mutuas, qu:l!ldO 
ao publico, ou á venda : ucch surms de ospoc:bcul0s sportivos no logar 

f'ena-multa. de 100,;; a 500$, e pe1'da <.la e lior:\S d'e,;tes. . • . 
eõtampa, gra.vura ou pintura apprBiiendídas ; . P;trngraplio u_ntco. Sao cons1derados spor
e. na t3.lta desttlS, mult(l igual ao re>peetivo ti vo~, rnra 03 11m d' (·ste a.rti ~·o, !!S corridas 
valot·. ! a 11e, a mtvallo ou sobre apparelho;; apro-

Art. 392. }.lostn>r-~e alg-uem publicametlte pna<l~s, us rcgat:,s, a peta, e outros exercícios 
em estado tle nudez , ou oft'ender a moral e proprlOs a desenvolver a de>trez•.l ou Corça 
cs bons- costumes,. por meio tle canto, p:1- mu,c:\lar. 
lavra, gesto, attitu([c, ou de outr·o medo Ai·L ·lOiJ. Jogn· com menot• do 21 mmos, 
qualquer: ou cxc1L:Jl·o a6 .)o,;o : 

. Pena- prisão com trabalho F01' lO a 81! [',•na- pt'isio <:Olll tJ•;~ !xdlin por nm a t.H·.~ 
d1as. me·?.•"::!. c :i1u1t:1 tl. · :.H_· __ ;t ,_:.: a l :3'JO . ..:.:ru~í, • 

. Para;.:r:ipliO u .,i~' '· ln.c<Jl'l' l 'a no.s pcu;,g 
C.I.Pl T [ 1.0 lll !1 c.~t-3 n.l't:.~··1, ilklll u:\ô llliil:, em quo pnl' :•.c•t~O 

!ll.eJdtr, :l·[Ul'll~ que \·<m·!·n· ou ollet'8Cel' por• 
1::i:rrros vencla a .menor· de l.J. auno,, IJilhote de 

loteria, r1ll1, jr,~·u ou apo~t:t tle qualquer 

.-\.rt. 393. Embriagar-se, de moJo a :ncom· ospccio. 
modar ott e;c..1.ndaltzar 0 publico: , Art .. ·~01, · Et~ ":?ll·~S Oo.c:t:;?s. d,o Cünt:n.vcl}-· 

Pena-prisão com trttballto por 10 a 30 dias. ç_'10. por .J o~,u rk ''.z,n, 0 >. ,tpparedtos, t;ten>l
Ar·t. 3\14. Fornecer, em lagar freqllent:do ~roo, ou. quacsq t,er ObJeclos d~~tma<tos <lO 

pelo publico, bebida a v.lguern, com o fim de Jogo sera;~, dc~~ru;,ro~; ~· ·• 
embn acral-o ou au"mentar·-lbea embrin "'ncz: I Art. 4C •. Suo .on.!der ,ttlos J.gos de azar 

Pen:.1~prisão c;m tro.bali!O por 10 "'o. 30 aqncll~s em qlle o ganho o~ a perda_ depender 
dias. exclusrvam~ntc, ou quast ex.clusLvamente, 

Paraurapho unico. Si o facto fõr pr:'ttí~ado d:J. sol.'te . 
contra pe;:soa menor de quatorze ~nnos, ou , Pa.ragrapho un,co . Para, ~s contravenções 
que mani festamente se acharem esta<.lo anor- d_ <:ste capttulo, u,mbcrn consideram-se acces· 
mal, por i'I'aqueza ou alt<narão mental: Slv~Ls_ao pull11co 1S logares de .~ncontro ou 

Pena-]:.risão com trabalhÓ por 20 a 60 reua1ao p;t:culat·, onch se. HXlJ[l pnga ou 
dias com:pensaçao pele· uso do~ mstrumentos do 

· jogo, do local ou coromod.o para jogar, ou 
CAPITULO !V onde, 1r.esmo s•yn paga , dtha entrada a 

qualquer pes::oa [fim de jog,>r. 

JOG O S DE AZAR 

Art. 395. Tcl' cc:sa de tavola~·em ou, em 
Jogai' puulico c.u accessivel ao JlUI.Jlico, pra
ticar jogo de o.zar, ou prestar para este !im 
qualquer local : 

Pena- prisão com trabalho por um a tres 
mezes e multa de 1 :000.$ a 3:000.?, e o dobro 
no caso de reincidenci a . · 

Paragrapho unico. Incorrerá na 'pena de 
multa de 100.~ a 300$ cada individuo que fór 
surprehendido tomando parte no jogo. 

Art. 296. Ven<ler bilhete oU vale que, s~b 
qualquer denominação, importe promessa de 
-premio ou uenefieio, não sendo de loteria 
autoriza•la : 

Pena-multa de l:OOO$a 3:000iSOOO. 
A l't. 397. Comprar· um ou mais bilhetes ou 

vales dos de que trata o artigo antecedente : 
Pena- multa de 500$ a 1:500$000. 

CaPITULO V 

LOr.cRiAS E RIFAS 

A\'~. 40~. Fazer loteria ?U rifa de qualquer 
espec1e, na o estando tmtol'lZ~lda por lei , ainda. 
qne €lla corra annexa a qualquer outra au
tonzad:t: 

Pena-multa 1le 500$ a l :500$000. 
Nas peuas d'este artigo incorrerão o autor, 

emprehen'.ledor ou ng.ente de loteria ou rira • 
aquelle que (iistribuir, passar ou vend<l; 
algum _bilhete dell?- ; e tambem aquelle que, 
pot• aVISO, annun~LO ou qualqHer outro modo, 
promover o seu curso ou extracção. 

P<era.grapho uni co. Serit considerada lote
ria ou rifa a veuda de bens, mercadorias ou· 
objecto de qualquer natureza que se pro
metter ou e1fectu<~.r por meio de sorte, e bem 
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assim toda ope.ríl,Ç'1o em que houver prom~ssa. 
de premio ou benetlcio áepen1lente da sort.e . 

.Art. 404. Recebe;· 1Jilhcte de l ote;·ia on 
rifa estrangeira para vemtet·, por conta pro• 
pria ou nl lleiu. : 

Pena- multa de 600$ a I :SOO$COO. 
Nestt pena incorrerãn to,Jos qu:: ntos na 

cont l'avenção intervierem, tle conformidade 
éom o artigo antecedente. 

CAPITULO VI 

Art • . 405. P raticar r:.cto de crnelda•le em 
anima l, maltra.t~<tl-o, O!l forçai o á fatli~t 
excessiV<\: 

Pena- multa. de 20.S a 60.:>000. 
Pai"Jgrapho unico. Não iocoi'!'era em pena 

quem para fim scieDtifico, ou ditlactico, su
jeitar qualquer animal a experiencias, c..1m 
as cautelas necessarias. 

TITULO IV 

DAS CO:r\TRAVE?\ÇÜES 1\ELATI\'AS A ' 
GARANTIA DA PROPRIEDADE 

CAPITULO I 

POSSE DUVIDOSA DE OB.JECTOS E VALORES 

Art. 406. Achar-se na posse de dinbei=o 
ou cousa não correspondente por sua i~npor
tancia oú valo~ ás proprias condições ceo
nomicas, sem jtistifka.r a provc:niencia legi
tima. de um ou de outru, e tendo j<\ ~ollrldo 
contlemn<~ção por crime de mendicidade, 
fut•to, r oubo, extorsão, sequestro ou estellio
nato: 

Pena - prisão com trabalho por 20 a 60 
dias. 

O dinheiro e a cousa serão apprebendidos e 
depositados, afim de serem entregues a quem 
! ôr de direito. 

Paragr•tpho unico. Incorrerá na mesma 
pena aquelle que fór surprellen,Hdo na posse 
de clla v e alterada ou fal~ificada, ou de ins
trumento, proprio para abrir ou trancar 
f'echadUl'a, de que não justifique o de:;tino 
legitimo e actual. . 

Si este facto succecler á noite, a pri~ão serã 
:por dous a seis mezes. 

Art. 407. Receber, s:1m previamente asse· 
gura.r-se de sua proveniencia legitima, em 
pagamento, penhot•_ ou pat·a guardar, cousa. 
que, por sua qualidade o~< pela. condição da 
pessoa que a offereceu, ou pelo preço pedido 
ou aéceito, pa.recer p;·oveniente de crimo: 
· Pena-mui ta de 50$ a 150$, além de pr isão 
com trabalho por 20 a 60 dias, si o con-

traventor estiver nas condições indicadas no 
artigo nnt(•ccdentc • 

. Para.grapbo uuico. Em todo o caso, o in<ll· 
cmdo fil'ará bentu t1a pena, si provat· a pro· 
nlliencía Jegiti1u1 do dinheiro ou da cousa. 

CAPITULO li 

CONTRAVENÇÕES CONCERNENTES As CASAS DE 
E~PRESTniO SOlll~E P.E:NHOR 

Art . 408. Estabelecer ca.sa de em:prestimo 
sobre penhor ~em autorização legal ou, tendo 
obtido esta, nao observar as prescripções <ta 
lc 1 e dos r(•gulamentos i cerca das operações 
de ta.l commcrcio: -
. Pena- multa do 500$ a. 1:500$, Sllm pre
JUlZO das outras em qu o incorrer. 

~~ reincidencitt, será aunexada a pena. 1le 
pr;sao com trabalho por- dous a seis mezes. 

CAPITULO lil 

CO)DI ERC!O ll..LICI1'0 DE CIIA YES, E AB.!R.TUR;~ 
lLl..IClTA. D)l n;clr.\DIJRAS 

Art. 409. Vender ou confiar gazua a quem 
quer que seja, o~ fabricar chave de qualquer 
e~pec1c sobre formas de cêra., ou de outro 
typll ou modelo, para. quem não fôr proprie
turio do logar ou objecto a que ella sedes· 
tina.r, ou seu representante conhecido como 
tal: 

Pena. - pri&i.o com trabalho por um a tres 
mezes. 

Art. 410. Abrir fechadura a pedido de 
alguem, sem préviamente assegurar-se de 
que trata com o proprietario do lagar ou 
objecto que se quer abrir, ou com o legitimo 
rcp ;·esenta.nte àelle: 

Pena-prisão com trabalho :por 10 a. 30 
dias. 

Ll:V.RO Il:.I 

Disposições ftnaea 

Art. 4ll. Haverá lagar a. acção penal: 
§ l. • Por queixa da parte offendida, ou de. 

quem tiver o tlireito de representai-a. 
§ 2.• Por denuncia. do ministerio publico, 

em todos 05 crimes e contravenções. 
Exceptuam-se: 
L 0 :; c!'i!lles de damno, salvo realizando-se 

pt·isão em flagrante, ou sendo o damno pra· 
ticado em cousns de uso ou domínio da. União, 
de Estado ou de Municipio . 

li. Os crimes de dmamação a injuria, não 
sendo praticados contra empregado publico 
em acto do exercício de suas fnncções. 
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ao pudor e ra.pto, s1lvo si a olfendida fõr mi· 
I!I. Os crimes de víolencia carnal, o1fensas I N. 129 A- 1899 

seravel e p~dir a intervençiio do ministerio Rcrla~çiío final do pl"ajeclo n. 129, deste 
publico, St fôr asylada em algum estabeleci- aano, 'J.<W autm·i,, o Pode1· Executi1Jo a 
mento de caridade, ou si o cl'ime fôr com-· a.lúnw· a.< s·,bras rlos immolleis adquü·idos 
mettido com abuso do patrio p:tder, ou ela pnra mdhoramen~os da Estradn de Ferro 
autortd:1de rle tutor, curadO!' ou preceptor. Cen tral do B.-a~il en!1"e 03 ~staçifes Cenll"a& 

IV. Os crimes mencionados nos arts. 162, e S. Díogo, e pm· c·mta do pro•lucto dessa 
170, 171, 299, 333 (1" parte), tl 334, alieaa ç•7o adq•.<i>·ir o.< prerlios r<ece>sarios 

§ 3. 6 E;,;-offici-1, quanJo a denunci~t nü.o p va J·eali:;açüo tot <l d<:_ plitno approva~o 
tiver &ido dada no prazo da ~ei. pelo rlecreto n. 2 .98o, de 9 de mata 

Art. 412. A fiança nã.o a~rá concedi•la nos de 1898· 
crimes, !!Ujo max.imo da pena fôr de qnatro 
anuos de prisão com trabalho. 

Art. 413. Em~uanto não tiver entrado em 
inteira. execução o systema penitenciaria de· 
cretado c este Codigo, a P'm~ de pris5o com 
trabalho será cumprida nos estabelecimentos 
penitenciarias existentes. E nos Jogares ondn 
os não houver sera ella convertida 'em pt·isão 
simples, com augmento da 6" parte do tempo. 

Paragrapho unico. Em f<~lta rle colonias 
pena.es, a conver;,ã.o da pena sarâ para prisão 
com trabalho, com desconto da 4" parte ; 
o~servada. a regra do artigo, nos logares onde 
nao houver estabelecimento penitenciaria. 

Art. 414. Este codigo entrara &m vigor, 
em todo o territorio do Brazil, tres mezes 
depois de publicado pelo Di·(ri~ O(ficiab da 
Republica . 

Art. 415. Fica.m revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das Commissões, em 4 de setembro de 
rsgg __ F. Tolertti11o.- E, .ilfalta.- Arthw· 
Peixoto. 

N. 103 D :- 1899 

Redacçito final do prajecto n, :!03, O, deste 
artno, qne autoriza o Gove"ltO a •tbril· os 
c1"editos necessarios pvra a concll'são d:J 
lazareto defini,tivo de Tamanda rr!,no listado 
de Pernambuco. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.• Fica. o Governo autorizado a abrir 
os creditas necessarios :para a cone! usão do 
lazareto definitivo de Tamandarê, no Estado 
de Pernambuco. 

Pa.ragrapho unico. Esta autorü;ação é 
considerada !)ermanente ató · a inauguracão 
completa do mesmo lazareto. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 4 de setembro de 
1899.-F. ToZentilta.- E. Malta:.-Arthur 
Peixoto. 

O Co;:;.gresso Nacional decreta : 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado 

a alienar as sobra,; do.> immoveis adquiridos 
par''· melborarnenttJS d~t. Estrada de Ferro 
Çentr.tl da Brazil entre a,s estaçtíes Central e 
S. Dí11go o, por conta dl' pt·od.ucto dessa. 
alien ·~ilo, adqtlirir o~ p~eriíos necessarios 
par a ro>a.l ização tob! do plano a pprovado 
pelo decreto n. 2.985, de 9 de maio de 1898. 

Art. 2. • R..wogam·se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 4 de setembro de 
1899.- F. TolMiiHo.- E. Malta.- Arthur 
Peixoto. 

Foram apresênta.da.s, na sessão de 4 de se
tembro, ao pJ·ojecto n. 133, de 1899, ftxando 
a· desp~za. do Ministerio da Viaçã.o, as se
guintes 

Ao n. 5, do art. 1•-Supprima-se & verba 
<le l. 000: OOOS destio ada ao recen~eamento de 
l90U, porque as circumstancias do Th!'souro 
não permittem tal despeza, perfeitamente 
adiavel. 

E' exacto que a Comtituíção da. Republica. 
Cal!a na revisão do recenseamento da popula· 
çã.o do paiz, mas não é menos exacto tambem 
que o estatuto fundamental de Z4 de fevereiro 
estabelece outras disposições que não teem sido 
executadas por motivos ditos superiores. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
Affon~o Costa. 

Supprima-se o art. S•- por inconstitu
cional (2" parte do n. 1, do art. 48 da Con
stituição). 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
Pattla Ramo~. 

Supprima-se o art. 7• - por inconstitucio· 
nal e ferir as disposições do Regimento da. 
Camara., -

Sala das sessões, 4 de setembro de 18~9.
,Paula Ramos, 
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Ao art . 1•, n. 2- Au:dlio> à ~gricul
tura. 

Conserve·se a verba proposla pelo Governo 
para pagamento da ajuda. de custo aos em
pregados de Fazenda . 'I' isto tratar-se de t res 
engenhos sit uados em tres E.~~dos, I :800$000. 

Sala das sessões, 4 de setembro rle 1899.
Patda Ramo$ , 

Ao_a.1·t . 1°, n. 2 - Agasalho e transporte 
de immigra.n tes. 

Em vez de 241:335$, diga-se : - 24:3:895$, 
sendo 2:400$ para vencimentos do interprete 
e 2:160$ para um amanuense, visto faltar 
eompetencia ao Poder Executi vo para su ppri· 
mir empregos (ll. 25, do art . 34 da Coosti
t i tu içã.o) e ;, Commissão de Or('amento para 
fazel-o em projectos orçamenta.rios (para.gra
pho unico do art. 133 do Regimeuto). 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1809.
P Hda. Ramos. 

Ao art. 1", n. 5 - Estati~tica. 
Pessoal ela Directoria.-Conserve·s~ a ta

bella da proposta do Governo, 76:620$-Re
gistro Civ il-Mantenha-se a verba para paga.
mento de cinco :\UXilia:res G:OOOS. vis to !'altar 
competencin. ;\. Commissüo de Orçamento para 
supprimir emprego (pal'agr a.pho u n ic'.l do 
a rt. 133 do Regimento). 

Sala das sessões , 4 de setembro de 1899.
P aula Ram-:s. 

Ao n . 5- Directoria de Estatístico. . 
Consigne-se a quantia de 1 :500~ para. ven

cimentos de um continuo addido a Secretaria 
de Estado, por acto do Gov~>.rno , de 2 de ja
n eiro de 1B97, e mais t arde nomeado para 
igual cargo na Repar t ição de Est;~.tistica por 
acto de 20 do mesmo mez, por contar, nessa. 
época., como continuo tla extiactf\ Inspectoriá 
ue TerJ'O.S e Colonização, mais de lO !\QQI)S àe 
serviço com direito :1 aposentadoria. 

Sala das sessões, 4 de s ·3tembro de 1899. -
Fonseca Portella . 

Accrescente-se onde convier: 
Art. -Fica o Governo autorizado a con· 

tractar ta. conduccão de malas do Correio e 
aluguf.is de predios tanto para. esta repar· 
tição, como para. a dos t elegraphos, ate o pe· 
r iodo maximo de tres o.nnos, dividindo a 
quota anouat 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
Padua Rezem/e . 

A9 art. 1°, ri. 6, diga-se: 

com as linhn!'> 1le cor!·eio entre San~a Rita do 
Rio Claro e Ventania ; eutre a ctda·!e uo Fru· 
ctul c Areias e entre a rnl!sma ciJaoe do Fru· 
ctal, Estado de ~limu; , e Barretos, Estado de 
S. P<\ulo, 1.125:00~00. 

Vencimentos de agentes, aj ndantes e the
soureiros no t erritorio da Republica, ele
vados a 1:440$ os vencimentos do agente da 
cidade de Passos, a 840$ os do agente da 
cidade de S. Pedro d e li berabinha e consi· 
gnada. a verba. de 600$ para. as agencias de 
S:mta ltita. do Rio Claro, Areias e Barretos, 
1.601 :440$000 . 

Sala da' scssõe.;;, 4 de setembro de \899. 
Rodolpho F~ixi!o. -Padua Re:erode . 

Accrescen te-se onrlo convier: 
Fie& pertencendo ao Estado do Ceará o 

açude •lo Quixadá., compl•cllen• lenúo as obrn.s 
e o material existente;;, obrigr.nrlo·SB o Go
verno do mesmo ID;ta•lo n. ci•ncluir a cou
st rucção do rescrvatorio e a executar os tro.
balhos necessarios pal'a a ir rigação da zon:-. 
adjacente. 

Sn.Ja das sessões, 4 de setembro de I 899.
F1·ancisco de Sà.- Pedí·O Bo,·g~s .- Thoma: 
Acci?ly.- Frede-rico BJrges.- Joao Lopes .
Jo~d A~c~ino . 

Supprima·se a primeira. pr.l'te do § 17 do 
art. 7' . 

Accresccnte-se a.o art . 7°- Os empregados 
da. Administraç.'í.o do Distr iclo Federal e ES· 
tado elo Rio d<l Janeiro, que forem dispensados 
por força desta lei, serão aproveitados nos 
legares creados n:t Sub-Direc toria e nas ou
tras administra~ões . 

Os empregados com mais de 10 annos de . 
setviço, que fica<'em.fór-.l. do quadro dopes· 
soa.l, con tinuarão como addidos . 

Fica o Governo autoriza.c!o a abrir na. vi· 
gencia do presente exercício os creditos ne· 
cessarios para o pagamento dos empregados 
q ue ficarem addidos . · 

S~la. de.s sessõ~s. 4 de setembro de 1899.-
0scar Godoy. - Timotheo du; Costa . 

Ao art. 1", n . 14- Inspecção GP.ral das 
Obras Publicas. 

Substitn&·se na consignr~ção para us obras 
novas do Xerem. as pa.lavro.s : engenheiro· 
chere- -pelas seguintes : - engenheiro chefe 
dedivisão. · 

Sala r1as sessões, 4 d e s~tembro de 1899,
Caloge;·,ts. 

Conducção _de malas, por contracto, no j Ao art.l•, n. 14- ins pecçãoGera.l das Obras 
territorio da Republica, inciusi"e a despeza P ublicas. 
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Accrl'.scente-se á vet•ba da. 2• divisão (cana
lizaeões longínquas) a. quantia de •.. para. o 
:pes; oa.l seguinte: 

Um feitor geral de encanamentos 
(dia ria 8$) ............. . 

Oito soldadores, rebnttldores 
(diaria 8$) .... .......... . 

2:920$000 

11:680$000 

14:600$000 

Elimina.ndo-~e igual consignação no p~ssoal 
ila via-permanente da Estrada. de Ferro do 
Rio do Ouro e substitui·io o titulo desta ru· 
brica. pela segu!nte: 

Via-permnnr.nte e cons3rV;\ção da. picada 
tlos encanamentos. 

Sala. das sessões, 4 dJ s etembro de 1899. 
Calogeras . 

A' rubrica- Su.bvenção ás eompa.nhiasde 
navegação a vapor : 

Rebocagem da.~ barras do Sergipe24:000$0fJO. 
Mantendo·&:! a proposta !lo Governo. 
Sala. da.,; sessõas, 4 de Siltembro dJ 1899.

Rocl?·igue.~ Dor i L -GeminÍMIC B1•a;il. - Felis· 
úe/l'i f',·eirc. · 

Onde convh~r:-Na Administração dos COr· 
rei os de S. P3.ulo, 

Fica mantido o logar de ajudante de por
teiro. 

Elevo-se de tres a quatro o numero de fie is 
de tbesoureiro. . · 

Ele'l'e-sa de !5 a 20 o numero de serv,1ntes . 
Sala 1!a~ sessões, 4 tle setembr·o de 1899. 

Eueno dtJ A n:l?·ada. -Gale,ro C.1nalhal.- Cos· 
t u. Jtmi()T. - Francisco Glirerio.- Casemiro da 
Rocha .-Oti-oCira JJ,-aga. - Elias Fttusto. 

Correios: 
Propomos que seja elevado a 000.$ o venci· 

mcnto do agente de Araguay, ponto final 1la 
Estl'3da. Mogya.aa . 

Sa.b das s~ss!Jes. 4 de ·setembro de 1B99. 
- Lamat'tinc. - Padua R :!:tCrtde. - Rodolpi!o 
Paixao. 

Adquira-se a verba ,destinada. ao Observa
tor io Astronomico, para ser incluida. no Orça
mento da. Mar inha. onde o serviço su]lpor
taré. um~ economia d~ 29:000$000. 

Sala das sessões, 4. de setembro de 1809.
Augt;sto & vero . 

Rubrica 15 : - Esh•arla. de Ferro do Rio 
do Ouro. 

Pessoal : - E!ll vez do que está leia·se ; • 
Um director ........ ·... ... .. . . • • 6:00J$000 
Um guarde.-livros contador..... 4:800$000 
U:n almoxarife-thesoureiro.... . 4:200$000 
Dous e5cripturarios a. 3:600$... 7:200${)00 
Diaria de 6$ ao director. • • . • . • • 2: 190$000 

24:390$000 
Sala das sessões, 4 de setembro de 1B99. -

Tt~oares ele Lyr.1. 

A' rubrica 20' - Obras fll<.icraes nos Es
tados: 

Consigne-se a verba de 17S:620$ para as 
obras do porto de Natal. 

Sala das ssssões, 4 de S!ltembro de lSW.
Augusto &vero.-Tav.~res de Lyr<1,.-Etoy de 
Souza. 

Ao art. 7•, §li: 
Redija.·so no p~ssoal da. Directoria Geral, 

em vez de um porteiro-um porteiro da Dire· 
ctoria. Geral. 

No a lmoxarifado, em v~z de doue pratican
tes, diga.-se-Dous fieis, feitas nas verbas as 
alterações corzoespondeo.tes. 

Sala das sessl:ie3, 4 de setembro de 1800. 
r.alogeras. 

A' rubrica. n. 5 - Dírectoria. Geral de Es· 
tatistica. - Mantenba-se, sem alteração, o 
pessoal proposto na. tabella. r-elo Governo. 

Sala das s~ões. 4 de setembro de 1899. -
Timotheo d..L Costa . - Josri blv.rtinho. -
XaDier da Sil1leil·a. - Os~ar Godoy . - Ro
dolpho A~reu. 

Ao· n. 15: -Estrada. de Ferro Rio do Ouro 
- Escriplorio Centra l-Conservem-se os dous 
escri pturarios. 

S<tl& das sessões, 4 de setembro de 1889.
Huedi ~ dcr Sà,-Augusto Severo ~ 

Rubrica 15:-Estrada de Ferro Rio do Ouro. 
Pe.;;soa.l:-Em vez do que esta leia-se: - o 

pessoal proposto na tabe!la. do Governo. 
Sala das se&sões, 4 de setembro de 1899. 

Timotheo da Costa.-Jose .Murti,!ho.-Xallier 
da. Si~veim .-Oscar Godoy. -Rodolpho Abreu. 

Ao art. 1", n. 13: - Estrada de Ferro 
Central. 

Acarescente-se:-·E' augmentadade !00:000$ 
a dotação da. 5• divisão para oestabelecimento 
de uma officina. de injecção de dormentes, 
levada e~ta. verba á conh de capital. · 

Sala das sessões, 4 de seter11bro de 1899.
Calogeru.s. 
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lO i J,NNAES DA CAMA RA 

- ----------------
O 8 1.•4 Pr-e~ i l!~c~a:te--Teur.ln dn . .-!o a. 

horil , designo p:1ra :t m:tn h5. " ;wguintc ord.l 'll 
do dia: 

jecto n . GO A. de 1897, ([Ue autoriza o Go· 
~-erno a r~ levar as r!ivi>l,\s contra.h idas com 
o Tltcsouro Federal pdo coronel Pedro Nunt!s 

. . 
9 

. , Ba.pt.iskc Ferreira Tam,.rin•.lo, morto a 4 de 
1~ p~rte , <t te as - hoe::t> ou an.e:> : marçÓ d~ 1807 no combate de Canuuo; . 
Vota.ção 1!•1s se;mntt'S mn.t.erias : Soorunõn. partG, as 2 lw· :1 ~ ou antes : 
Das emenrbs do Scn(ldo ''0 p;•ojccto 11. 14 C, 

1 

C " tt c d ., , d i•cas-=ão do projecto 
c1e 189!), dn. Cam••ra dos Deputado~. que f1~a m) .o::~-~00 a ,:ç nr1~ a Receita Ger:ll da 
a.s_ força~ 11c _terra pa ra o exerctclO de l l!ilO ~~- "bi·~ ~ pa.c· 0 u~x~rciclo de 1900, com o 
(dlSCUSS~O UUJ(;:;); • _ep., ! ::&• b •ea •s om~nda.s offe;·ecidas em 

Do projecto n. 142, ãe 1899, au torizando o parecer oO L ~ vo "' 

P oder· Executi vo <1 nbrir- ao Ministerio ria 23 d!SCUS~ão . 
j ust!ça e Ncgo,··ios Interiores o <'-l'údito de Lev:lllta.-se a sessão 'ás 5 hor~s da ta.1•de. · 
27:00üi\, ~upnlcmen i:tr :\ r~bric;~ 37- Cor po 
de Bombeiros:.....do nl't. 2" da !.;,i n . 500, de 
31 de dezembT\l de 1898 (2• rlis-~ -,~~iio) ; 

Do 'llroj~to n . i 06 A, t1r; 18\ifi, rcstat..e!e-
cendo - a· Al fan,!eg-:t de ? oPto A!eg-re. no Es
ta.i.lo de Rio Gt•:tnde <lr1 Sul, suppr·imida )JOt' 
decreto n. Z. tm . <le 31 cte cL•z<ombl'o d cJ 18\.17, 
e t\Ut.1riza o Pod:JP Execu ti vo :1 nb:•i r, pn.!·a. 
es5e fim,os necessar i"s creditos ( 1• rliscussil.o) ; 

Do projectc n . 1:10, de 1 8 ~ '9, autori7.anrlo o 
Goveruo n. couce•ler u,m anno de licenç;1, 
com o •·especti v o ordena•.lo, ao l • oíftciaL 11a. 
Ado::inistl·ação tks Correios de Pernambuc,J 

88' SESSÃO E~{ 5 !>E SETEMB:tQ DE 1899 

Presi<leYI.cia:dos Srs. Va:; de M-Ilo (PreSidente) 
Julio de ,)fdlo (?·• YicP.-p>·esülente). U,·bm;o 
SMHD.> (1° Vice-pre3 id~n.te) , l'm·los de N~
!>MS (t • Sec•·ettrio) e Yt~ d ,, niello (Pt•est• 
dcnt~) · 

Jo~ino Barroso d.e :'>Iello (discltõsão unica) ; Ao meio-dia procede-se á chamada, r. qual 
1• discussã~ c1.o proj •cto n. ll 5 A, de 1899, respcnde:n os Srs . Vaz de Mello, Carlos de 

determinando q1;e a ce le ição IJal'cl. Deput11.dos e NovaE\3, Hereli;i cb S<'t. Angel o> Neto, Euge· 
para a renov:·.ção do t el'ço c'o SPna•lo ~e.io. nio Tourinho, Albuquerqu e Sel'•;.io, En~a.s 
effectuada no ul timo dorniago de dfzembt>o, ~Ia!'tin9, Theütonio de Brito, Lu Jz Domm
(lo anno da ultima s6s5ão ele: c<:dct legisla- gues, Vivairos, Guerlelha Mourão, Eduardo 
tura do Congresso Nac'onr..l , com parecer· e de B~rrêdo ,Cuoha. ~lartins, Anizío de Abreu, 

· emendas du, Comrnis..'<il,o à e Coostituiçiio, Le- Torres Portug<~. l, F ea.nc(sco Sã., Frederico 
g tslaçâo e J us tiça ; Borges, Augusto Severo, Appolonio _Zenay-

3'- discu~o do projccto n . 135, d~ 1899, rJes, Ermirio Coutinho , Teb;~iea de Sa., !ier
autcriU~nrlo o Podet• i!:xe3utivo a ab-rir a.o cu la no Bandeira.. Ba.rboS:l. Lima, C~rnello da. 
J\Ii oisterio das Relações Exterior~ o cred ito Fo~seca, Rocha Cava.Lca.r.te, Manoel Caetano, 
de 50:000$ ao cambio d~ 27, supplemen.tar á Joã<> Da.:lt:ts Filho, Paranho~ Montenegro, 
r ubr ica. 4" do 0\rt. 12. tia l ·3i n . ÜÜ'), de 31 do 'flmot heo (l.a Custa, lbUl 13 1r roso, Belisa.rio 
dezembro de IS93; tie So~JZ.a., Fonseca Po1'lella, Nilo Peçn.nha, 

2" d isc1lssão do projecto n. 140, 1899, de- Leonci Lol'cti , Bo.l'rcs Frélnco J unior, Campo-
clarando extensiva aos primeiros officir.es de. tina, João Luiz, Gon~<.> lYes Ram os, Antero 

... armada, reformados compul~-:>riamente, a Botelho, Alfredo Pinto, Leonel Filho, Fer
cootar àe 31 de out ubro de 1894, as vauta- re ira Pires, Rodolpho Abreu , Manoel F ul· 
gens do art . 6• do decreto n. 193 A, de 30 de gencio, Lindolpho Caetano, E<luardo Pimeu
jaueiro de 1890; tel, Olegario Maciel, Rodo1pho Paixão, Padua 

2' discussão do projecto n . 141, de 1899, Rezende, Galeão Carvalllal, casamiro da 
· autorizando o Govet·no a· mandar indemniza.r Rocha, Elias Fausto, Cincinato Braga, Fran· 

o capitão-tenente Rodolpho Lopes da Cruz cisco Glicerio, Luiz Ado1pho, Xavier do 
de todas as vantagens pecunhrias ele que t i- Valle, Aleucar Guimarães, Brazilío da Luz, 

. ver sino privado por força. do :processo a. que Lauro Müllet', Paula Ramos. Francisco To-
:i.'Elsponrlet!; lentinu, Pedro Ferreira, Marçal Escobar, 

2' discussão do -proj~cto n. 137, de 1890, D!oo-o Fot'tuna, Apparrcw Marie nFe, Riva
ao.torizanco o Poder .Executivo a conceder ao 1!a~a Corrêa P into da Roeha e Vespasi:tno 
patrão-mór !lo Arsena.t 1le Maril,ha !la C!1Pi· i de Albuquerque . 

: ~1 Fedara1 ,Rnymundo Xou a t ode C:J.rvaLho, • " ,. 
.os venciment os iubt·entes ao posto Je 1• te- Ab,e-se a se.sao. . . 
ne!lte da. arma-da. cem a grr.duaç.ão de ()api- Daixa.m de compa:-ecer com causa par ttcl· 
tão-ten ente : pada. os Sr5. Silva Marlz, Carlos 1\la.r ceflmo, 

Discu>sã.o · unica da projecto n. 13ê, de Pedro Chermont, Matta. Bac~l!ar, Rodrtg n es 
1899, r elath•o ií. emenda do Senado a.o pro- Ferna.mles, Elia! Martins, Francisco Gul.'gcl, 
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José Peregr·ino, João Vieira, Pereira rlG Lyra, 
Mat·tins Junim·. A•·aujo Góes, Olympio Cam
pos, Jayme Villas RJas, Seothr.t, Frt\llcis~o 
Sodré , Marcolino Moura, Jnronymo Mon· 
teiro, Torquato Moreirt'l, P;,relr<t do~ S<mtos, 
Ernesto Brazilio, Ca.n·alho Monrã.o, Monteiro 
d<3 Barros, ll•Je íons~ Al vim, J;tcob d~. Paixão, 
Henrique Vaz, Fraocisco Veig:~, Alvr..l'o Ho· 
t el lto, T lleotcnio de Mr.gn l bã~s, Ma~ta ~ia· 
cbado, Nogueir;L Junior, Utmartine, Mm•ej :·a 
da Silva, Luiz Flacquer, Alvares Rubiã.o, Do· 
mingues ·de Castro, Dino Bw!no, Gustavo 
Godoy, Adolpbo Gordo, Lucas de Barros, Al
fredo Ellis. Pau!iuo Carlos, Arthur Uierle· 
richsen, Rollolpuo i'rlirantla, llermen~gi!do de 
Mor aes, Lwpoldo J<ll'dim, Ca.r~c~iolo , ~1r. llo 
Rego, Leoncio Corrêa, Plinio Ca.s<\do, Pos;,i
donio da. Cunha., Aureliano Barbosa, Py 
Crespo, Cassiano do Nascimento e Azevedo 
Slldre. 

E sem causa os Srs. Henrique Vat'adarcs, 
Marcos de Ar:wjo, João de Siqueira, Ar tl.lm• 
P eixoto, At·roxellas Galvão, F~lisuello Freir t!, 
Aristides de Queiroz; Leovigildo Filg-ueiras, 
Rodr igues Lima, Eduardo Ramos, Dionysio 
Cerqueirn, Pinheiro Junior, Oscar Go·l0y, Sá 
Freire , Alves de Brito, Deor:leciano ([ ,~ Sonz:~. , 
Almeida Gomes, José BoniH>cio, Arthur Tor· 
res, Bueno de Andrada., Casario de Freitas e 
Campos Cartier. 

E' lida e sem deba.te appro"a.Ja. a n.cta da. 
sessão antecedente . 

Tem porém rl u vidas sobre si pód.e referir· se 
ao proj<':cto e ás erneodas, ou si, p9IO facto 
·"o projec to estar em I" discns>ão, só se poder 
referi1· ao rro.iecto, não discutindo de modo 
algmn as emeudas . 

E' e;to o esclarecimento que deseja se lhe 
pr~ste, porq~e, si, co!llo entende, pódf! refe,
rir·se ao proJecto e as emendas, contmnara 
com a pa.la.vm; no caso contrario, reservar
~e· ha para fallar na 2' dis!!ussã.o do projecto, 
deixando de fazel·o na pl'imeit·a. 

O Sn . PREsmENTE-:Uma vez qu'3 as eme:1· 
tia;: consbm do impresso, o nobre Deputa.tlo 
pót1 e estender as suas considerações ã.q u(lllas 
emendas. 

0 SR. FONSECA PORTELLA - Então, conti · 
nuarei com a palavra. 

O Sr. F ou seca Portelia ( conti
nuawto) não se pt·opõe a comba.ter o projecto 
do illustre Deputado pelo Rio de Janeiro, 
adiando de 3 para o fim 8e dezembro as elei· 
ções fecier•les; não vem combater tambem a 
emenda referente ao Estado de Minas; quer, 
porém, C deixar bem evidente que a que se 
refere ao Estado do Rio é inconstitucional e 
ioiqua. 

Por essa emenda, pretende-se tirar um 
Deputar.o dos que devem ser eleitos pelo 
!• districto, para ser Este eleito pelo 4•, sob 
pretexto de que neste districto se acha a. 
nova capital. 

Ora, pelo art. 28, § 2•, da Constituição, que 
PRIMEIRA PARTE DA ORDE:\I DO DB. l<!etermin:t qne o numero de representantes 

de cada Estado seja proporcional á sua popu-
0 Sr. J.>l"et;;ident;e - Kão havendo lar:ã:~; isto e, um Deput~'.IO .para. setenta mil 

numero para se proceder a votacão d::u; ma· habtw"lt:tes, o actua.l prtmetr.? ~lstrtcto, que 
terias lndíca.das na ordem do uia, passa.·se á conta, conforme os dados estat~t1cos fed.eraes 
materia em discussão. · e dos Estac\~s, uma J20pul~çao su perwr a 

E' a.nnunciada a 1• dis~ussão do projecto 
n. 115 A, de 1899, determinando qu~ a.·elei· 
çãiJ para Deputados e ]):\!'a a renovação do 
terço do Seoado sej1- e.ll't!ctuada no ultimo 
domingo de dezembro do anno da u ltima 
sessão de cada legista tura do Congresso Na.· 
cional, com pa.racer e emendas da Com missão 
de Constituição, Legislação e Justiça.. 

280 .000 habJt;mtes, uao pode dar menos de 
quatro Deputados. 

Transferir, port:\nto, um Deputado deste 
disiricto para o quarto, cuja população é 
muito menor, é incontestavelmente inconsti
tucional. 

Si a Commissão de Constituição, Legislação . 
e Justiça quer r ealizar o pensamento dtt lei; 
que manda ,i untar ao districto da capital dós · 
Estados as fraccões rtos outros, então , o re· 

O Sr. Fonseca Pol"tella-Peço medio seria transCerir para o quarto um · 
a palavra. Deputado do 3• onde existe tal fracção. 

Terminando, diz o orador que n~ssa. emenda 
O Sr. Presidente~ Tem a palavra vê apenas um iritere~se de partido, ma.g um 

o nobre Deputado. . interessa que fer& de frente a Constituição e 

O §1". Fon.,e~a Port.eHa tem 
algumas consideraçõc3 a fazer sobre (I pro· 
jecto ora. em discussão, e hem assim. sobre as 
emendas qne ao me3mo projecto foram offare
cidas pela Commissão de Constitu ição, Legis
hçiio e Justiça.. 

C~mar~ V, Y 

I be é cou tra.rio . . 
' . 

O Sr.R.ivadavia C orrê a diz que, 
relator d o parecer em deba.te,corre ·lhe o dever 
de produzir a.·sua nefes!t, dever a que a.liâ.s 
se poderia furtar si se quizesse repor ta.e. á.s 
primeiras palavras que o illustre orador que 

H 
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o prece1leu na tt·ibuna proferiu em contrapo
si~·ão a:J a.lllrm;l,çGe~ estabelecidas no parecer 
da Cornmis~ii.·.J. 

Dissns. Ex. quenão vinha comlnter o 
Pl'oje~to do nobre D:·putado pelo 2' districto 
do E~tado do Rio de Janeiro, nem tão pouco 
impugnar a emenda que. propõe a murlanoa 
tlo l' districto eleitoral do Est<ido d'-' Mítw.s 
p;lra o 8', porque essa modificação que a 
Commissão introduzia era perfeitam~nto legal 
e justa. 

Ora, o caso do Rio ó posítivantente o caso 
de Minas Geraes, onde a tra<:licional C<<pital, 
que era Ouro Pr~to,deíxou de o ser,para p"Js· 
sar a sede da governo do Estado para a 
nova cU:tde de Bello Horisonte; o que igual
mente se deu no Estado do Rio, tornando-se 
Petropolis a. sna capital. 

Por cons<:!g-uinte,impunha-sc á Commi~;ã.o o 
dever de, ~cccit·\lldo a primeil·a. emenda, em 
relação a Minas, acceitar a segun<ia,refcreute 
ao Rio, porque onde ha a mesm<1 razão rhve 
haver a mesma disposição. 

A lei eleitoral, de qu,J a Cornrn issão não 
se nfilstou quanuo elaborou p:l.recer sobre 
o pro.)ecto do Sr. Nito Peçanha, determina 

. no art. 36 que, quando o num em do Depu
ta.dos de um Estado não ftir di vi si vel por tres, 

São sueces~ivamente sem r! e bate encerradas, 
em 2" discussão, os nr~,;. 1·• e 2" do projecto 
n. !41, de 1809, autorizando o Governo a. 
mandar indemnizar o capítíilHonente Ro· 
dolpho Lapes da Crm de ~odas as vantagens 
pecuoi<wias de que tiver sido privado pol' 
f) rça do processo a que respondeu, ficando a 
votação adia.da. 

E' sem debate encerrado, em 2• discussão, 
o ar tigo unico do projecto n. 137, de 1899, au
torizando u Poder Executivo a conceder a.o 
patrli.o nvir do Arsenal de Marinha da Ca· 
pital Federal RaymunrJo Nonato de Carvalllü 
oa vencimentos inhnent~s ao posto de t' te
nente da armarla com a graduação de capitão
tenente, ficando a votação adiada. 

E' ~nmuncia.du a. discussão unica. do pro
jecto n. 1:36, ria 189[1, z·elativo á. emenda do 
Senado ao projecto n. 60 A, de 1897, que au
tot'ÍZ<l o Governo a relevar as clivtda.s con
trahídas com o Thesout•o Feder-al pelo coronel 
P•"tlro Nunes Baptista Ferreira Tamarindo, 
morto a 4 de março (\e lRn no combate de 
Canudos. 

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

a fracç;io competirá. ao dish·icto da capitd. O Sr. Pres;dent.e- Não havendo 
Si Petropolis é hr·Je a ca.piül do Estado, aindt~ numero legal para. se pl'oc:.1der :í.s vo
rleve-se-lhe applicar a disposição d~ lei elci· tações, vae-se pas~a.r á. 2' pi!.rte da ordem do 
tora!, a que se ref ;riu, em que peze aos dia. (Pausa) 
nobres Deputados qu~ calorosament•3 o a par· 
teiam. .,:--.,\SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO D1A 

Acreditem SS. EEx. que no espirito . da \l 
Commissão não preJominou pQ.ixão partida- E' annunciada a continuaç-ão da 2• dis
ria, o tanto não prevaleceu a idéa de razer cussão do projecto n. 110, ne 189V, orçando 
uma quest~o de llOlitica loca.!, que si os no· n. Receita Geral da. Republica., para o exer
bres De:pntndo!l quizerem apresentar emenda, cicio de 1900, com o parecer sobre as emen
DO .sentiilo rio reg-ularizar o que ss. EEx. das o:trerecidns em 2" üiscnssiio. 
acolmam de irre;;•~lar, a Commissiío se mani· 
testará com to,la. justiça e não terá duvida 
em a.cceital·a. (.'lf,tih bem, muita bem.) 

~ingnem mais pedin~ o a palavra, é encer
rada a discus~ã.o e a.diad,t a votação. 

E' annuncíad:t a. :l' dis~ussão do projecto 
n. 135, r!e 1899, autorizando o Poder Exe
cutivo e. abrir ao Minísterio uns Relações 
Exteriores o crerlito de 50:000$, i-O cambio 
de 27, supplementar á rnbric:-t 4" do art. 12 
da lei n. 560, <le 31 de dezembro de 1898. 

O s.-. Augusto Se,·e.-o-Pe<:-0 a 
pala vr,l . 

O §r. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Augusto Seve•·o-Sr.Pre· 
sirlet,te, sou obriga.<lo a oceupar agora a at
tencão 1\a C<Jsl, em tratfln~o-~e da discus~ão 
da. Receita Geral da nepuhlica; não porque " 
ve.nha trazer impugnação ao trabalho do H
ltrslr>1dtl Deputado pelo Pará, o meu collega o 

Ninguem pe·lindo a palavPa, é encerrada a Sr. Jnnocencio S·'Tzedello, que mais um::. vez 
. discus;ão e adiada. a votação. demonstrou a Camara. e ao paio sua nsta 

E' sem d<)bate encerrarlc, em 2' discussão, competencía. e prorunrlo3 conhecimentiJs em 
o artigo unico elo proJecto n. 140, de 1899, ma teria financeira. :'\ão tives>e eu, Sr. Pre· 
decla.l'a.nrlo extensivos aos primeiros officil'oes sidente, as~ígnado vencido o pa.1•ecer sobl'e as 
da armada reform~dos compul~oriamente, a emendas apre>entn.das a este projecto por di· 
contar de 31 de outubro de 1894. as vanta· \-versos membros da Cama.ra, e certamente não 
{<ens do art. 6" do decreto n. 193 A, ae :30 estaria agot·a roubando a preciosa a.ttenção 
de janeiro de !890, fiC<Indo adiada. o. votação. dos meus colleg;\s. 
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Tendo·o feito, porém, por diveJ•genci,;s no No projecto, porêm, Sr . Presidente, não só 
modo de encarar a conveniencla e vantr.gens se autoriz;t a prorogaçào, como maiores favo
na approvação e rejeição de diversas dessas res são concedidos ao aotua.l contractan te, fa
emendas, sou obrig:Ldo a vir esclarecer os vores que resaltam claramente da. disposição 
motivos do meu pi'oce\limento e dar as ra· contida no art. 9". 
zões que me forçaram a. discordar do parecer. Diz-se qu~ a prorogação serã. a troco de 

O meu voto, Sr . Presidente. refere-se ;~ conseguir o Gcverno elevar. no mio! mo, a. 
duas partes perfeitamente distinctl\s. Uma é 1.307:000$ os 807:000$000 de beneficios que os 
quasi que uma. questão de pr10cipios. contractantes sito obrigados a pagar. 

Diveroas emendas fvram apresentadas no :Mas, pelo cont~acto de 31 de dezembro de 
trabalho da Comm!ssão de Orçamento, ou, .1896, que começeu a vigor<~r em 1897. vê-se 
melhor, ao projecto da Receita Geral mod ifi- que esses contr-a.ctantes são obrigados a pagar 
cando as tari(as. l .f:OO:OOO$ por anno, o que prova. que o que 

Parece, não só a mim, mns a diversos houve Coi uma r'educção do beneficio. 
membros da commissão, que não puderam o SR.. SEnzEDBLLO CoRR};A - Não. senhor: 
por ssu numero constituir a. maioria, que, não são eximidos; 0 nobre Deputa1o não é 
uma vez creada pela Camara. dos D8pulados capaz Lle pro\·ar isso. 
uma commissão permanente de taritils, <t 
ella competia o estudo de todas as medidas. O Stc AtGt:sTo S~n:a.o - Vou provai-o. 
referentes ao assumpto. De accordo com esse E' verdade que, na execução daquella clau
modo de vet•, disse no meu voto: sula., tem siolo sophismado continuamente o 

pagamento de 800:000$ devido; aosEstados. e 
de tal modo qne sómcnte um Estado dos 
vinte dn Rcpubtic~ a tê hoje tMt co:tseguido 
receber os magros 39:000.'S, entrando os sete· 
centos e bn tos contos para o cofre da socie
dade. 

« Vencido tambem sobre toJa.s as emenda3 
que modific1m a tarilt~ ~duaneil'a, não por 
estar em desaccordo com as metl idas propos
tas em todas ellas, mas p )r jnlga.r que, uma 
vez que a C<tmara. creou um(\ commissíi.o 
permanente de tarifas, só a c~ta cabe tratar 
do assumpto.» 

Nii.o querendo entrar, como nã.o pretendo 
fazer, no e'turlo tlos documentos fornecidos 

Explicada essa pequena divergencia., que pela proprh\ Comp:\uhía de Loterias, nos
nem divergencia é, porque foi levantada a quaes ~e verificam os seus largos e extraor
preliminar ne.;se sentido. pelo illustre presi· dinarios lucl'os, pelos quaes o Go\·erno recebe 
dente da Commissão. preliminar de q1,1e deve uma quantia relativamente iusignificante, de 
tomar couheeimento a camar,\.a.ntes de >otar beneficios, muito inferior áquella que recebia 
as emendas ao projecto, <>-Xplicado esse ponto, pelos coritractos anteriores; não querendo 
passo ao outro que constitue 0 meu voto tambem entrar no estudo dos despachos me
vencido ; refere-se elle aos arts . s• e go do gaes dados pelo fisçal das lot erias, concedendo 
Orçamento da Receita. a. esta o monopolio exclusivo das mesmas em 

Por esses artigos, Sr. Presidente, se au- detrimento dos cofres publicas . •. 
toriza., pelo primeiro, o Poder Executivo, a o Sa. Lurz ADOLPHO- O Ministro não vê 
prorogar o contra.cto das loterias t\Jderaes. isso. 
Parece~-me, estudando depois~ questão, que, 8 o '.I' · • 
tendo stdo pensamento do Coogr·t;s•o, muitas O Sa. AUGUSTO &VERO- .mls.ro era o 
vezes manifestado, tres ou quatro vezes, si Sr. Bernardino àe Ca:npos. 
não me engano, re:luzir tanto quanto po;;- O Sa. Lurz .\ooLPFio-Devem ter sido actos 
sivel o prazo d~ssa.s loterias, partl. tornar o muito corr2ctos . E o Ministro actual o que 
mais depressa possivel effectiva a clausula 7" tem feito 'I 
do mesmo contracto, que declara ex ti neto o o sn. AuGusro SEVERo- Assoberbado com 
jogo das loterias findo o prazo, pareceu-me assumptos que mais urgentemente reclamam 
que não era interpretar bem o pens.tmento sua attenção, ell~ ainda nã:o pôde applicar
do Congresso, que é ao mesmo tempo, pó- se, certamente, ao estudo desta questão. 
de·se dizer, o pensamento do Brazil inteiro, 
autorizar a prorog-ação desse contracto. O Sa . Lu1z ADOLP!IO -Tem estado pre-

Foi elle assignado em janeiro de 1397 e occupado com a questão de Matto Grosso. 
ainda uma vez o Cong.resgo restringiu o prazo O SR. AuGUSTo SE>El'.o-Essa. não tem sido 
de 1908 para 1902, com a preoccupa.ção de fa· descura!la por S. Ex.; mas, não se trata 
zer acabar o mt\iS depressa. poasivQl o prazo agora. de Matto Grosso . 
desse contra.cto. . O contractante das loteri"s· tem o privi-

E' verdade que para chegar a. esse resultado legio de · fazer quatro extmcções semanaes, 
seconcaderam novos !a.vorcs com o fim exclu- pagaurlo 2 •f. em voz de 4 •f, que pagam as 
sívo de acabar quanto antes a iustituição estadoaes, sobre o capital das mesmas, po
mantida pelo contracto . dendo nos outros dias âa. semana, de accordo 
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tom o eontracto, fa.zer e:rtracções de loterias 
estadoaes, pagando, 'POrém, 4 • f. como estas. 

Pois bem, o :fiscal permittiu que o contra
ctante fizesse nos outros dous dias ext1•acções 
de loteri~s estadones pagnndo não 4-•1., mas 
2 •;. , o que im])Orta em um prejuizo de ce1'Ca. 
de 200:000$ para o Thesouro. 

rantias para a companhia, do que as já. con· 
signadas em leis. 

Por estn.s, em dous annos apenas, os lucros 
líquidos da. compa.uhia for:;,m superiores a 
a. 6.000:000$, quando o capi.t.al era de200:000$ 
(dinheiro) . 

0 SR. LUIZ ADOLPHO - Isto é grave . 
0 SR. AUGUSTO S!;;VER.O - 0 negocio ê tão 

bom que no ultimo relatorio a propria com
pa nbia decle.rou ter feito um. bom negocio. 

Foi por isso que eu ·tlisse no meu parecer: 

c:Com a approvação da emenila a oue me re· 
ftro, e mantido o actual contra.ctG áe loterias 
federaes, que jnra ser optimo para os con
tractantes n&o precisa. tias vantagens que sã.o 
concedidas nos artigos cuja suppressão é pro
IJOSt:l. ; sendo· quo o Tllesou ro arreca.da.ra só 
dos lmposoos de 2 e 4 "to quantia auperior a 
2.000:000$, si fôr elle cumprido em todas as 
suas clausul:~s, principalmente a 4•, revogada 
por simples ·despacho do.flscal, com gumde 
prejuízo pe.ra os corres publicas e contre. lei 
expressa.• 

Nio se podendo e::r.tinsruir ns loterias, por
que ha contracto. cujas· clausulas teem sido 
cumpridas pela parte , embora o Governo não 
as tenha cumprido, por intermedio de seu 
11scal. •• 

O Sa.. SERZED!lLLO CORRÊA - E 8.8 outras, 
u estadones ~ · 

0 Sa. AUGUSTO SEVERO - As estadoaes 
concorrem com lleneficios maiores que as fe
d&raes, porquanto as ferleraes, tendo o bene
ficio de 807:000!, como diz o parecer, pagam 
2•/o sobra o capital da~ loteria!. 
. Os SRS. SERZKDELLO CoR.RtA. E OUTR08 dii.o 
apartes. 

O SR. AUGUSTO SEVERO-Posso ga.ra.ntir á 
Camara., sem receio de contestação, que, si 
fosse cumr.ido exacta.mente o contracto de 
ja.neiro de 1897, pelo qua.l o legislativo ma
nifestou elaro o seu pensamento do reduzir, 
q!l&nto po118ivel, o prazo para tunceiona
mento das loterias, de maneira a extinguir 
o mais rapidamente possivel o jogo, a verba 

. do imposto seria, niio de 1.000:000$, como 
· está ~amputada ll~ receita, mas de quantia 
. supenor a. 2..000:000$00(). . 
~ - Ora, é melhor . que se cumpra. o contra.eto 

·• _ctual que dá. a.o Tbesouro 2.000:000$, do 
que se fazerem alterações que traze.lll o pro
posito da prorogação. do mesmo. 

Realmente, Sr. Presidente, esto facto de 
. promessas de quantias pa.ra. beneficiar certas 

. · Instituições, pl iacipalmente de caridade e in
. · strucçio, dá. uma certa. côr dourada á .medída. 

. que nio e. si não 1\. &:ODI!ignação de mais ga· 

Penso que já disse bastante para. justificar 
o meu voto em separado, esperando ~ue seja. 
o pensamento da. Cama.ra., sinão manter o 
proposito que vem trazendo o Legislativo 
da Repubiica, desde muitos annos, de restrin· 
gir o prazo de tal concessão, que, sendo pri
mitin.mente muito grande, foi depois re· 
stringido para 1908, e pelo contracto actual 
para 1902. 

Ora, prestes a expirar o prazo do contracto, 
nã.o me parece rozoavel consentir em uma. 
nova pt•orogação, vinuo jã. em vesperas de 
terminar um jogo que não 1em sido possível 
dei:rar de m~nter ~o..r ~a ver co~tractG!' an
teriore~ . c1.1Ja resc1sao 1mportarta em mde· 
mnizações avulta1lissima.s. 

E' esta certamente a razão, pela qual o 
congresso se tom abstido de anuullar a. ~
scisãa. 

O SR. FREDERICO RoRGEs-Havendo muitas 
instituições de beneftooncia. de utilidade incon · 
testavel, mantid~ por esse meio, V. Ex. 
que assim se manifesta, deve apre!'!entar uma. 
outra. causa em substituição deste auxilio. 

O Sa. SER.~EDELLO CoRR.ÊA.- Concordo com 
isto; !ll1I.S faça-se ;:; mesma cousa para as lote
rias estadoaes; augmente-se o triplo .pa.ra as 
tederaes e para as estadoaes . 

O Sa. Auousro SEVERO- Sr. Presidente, 
continúo, ja agora, acudindo aos diversos 
apartes com que me honrou o illustre repre· 
sentante do Ceará. 

As innovações diversas do contracto de 
loterias teem importai! o em mera. reducção de 
beneficios a esssas instituições a. que S. Ex. se 
rerere, de tal modo que, pelo contracto· ante
rior, ellas ~ram obrigadas a pagar cerca de 
2.900:000$ ao Thesouro. os qua·es estão boje 
reduzidos à. 807:000$000. . 

Na.quella época eram extrabidas duas lote
rias por semana e hoje são extrahidas seis, 
reduzindo·se, entretanto, o bene6cio que t inha. 
o Tbesouro, de 2.goo:OOO$ a..80'1:000$000 t 

Isto de nenhum modo córresponde ao pen
samento ta.ntas vezes manifestado em vota· 
çõe.s por este Congresso • 

Nem se diga. Sr. ·Presidente, que, pela. 
manutenção da.s disposições qu~ regem actual
mente a materia, ellas não continuam com 
vantagens e muitas sobre as outras loterias, 
que, entretanto, pagam, além do ban~>fielo aos 
Estados, 4 •r. deimposto aoThesouro Federal, 
quando extrabidas aqui. 

E' verdade que ellas dio uns tantos CQntos 
de réis (ô07 :000$) para serem distrilluidos l>Dr 
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instituições de c~~oridade e de ensino; mas, em papeis referentes a esses assumptos que não 
compensaçllo,em lagar de plgarem 4 •;. sobre· podem ficar adstrictos à Com missão de Orça
seu cnpita.l, como pagam todas as outra3, mcnto . 
pagnm sômente 2 •J.. E estou de a.ccordo, Sr. Presidente, com 

Or(t, os 807:000$000, sendo quantia infe;·ior a preliminar levantada pelo nobre Deputado 
a~s 2 "/u sobre o c.a.p_ital, segue-se que ello.s porq'!.e, do contrario, pão !l9 justificaria ~ 
&tn~a teem grandl5stmas vantagens sobre as creaça.o daqueUa commtssão, commissão que 
ma.1s. _ tem membros de vsstissima competencia., 

O SR. FREDERICO BoRGES - E os serviços ent re os quaes tl.ífura o nobre Deputado por 
q ue ella presta não hão de ser compensados~ S. Paulo o Sr. Ehas Fausto, que tantos e tão 

O SR. A UGUSTO SEvE:ao - A companhia. protl.cuos traba.lh~ tem apresentado sobr~ · 
confessa, nos seus balanços._ que em _ dous f:~~mptos fina.ncetros no Congresso Brazl· 
anuos teve um lucro llqu1do superior a Ass' ·1m pot"s Sr p ""d te d d t -6 000-000$000 • , • re~. en , esço a. r1-

_ _ - - · buna. convencido de que ju11tifiquei o meu 
q S~: FREDB:RIC!J BoR~ES -: Uma compa- voto em separado quanto ao jogo das Iote

nbta na.o _se or~m~ umca.mente para J?re· rias federaes, e esperando que a Camara ap· 
sta.r servtços, ~to e, para prestar· sernços provará. nio só a emenda. do ·nobre Depu
sem remuneraçao alguma. tado pela Bahia. Sr. Eugenio Tourinho comO 

O SR. AuGusTo SEVF.&c - Tantos são os tambem a p reliminar Jeva.ntada. pelo' digno 
favorell que lhe foram concedidos, que ella, presidente da Commi;são d.e Orçamento. 
com o capital de 200:000$ (diaheiro) apenas, Tenho dito. (.'ll'ito bem; muito bem.} 
em dous annos verificou um lucro liquido de 
6 .000:000$000. 

Não se podendo presentemente r escindir 
este contracto, porque, sendo tão vantajoso, 
a rescisão daria Jogar a. uma forte inde
mnlzação, a.cceitei a emenda. dos nobres Depu
tados; que propõem o statu quo, durante o 
resto de tempo, afim de que no termo destes 
quatro annos se veja extincto este jogo. 

Sr _ Presidente, ainda ha pouco disse que 
toi pens&mento do Congresso sempr& reduzir 
o prazo, de tal modo que, tendo se em 13 de 
janeirode 1896, lavrado um contracto, pelo 
qual se concedia um pr ivilegio de loterias até 
o anno de 1908 no dia I de janeiro do anno 
seguinte foi innovado esse contracto, re
duzindo o prazo atA 1902. 

E' verda.de que, para se conseguir da. parte 
do contraeta,nte esta diminuição de tampo, 
o Congresso a.utorizini um certó numero de 
favores. . 
· Net~tos condições, não comprehendo que se 

autorize agora. uma proroga.ção. 
Niio quero me alongar nesse terreno, mesmo 

porque o que eu tinha a dizer já disse. 
Retiro-me da tribuna, Sr. Presidente, sem 

en trar, como declarei a V.Ex., no estudo do 
Orçamento da Receita, trabalho do meu hon
rado collega, o Sr. Deputado pelo Po.rá, que 
tive o prazer de o.ssignar, porque estou de 
pleno a.ccordo com s. Ex. em todos os outros 
pontos, a que me referi, 

Quanto às tarifas, t :1mbem não posso alon· 
gar-me, porque j á bont~m o honrado presi
dente da. Commis.são de Orçamento, o St<. Depu
tado Lauro Müller, levantou a preliminar 
que tem· de ser vote.da. pela. . Cama.ra., pas
saildo, como é natural e justo, p ara a Com
Jiússão de TIU'ifas, commissão creada. pela. Ca
mara com o caracter de permanente, todos .os 

Comp!lrecam mal• os Srs. Urbano Santos, 
Julio do3 Mello, Silverio Nery, Amorim Fi· 
gueira, Augusto Montenegro, Serzedello Cor· 
rêa, Pedro l:lorge:;, Tomaz Accioly, lldefonso 
Lima, José Avelino, João Lopes, Marinho de 
Anrlrade, Helv@cio Monte, Tavares de Lyra., 
Eloy de Souza, Coelho Lisboa, Trindade, José 
Mariano, Affonso Costa, Herculano B11ndeira, 
Coelho Ciatrs, Malo.quias Gonçe.lve.s, Moreira. 
Alves, Juvencio de Aguiar, Pedro Pernam
buco, Euclides Malta , Geminlaoo Brazil, Ro
drigues Daria, Neiva, Castro Rebello, Milton, 
Tosta, Pa ula Guimarães, Vergne de Abreu, 
Amphilophio, Adalberto Guimarães, Tolen· 
tino dos Santos, Galdino Loreto, José Mur .. 
tinho, Xavier da Silveira, Irineti Ma.chado, 
Alcindo Gllanabal'8 , Augusto de Vaseoncellos, 
Er!co Coelho, Siiv'a castro, JuUo Santos, 
Agostinho Vi.lal, Bernardes Dias, Urbano 
Marcondes, Pa.ul10o de Souza Junior, Rangel 
Pestana, Mayrink, calogerss, Oeta.viano de 
Brito,La.mounierGodofredo,AntonioZacharia.S, 
Augusto Clementino, Cupertino de Siqueira; 
T~Jles de Menezes, Oliveira. Braga , Costa. Ju~ 
Dior, Edmundo da Fomeca, ovidío Abrantes, 
Alves de Castro, La.meoba Lins ,Guillon, Fran
cisco Alencastro e Victorino Monteiro. 

O Sr.. Presidente - C'.-ontiulia a. 
2• disanssão do projeato n. 110, de 1899, or- . 
çan.d? a Receita. Ger&l da Republica para o ex
er~;cto de 1900, com o parecer sobre as emen 
dus o.t.rerecidas em 2' discussão. · 

Tem a pàlavra o Sr. Barbosa Lima. 

.. o Sr. D_arbosa.Lima recorda que 
Ja. U!lla. :vez dt~ que, assim como não rega. 
tear1a o seu apo10 .e seu applanso á.a medidas 
e providencias adoptadas pelo aclual ché!e do 
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Estado, no sentido de uma melhor crieotnção istiea de nm regimen de responsahilidades, 
republicana relativa a triste sit11ação apü,; a quer dizer -de um regimen r!!publicano. 
qua.J. S. Ex.. subiu ao Governo; assim tambem - Esta convencido de ~ue, ~i o nos>O balu.nço 
não se excus;·,ri, não se julga com o direito d'l definitivo, ''et·ha por• vet·ha, esti \'esse !JUI;li · 
o fazel', de deixar dito com a sua ft'i1ne:~ ma.;: cado, z:ão só o Congresso se veria habi 1tado 
sincera respoitSabilirJMc, qua€s os pontos em a influir para melhorar a situação finan
que se enconit'a em divergencia com S.Ex. cJira. sem a decretação de novos impostos, 

D;.>; modo que hoje lhe cabe repetir que n como ainda a pUlJlira(;ão honesta ()leal desses 
~;ua collaboração nestli. Ca~a, no exercício do documentos reagiria sobre os agentes do 
mandato que lbe foi conferido, está muito credito universal e contribuiria poderosa
longe c.e ser uma att:tude de rtppla.u~Gs ou de mente para melhoria da uos~a situação in· 
silendo acommoda ticio. ter nacional. 

Por varí~\S Yezeslarnentou que a Camnra Appella paraa illustre Commissão de Or-
hou:ve~sede ~e p-ronunci~r acerca. de o.s;umpto çamento no sentido de desentel'rar a sua in
de tamanha impot•tancía quanto é o elo Pl'O· dic.>çiio, para que, ao menos, a nov(l. legisla
jecto actual, quanto são to·it1s que entendem tura encont1·e p~·eparado o caminho que a 
com a confecção de orçamentos da Republica, leve à construcção de um regim<m orçamen
Eem ~e achar devi lameuõe habilitarla. com o ta rio mais rle c;ccordo com o !la Constituição de 
conjuncto de \lowmentus que o p,1der Exe- 2-l rle f(:,·ereiro, 
cutivo, dentro r lo prazo f't~tnl. tem u !levet· Entrando no estudo ,\a emen1la rehüi va a 
iuilludh·el d0 sul<mctter á nos; !:I BJlrccin~ão: cuntracto das loterias,faz o oJ';tdor o lü:;Lorico 
ex.tt-anha. portanto, que ~~ inicie a di.<~u~~ã.o de uma sua em:·oda apresentada ao Congresso 
do Orçamento da J~,·ceit:t sctn que ~e teúha. Constituinte. 
destribuido a Ce.mara nem o relntot'io do lnt";Jlizmente a emenda approvada em pri
honrado Mini.tro dt\ Fazenda, nem do Tri- meira discus,ão foi rejeitada. na st>gunda, 
l.Junal de Conta~. sob o runJamento de Eer ussumpto <la com-

Não ;~c~lltua este caso ror azedume, po1· petencia da legislatm•a m·dinaria. E ja que 
má vontade. mas porque a C:tm,tm niio JXldia se ll.l.'gumenta com os motivos historicos, ue· 
prescindir rle.ste:; elementos, absulutam<mte yeria e. Camara anroveitar·~e deste para 
indispeusa-vei.s. E sini•o, vcjnmos. O projtcío de.·retar em lei orclinaria. a medid11. contida 
em deb, te cogita. d!l crcação rle novos ün- na: ernelHla que se refere. 
posto3 ou sejam >'Ob a fó1·ma rl<l ext8mão de Além desses aspeetos da questão, h~ um 
taxações anteriores, a nov~s fontes ou st>jam outro para 0 qual chama a attenção de seus 
sob a fórma de aggr:vra(,oão de taxas ;á exis· collegas. 
tentes. 

Pergunta-se: antes, da C;1mara ~abcr qual Tem o Governo Federal competencia p'lra 
o l'esultado dos impàstos lançados no nnno obrigar as autoridades estaduaesa considera
passado, qual o resultado desta ar-reca rem como lcttra mol'ta o artigo da. Consti
dação, lhe é licito, porventura. aggravar tuição regional qu3 aboliu. as loterias~ 
estes impcstos e lançar novos tributos ? Quem Pôde o Governo, pilr essa fórma, revcgar 
nos gar::.nto que, eompuls~d~s essas esta- uma disposição da Constituição estadual? 
tisticas e apr~ciados t;Sses elem ,ntos, nós não Ao orador parece que ao Governo fallece 
nos encontraremos na situação mais favora- competencia para tanto. Assim, ao pode:r 
vel aos interes~es gera~s de não carecer de local que queira fuzer respeitada a Consti
novos impostos ? Crô que o assumpto é digno tuição regional, esta disposição orçamentaria 
de attenção, m rmente, agora que, pela pri- é, além de itumor,,r, inexequivel. 
meira. vez; o Orçamento da. Receita, por uma Antes de terminar Vl\e referir-se a uma. 
inversão susceptível de critica., é discutido <menda que apresentou e que foi considet·ada 
antes dos orcameutos da despeza. publica. prejudicada. pelo i Ilustre relator do orça-

Lembra que ne. Commissão de Orçamento menta. 
dorme o somno do esquecimento uma indica- Visava a emenda IJÔr um paradeiro a :pra
cão do orador que visava chamar a·attenção tica de aetos que lhe parecem pouco razoa
da digna Commis~ãopara. a necessidade de não v eis_ 
mai8 adiar uma providencia que se contém Refer~·se às relayões existentes. entre o 
de um medo insophi>mavel, em um dos dis- Tbesouro e estabelecimentos banca.nos. 
positivos da Constituição de 24 de !cve1·eiro. · Dizia na. emenU.a que na v';encia da. lei 
Era a apresentação dos balanços i!os exerci- orçamenta.ria-ato que o Congresso votasse 
cios financeiros, depois de d;,vida.mente ex- lei especial neste sentido, ficavam prohibidos 
aminados pelo Tribunal de Contas ll rna.is os os chamado~-pa.gamentos por eneontro de 
documentos justificativos das clespezas ahi contas-feitos por estabelecimentos bancarias 
relacionadas, afim de que o Congresso exer- em divida para com o erario publico, não 
ce~se a sua prerogativa maxima, caracter- podendo f'ste, portanto, receber daqu.elles, em 
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pagamento de dividas, predios e embarcu
çües. 

E~ses pag:'lmentos não t~assam de ar•·anjos, 
permitln·se-1. e a expressito . · 

A fazenda nociOI111l (, les;,da. u uas vezes : 
primriro, Jl')r<[ue r.iio e paga. em espccic e 
estes bancos tanto t"em dinheiro, que •listl·i
buem dividendos ; segundo, porque t>~tns pro· 
prie tades, rasssndo para. o d ominio cla Uniã.o, 
acarretam des~zns in.iustitlca.vej,.:, quaes a 
de adaptaç-ão de um edilicío d~tinado a uma 
fabrica em ar:ena.l de ga.ern, quando o legis
lad<r suprrimo fiO orcamento a verla U.e 
obras e m~lhr·ramentos pul>licos. 

Ja qne·o Go:verno, em virtude de contra
elos existentes, não pódc e.ffectnar a cohrnn~n. 
lla r1ivi<la activa. p!!r;<. diminuir (tS dilllc•t!· 
dades em que se vê, ao menos n~o augmcnte 
cSSiL'l difficu lJad ·s acceítamlo, p;"·r preçc·s in 
limos. fabricas c n;tv!o.s. 

O o·ratlor pa.;s;t a ref:.!riN;e aodifca~so pro
nunci:ulo pelo nob!·e Deputado por S. P<\Ul0 , 
o Sr. Ga!,;ão Cat•va!hal, e diz que, si o Sr. 
Presidente da !{e pu h! ica ~e està a fa~tantlo d•' 
programma cconomiro dn f'CU Minbh'<') th\ 
Fazenda, o orador só o IJÓtlc appla11•lir por 
este aus])lcioso facto. 

O orador é dos que acreditam na cxbten· 
cia de industrias nacíconae5. Nãn po:de que o 
Thesouro ns ampare dit·ectamente. mas não 
púde deixar ole clamai' pal'a que ~e lh\1S não 
negue a protecção dev\da, indispensn vi![ e 
na tm·aJ. Para b to não é vreciso que SI.! 
creem tarifas de nggreS>ão; mas e n .• ces
suio faz~r t3rifas de defesa. 

Estende-se o oradm• em cülhiderações sobre 
as industrias em geral, mostrando que n~o é 
possivt'l affit'mar <i priol'i que nã.o temos in
dustrías nacionacs. Ao contr.a•ío. Referc-so 
acs impostos de consumo, craados inconsti
tucionalmente, porque são verdadeiros im· 
post<Js de industrias e profissões,· c. termina. 
nffirm•:ndo 11ue basta n exec1.1ção tic!, patr.o
tica, honesta e energica d<\ Constituição de 
24 <le fevereiro, pam manter na. Republica 
Br,tzileira. um regimen economico e ftnan· 
ceiro estavel e prospero. (Mui to berr.. Apoia· 
dos. O orador d muitn cump1·imentado .) 

Fica a discussli.o adiada pela. horn. 

Passa-se á hora destinada ao expediente . 

O Sr. t • Seeretaa·io procede iL lei
tura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Ministerlo da J ust iça e Ne~ocios Inte

J'iores. de 2 do corrente, en vu.ndo a so
guinte 

Srs. roem bros do Congresso Nacional-Con· 
soante o pensam~ntoque tive ensejo de mani
rcsta1' ao iniciu,rdes os trabalhoõ :egislativos 
da actual sessão, no que respeita á justiç!~ 
local no Districto Federal. cabe-me hoje olfe
recer á vo~a a.precincii.o as idéa.s oonstnntes 
da exposio;ã.o junta, que me apresentou o Mi
nistro da Justiç:l e Negocies in teriores. 

1\lerecern, a meu ;er, a attenção dQs po~ · · 
deres publicos as r::clamaçêes que se teem 
levantado contra a actua l organização judi· 
ci~ria, convindo que se provejam de remed io 
p1·o:npb e eHicaz OB inconvenientes ,já reco· 
nh·~cidos. 

Com as medidas sug-g.:ridas n<t ex posicão 
junia, acreJito que nouito lucra.rií.o a organi
za<-íi•3 dt\ jn~Liç,l feder,tlno Districto Fcdet>al 
c as p'lrtes que perante ella. litigam, 

G<lpital Fedel'al, 2 de setembro de 18119. 
.ll. J·erJ'ao de C~t'm1iOS Saltes.- A' Commissão 
Especial, incumbid<\ dtL retimna. da justiça do 
Districto Federal. 

Do \lini;;tcrio dtt ~rarinh;t,de 2 do corrente, 
satisfazendo a r~quisi~ão de;,ta Camara, no 
otnrio n. 12õ, <le i do mez lindo .-A qnem 
feó'- a r<:l]uísi•;ão. (A' Commissiio de Ma.rinha. 
O GUGI'l'ôL). 

O SI'. Panlino de Sonza Ju
uioJ.· refere-se a um trecho de um discut'$0 
do Sr. Rodolpho Paixão, publicado no .Diario 
elo Congresso do dia ; esse trecho diz respeito 
ao orador, faz-lhe immerecida.s censuras. 

E' o seguinte : «O illustc•e Deputado pelo 
Rio de .Janeiro que, a.ssim me parece, pouca. 
ou nenhuma. importan_cia ha;ia l igado ao mo· 
clesto trab.llho tle seu:> co! legas, pediu-ine, de
pois de tudo conclui<lo, ;ista dos papeis, a 
qual lhe concedi, com gentileza.,. merecenJo o 
meu a.eto a :1 pprova<,~io completa dos meus 
amigos, Deputados pelo Ce?.rá. e Sa.nb Catba· 
rina, Dr~. Frederico Borges o Paula Ramos. 
Couservou-cs S. E:s:. em seu poller cerca de 
oi to mezes, durao te os · quaes a Commissiío 
âguardou pacientemente o voto em sepa· 
radoque ora discutt>., ponto por pont011. Faz 
ver como são injustas as arguições contidas 
nas palavras cita.dus e conclue dizendo que, 
qut\lldo fossem justificadas, o illustre Deputado 
por Mim.s, á. vista de precedentes e de factos 
a que se refere, não tinha o direito de di· 
rigil-as ao oratlor. 

O Sr. Luiz -~dolpho-St•. Presiden
te, pedi a pa.la. vm para ler ú. Casa. os tclegram
mas, daudo noticia thts perseguiçlies movidas 
yelos partida.rios do Sr . Ministro da Fazenda, 
no Estado de Ma.tto-Grosso , contra os mero· 
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bros do partido republicano, chefiado naquelle 
Estado pelo Senador Generoso Poncc. · 

Esses telegrammas revelam a serie de per
seguições, de Yiolencia~. de attentados, que o 
Sr. Ministro da Fazenda tem per·mittido que 
dia.riameilte se consumem, naquelle Esta, lo, 
contra aquelles que a.lli não se presta.m aos 
manejos de S. Ex. 

O Sr. Ministro da Fazenda precisa anni· 
q uilar os seus ad versarias, e ate não per
mitte que esse·partido t~nh;t jornaes, pois os 
adeptos de S. Ex. em M· ,tto·Grosw, aprovel
tando·se da ausencia do chefe do partido re
publicano, in,, ndern a, officina, retiram a 
typogra.phia e della se apoderam, impedindo 
a publicação do unico jornal d<t opposição que 
havia. 

0 SR. TniO'I'UEO DA. COSTA-OS interessados 
que processem os autores. 

O SR. LUiz ADOLPHo-Os hcmcns de elovarl.a 
posição so~ial, os cheres influentes do p:Lrtido 
republicano são arrastados pelas rUflS da 
cidade, em um quadrado de força faderal.jun· 
ta.mente com o e)L·pre;idente, segundo rev.1· 
lam os telegr<lmmas quevoumandaJ.';J. V.Ex., 
afim de que sejam pu'olícados no jorn:l.l da 
Casa, e fique consignade> nos .·Li>~acs o rno(lo 
por que o Sr. Presidente d~J. Republíc<> está 
cumprindo os seus deveres constitucíonn. r~s. 

O Sa. LAURO Mm.LE!l- V. Ex, pediJ tam
bem a. publicação do teleg·ramma que recebeu 
o Sr. Presidente da Republica? 

0 SR. LUIZ ADOLPHO- Peço a. publicação 
dos telegramma.s dos meus amigos que reve· 
Iam as víolencias praticadas pelo Governo 
Federal, V. Ex. pedirá a publicação dos tele· 
graromas que convenham ao Sr. J\1inistro da 
Fazenda. 

Estou aqui defendendo os direitos dos meus 
correligionarios que são os de todos aquelles 
que vinm em uma nação livre, aos quae.:; a 
constituição garante plenamente o d ireito d~ 
vida e de pr·opriedade. 

O SR. TmoTHEO DA COSTA. -Processem o 
Dr. Joaquim Murtinho. 

O SR. LurzAnoLPHo-VV. EE:xs_ de(ende
rão o Sr. Ministro da Fazenda, o elog!arão 
quando acharem opportuno ; mas, eu ten ho o 
direito de manifestar aqui, desta tribum, as 
minhas opiniões, e de dizer sobre a adminis
tração do Sr. Presidente da Republic'' o que 
jiilgar de justiça, segundo a minha cou
sciencia. 

quem está açulando este movimento contra 
um partido que S. Ex. j<i. venceu pela torça 
m:Lterial. 

S. E:.:. o que quer é o extermínio dos ad
veJ·sar·ioi'. não quer dar treguns, e n<·MsSal'ÍO 
que alli fi !]ue do todo o ponto anniquillado o 
partiJu que não pe!lsa. C•JnlO S. E.~. 

0 SR. LA.URO MULLEn.-Entrebnto, O unico 
que morreu toi do pa.rtído de S. Ex! 

O SR. Lnz AooLPHo-:\Ias, si S. Ex. tem 
conseguido anníquillar todos os pcderes con
stitui:!OB do E;tado, e o Pocier Judiciario na1il. 
vale. si um juiz du direito ~ co~gi•lo a pedir 
ma demissão, si os poderes munícipaes sito 
taml.Jem anniquillaclos, si o Poder Executivo 
í'oi feito por S Ex. que, como membro do 
Governo Federal, não podia ab>olutamcnte 
imruiscuir-se na politica do Esbdo, sendo isto 
um attcn ta. lo cl~ro ao regimeo federa ti v o, 
como é '1 ue os nobres Deputado; .-eem aqui 
estr'anll:ll' que esteja defendendo os meus cor· 
religionarie>,;, e a.ccusa.ndo os rcsponsavei8 
pelas viol~nci~s que allí se t~em praticado, 
que >io os Sr•. Pr2sío!ente da Repu!Jlíca e o 
Sr. ~lioístro da. Fazenda~ ! 

E' o :;r. ~!inistro da Fazen,la que passu.v<~ 
telegra.mmas ani:nando a revolta contra os 
poc!eres con~tituidus do Estado. açulando os 
seus arnigo~ C•)ntra. :1s autorb1alles lego>es; e o 
M1nist!'o da. Fazend.n que mantem todo o mo· 
vimeuto revulncionario de Matto Grosso e 
quem eotà pet'srguindo, no Es~arlo, ãquelles 
que não rezam pela ;;ua cartilha. 

Poderão os nobres Deputados contestar es
tas verdarles ? 

Si o fizer,,m, teoho o direito de pedir-lhes 
o fundameato em que se baseam para assim 
proeeder. 

Não; VV. Er:x. não ma tolherão o direito 
de :.preciat•, desta tribuna, o Governo do Sr. 
Presidente da Republica, nos acontecimentos 
que se estão dan'lo em Cuyabã. 

Sr. Presidente, o partido do Sr. Ministro 
da Fazendn., não contente com o ter empol
gado o poder p:~los processos os mais irregu· 
hre:; e criminosos, o partido d0 S, Ex. quer 
fica r senhor do Estado, e pa1•a isto, tenta ex-
terminar os seus adversarios. . 

Mas, como se pódedar o anniquilamento do 
partido 'I 

Mandando dcterrninado individuo acomet
ter o chef.~ do partido ad 1•erso n~t occasião em 
que ''ste se dirigia pam a su,t residcncia; e 
quando um g1•upo de populares lyncha o ag
greosor, ímme(l\atamente todas as pessoas in

O SR,TL'>I:OTHEO DA CosTA-Mas, não accuse fluenteSílo pal'tido adversosãopresasemetti· 
o_}f.inistro da Fazenda por estes desmandos. d••s em um quadr,ldo, e obrigadas a assim 

O SR. Lu!lr; ADDLl'!IO-E' o J'iiinistro rla Fa· percorrer as ruas da cidade. 
zenda quem açula os seus pa.rtidarios no Es· Onde viu o Sr. Ministro da Fazenda ex.em
ta.d:o, foi S. E:.:. quem os açulou nessa sedição j plo igual, quer nos ominosos tempos da mo
contra. os poderes constituídos do Estado e mu·chia, .qner na época em qu~ luotavamos 
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naquelle Estado, impedindo que o it•ruão de tivesse tomado quando o Sr. Prudente de 
s. Ex. soffresse as violencias que lh~ queria. Moraes mandou recolher presos aos llavios 
impor o geneJ•al Antonio Maria coelho, pren· de guerra e incommuuicavei$ os seus coUeg11s 
dllndo·o, como fez em um na.vio de g•1erra, e quo não estavam envolvidos no assassinato 
tornando-o incomm•mica.vel por mais de do mar!lcbal Bittencourt. 
trinta dias 1 O Sa. Lu11. ADOLruo-Não so trata. disto. 

O SR. Josi: MARIA:.o-No tempo do &mto (Trocam-se muitos <~rAiros crpo.rte$, S?am ful' te• 
Varão estive iucommuni<l:lvel sessenta dias maHta os tymzm>~os.) 
em um navio de guerra. o SI{. Lu1z AIJOLI'Ho-VV. EEx. querem 

O SR. Lu1z AooLPHO-.\ h ! S1• . Presidente, que me pronuncie sobre um facto j u lgado •. 
tudo isto roi esquecido, e lwje os amigos tle (Trocam-se a umc:rosos c -cc:hemeatcs apartes. 
S. Ex. são justamente aquelles que persegui- So:;.m os t ympaHOs.) · ' 
ra.m o seu irmão t;&:quella época. o SR. LUIZ' ADOLPrto-Eu não estou dis· 

Na'-!uelic tempo, o regime11 não estava de- cutíndo a licença nem o e.ttente.do de 5 de 
finiLivarúente estab~lecido, o que de certo novembro, estou aqui cumprindo out~o 
ffiL)dO a.ttenuavaaquellas violeocias, mas hoje, dever. 
sob o regimen d;~. Constitu,ção, prati~are:n·se 
os actos que se estão pr<tticando em Matto O SR. TUIOTHEO DA. COSTA- Mas, não cum• 
Grosso, nii.o se commenLa., sr Presidente. pfiu então quando seus collegas foram presos, 

Estava reservado ao Governo do :sr. Cam· ficou ca la.do, e agora reclama. porque seus 
pos Salles c ao s r. )111rtinho 1tar a este paiz correligiona!'ios foram preso~?. (Trocam- se 
o espectaculo dll suh:st~tuír um governo regu· muitos outros apartes.) 
la.r patos p1·ocessos que SS. Ell:x. cwprega.- O SR. Lurz AooLPHO-Sl'. P residente, V. 
rn.m; primeiro :~çubndo l1andos armados con· Ex. e;;tâ vendo a enorme celeuma aue se le· 
tra uma assembléa e coutra um povo inerme, vaata aqui qul odu qualquer protesta. contra. 
e segundo, servindo-se da íurçct C<Jderal para os actos do Governo. (Ap:wtes) E' um a.çoda
impor a. e~sa. assctnbléa uma. capitulação ver· mento. (Apartes. ) 
ganhO&\, 0 SR. JOSÉ MAR!ANO-Nã.o é açodamento . 

Depois de todos esses Cacto~. quando os Fallo pela minha. ferida e V. Ex. pela sua. 
meus correligionarios são perseguidos, os no-
bres D<)putados estranham que esteja na tri- O Sa. Lurz ADOLPHO- E' uma porfia de 
bnna. quem mais quer agradar as. Ex. (Apartes) , 

Feli cito a S. Ex. o Sr . Presidente da. Repu-
O SR. JosÊ MARIANO- Não me admiro; bli<a por este apoio incondicional. (Apartes.) 

lastimo apenas que V. Ex:. não tivesscl essa. 
mesma att1tud~ ao tempo em qu a o Governo O Sn.. TIMOTRmo DA CosTA-DnYido de que 
do Sr. Prudente de Morae<~ nwndou p1•ender fosse o Sr. Mur tinho o responsa.vel por estes 
c destenar collegas seus . .. actos. 

0 SR; LUIZ ADOLPno-0 nobre Deputado 0 SR.. LUIZ ADOLPHO-E' O -pr imeiro rcS· 
por Pernambuco n~o deve realmente estra- ponsavel por tudo isto. (Trocam-se muitos 
nha.r a ·minha posição e attitude nesta. tri· aptwtes ·) 
bUila. Eu e que tenho o direito de estr ,,nhar O SR. LUlZ ADOLPRO-Se S. Ex. quizesse 
que V. Ex. e:;teja.apoia.ndo um gove; no cujas bastava. um telegramma.seu para restabelecer 
ideas combateu, quando se tre.t•)U de sua a paz em Ma.tto Grosso. 
eleição. . UM Sa. DEPUTADO-E elle é o arbitro~ 

O Sn.. Trnnmro DA CoS'I'A-Doi. licença. para. 
u n aparte ? E' uma. pergunta.. O Senador O Sa. Lmz AooLPHo-E, como é o cb&n• 
Generoso p ,,nce não estara com 0 Dr. Pr u· celler da Republica, governa o paiz e tem ew. 
den:e politicamente 1 suii.S mãos concentrados todos os poderes que 

a Gonstituição dá ao ~ecutivo. 
O Sa. LuiZ AooLPHo-0 . partido do &!'. 

Ponce é o partido republicano, é o qu.e apoiou UM Sa. DEPUTADo-Esta. não pega. 
o Sr. Prudente e elegeu o Sr. Campos O SR. LUiz ADOLPHo-S. Ex. é o nucleo, o 
Saltes. ceutro principal vara o qual convergem todos 

O SR.. LA.uao MULL'ER-E este condemuou os pontos Ja. per1pheria. deste grande corpo . 
completamente. (7'rocam-se muitos o<~tros (Apartes.) Ora., Sr . Pre~idente, si o Sr. Pre· 
apartes.) sídentr. da Republica só ouve o que diz o 

t Sr. Ministro da Fazenda, cl:1.ro está. que o 
O SR. LUIZ AnoLPHo-E' es e o partido a Ministro da. Fazenda. é o responsavel pelo que 

que per tence o orador. se pa-;sa em Matto Grosso, e tanto é assim, 
o'sa. JosE MARIANO-Acho logica a atii- que 9 s~·. Presi·Jent!l da Republica que havia. 

tude de V. Ex.; ma.s, admiro-me que a não dcélarado aos representantes de Ma.t to Grosso 
Cam:rr;, Y. V i5 
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(J_Ue lá iam pedir providencias contra a anar
chia que reinava naquelle E~tado, que da v~ 
todas as garantias de que os podere:> consll· 
tuidos do Estado não s·.~riam desacatados, teY0 
entretanto, procedimento inteiramente con 
trario. 

0 Srt. NILO PEç,\Xll,..-V. Ex. censura o 
proce(1imento do Sr. ~1allet 1 

0 SR. Lc;rz ADOLPHO-Eu! foi O braço di· 
reito e o in str u mcn to tio Ministro ua F a· 
zen da. 

OSR. KlM PEÇA~llA-POb sua ltttitu•le foi 
UM SR. DEPUTADO-E não O fOL·am. muito corrCl!ta. 
0Sa. Lc;rz ADOLP!io-Os telegrD.mma.s que OSR.Ltm ADOLPHO-Mas, SP.Presidente,no 

os representantes de M"tto GJ'O>SO passaram dia !5 <le abril,como dis~c, eu as>everava que 
não uma ou duas vez~.s, porem, muitas, m'itm a cidatle estava sitiada; no dia se~Zuinte os 
mostrados a S. Ex. para ver se truduziam a. jornaes ofllcioso;; !l.fllrmavarn que nii.o havüt 
realidade de seu pensamento. Pois bem. 11bsolutamente nada; que o Sr. Presideote d~ 
quando o Sr. Rodrigues Alves pubticou o seu Republica não Unha recebido noticia. alguma. 
discurso, qual não foi a minha adrnira.ção P Eu telegro.phei para Petmpolis, onde estava o 
assombro, verificando que o Sr. Pre;i1lente Senador Azer·edo, pa.ra que bvasse ao conhe· 
da Republica que tinha garantido aos re- cimento no Pt•esi<lente da Republ;ca, que a 
presenta.otes de Mat t•l Gro~so QUP. os poderes cidade estava sitiada.. Confesso que foi inge
do Estano não serlam desacatados, mandava nu idade de minha po.rte suppôr que o Presi
ordens ao commanclante d? districto .Para dente da Republica niio sa-bia do que se pas
que obse:v<lSSB a. mar.s e'trrcta. nentralrda<le sava naquella regmo. 
e que avtsasse mtoucrosamente a S. Ex. de Nã,o, s. Ex. conhecia o que se passa\':t em 
todos os acontecimeutos pamdelibcrar quando Muto Gro,so, pelo que dizia o Sr. Mini~tro 
julgass,~ opportuno ! I da ~·azenda.; S. Ex. n:'io tomou provirb ncia. 

Ora, Sr. Presidente, de facto se não hou.. a.lgnma.Qtteria do fa~to eatregar·. o.Governo d!.l 
vesse ahi um motivo poderoso que annulla~su ~latto Gros.:;o ao partHlo do Sr.~Iamtro dtJ. F~· 
de todo a acçiio do Sr. Presidente da TI.opu- zenLl:t.Por 1s•ouem uma rlasmcLhtlas, garanti· 
blica, S. Ex. naturalmente ~eri11. levado <t das <i. representação de ~Ia.tto Grosso foi. po~ta 
cumprir a. palavra empenhada. par•• ~om os em pratica,e, se por umlar!o, pt·omettta que 
representantes de Matto Grossn. d;~ril' providencias, pllr outro lado daYa or· 

. , .· dens em sentido opposto. E11 sei que isto é 
O SR. LAURO MuLLER-CumptlO·:l.. duro de se dizer, maxime quando, quem oc-
O SR. LUiz AnoLPHo-Nã.o cumpriu; S. E:c cup't a tribuna sempre disse a verdade e 

em vez de mannar pulrlicar os telegrammas do nuuca teYe duas maneiras de exprimir o seu 
Pre5idente de Matto Grosso, mandon publicar pensamento. 
os telegra.mmas, pa.ssa.rlos nos dias 8, 9 e ll, A verdade é eota. que acabo de <lilirmar. 
telegramrnas que vie1·arn dar a prova e vi· VV. EExs. podem ficar certos que eu não 
dente de que 1::1. Ex. rião tinha cumprido a viria trazer ao conhecimento da Casa um 
11romessa feita á representação de Ma.tto facto li1mentayel e tl'iste, se não fo>se com 
Grosso, quando ella, por diversas veze.>, foi grande amargura, se não tiV<;SSe necessiddde 
levar ao seu conhecimento os factos gravis· de juotifi:.~ar-me perante o. presidente deposto 
.simos que alli occorriam, factos que iam de- e meus amigos, que !á aguardavam provi· 
terminar, não só urna coacção iL ass:,mblda, dencias e recebiam noticias minhas, d izendo
como ao Poder Executivo local. lhe; que o Presidente da Republica havia ga-

Nestas condições, sou obrigado a dizer que .r·an tido qne os pGderes locaes não seriam 
a vontade do Sr. Presidente da Republic:t es- desacatados. 
tava em segundo plano. Antes do SI'. Presi- As providencias que css::s tclegramrnas an· 
dente da Republica, dava ordens para Matlo nunciavam, nunca lá ch~garam,porque. nunca 
Grosso o Sr. secretario da fazenda, que era foram tomatlas. 
de facto, quem tudo orrlenava ao Sr. gene1·al Sr. Presid mt-~, não preciso insistir ness:: 
MaJiet, secretario da guerra, de quem iam ponto ; os nobres D~putados com os sr-us 
ordens positivas para o commandante do Di;;- apartes, o qur; quc;r,;m é negar a vcrdarlc a 
tricto. t vdo transe. Eu quero simplesmente p;;dir a 

Diz-se que a linha telegraphica esta va in- V. Ex. a inserção dcst() tc!egramma nos k~
terrompida; mas. Sr. Presidente, este p•tiz é naes do. Cnsa, porq_uc d~~s,~jo que fiqu '~rn consi
tão bem a.dmiaistrndo, ~ ue chegando um tele- gna!los nos Annaes do parla.mcmto brazileiro 
gramma no dia 14, assegurando quo a ciciade os facto~ que estão se dando em 1Iatto Grosso, 
estava sitia.'.la, nem uma providencia se pro- factos que nuu~a fo:am pt·üsenciados, nem no 
curou dar? ! t r:mpo da mouarchia porque naqu•"llc Es· 

Em artigos quél publiquei aqui em 15 de tado, oncl!l os partidos politico.~ estão habi
abril asseverai, sob a minha assignatura, que tuados, dc~sd;~ longa data, a pugnar pdos seus 
a Iucta estava travada. direitos, ond;; a eleição sempre foi disputada 
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com ardor, nas urnas, nuncas.1 .viu vergonha~ Aconselhei calma dizendo confiar au tori
igual á qu~ alli s.: esta presenciando; nunca. dade. Sou intl)rmarlo de que no lynchamento 
~e viu um partido empregar contra advursa~ tomou pal'te o. propria. policia, ferl mentos á 
r ios. com o tlm lb ilJUtisal-os, os r~cursos que bayoneta havendo tiros de revolver dispara
estão ! :Jndo alli po:;tos em pratica. dos sobre o cada ver. Chefe de policia fazendo 

o Sn.. LAUltc Muu.ER- Qua:~s os factos? o retirar mo_rto retirou tambem força. . Dua.s 
Ministro da. Par.enna csL:-i. matondo os nd ver- lloras de[IOJ~, a. m1olla cas.'l fo1 cercac\a. por 
sarios ? Morrr.u um ~ numercsa força ~ederul, sob pret~xto de ser 

,_ . . em noSBa. garantia . 
OSR. LUIZ AnoLPHO-~ao fo1 iiO um; V. Ex, Hootem finalmente foi consumatla a tra-

sab<J que morreram mmtos · gedía., sendo todos considerados presos em 
O SR. LAURO :MuLLER- Foi em combate. flagJ·ante! Olfereci-me para. ser preso ta,m

bem, afim ele acompanhar amigos. Não con
sentiram. Escrevi então a Barros mandasse 
garantir minha casa. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO- 0 meu fim é pedir· a 
publicação dcs telegramrna$ nos A anaes da 
Cama.ra, pofs que tm outra occ;~sião farei a 
comparação entre a politica quP. o Sr. l\·finis· 
tro da Fazenr1a manteve anteriormente e!u 
Matto Grosso, e a que e seguida actualmente 
por S. Ex. , pn.ra mostre.r que o Ministro do 
Sr. campos sanes está proc<·dt>odo no Go· 
verno de modo diver.;o daqnelle que S. Ex. 
aconsalha.va a seus amigos outr'ora.. 

Muitas c<tsa.s v arejadas; Relação moral
mente coagi, la nii,o ~óde conceder. habeas-co1·· 
pu.; requerHo~. · 

Amigos de po;;ição eleva•Ja soft'rem duras 
humilhações. 

Policia, ca.dei~, quar tel do 8 ' batalhão, ar~ 
t~en <~ l , tudo cbeio preso3. - Po"ce. » 

S. Ex. nunca quiz a interv.,nção f .-deral 
em negocios estadoaes. no emta.oto, collocado -«Senador Azoredo-CuyabiL, 4 do selem-
no logat• de l\liuistro. lan,;·a m:"io da inflnencia b~·o. 
officia.l e da força federAl parll montar o seu I 
partido. 

Trarei documentos -parlt mostri\r quo o Mi
nistro da Fazenda de lwje nüo u o che
fe do Partido itepublicano,qua queria. a pra· 
tica. dn Constitu i~,,llo c o rcgimen liboral na 
mesma arloptado. 

Tenho con~luído . 

TELEGRAM~AS A Qt;~: SE RF.FERE O SR. LUIZ 
AOOLPIIO 

« Senador Azeredo- Cujabá., 4- Agol'a, 
depois dt! Cesario, João Fe:ix. Flavio, l\lenries, 
Maranhão e mats cerca. ele 100 amigos set·em 
espectaculosamente cooduzidoR presos, acàbo 
de receber vcs;;o telegramma , trazendü esla. 
nota.: impedida a. entrega. pelo alferes Ramos. 
Parece que eztamos em estado de sitio . .\g:>a
dcço felicitações amigos. 

Continua perseguição infrene de nossos 
am1gos, algu11! o.lé es~,a.ncatlos ; eleitores re
crutados policia. Minbas casas commerciaes 
lo,las fechadas. 

Swios, cmpr,•gados, todos presos. Presi
dente Rela\'ãc, vereadores violentados renun
cia.t· cargos. Pt•etext:· g:r.:-antia, mandou com
ma.odaute dish•icto officialmente offerecer-me 
gua.rithl no arsenal, aconselhando no mesmo 
t empo minha retirada desta. capitnl.-Ponce,~ 

O S1• . Lnul"o lUüller responde 
ao Sr. Luiz Adolpho, promettendo trazer ao 
conhecimento da Camara telegrammas que 
contradizem os lidos pelo seu collega. Ex
tranha que o nobre Deputado por .Matto 
Grosso q neira que a histor ia se baseie ape
nas nas inrorm>ções ce uma. das partes nesta 
questão do seu Estado, responden•io ás 
accusações que o n;esmo Deputado fez a.o 
Gow ruo, que, nJsta emergencia, tem man
tido a mais correcta e imrarcia l attitude. 

Ramon não era. eleitor, chegou ao Estado 
em fevereiro do anno ws~ado, tomou par te 
na revolta de abril, capitaneo.V•\ bando elo 
disturbios Vargam Grande at.i agosto, era. o Sr. Timo~heo da Cot;;ta pede 
accusa.do do a.s~asinato ce um soldado de que sejam novamente publicadas as emen
policia. . das no or camento da industr ia, que não estão 

Fui aggredido sem motivos, dis tante da conformes os originaes entregues á Mesa., na 
minh<t r esidencia. quando . me recolhia, es- ~essão de hontem, estando neste caso a emen· 
taodo Ramon emboscado em uma t.averna., 1,;a á, rubrica. n. 5, r eferente á Directoria 
onde.refugíou-se quando o pJVo começou a Geral de Estatística, emenda que foi assi
acUd!r . gnad e. pelo orador e por alguns ou tros seus 
~ecolhi Jo ~ minha casa, m.a.ndei f!> Visar au· collegas de ba.nca.úa ;: da Cama.ra. 

tor1dadc, vmdo R1rros Jmme!lJata.mente · 
ver. Vem á Mesa, é l ido, apoiado <l sem debate 

Povo exaltado pediu vingança presença encenado, ficando adiada a votaçuo, o se· 
Barros. guinte 
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REQ!JERn!ENTO 

Requeiro que seja. eliminado da consoli: 
da.oão das disposições regimenta.es, como fo1 
determinado pela Camara, o art. 124, cujo 
dispositivo ficou derogado pelas d isposíções do 
projecto Paula Ramos, acceito pela Com
missão de Policia e approva.do pela. Cama1·a. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899. -
Coelho Cintra. • 

O Sr. Presidente - Nomeio o 
Sr. Leoncio Corrêa pa.ra substituir o Sr. Ovi· 
dio Abro.ntes no. Commissão de Fazenda. 

Foram apresentadas na. sessão de 5 de se· 
tembro, ao projecto n. 133, de 1899, fixando 
a ~espeza do Ministerio da Viação, as se
gumtes 

EMii:N'DAS 

Ao p;·ojeclo H. 133 de 1890 

Correio Geral - Ao § ll do art. 7, n. 2, 
resta.beleça.m-se a.s quotas addícionaes que os 
carteiros percebem a.ctualmente, de accordo 
com a. lei em vigor. 

Sala. das sessões, 5 de setembro de 1899.
Heredia de Sá. 

Correio Geral- Ao § 11 do art. 7, n. 2, 
resta.beleca.-se a disposição da lei em vigor, 
que marca o numero de 17 primeiros officiaes, 
lOOamanuenses e 200 praticantes. 

Sala das sessões, 5 de setemhro de !899.
Heredia. de Sá. 

Emendas a verba Correios: 
Reduza.m·se as dotações das sub-consigna. 

ções: 
Papel para expediente, de 258:000$ a 

200:000$000. 
Formulas impressas, etc., de 225:000$ a 

200:000$000. 
Pernoute aos empregados do correio ambu· 

lante, de 150:000$ a 120:000$000. 
Augmentem·se as dotações das snb·consi· 

gnações seguintes: 
Caixas para assignan tas e collecta, de 

10:000~ :pa.ra 40:000$000. 
· Publicações posta.es, annuncios e e di ta.es

de 20:000$ para 40:000$000. 
Despeza.s miudas -.. de 60:000$ para 

93:000$000. 
· Inc!uam·se 30:000$ pa.ra gratificaç,ões espe

oiaes ·aos carteiros e sel'Ventes que tí 'i"crem 
mais de 10 annos de serviço. 

Mantendo no novo regulamento as disposi" 
ções dos arts. 335 e 336 do regulamento em 
"vigor. 

Accrescentem-se 60:000$ para gratificações 
por commissões, inspecções de agencias e 
outras. 

Ond'l convier: 
O serviço de conducção de malas será feito 

por administração, pas~a.ndo a dotação pro· 
posht pa1·a contractos a fazer parte da sub· 
consig naçã.o-Cond uctores, E~stafe tas, et~. 

Sala das sessões, 5 de setGmbro de 1899.
Rodolph~ Pnix!Io.-P,Idw~ Rezende. 

Substitua·se o artigo do projecto da Com· 
mis;ão pelo seg11inte: 

Art. Fica o Poder Executi•;o autorizado 
a concerler o usofructo da superfleie tle ter
renCis € ~p1·oveitnm•.mtodas agu~s necessarias 
rle propriedade nacional prox:imos a povoações 
ou a estradas dl3 ferro, ás associações agrí
colas ou a particulares que se proponham 
fundar custear no3 mesmos, de accordo 
com a mecll.nica. agrícola moderna, campos 
praticos de demoostl'ação. 

Sala. das sessões, '5 de setembro de 1899.
Padua Rezende. 

Mantenha-se a mesma classificação e os 
mesmos vencimentos da tab:llla a.ctual para 
as agencias onde se propõe augmento na im· 
porta.ncia de 47:020$, o mais como na pro
posta.. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 189g.
Padua: Rezende. 

Ao art. 7: 

Si fôr r ajeitada a emenda suppre!siva do 
Sr. Depu~ndo Paula. Ramos, substitua·se o 
n. 9 do§ li pelo seguinte: 

Administração do Pa.rana: 
Um administrador. 
Um contador. 
Um thesoureiro. 
Dous primeiros of!lciaes. 
Tres segundos officiaes. 
Um fiel de thesoureiro. 
Um porteiro. 
Quatro amanucnses. 
Nove praticante~. 
Nove carteiros. 
Um continuo. 
Quatro ssrventes. 
Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.

Aie»car Guimaralls, 
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Accrescente-se onde convier: N . I 

Art. Fica. o Poder Executivo autoriz:tdo a . d 600s 
0

• t 
contractar,com quem maior es vantagens Oífd· Proponho SeJa ele~a o a. : ? ven unen o 
recer, em concurrencia publiéa, mediante os Jo agen~ do CorreiO do Espmto Santo de 
favoresrlosdecretosns.l.746, de 13 deou· ttapecerJCa. 
tubro de 1869 e 3.314, de 16 ~o outu bro de I Sala das sessões, em 5 de setembro de 1899. 
1886, as obr<ts dos portos de Puranaguã. e -Lamounier Godo(redo. 
Antonina, n•l bahia da Paranaguá, Estado do . 
Paraná.. N• 

S. R.-Sala elas sessões, 5 de setembro de 
1899.-Alencar Guimar<ies. 

Supprima-se o§ 17 do art. 7•: 

Si forem ;tpprovadas as mo~lificaç1les pro· 
postas pela Commissão nos quadro~ do p?-ssoal 
dos Correios, accreseente-se onde convier: 

Art. Os empregados da. Mminist raçã) do 
Districto Fedet•al e Estado do Rio de Janeiro, 
que forem rlispensados por força. desta lei, 
serão aproveitados nos logares creados na 
sub-directoria e nas outras administrações. 

Art. Fica o Governo a.utori7.arlo a a brip.os 
creditas neces>arios para. pagamento dos em· 
pregados que ficarem adclidos. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899,
Raul Ban·oso.~AHgu$/Q :le VasconceUos. 

Ao § 11 do a.rt. 7° : 

Restabeleçam-se os quadros aotuaes do 
pessoal da Directot"ia Geral e da. Adminis· 
tração do Districto Federal e Estado do Rio 
de Janeiro. 

Sala das sessões, 5 de set~mbro de 1899.
Raul Barroso.-August,J de Vasconcellos . 

Ao art. 7-o.corescente-se onde convier: 

Para as alterações propostas na nova orga
nização será. aproveitado o pessoal actua.l dos 
Correios, e serão aproveitados em quin ze lo- . 
gares, de inspeotores de agencias, os func
cionarios que sobrarem pelos novos quadros. 
As vantagens totaes desses impostos serão 
de 200$ de vencimentos fixo> e uma dia.ria 
maxima de 10$ para as despeza.s de trans
porte. 

S. R.-Saladas sessões, 5 de·setembro de 
1899.-Irineu Machado . 

Ao art. 7°, § 19-accresceote-se: generali· 
zando para as agencias com rende. sufficiente 
a. emissão de :ve.!es o.té 200$000, 

S. R..-Sala de.s sessões, 5 4e setembro de 
1899.-- Al{,.edo Pi»to.- Antero Botelho.
Francisco Sá.-Leor.ei Filho.-11. Zacharias.
Manoel F'lhlgencio . 

S. Sebastião do Curral: Mantenha-se - a 
verba de 240$.-Lainounier Godofredo. 

Ao art. 1•, n . 7, do projecto de orçamento 
d3. Viação - accrescente-se : 

N... . P ara CDnclusão da linha telegra
phica de Minas Novas a. Arassahy, Estado 
de Minas, 30:000$000. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.
Manoel Fulgencio.- Lindolpho Caetano.
Rorlalpho Paixa?.-Padua Re;;enà•. 

Desterro ne Hapecerica. : - Mantenha-se a 
verba a.otual. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899,
Lamounier Godofreào. 

Na. rubrica n. 7-Telegraphos- aoorescen• 
te-se: construcçiío de uma linha telegra
phica., partindo de Itabira. do Hatto Dentro, 
passando por Sant' Anna dos Ferros, até São 
Miguel de Guanhã.es, 60:000$000. 

Sala.das sessões, aos 5 de setembro de 1899. 
-Telles de ;lfene,zes. -Augttsto Clementino.
Monoel Fulgencia,- Matta Mach'l.do.-OZe-· 
gario M"cicl. - Leonel Filhb.- F1rreira Pi· 
•·es.-L. Caetano. - Rodolpl;o Ab;·eu.-A. 
Z ·.&charW.s.-Al{redo PiHto. 

Onde convier: 
P~ra. aontinuo.ção da construoçã.o do pro· 

longameuto de Ca.scudos a Curvello e apro
veitamento do material existente e conser· 
-vação de obras de al'te nesse trecho da Es• 
trada de Ferro Central do Brazil,500:000$000, 

Sll.1a da.s sessões, 5 de setembro de 1899. 
Rodolpho Abre~.-Olega,-io Maciel.-Cuper
tino de Siqueira. .-Ferreira Pires.-.A.ugusto 
Clementinc.-Al{redo Pinto.-Padua Re;;~:nde. 
-Lindolpho Caetano. - Leonel Filho. -Octa• 
'll i ano de Brito . · 

Ao u. 6 do ·art. 1• (Correios) : 
Restabeleoa.-fle a )lropostà do Governo. 
Aos ns. 1 4 e 15 do art. 1• (Inspectoi'ia. . "de 

Obras e Estr3.da. do Rio do Ouro), · 
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Restabeleça-se a proposta do Governo. I Accrescente-se onde convier: 
Ao n. 5-Directoria. de Estatisti~a. Art. E' o Podet' Executivo autorizado a 
Restabeleça-se a proposta d<> Governo.- ve1~d~r o proprio naciona; onde ac;ua.;me,nte 

Alcindo Gu·.mab~ra. esta mstn.Ua.da a Airande0 a de Pa1ao~gua, e 

Accrescente-se onda convier : 
Para a execução do disFosto no n. 24 <lo 

art. 10 da lei n. 490, de !ti de dezfmbro rte 
1897 e na lei n. :?6 de 30 Lle dezembro de 1891, 
o góverno procedera calculan<io o cambio 
ã taxr. méC::i& do anno em que fui feito o con
tracto. -A lei H do Guaaab,wa . 

A' rubrica subvenção :i.s companhias de n::~· 
vegação a -vapor. 

Mantenha-se a verba proposta pelo go· 
veruo para o serviço de na .. egnção d~L ex
Companhia Bahiana, hoje secção do Lloyd. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899. 
-1. A. Neiva. -}.f. Caeta11o. -Para11ho,< 
Montenegro. -Pwla Guiman7es. -lgnacio 
Tosta. -Adalber/o Guimarães, 

Ao art. 8• accrescen I e-se de poi ~ da palavra. 
telegrapbistas de t• cla.~se- e os de za e 3" ; 
o mais como está_ 

S. R.-B<.~rbosa Lirna.-Coelho Cillii'<L. 

Foram apresentadas na sessão de 5 do cor· 
rente, ao 1Jrojecto n. 144, de 1890, fixando a 
despeza do Ministerio da Fazenda, as se· 
guintes 

EMENDAS 

Ao pYojecto ~~. 1.44, de 1899 

Ao art. 2. o Accrescente-se: 
E' o Governo autorizado: 
A mandar fabricar no estrangeiro, ca~o seja 

;preciso, as estampilhas do irn posto de con
sumo. 

Sala das S'é!Ssões, 5 de stotembro de 1899.
Augusto Montene_ql'O, 

A' rubrica Alfandegas: 
Alfandega. de Paranaguá: 
E' ele-vada a 15:0GO$ annua~ a verbndes

tinada. a alugueis de armazens para o fim 
de occorrer o Governo as despezas com os 
alugueís de um predio e armazens no Por·to 
de Agua, antigo Pedro li, na. cidade de Para· 
naguá, para nelles instailar a alfu ndega da 
IDB"ma cidade, mud~ndo do local onde actual-
mente se acha . . 

oom o producto dessa venda iniciar a con
strucçfio d•J um novo editlcio para essa repar
tição uo teneno situ;~do no Porto da Agua, 
antigo Pe.iJ•o H da. mesma cidade e ofierecido 
parn e3se fim ao Governo Federal pela respe
ctiV<\ Camara. Municip:l.l. 

S. R.-Sala das Sessões, 5 de sete:nbro de 
1899.-Alencar Guimr<r,<es. 

Suvprima-se o n. 13 do art. 2°. - Aldtldo 
Guanaónl'a, 

Ao n. 2 do cri. 2 • 
Redija-sE: desta fôrma: 

Ao entrar em accordo com os bancos que 
fizeram contractos para auxilias a lavoura, 
afim de os liquidar, obrigando-se esses bi\acos 
a fazerem conce>sóes equitativas, a juizo do 
Governo; aos lavradores que receberam esses 
auxllios.- Alcimlo Gu:tnatara. 

O Sr· Prestdent.e-Xiio havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia.: 

\'otaçilo das seguintes materíaes: 

Das emendas do Senauo ao pt•ojecto n. 14 C, 
de 1899, da Camam dos Deputados, que fixa 
as forças de terra para o exercicio de IIJOO 
(discm•são unica); 

Do projecto n. 142, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Jus
tiça e Negocias Intel ior~s o credito de27:000$, 
supplementi1r á rubrica 37-Corpo de Bom
beiros-do art. 2.• da lei u. 560, de 31 de de-
zembro de 1898 (2' discus~ão); · 

Do pr·ojecto n. I 06 A, de 1899, resta.bale
cendo a AI fandega (le Porto Alegre no Estado 
do Rio Grande do Sul, ··supprimida. por li.e
creto n. 2.871. de 31 de dezembro de 1887, e 
autoriza o Poder Executivo a abrir, para 
esse fim, os necessarios creditas (1' dis-
cussão); · · 

Do projJcto n. 139, de 1899, autorizando o 
Govc1•no a conreder um anno de licença, com 
o respectivo ordenado, ao I o official d<1. Admi· 
nistração dos COneios de Pernambuco, Josino 
Barroso de Mello (discussão unica); 

r:o proj<cto n. 115 A, de 1899, determi
nando que a eleição p&ra Deput<1do e para a. 
renovação do terço do Seuado seja affectuada 
no ulttmo domiogo de dezembro, do anno da. 
ultima sessão de cada legislatw a do Congres
so Nacional, com p3.recet· e emendas da Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça. 
( I> discussão ) ; 
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Do rrojecto n. 135, de 1899, autorizando o I Zenaydes Ermirio Coutinho Teixeira de Si 
P!.lder Executiyo ~' abrir. ao .Ministerio ,das H~rculan~ B>ndeira, Corneli~ da Foii8eca, Ju: 
H<lln\'ões Extortores o credtto de 50:000.;; ao · venc~o de Aauiar Roch:1 Cavalcante Eucli
cambio de 27, supplementar á mbrica 4" do •les Malta, ,\rrox'ellas Ga!vão Neiva: Manoel 
art. 12 da lei n. 560, de 3! de dezembro de Caetano, Adalberto Guima;ães, Pa.ranhos 
1898 (3" ~iscussão); M•>nteuegro, Pinheiro Junior, Xavier da Síl· 

Do pl'OJecto n. 140, de 1899, declarando veíra, Timotheo da Costa Au.,.usto de Vas
e1tensiv~ aos prímeit·o.s offi.cia.es da Armada concallos, Raul Barroso, NHo Pecanha., Silva 
reformao os compulsorramente, a contar de Castro, João Luiz, Carvalho Mourão, Antero 
31 de outubro tle 1894, as v,lntagens do l:lotelho, Alfre·Io Pinto, Leonel Filho, Fer· 
a r t. n° do decreto 0. 193 A, d~ 30 de janeiro reira Pires, Manoel Fulgeneio, Lindolpho ca~ 
do 1890 (_2' drscussa.o ) ; . etano, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 

Do proJecto n. 141, de 18[)9, autor1zando o Padua Roz~nde Cnsemiro da. Rocha Oliveira. 
GoYemo a inandar indemnisar o c<1pitão- Braga, AlCredo 'Eliis, Francisco Glic~rio, Ovi· 
tenente _Rodolpuo _Lopes da Cruz d_e todas as dio Abrantes, Hermeneglldo ~G Mor.aes, Al· 
vantagens pecumarws de que trver s~do ves de Ca~t-ro, Leopoldo Jai'drra, Lmz Adol
priva;do po~ força do processo 11 que respondeu pho, Xavier do Valle, Alencar Guimarães, 
(3' d1scussao) ; Leoncio Corrêa, Paula. Ramos, Francisco 

Do projecto _n. 137, de lS[):i, autoriz~ndo.o Toleutino. Pedro Fen•eira, Ma.rçs.l Escobar, 
Poder Ex,;cutrvo ~ conceder ~ patrao-mor Diogo Fortuna., Apparicio Mariense, Fran
do Arsenal de Marmha da. Capttal Fedsl'f!:l cisco Alencastro, Rívadavia. Corrêa, Pinto da 
Ra.ymundo Nonato de Cal"Valho, os venct· Rocha e Yespa.sia.no de Albuquerque. 
mantos inhereutGs ao Jl_?Sto de I~ t_:nente da Abre-se a sessão. 
Armada com a gratJu , ~.ao de ca~tbw·t<lmmte . . . 
(2' diScll~São} ; DetX<L~ de c~mpa.rece~ com causa par~tCl· 

Do proj~cto n. 136, de 189~, relativo a pada. os St·s. St~va Ma.rtz, Carlos Marc~ltno, 
emenda do Senado ao pro.íecto u. 60 A, de Pedro Chermon,, Matt~. Ba.cella.r, Rodr1~nes 
!897, que autoriza o Governo a relevar a.s Fe!na;t,d~s, Eltas. Ma.r.1ns, José Peregr:mo, 
dividas contrahid:<s com o Thesouro Feueral Joao: 1mra., ~ererra de ~yra,_Barbosa. .L~ma, 
pelo coronel Pedro Nunes Baptista Ferreira Ma.rt)OS Jum<?r, AraUJO Goes, qemt111a.no 
Tamarindo, morto a. 4 de março de 1897 no Brazrl, Olymp:o Campo~. J,lyma Vrllas-B<?as, 
combate de Canudos (drscussão unica) ; Seabra., Fra.nc1~co Sodr~. Jeronymo Monte1!0• 

Continu,Jção da. 2• discussão do pro.iecto Túrqua.to Moretra., Per~~ra. dos San~os, .Ertco 
n. li O, de 1899, orçando a Receita Geral d,1 C~elho, Ernesto Braz!ho, Ca.mpohna, Mon
Republica, para o exe1·cicio d8 19}0, com 0 tet~o- de Bar~os, Ildetonso .~lvlm, ~a.cob da. 
parecer sobre as emendas otferccídas em 2" Pa.n:ao, Henrl_que Vaz, Franc1sr? VeJga, 0~
discussão. tavíano d~ _Bnto, Alvaro Botemo, T~eotomo 

de Magaluaes, Matta Machado, Nogue1ra Ju
Lev,1.nta-se a sessão as 4 horas e 30 mi- nior, Lamartine, Moreira da Silva, Lui~ 

nutos da tarde. Flacquer, Alvares Rubião, Domingue~ da 
Castro, Dino Bueno, Gustavo Godoy, Adolpho 
Gordo, Lucas de Barros, Paulino Carlos, Ar
tlwr Diederichsen, Rodolpho Miranda, Mello 
Rego, Plinio Ca;ado, Possidonio da. Cunha, 

89' sESSÃO .EM 6 IlE SETEllBRO DE 1899 Aureliano Barbosa, Py Crespo, Ca.ssiano do 
Nascimento e .-'1zevedo Sodre. 

Presidencia dos Srs. Vaz de J[ello (Presi
dente), Gados de No~aes W &c,·etario) e Va; 
de lllello (Presidente) 

Ao meio·dia procede-se á chamada,. i qual 
respondem os Srs. Va~ rle Mello, UrbatJO San
tos, Julio de Mello, Carlos de. Novaes, Here· 
dia de Sá, Angeh.l Neto, Eugenio Tourinho, 
Albuquerque Serejo, Amorim Figueira., AU· 
gusto Montenegro, Enéas Martins, Theotonio 
de Brito, Serzedello CorrêH, Luiz Domin
gues, Guedelha Mourão, E·:luardo de Berredo, 
Cunha Martins, Marcos de Al'aUjo, Pedro 
Borges, Francisco Sá, MariJtho de Andrade, 
]!'redeJ-ico Borges, T<tvares de Lyra, Fr·ancisco 
Gnrgel, Eloy de Souza, Trindade, Appolonio 

E sem causa os Srs. Henrique Valladares, 
lldefonso Lima. Hei vecio Monte, João de Si • 
queira, Felisbello Freire, Aristides de Queiroz, 
Joio Dantas Filho, Eduardo Ramos, S(l.Freire 
.-.lves de Brito, Deocleciano de Souza, Rangel 
Pestana, Almeida. Gomes, José Bonifacio, La.
mounier Godofredo, Augusto Clementino; .A:r
t.hur Torres, Cesario de· Freitas e Ca.m:pos 
cartier. 

E' lida. e sem de ba.te n.p:provada. a a.cta. da. 
sessã.o antecedente. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. :President.e - Não havendo 
numero para se proceder as votações. das 
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materlas indicauas na ordem do dia, pas~a-se 
ã materia. em discussão. 

~\Í E' annunciada a. continuação ds. 2·' discus
\J siío do projecto n. li O. !le 1899, orÇando n 

Receita Geral da Repub!ica, para. o exerclrio 
de 1900, com o parecer sobre as emendas 
otrerecidas em 2• discussão . 

Por cohereocia com os meus principias eu 
não -podia deixar de procerler como procedi, 
pois que, in imigo acel'rírno do jogo em todas 
as suas modalid <Ldes, ·tolero as loterias sim· 
plesmente porque a Re publica re~~itou 
to 'os os direitos legitimamente arlqulrJdos e 
eu não posso I!Ontrarial· os, ou prejud!cal·OS 
com uma medida. decisiva que importasse na 
extincção das loterias. 

O Sr. Pres!dent.e- Tem a pa.- Jmpo;:sibilítado de o fazer ainda porque, 
lavra o Sr .. Pinto d'~ Rocha. sobre alei oJ•ça.rnentaria. r!e 1897, foi calcado 

• o contracto v igente entre o Governo Federal 
O Sr. Pinto da Rocll.a-Sr. Pre e a <~mpanhia Nacioual de Loterias, e eu 

sidente, sabe sómente a minha conscieocia. tanho de conformar-me com o facto consum· 
como venho contrariado á tribuna rla Camara, mado e com a.s determinações . da, lei, O. 'Pro· 
para. tomar parte na discusoão do (lrçamento veitei o ensejo que se me offerecia., para im· 
da receita. pedir, com a minha. emenda suppressiva. dos 

Mas, autor de uma emenda, erradamente arts. s·• e 9<> do pr(ljecto e com o addltlvo 
aitribuida á outros honrados collegas que preposto, que, d3 prorogação em prorogaçã.o, 
me qulzeram acompanhar. apoiando-a com se p~rpelue ums. instituição a meu ver -per· 
as sna.s assignaturas. emenda que não teve nicíosa approximando·a por esse moóo do 
parecer favora.vel da iliustre Commissão, eu seu ter'mo fa.tul, mnrcado na. lei n . 428, de 10 
não viria defendei-a. si não fosse a convic- de dezembro de 189ô e obstando ao estabele· 

. ção em que &inda me ~in to de que rhligintlo·a cimento de um monopolio que se me afflgura 
• e apresentando-a á. consideração da Onmara, in~ualiftc.wel. 

eu presta.va um pequ~no serviço ao Tbesou· Esses ar' igos do projecto, Sr. Presirlente, 
ro Ft!lleral, mantendo-me coherente com os são, em meu conceito, contrarias à expressa 
meus prlnCi!JiOs, respeit .. ,ndo a Constit uição e determinação do Regimento. Não me par:'· 
ai! disposições do nosso RE"gi mento interno, cem consentü n~as com a natu•·eza e esseocJa 
cohereneia que , espero em Deus, jamais das leis orç:1mentarias disposições perma.· 
abandonarei, respeito que obsl:lrvo fielmente o entes e de caracter regula.meotar em des· 
d&6de que t ivs a honra de entrar neste r~ accordo com o paragrapho unico do art. 133 
($lto. do Regimeuto que prescreve textualmente o 

Essa emenda, Sr. Presidente, ref, re-se seguinte : · . 
aos arts. 8• e 9" do projecto de lei que ora · 
se discute e que dão provJdenoias sobre lo· « Nenhuma disposição de caracter 
terias federaes. · permanen t~ serâ. nellas (leis de o r-

Não venho, portanto, fazer um est udo çamento) incluida.» 
geral do orçamento da receit~, m~s simples
mente de uma. parte muito especiaL 

Fôra meu intuito não occupar a. attenção 
. dos meus illustr.es collegas, durante esta. 
sessão, muito principalmente em estudos 
que demandem longo trabalho, p<irquanto a 
minha sa.ude não o permitte, 

Entretanto não posso deixu passar em si
lencio este ponto, visto como não me coube a 
satisfação de ser amparada a. minha emenda. 
pelo honrado relator da. Receita, o meu il
lustre amigo e distincto Deputado pelo Pará.. 

Desejo, pois, que <t Camara saiba e conheça 
li.s razões. que me levaram a apresentar essa 
emenda suppressiva ~em que entretanto este 
Jiieu procedimento possa Significar qualquer 

'"·-· · . desattenção ao trabalho da. digna Commh:~ã.o 
.. : e muito principalmente ao seu distincto re-

( }?.tor, á quem me ligam os mais sinceros la-
.. ços de am izade e a cujo talento eu presto o 
: :.maior acatamento. · 
.· . Dadas estas explicações, Sr. Presidente, 
e.ü. entrarei na. analyse dos motivos que de
. terminaram a minha emenda. 

Ora ningu~m, em boa fé, dirá. que as d is
posições contidas no art. 9'· e seus parag.ra
pbos não são de caracter permanente, v tsto 
como ellas são, ainda mais restrictas, pura· 
mente J'egulamentares. (Apoiados.) 

Assim, pois, eu não podia deixar de pro:x>r 
a. ~u p pre:;sã.o . · 

Deixando esta phase àa questão podert>mos 
,•nca.ral- a. sob o s~u aspecto· eonstituc10na.l, 
-porquanto a .me11 ver, nesse ponto . . o pro
jacto que est&.mo's estuda:ndo, fere de fre~te. a 
constituição Federal no n. 2 do art. 35 . 

Por esse artigo, 

~incumbe ao COngresso ... animar, 
no pa.iz, o desenvolvimento das let· 
trr.s, :trtes e sciencias, oom cor, o a 
immigraç,~o. a agricultura , ai ndustri& 
e o commercio, sem privilegias que 
tolham a acção dos Governos locaes . .:~> 

Ora, Sr. Presidente, o art. 9° do projeCto 
faz exactamente o contrario daquillo que es· 
tatuiu o -legislador constituinte, estabeleceu· 
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do o monopolio do jogo Joterico em fa vor de ' gando oom a. taxa de 4. • f , as loterias esta
uma companhia pa.l'ticuiar... don~s cuja venda se fizer no Dbtricto Fede· 

O SR. At:GUSTO SEVERO- Invadindo a nu- ra.l. . ~ . " . 
tonomia r1os Esta.tlos. · Por t ()•.las esta.s consHlcraçoes J~l.,ueL do 

· men de"·"r A.presenta.r a P.menda, cuJa defesa. 
O SR. PINTo DA ROCHA- ••• invudindo a au. pt•odu~o noste mom~nto, contra o pa.rec~r 

tonomia. dos Estados, cerceando os rlireitos tl~sravoravel da honrada. maioria da C<lmiDlS· 
deste~ e de terceiros que confium na estabili· são. 
dade e na igualdade das lei;; para garantia. Além destas razões outras militam ainda 
dos seus contractos celebrado;; legillrnn,. ern favor do meu m{)(lo de pensar e que eu 
mente. ( Apt•íados . ) aolduzirei para. demonstra.r que os intuitos que 

Não é t udo, porem ; ainda ha mais. O me animam são inspirado:> pelo interesse do 
ar.t. 9> do projecto no § 4• probioo no Dis- Thesouro FP.deral, que me parece lesado. 
tncto Federid a Yer.da. de bilhete- de lo·e· o art. s• do projccto CO[I'IO est á. redigido 
r ins cuja ex~racç.ão não i>eja. feita. na Cn pita! cone ·de ao Executivo autorisação para entrar 
Federal, mas r::o § 6• do mesmo artigo veda, em accor·do com a. concessiona.ria da.s loterias 
no Diatricto Federal, a venda. de bilhetes de redero.es, podenrlo prorogar o prazo do actual 
loterias concedidas pelos Governos Mnnici· comra.cto afim rle elevar a. contribuição 
paes ~los Estados ou do Distdcto ·Federal. ao annu<~ l de 807 con tos a que é actua.lment.e 
pas~o que pelo§ 7" do mesmo artigo conce· obJ•ig .. da. ao mini mo de 1.307 contos. . 
de-se J:vre circulu.ção dos btlbetes de loterias Este augmento. Sr. Pri.leidente, a. QUê se 
!ederaes arn todo o territorio da União ! refet'e o projecto de lei, é pur·a.mente dcti· 
H~ na.rla. mais clarnoro~o. ha narla mais in- cio. 

j usto, haverá mono palio mais perfeito e com· o que se dá realmente, como já hontem 
pleto? (Ap:J iado!.) asseverou o meu illustre amig<J e Deputado 

A Companhia Nacional de Lotet"ias consl - pelo Rio Grande do Norte, é uma dirninuiçã:o 
dera a extrac<;ão das suas loterias. comr• um do onus a que a. cornpauhia era obrigada. por 
serviço federal, a cargo da Uuiiio, do qual rnrça. da · lei n. 42ll. de 10 de dezembro de 
aufere estas rendas que pela art. lO da Consli· 18\16, que estabelece no art. 24, lettra a), o 
tlliçã.o Federal não podjm ser tributadas s~guinte : 
pelos gov.ernos locaes. 

Deixemos do parte o que essa extranba pre
tençã.o tem de vaidoso e de ridículo. e accei· 
tando tal ponto de vi~ta. como verdadeiro, 
ainda. o actual projecto de lei or~amentarie. 
a L tenta contra a Constituição, pois que esta no 
citado art. lO estabelece a. condição da reei· 
procidade. 

O contractante se obrigarà ao paga· 
mento allnual da quantia de 1. . 600 cor,• 
tos ele réis, sendo 807 contos ao 7'h6· 
souro, em rJrestações quüt.zenaes de 
33:626.$, pa,\~ as instiluições i1tdica.das 
no § 2 ' e os o"tros 193 contos tambem 
em pre•tações qui>tzernLes da imr;ortancia 
de 39: 650$, a cada um. dos Est:rdos 
qv-e náo es!i'ller nas cond•'çües do§ 9". 

De moúo que. si aos Esta<ios não é l i :i to 
t r ibutar as loterias federMS~porque constituem ' 
serviço a cargo d!!. União ou bens e renuas fede 
~•s; não é wmbern li ·~ito á União tril>utar ns 
loterias esta:dcaes porque, tanto quanto as r e. 
deraes om relação á União, a.s loterias esta
doa.es são serviços a cargo dos Estados, consti-· 
tuem tambem pa.ra. estes bens e rendas dos 
seu~ Thesom:os. (Apoi:ldos.) 

Si o onus a que se obrigou a. companhia. é 
de 1.600 contos. não se comprebendecomo elle 
p083a. ser elevado a 1.307 ; de onde se vê que 
ba, em vez de augmento allegado, uma dimi· 
nuição de 293 contes. 

O Sa. SERZl!:OELLo CORRÉA - Não apoiado. 
0 SR. AUGUSTO SEVERo- E' uma industria 

lucrativa . 
0 SR. PlN'l'O DA ROC!iA.-De inteiro acCOl'dO 

com o nobre Deputado ! E bem lucrativa . 
Mas si é uma industria que a. companhüt 
exerce, a.inda o projecto é incvnstitucional. 

Discriminando as rendas dos l!:stados e da 
União, a Constituição Federal determinou uo 
art. 9;; que aos Estados co:npete exclu~iva
mente. a d~retação de impostos sobre io
dustria.s, ao passo que o§ 7'' do art. 9" tleste 
projecto de orçamento manda que circulem 
livremente em todo o terr itorio_ da. União os 
bilhetes da actual coneessionaria, sobrecarre· 

cam"~~ v. v 

A- companhia não llca eximida da responsabi· 
!idade. A verba de 8G7 contos de baneftcios é 
que fico. el~vada. a I . 300 contos. 

0 SR. PINTO I>A. ROCHA-Não é O que d iz O 
art. s• do projecto. . 

O Sit. SERZEDELLO CoRRÊA. - AssGguro ao 
nobre Deputado que e isto ; nem podia. .ser 
outra causa. 

0 SR. PINTO DA ROCH.~-V . Ex. sabe (lUe 
eu teoho a maior satisf~ão em fazer justiça 
ás suas palavras que tenho por ex pressão_da. 
verdade, e ás- suas intenções que reputo as 
mais elevadas. 

1Õ 
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Entretanto r.u nãn po~s., rompr!'!IH'IIIler N>lo se a1'm iro o nobre Depu t.a.clo, por isso, 
o Qllfl se passa no t'; piri u :~J heio swii.o JIP!:ts rle me ver t,;i c ar.alorario na rliscn;:,;ã.o, Vou 
palavras que leio ncstr! pi'Oiecto lJ e~ tas n5.r> t·l~,·elar-lhc :ts raz\ies do me1t procedimento . 
dizam o que V. E.\. acaln de em.ttld ar. Gi1cga-meaos ouvido~ que por toda a parte se 

o S!t. S!::RZ€DELLO CcRl\~A-Fe.ç:t o r,wor lliZ qUl' a minha Qnl9!llb !'oi provo~ada p~los 
do Jêr . íntP-rcss"s f .,t'Í'LOS neste projecto. 

O sa. Pr:-~ro D~ Roc<I .\ - Já li ; segundo a Eu devo declarar á. Camara, pelo que me 
lei de 10 de ct~zembt·o de J89ô, sobre a quttl tiiz respeito, que os interesses fer idos que me 
foi celebrado o contracto 11:\s loterias, n abri· trazem á tribuna são os mais nobre,; c os 
;:ação a.nnual d:l. con~cs>L·naria é de !.6:JO mn.is hgit;mos: sii.o os interessed ferirlos da 
contos... Co:1stituiçM e do Regim mto, do Tilesouro 

o sa. SE&ZEDELLo l'<lRÚA-0 nobre r,3 pu Fe ·era l e dos E~tado>, princi t>n.lmente da-
tado leia. a discriminaçã.o da verba . quelle qne eu tenho o. honra de represen tar 

nesta. Camara e sobre ctJjos cofres IRnçou a. 
OSa. PlN!'ODA Roca.t- ... e si o pensn.:nento Companhia de Loterias os olhos rapaces e 

da Com missão foi esse, fô~·a. para desPjar que a.vidos, arro;nndo-se direi !.os · de omnipo
o a r tigo do projecto estivesse redigido de tente. prebndenclo fazer ci1·cu!ar os sGU-~ bi
fórma q u;1 de !.600 fosse o oous da companhht lhetcs livremente e onerando fortemente as 
elevudo a 2 . 100 contos. sun.s congm ,res estadoaes para q::e ntío se 

O SR. S:;;RzEDEr.Lo CorrRJ':A-Es~e é o pensa- vendam na C•1pita.1 Federal, ficando eUa se
mento da C.Jmmissã.o ; ne:n podia. ser outro . nhora. ;tbsoluta e dominadora do mercado, 

O Sr.. PI:-iTO nA ROCHA _ Nem eu !li:.to 0 no jogo escaDdaloso qu e promove e tlirige. 
contraria; rna.s como eu só posso enteotler o ( Apoütl(}s ·) 
qu& leio e não 0 0 u11 se p~~os'a no pensa· Eis aili porque r.om tanto ardor me pro· 
mento alheio ... · nuncio nesta. questão, procu~ando, não ex

tinguir radicalmente a~ loterias como fôra 
O Sn.. SeazEnELr.o CoRRÊA- A ol.r.igação e meu desejo, mas deixar em vigor aquillo 

a seguin le t lé) . •. S:"Ln. pois, estes oitocentos que estli. leHo, sem m odificações que me pa~ 
conto; que n. Commissã.o de Orc<tmento eleva;\ recem prejudiciaes e per igosas, (Apoialhs.) 
1.300 e tantos. O art. g• do projecto e seus paragraphos 

O SR. PiiSTO DA RecuA - En comecei llOr trata exclusiv<tmente de ma.teria r egula
ler á. Camara esse mesmo c.r tigo, parn que se rnentar, chegando mesmo a occu par-se com a 
visse a lealdwle com que discuto. · extt·acção ,Jas loteri:Ls, sobre o que temos 

O SR. . SERZEDELLO CoRRÊ.'..-DOu e3teescJa· alguma causa que dizer. 
recimento á Ct~rnara.. Não EJ:'a concl3bivel que Pelo contracto em vigor a companhia. deve 
outrofosse·o pensamento da Commiosão . extt·ahir pelo menos quatro loterias i~dera.es 

O SR. PI~>TO DA. RocHA - Não d uvido das púr semana.·· 

explicações d~ nobre Deputado, n3m <las suas O Sa . AuGUSTO SEvEao- Pelo menos, nã:o ; 
bellas intenções que traduzem as da. Commis- é obrigada. á. extmt!c;iio de quatro. 
são de que é d igo o relator, ma.s não pertencendo 
ao numero dos honrados collega~ que a: com· O SR . PINTO t>A !toca~-. :.de modo que fi· 
põem, não assistind.> ao~ seus tr"ba.l hos, não quem dous dias p.trl cxtraccão das loterias 
posso saber si esse pensamento r1cou bom ela- estado es, obriga· la neste caso a companhia. ao 
ramente expresso. pagamento de 4 •;" sobt·e a. emis:;ão, ao 

E como o art. 8" como está. redigitlo pó!le passo que pelas feueraes deV•l pag3.t' so
mais tarde ser or igem deduv irias e snrpre?.as, mente 2 "/ • . A poderosa. cJmpanhia, porém, 
achei con veniente discutil-o para que fica~e po::~ rlo á margem a. lei, as disposições do re
bem assentado que 0 onus da companhia não ~rula.mento e até o propriocontracto, faz como 
e de 807 cont.os, mas de 1.700. e que é agora bem enten•b, a extracção de seis loterias fe
elevado a 2 100 e nã.o a 1.300 contos . dcraes por semana, não deixando para. as 

Em todo caso acceito a explicaÇ<i.o do meu estadoaes os dous dias que o. lei reservou. 
honrado amigo e pa.s so adiante , mesmo po1·que Vae conhecer a Camara. um dos pollerosos 
este não é o princi pal u:!'gumento d e que me motivos que levam a companhia ;t este pro
-posso so::cor rer para. uerender a min ba cedimento lesivo para oThesouro. Extrahiudo 
emenda . clla as duas lo•er ias estl.dolles, dever;a pagar 

A,cima deste estâ., por e:camplo, o argu- J4 •f, sobr e a emi5são, ao pas>o que extrabindo 
mento qua se funda na i n~onsti tucionalidade como extrahe as re:tera.es paga sómente 2 •;., 
d11s medidas que se conteem no art . 9' e na les,>.ndo o cofr·e publico em quatro por cento 
inconvenienília de tratarmos de tal assnmpto Cé\da·semana , ou sejam lô •f. mensalmente. E. 
em leí orçamenta.ria em opposição absoluttt como a emi ssão n !LO póde exceder nem ser 

0om o que determina o Regimento. . interior a 3 . 000 cootos por mez, como ordena. 
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a lei, segu e-se qne o lucro da companhia e o 
pre,juizo publico sobem a 480 contt~s annu~e~. 

COm o n~o gosto de assever,,r sem provas 
Llocument~Lcs tratei de outel·as . Fui apropria 
c .mpa.nhla quem as fbrneccu (mostrando 03 
bilheces). 

em vantagens ã mais rica mineraç-ão aurífera 
deste pa.iz. 

A Companllh Nacional de Loterias do 
Brazil tez com o Gover·llO, em vi!•tude da dis· 
po~iç-ao do lei orçamGOtaria. de dezembro de 
I80G, um contracto pelo qual ella ê obrigada 
é. extra.cçã.o dura nte sete anno~ rle loterias 
cuj:t emis..<oã.o é de 3.000:000$ mensaes ou 
SE'jam 36.000:000$ onnuaes . 

Aqui tem a Cama.ra uma. ser i e de bi lhete> 
de variadas côres, formando um i ris de espe
rar. ç41.s, mas t.orlos brancos, infdizmeute, nem 
o mfsmo dinheiro. (Riso .) Pertencem cllc.s b. 
Companhl>L do Lotel'i<l.S Na<:ionaes e correram 
durante n. sem<tna. p~sdado., de segunda.·feira 
a sabbado, em nu mcr r; de seis ; nenhum delles 
pertence a loterias dos Esto.<los . N~o os com
prei, fot·ncceu·m'os u m amigo e visbho que 
tambem joga no bicho ... (R iso. ) 

Requeri ao Sr. fiscal da s lotarias que me 
mandasse cer~ifi;:ar qual a taxa de imposto 
que ao Thesouro paga a companhia pel~ ex
tJ•accão da.s seis loteria.s. 

O ~r . fiscal mandou que o escri vão ccrti. 
ficasse e este, por seu turno, escreveu : 

« Certifico mn cumpr imento do des
pacho retroqutl a Cornpanhi:~ de Lo-

. terias Nacionaes do Brazil, na fórma 
do a.rt. 24 da l·•i n. 428, d e lO de 
C:ezEmbro ele 18911, pag a. a. t ax>1 de 
2 °/o sobra o capital das loterias ex
trahidas diariamente nel:-ta cidade. :~> 

Esta. certidão eatã devidamen te assignada 
pelo Sr . Manoel Augusto ~fil ton, escrivão das 
loterias. 

01'<1 , Sr. Presidente, quaado h a este motivo 
pode roso e b~sta.nte para, de accorrlo com a 
legislação vigente, clar-se a r escisão do con• 
tracto com <t poderosi.ssirna companhia, é que 
~e procura aotori~ar o Gcverno a prorogar o 
r efel'ido cout t'S.Cto ! 

E conhecendo eu e' te segredo dos 4 •j., 
perguutQ aos nobres Deputados que me dão a 
honra de ouv ir: poderi"' eu deixar rl e apre
sentar emenda suppr.?ssiva desses deus :tl'· 
tigo.s, prop?ndo em · compemar;i1o que fique 
em vigor o que é le i do paiz, sobre a. qual foi 
r a leado o actual oontracto da companhia~ 

Posto isto, que me parece tm.s tantemente 
elucidado por docu mentos insuspeitos que 
aca.~JO de mostra-r á Cumn.ra, pasS<1 rei á, ana
Iyse de outros pontos interes,anles para de· 
n10ostrar que os no vos ouus que se impoem á 
companhi:t são, não direi tlcticios, mas goths 
d.'agua no oceano. 

Analysando as condições <lo coot racto ce
lebraào eotre o Gove1 no e a o.ctua.l cessionaria 
das loterias dumnte o p l'at.o de sete annos. 
que con; eçou a correr em 1· de janeiro de 
1897, a Camara dos Sl's. Depu tados ficara as
sombrada com os lucros .fabulosos que a com
panhia au ferirá si indo correr como até est '8 
úata., em um negocio como este, que excede 

Dado qae se lhçam e:;s~~ emissues, comple~ 
tamente no lim do8 ~e te annos (\o contreoto 
terú <\ comp .. nltia emittido 252.000:000.~000. 

ObS!>l'Vo it Cnm~ ra que estes calculos que 
t er ei necessidalle de fazer ~ão todos basea.dos 
nas db posições da. lei orç:1mentaria. d e 
dezembro de 1896, no regulamento do serviço 
das lot·lr ias, no theor do contracto celebrado 
com a o.ct ual cessionaria e n os balanços por 
ella publicados já em avulsos, já n o Ditl-ria 
Otficial. 

Du;;ses duzentos e cincoenta mil conks te
remos de deduzir bmbem nos sete anno3 de 
a.ccordo com a lei, 60 •;. para. p1emios, o qu e 
rcpreseut·t 15I. 200:000$; 2 1/ 2 "/ • de 
sello a.nhesivo, 1.500:000$; remanescentes 
a. 30.00l:$ p r anno, 210 :000$000; Imposto 
tl.e 2 o f o sobre ~s e missões. 5: 040$000 ; 
quota para beneficios a 807:000$ a~mua.es .. 
5.649:t00$000; 

Quota de 7\13:0008 aos Estados, 5.551 :000$ 
ordnnacios f• O fiscal, escrivão ajudante a 
24:0oo;;,'{)OO TOr anno, l6a:OOO$; out ras 
despczas ger~es 8.000:000i;OOO. 

Sommam to<ta.s estas denucções 177.3!8:000$ 
que subtrahido:; dos 252 .000:000$ da. emissão 
em sete annos deixam ainda um lucro pro· 
vavel de 74 . 682:000$000. 

};las acreditemos que a Companhia não e)(· 
trahe ou não consegue venrler toda. a. sua. 
amissão e que por consequeocia. uã.o recebe 
t oda a importancia que é licito calcular e que 
eu avaliei em 252.000 :000$ em sete annos de 
contracto, continuando sempre <t mesma. a. 
de,;peza. avaliada . 

s; isto é certo. é certo t ambem que nesse 
caso a companhiu não distribue os 60 "/o de 
premias, porque estes ficarão na casa, que 
aufere a maior parta delles. · 

0 Sa. A UGUSTO SEYBR.O-V. Es: .-deve ana
lysar os remaLescentes. 

0 SR. PINTO DA.ROCHA-Analysarei tãJnbem 
essa verba . 

Para isso, porém, p reciBo scecorrer - me dos 
balanças publicados :Pela propria conrpanhia 
desde março de 1897 a mnrço de 1899, semes: 
t ralmente como deter minam os estatutos . 

Aqui os tenho em pul•licações do Jorn al do 
Commercio, em av ulws da propr ia. companhia 
e nas columnas do I>iario Otficial. . 

Por esses dados se vê que a companhia 
constituiu-se com o capital de 6 . 200:000$ 
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representado pe>r 124.000 acções de 50$ 
cada uma e dividido em duas especies: 
6.000:000$ vnlol' em que foi cokulnda n con
cessão ou o contracto c. 'll"! o Govo1•no, e 
200:000$000 de réis ern nw<~da corrente. 

Pois bem,as~im cons!ituitla L\ companhia em 
1 de janeiro de 181.l7, pa~~a<lPS t1·es me ze~. Prn 
30 de março o balan(io pulJlic;tdo :•ccus;\ uma 
amortisação do capital na irnporlancia d11 
600:000$; um 8ccre~cimotle 42'>: i''-~~·- ati 
fundo de reserV<l, que flcuu a;,sim el<1Vadn 
a 537:307$501, sem cvntarmos a porcentlgcm 
da directoria e de conselho fiscnl, sell'l attender 
â importa.ncia dos dividenuus distribuídos 
aos accioniatas. 

Em tres mezes,pois, o capital de 20;1:000$ 
produziu pelo menos o lucro de 1.0:25:092$854, 
visto que o fundo de re>erva se forma 
de 20 '/odolucro liqui•1o, como det-,rminam o' 
estatutos, notando que a amortisação do ca
pital só pôde ser feita com fundos di,;ponívE.is. 

Passemos agora. ao balanço de 30 de setem
bro da 1897 e á demonstração da conta dQ~ 
lucros de perdas. 

E' a propria companhia que nos cunfess:\ 
que o seu capital foi a.m llr·ti,ado, deoceudo 
nesse semestre de 4 . 37 4 : 000$, é esta que 
nos a.ffirma que o fundo de rese··va. teve ness.~ 
semestre um accrescimo lle 254:000$; que 
à sua. directoría teve uma porcent<tgem nesse 
semestre de 92:300$ e que os lucros do 
semestre foi de 1. 273: J9g$041. 

Em nove mezes de vigencia do seu con
tracto a companhia fruiu todos esses lucros 
espantosos sobre o seu capital real de 
200:000$. E' a uma poderosissíma. com
panhia desta ord!lm que se pretende dar 
uma novação de contractos para augmento 
do seu prazo, quando o. penas estil. decorrida. 
a terça. parte deste. 

O SR.. AuGusro SEvERo-A companhia clis
tribue 96 •;, de (Hvidendo. 

O Sr. Presidente-Peço ao nobre 
Deputado o especial obsequio de interromper 
seu discurso, por alguns momentos, visto que, 
havendo numero legal de Deputados, va.e-se 
proceder ã votação das ma terias encerradas 
e que constam da ordem ao dia, 

O SR.. PINTO DA. Rcca:A-Com o maior pra· 
~er, Sr. Presidente. 

ny,,io CerqueiJ'a, Gal~íno Lm•eto, ,Josti Murti· 
nho, ' 'scar Oolloy, Belisal'io de Souztl, Leonel 
Lo1 etL Agostinho Vid.•l, Jt1lio Santos, Barros 
FI·anco .Tnuiur, Bel'llardes Dia~, Urbano Mar
conde,;, Paulino (]e Souz<~ Junior, Mayrink, 
Calog-cras, Gonçalví'ij Ra.mos, Antonio Zach<t· 
l'ia~. Rodolplm Allreu, Telles 1lc Menezes, 
Itoclolpho Paixão, Ga!oão Carvnltltl.l. Costa 
Junior, RuPnn da Andrado., E1lmundn d,,, Fon· 
~eca, Cineinnto Braga, Brnzilío da Luz, La.
mPnha Lins. l.auro Muller, Guillon a Victo
rino Monteiro. 

O Sr. P••e,..idente-Puço aos no
bN'S Deputados que occupem os seus loga.re~ 
para se procetler ás votações das materias. 
(Pausa.) 

Posto n votos, é <~pprovado o requerimento 
otierecido pelo Sr. QQeliJO Cintra, na sessii,o 
de )!ontem, cujo theor é o seguinte: 

« Requeiro que seja eliminado da consoli
dação das disp()sições regimentnes, como foi 
determinado pela C:~mal"a; o :trt. 124, cujo 
dispositiv-o ficou derogado pelas disposições 
dD prrjecto P~ula. Ramos , ncceíto pela ·com
missão de Policia. e approvado pela Camara.:c-

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado a Commissão de Jnstrucçã.o e Saude 
Publica o seguinte 

PROJECTO 

N, 146-1899 

Faculte. aos est11dat1tes que, na data desta lei, 
já tiverem sido appr-o,ados em uma au mais 
materias do cur-so p1·eparatorio q•te se exige 
p.2m tL matriet1Za nas eocol.ts de ensino su· 
pe,·ior, termina,·em seus utudas, prestando 
Rxames parciaes ate 31 de de.:-embro de 
1900. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' Ac·S estudantes que na data desta. 

lei já ti verem sido approvados em uma ou 
mais materlas do curso preparatorio, que se 
exige para a matricula nas escolas de ensino 
superior, é facultado terminarem seus estu
dos, prestando exames parciaes até 31 de 
dezembro de 1900. 

Compar!lceram mais os Srs. Silverio Nery, Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
Viveiros·, Thomaz Accioly, Tor!'es Portugal, traria. 
José Avelino, Augnsto Severcl, José Mariano, sala das sGssões, 6 de setembro de 1899.
A:Ifonso·costa, Coelho Cintra. Ilfa.laquias Gon- Alfonso Costa.-A.ngelo Neto,-0. de No"Oaes, 
calves. Mol'eira Alves. PcJdro P ernambuco, 
Rodrigues Dori(L , Castro Rebello, Milton, E' lido, julgarlo objecto de deliberação e 
Tosta, Paula Guimarães, Vergne de Abreu, 1 env-iado ás Oommissões de Constituição, Le
Lei>vigill!o Filgueiras, Rodrigues Lima, To- I gislação e Juatiça, e de Orçamento, o se
lentino dos Santos, Marcolino }!:aura, Dia-! guinte 
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PROJECTO 

N. 147-1899 

dezembro do 1898, fazendo as necessarias 
operaçües e revogada5 o.s dis po:,içiles eru con~ 
trurio. 

Co11cetle licençit de um me; pam o Prcsirle;,te 
de' Repuulica, na fôrma elo art. 45 da Von· 
stitui~"7o, >"eti,-a>"·.<il pa>•a {rira .do paio; e 
autorb!< o Poder Ea:ec,•t.ivo a a/Jdr os pre
cisos crerliros ]Jara occOi'1'<~i' ris despe:;as dG 
repJ·e.wntação com a -oi<Jgem do Presid,:nte 
da lli!publica ,; Republicu, A1·gc<ttin~. 

O Congrt<sSO Nacional resê•lve: 
Art. !.0 E' coneeuída uma licenl}ade um 

mez para o Presíuente d a Republica, na fór
ma. do art. 45 da. ConsLituição, retirar·se 
para fóra do pa.iz-. · 

Pal'agrapho uníco. Fica. o Poder Executivo 
autorizado a. abrir os precisos crerlitos para 
occorrer as despezas de reprasentaçir, com a 
viagem do Presidente l\a gepublica ú Re]JU· 
bliM Argentina. 

Art. 2,• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das se~si3es,' 4 de setembro de 1899.
Augusto Monteaegro. 

E' sem debate approvada a renaccã.o final 
do projecto n. 22 E, de 1899, para ser en· 
'Viado a sancção. . 

São successivamente aem debateapprovadas 
as redacções finaes dos projecto$ ns. 43 A, 
103 D, !29 A e 132 A, de 1899, para serem 
enviados ao Senado. 

E• annunciada a votação das emonda.s do 
Senado ao projecto n. 14 C, de 1899, da Ca· 
mara dos Deputarias, que fixa. as forças de 
terra para o exercício de !900 (discussão 
unica). 

Postas successiva.mente a votos, são appro 
vadus todas as emendas do s~nado ao refe
rilio projecto n. 14 C, de !89~, fixando as 
forc~s de terra. para 1900, o· qual é envkdo 
á. Commissii.o de Redaeção, offi.ciaudo·se ao 
Senado. 

Posto a votos, é approvado em 2" discussão 
o seguinte artigo unico do 

PROJEC1'0 

N. 142-1899 

O Congresso Nacional resolve: 

O Sr. Angu!!!~o ~lontenegro 
(p~lc' ordem) requer e obtem dispensa de in
tersticio p9.ra que o pPojecto ~ua acaba de ser 
votado cotre na proxima sessão. 

E' an n unciada a votação do projecto n.l 06 A. 
Je !899, reohi>nlecendo a Alftnrlegn- de Porto 
Aleg,·e, no l'8t•d) do Rio Grande do Sul, 
supprimida por decreto n·. 2.871, de 31 de 
deze;Y,bro de 1897, e autoriza o Poder Ex· 
ecutivo a abrir, para. esse fim, os necessarios 
credi tos ( ! • discussão). 

O S:t.·. :a<::d1nundo da Fonfileca 
(jJela ordem) re,luer que se consulte ã Ca· 
mara si concede votação IJomioal parao pro· 
jecto n. 10.3 A, r!e 189\J. 

Collsulta<la a Caruara, não e concedida. a 
votação uomioal pe lida. 

O !!!ih•. Luiz A<lolpho (pela ordem) 
requer verific«ção da votação. 

Proce,Jendo-se á verificação, reBOnhece-se 
ter sido o requerimento do Sr. Edmundo do. 
Fonseca. Nj e i tado pol' 63 votos contra 43, 

Pmto a votos, é approva.llo em 1• discus· 
são o seguinte 

PROJECTO 

N. IOô A-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l.• Fica restabe1e~ida a Alfandega da 

cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio 
Gb.ndedo Sul,supprimida por decreto n.2.871, 
de 31 de dezembro de 18ll7, e autorizado o 
Poder Executivo a abrir, para este fim, os 
necessarios credit os. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Alfredo Elli.s (pel(l. ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se a verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 63 Srs. Deputados e 
contra 41. 

O Sr. President:e-Não·hanumero. 
Vae-se proceder :\,chamada. 

Artigo u nico. E' o Poder Executivo auto
rizalo a abrir ao Ministerto da Justioa e 
Negocias Interiores o credito de 27:000$, 
supplementar ã, rubrica. 37'-Corpo de Bom
beiros-do art. 2" da lei n. 560, de 31 de 

Procedendo-se a chamada, verific:il·se te
rem-se ausentado os Sr·s. Guedelha :\Iourão, 
Torres Portugal, Moreira Alves, Roch<t Caval· 
cante, Castro Rebello, Ada.lberto Guimarães, 
Marcolino Moura, Pinheiro Junior, José Mar• 
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tinho, An:.ru~ l... <1 · '':t -< 'nll"('l lu-;, l!A.t r0s ! submctt:tlo a votos e a.pprov;tdo soj:L con
Frnmo Jtmi•1t', . \n l o~níu X • .,J,~l'i lt•. Tl'llc, ,J., : t"mpl:lclo nc. ortl>lm· do dia da. proxima 
Menezes, I'•Hittn. lh•zrul•·. l: '~!'l lli !'n <111 l:·•··lm . ~c~,fto. 
Ovidio Abrallli.'S. Lel'p·d·!o .Ja l'olim ,. \'íl'l <~ · 
rino :\1onteiro. 

Consul tacb. a Cn.ma J•a., é concediJa a dis
('!'11<•1 p<J:li<la, 

o Sa•. Pre,.idcut.o-Rn~p ., 111lcrnm :·1 p,~to n voh~.' ó :l}>)ll'~va<)o em :3" ~iscn ssão 
chamada !lO Srs. Deputados "<'Ur la•lo lt G<HiliDl~o:•o ue Rcdac<;ao, o se-

. I ;.:umt•J 
Vae-se proseguil' na votação. ~ -
Comparecem a indn. os Srs . ,,nizio de Abreu, 

Joil.o Lopes, Coelho Lisbo:t, Arthnr Pníxoto, 
Amphilophío, lrineu Machado. Alc:i n·lo Gufl~ 
nabara, Fonseca. Portella, Cuper·tino de Si · 
queir&, Elias Fausto e C:tt•acciolo. . 

Posto rle novo a votos o pro.iecto n . JOG A, 
de 1899, restabel<lcen(l•) :\ AI r~ncie;ra lle Put'to 
Alegre, no Estado do Rio Grandn do Slll. sup
primida por decreto n. 2.87 1, de 31 de de· 
zembr-oJ de 1897, e autoriz lltdo o Po:fle,· Ex· 
ecutivo a abrir, par.t I'SSe fim, os neccssari()s 
creditos, é o refet·ido projecto n. 106 A, de 
de 1899, approva•lo por 73 votos contr<1 34. 

Posto a votos, é approv,•uo em discus~ão 
unica e enviado à Commissão de Re·lac,·ão o 
seguinte 

l'ROJECTO 

N. 139- 1899 

O Congresso Nac!onai r •. solve: 
Art. 1.0 E' o Governo autor!zado a conce

der ao I• o.fflcial d::t Ad ministração dos Cor
reios de Pernambuco, Josino Barroso de Mello 
um anno de licença com o l'espectivo orde· 
nado. · 

Art. 2.• Revog:l.lll-se as disposições em con· 
trario. · 

Posto a votos, é :tpprovado em I' discussão 
o seguinte 

P l\OJ ECTO 

N. ll5A-IS9a 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A eleição para Oeputa.o:los e pa1·a a 

renovação ào terco do Senado e:ffectuar-se-ha 
. no ultimo domingo de dezemb~·o do anuo da 

ultima sessão de cada legislatura do congresso 
Nacional. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela o>·dem) 
- Sr . Presidente, venho á t ri t:u na. unica
mente para pedir a V. Ex:. se digne con
sultat• a Casa si concede dispensa de intei·sti
cio afim de que o fli'Ojecto que acab<J. de set• 

I'RO.l i·:CTO 

N. 1:15-lbDD 

O Congresso N:tciounl resoh·e : 
At·t ig-o uuico. E' o Pode1• E.~ecu tivo autu· 

r izat!o a a tn·ir ao Mi nistm·io dt~s Rei·:çües Ex· 
teriures o cred ito à e 50:000,;; ao Ctlrnbio de 27, 
supplcmen t:l.r á rubrica 4" do <trl. 12 <la lei 
n . 560, rle 31 de d1·zern bro de 1898, fazendo as 
nece~sa.rius operar,:ües e revQg :ll.las as disposi
çüe:; em contt•..lrio. 

Posto a vol<.os, o approvado em 2" discussão 
o seguinte at•tigo unico do 

PROJECTO 

N. 140-1899 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. As v:mta.gens do <"rt. 6" do 

decreto n. I 93 A, d e 30 de janeiro de 1800, 
sü.o cxten,i vas aos primeiro,; officiaes da. ar
mada, rafol'madoscom jlulsoriamente, a contar 
de 3! dlj outubro 1le !894; revog<~das as dispJ
síções em contrario. 

São successivarnente postos a votos e appro· 
vados em ~· di~cus~ão, os arts. 1' e 2" do 

P ROJ ECTO 

N. 1;4!-1899 

O Congresso Naciooa\ resolve : 
Art. 1. • Fiel!. o Governo auloriz:~.·lo a man

dtu• indernniznr o capi tão-tenente Rodolpho 
, Lop,·s da Cruz de todas as vantagens p.l· 
cun:arias de que tiver salo pr!v;vJo, por força 
do proce~so a que r espondeu . 

Art. 2.• Para o~ elfeitos desta lei, o Go· 
vemo abrirá os necessarios credites . 

Posto a votos, é approvado em 2• discussão 
o seguinte ar tigo unico do 

PR OJECTO 

N. 137- !899 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico . Fica o Poder Execntivo au

torizado a conceder ao patrão-mór do ArsGnal 
de Marinha da Capital Federal, Raymundo 
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Nonato de Carvalho os vencimentos inlle
relltes ao posto ele 1·• tenente da. armadz.. com 
>t graduação de r.apilãu-bnente; revogadas a;; 
disposições em contrario. 

E' annunoiada a votaçilo <1o projecto n .1 36. 
de 1800, relativo á. emenda du SL'll'•do 3.0 
projecto u. 60 A, de 1897, que autoriza o 
Govr,rno a. r elevar as divirltl$ contrahidas 
com o Th<)SOuro Federal pelo coronel Pe1ro 
Nunes Baptista Ferreira Tamtrrinr1o, mor·to a 
4 de março de 1807 no combate de Canudos 
(discussão unica) . 

?osta a votos. é spprovada a seguinte 
~mendo. no Senado ao pr•Jjecto n. 13ô, da 
1899, e n. 10 A, tlc 1S97, da. Camara. dos 
Depu tados: 

Ao artigo unico- Substi tua-se pelo se
guinte: 

Artí~o unico. Fica. r elevarla ú viuva e 
het•dciros do tinado r.on>n<~l P€<lro Nune~ 
Da.ptbt.a Ferreira Tamarindo n diVi<là con· 
tra.bida para com ;t Fazend;\ ;\acionai pot• 
aquelle officia.l, n :~ importa.ncia. d') 5:000$ e 
proveniente de supprimenlo que lhe foi feito 
para oceor1·er i\s d"s pezas com a rnaJ•cha. do 
seu liatalh~o para Canudos, no interior do 
Estado da. Bahia; revogadas as di5posições 
em contrario. 

E' o projccto a.<"Sim emendado, enviado ã. 
commis::ão de Rerlacção, otllciando-se ao Se· 
nado. 

O Sr . Presid ent.e-Estõ.o findas as 
votações. Continua a segunrla rliscus,ão do 
projecto n. 110, de 1890, orçanc~o a R 'ceit!l. 
Ge1~tl da Republica. para o exercício de 1900, 
e<>m o parecer sobr-e as emeodilS ofi'crecidas 
em segunda discussão, 

Tem a palavra o Sr. Pinto da Rocha . 

O Sr. Pinto da Ru.cha (conli· 
nuando) - Analysava. eu, Sr. Presidente, os 
balanços da Companhia N;1Cional <le Loterias, 
com o intuito de mostrar ó. Ca.mara os enor
mes lucros que consegue ella com o actual 
contracto. Proseguindo masa n nalyse, vejamos 
o que nos revda. o balanç) rle 31 de mar<:o de 
18\!8, pedindo aos meus n obr ,!s cdlegas que 
me dfw a honra de ouvir que sejam benevo
lentes, prestando a sua a.ttençã.o preciosa ao 
que vou dizet• para e lucidar Dão só cs nobres 
Deputatlos como tambem <I hnnrada Com
mi~são de Orçamento e o seu illustre relawr 
que me parecem neste ponto illudidos em 
sua boa fé e em snas intenções n respeito das 
preteuçõe~ da Companhia Nacional de Lo
terias. Ouçnm os Sr,;. Deputados a leitura 
desks alg:~.rismos fornecido.> , pela proprla 
companhi<~o , 

Eis o b<tlanç:o de :H Je março lle 18\JS, se 
gu ido tle umn. demonstruçã.o da cnuta d e' lu
Ct'Os e per·das. Por elle s~ vê que o capilttl rio 
6 .200 :000:'; foi reduzido e m 15 mezes apenas 
a 3.5·1Z:WOS, elev<tn!lo-se o fu ndo de re
serva a 1.015:180$i5 l, e confessa.n<lo na de
monstração de lucros ou :perdas quo o lucl'O 
rio semesr;re toi úe 1. 116: 166$!!14 . Em vista 
r1estes lucros, Sr, Presidente, não é muito 
nff!rm:~r-sc que os beneficios prestados são 
qua~i nullos. 

0 SR . F!U-:DERICO BORGllS- ::iii.o upoia.llo. 
0 Srt. PINTO DA ROCI!A- Comquaoto muito. 

rne bo<Jl'e o não npoiaJo ilo nobre Deputacio,não 
o po;;so compreheuder quando não faço mais do 
que reproduzi!' os algarismos da pro[Jria com
panhia. 

0 SR. FREDERICO BORGES - V, Ex. tem 
razã.o. Si a companhia e~ti VtJSse ar t'ebentada, 
o argurr:ento não procedet·ht. Nes\e paiz é 
assim; 1n:<s isso não ê argumento. 

0 SR . Pli'iTO DA ROCUA-Tenlm pnci"nci:l. o 
uoure Deputa.! •) ; nio scr <i. argumr·nto para 
o men i ll u~tre collega, mas é par.:l. mim. 

Atl<mda ao que vou dizer e pt·ccurarei re· 
sponder ao seu aparte n;t medida das minhas 
forças e como m!l pe1•mitti rem os clocnmentos 
((1!!\ trago. 

Na impossibilidade de ~divinhar intcnQões, 
deixo- me guiar pel.os numeres que a. propria. 
companhia publicou. Analyso por Ol'i\ os 
numcros e analysarei depois os beneficios que 
ella e:;par~te . 

Desse confronto se verâ. si tenho ou não 
razão quando atTirmo que esses beneficios são 
qua;;í nullos. Não quero que se persig<\ essa. 
nem outras companhias existentes no paiz, 

0 SR . FRKDEIUCO BORGEs- Parece . 

0 SR. P IXTO DA RoeU.!. - ).'((.(} parece tal. 
Y. Ex. não me J:ó·le fa.zer es;a. injustiça . De
sejo que as cornpanbia>industrilles floresçam, 
quB (iistribuam dividendos remuneradores dos 
ca.pi taes empregados, que prosperem de norte 
a sul, porque pro~per:trã. a Republica, que se 
ruudem fabricas por toda a parte e que as in
tiLuir,:ües de beneficencia. pYogrida.m .. • 

(T,·oca,n- se apm·tes entre Gs Srs. Frederico 
lJorges e A mo;·im Figueir a, q~<e i>tter rompcm o 
or .tdo1· _ Soam os tvmpcmos. ) 

O· Sn. PINTO DA ROCHA-Viu V. Ex., Sr. 
Presidente, que as minhas palavras não po
diam provocar ess3 incidente . 

Límito-me po·r ora ;i. ana.l yse tlos numeres 
fornecidos pela propria companhia; si estes 
não forem verdadei~os os meus nobres col· 
legas o clemonstrarãü; si não fõr verdadeira 
n minha ant\lyse, fil.cilmente poderá ser re
futada e eu,que t enho a. maxima leaida.de,não 
duvidarei em confessar-me veucido,curva.odo
me á verdade. 
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O Sn.. Fn.EDERtCo BoRGEs-V. Ex. par<1. s·~l' 
loghw devia l'e.!ir a c•xtiuc,·ão do todas eJ!.,s. 

0 Sn.. PINTO DA Rc;cn.·~ - Perd:1o; co!ll,)CCi 
exactnmente por afliraw.l'<J"Cn:in P•.Jdli1 pedir 
a extincçil.o immediata d;~s lotcJü,, •• 

0 Sa. FREr,ml.ICO BOIWL·;~-Oh ! 
0 SR. PINTO DA Rocn.o. - Uuça. V, Ex. ns 

minhas palavras, deixe·me cnncluir o mmr 
raciocínio ; nilo po5so conse11til' que \'. Ex. 
continue ness:\ modo de :tj•a l 't~a~; [;:n·que e:;tá 
fazendo injustiça ao meu critcrÍ•) .•. 

0 SR. FREDERICO BoRGES-V. Ex. disse que 
a companhia tinha incidido em rescisão. 

O SR.. PJ1\To DA Rocu ... -Sim. disse; e não 
posso expencier uma opioião ? Ouça o meu 
nobre ::unigo,que te.m em mim um admil'a•lor 
do seu esclarecido espírito, o que eu digo c 
ver a que sou logico. 

Comecc'i por atfirmar, e to,Ja a Carnara po
aerá testemunhal-o, que por principio, por 
eltucação e habito sou contrurio a toda a es
pecíe de .iogo, que nesta~ circumstancías de
veria. pedir a suppres:;ão das lvterias, para 
extirpa<;ã'l desse carcinoma que está desn
brando o organismo ~ocial Li e no~S•1 pa.tria. 
(Apoiados.) . 

o ;ue : ca.IJ,; de dizer, m.1s ess~s documentos 
t'ol'l\ecid,·s pelo, ];J'( pl'ia comp.mlrin. n pel:l. tis
c,1,li"t~'üo da~ lot,.rias, representado.; pe los bi
lhetes rio ex.tJ·aeç"i<·s l'c:diz:v.la~ 111t scmnna o 
pela c 'rti.Jilo nffichl da (jlla.l se deprehende 
qne o Thesouro é prejudicado. 

O S1L Falloi,I\IC•J BoRo~~ - A emenda de 
V. Ex. tem por fim a extincção das lote· 
rias ... 

O SR. Pnn.1 DA Roeu A. - V. Ex. nã.o co
nh:lce a minha em<Cnda; do contrario não in
sbtiría. 

,\ mi1úa emen,.la é suppressiva do~ a.rts. 8• 
e 9' do actual project" e mand<1 que conti
nnem em vigor as disposiçõ~.s rio art. ;24 e 
sem par<lgmphos da lei orçamental'ia de 
!Sv7. 
Preten~er ;1gora ac" b:Lr com as loterias 

>e!'i.l nma ur,cet.lade f"JUC não posso commetter, 
nem tal cou~a posse P•dir porque o mesn1o 
seria qne pedir atmulla.ção tle contra.ctos vi
gentes, o qU'} ~ó compete ao Judiciario, con
tracto r;sse que só terminaria depois de findo 
o mandato da. proxima Camara que vae ser 
eleita, 

O que faço é peiir que, neste particular·, 
nos limitemos ao que está em vigor. 

0 SR. FREDERICO BORGES -E porque não 
propõe V. B:x. alguma causa. para substi
tuir~ 

E' contra a Companhia Nacional de Lote· 
rias, contra. .a Aga.Ye, contra a Bomfi.m, a E>· 
perança, a. Beneticente, a Caridade, contra o~ 
frontões, contra o bicho. cont!'~t o jogo do 
cambio, contra a alta jugatíoa elos bt1.ucos que O SR. PINTO nA RPC!IA.-E' exacta.rnente o 
me levanto indignado nesta tribuna. (Muito que :fiz e que a Commis~ão rdeitou. Supprimo 
bem.) o que o projecto propõe e substituo pelas dis-

Sr. Presidente, honrado com o mandato dos posições em vigor que VV. EE x. votaram na 
meus concidadãos para desempenhar o cargo lei da Receita de dez0mbro rle 1895. 
de Deputado ã Assenibléa dos Repr.•sentanteo Il!as o nobre Deputado não me interrompa 
do meu Estad0, eu me lembro que juncta- com tanta insísteucia, porquanto não desejo 
mente com o meu amigo e collega Dr. ~.f;trçal prolongar as minhas considerações não só 
Escobar, na. impossibilic\!l,le de reclamar a porque sinto·me doente mas tambem para 
extíncção das loterias, visto que havia di- nfío fatigar o espírito d~. Ca.mara. (Não 
reitos adquiridos a respeitar, propuzemos a apoi,dos.) 
creação de um impo~to prohibitivo. O SR. FREDERICo BoRGES- Se V. Ex. se 

Coherente com o meu passndo, rleclareL ag-asta com os meus apartes, não os darei 
quando subi a esta tribuna, qne o meu de· mais. 
seja seria pedir a extincção do jogo J,,terico, O Sa. PINTO DA RocHA- Pelo contrario, 
mas que não o pouia. fazer, porquanto $Obre A. 
lei orçamentaria para o exercício de 1897 os apartes de V. Ex. muito me penhoraram, 
foram calcados 0 r!!guhmento vigente e 0 m:1s comecei estas despretenciosus palavras 
contracto nctual com a cessionaria das lote- decla.rando que não podia demor3or-me na. tri
rias, hQvendo, 'Portanto, dirtítos legitim<l- buna, o. conselho dos meus m<;>dicos. Está 
mente constituídos qae nós não fJOdiamos d~- presente nesta, casa o amigo e di.;tio.cto pro-

o-ar fissíonal J'jUe me prohibiu o nso da palavra 
roo · . em discus;;ões parlamentares durante alguns 

O Sa . FREDEtnco BoRGES da um aparte. mezes. Eis o motivo pelo qual_ peço ao meu 
O SR. PJl'TO pA Rocru-Affirme i que em j nobre amigo que mo deixe abreviar o que 

meu conceito havia n\zão para reociorlir o tenho de dizer. -
contracto com a companhia.. Es~e argumento V. Ex. sabe que por varias vez3s tenho 
foi apoiado em prova documental que Bxhibi cançado a. attanção dn Camara (>tão apoiados), 
immediatn.mente. respondendo aos apartes com que me honram 

O nobre Deputado; qu<tnrlo houver de tomnr os meus collega.s sem me mostrar por isso 
a. palavra, me fará. a ftnez:~ de refutar, uã.o agastado. C<Jntinuarei, }lOis, na ce1'teza., de 
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que o meu nobre amigo Deputado pelo Ceara 
esta convencido da minha sinccridarle. 

Pelo balanço rle setembro de \8\l8 so vê, Sr. 
Presidente, que o cilpital da. companhia foi 
reduzido a 3.188:000$ e cl~vadu o fundo de 
reserva a 1.318:000$, tencl.o pa-sado para o 
semestre seguinte, a conta dfl lucros e ! er
dtts, a importancia de 1.503:000$000. ' 

Pel·J be.lanco lte 30 de março deste anuo, ul· 
tímo publ.ic,,do. se vê que foi o capital redu
zido a 2.850:000$ e elevado o fundo de reserva 
a I. 54 i: 000$, sondo levada li. conta. dê lncros 
e pel'das para o semestre seguinte a impor· 
tancia de 436: 000$000. 

Isto tudo quer dizer, S1·. Presidente, que 
no decurso de 1 de janeiro de 1897 até 31 de 
março de 1899, isto é, em 27 mezes de vigen· 
cia. do actua.l cont,•acto, tem a poderosa e 
prosper2, companhia auferido todos estes lu
cros do capital realizado de 200:000$000. 

:-;:ão sei si os meus c) leu los estõ.o errados, 
porque não te11ho conhecimonto de escriptu· 
r<~ção mercantil, mas reputo-os verdadeircs. 
E si nii.oo forem, que demonstrem o contra.rin 
e não hesitarei em confess~r o meu erro. 
(Muito bem.) 

Passarei agora a analysar u.ma outra fonte 
de lucres da compnnhh. (Lê.) 

Pela lettra d do § 1" do art. 24 lla. lei 
n. 428, de 1 O de dezembro de I 896, « t compa
l'lhia e ~brigada a ··esgarar os bilhetes p>·emia· 
dos de'tl>tro. do pmzo de dnus anHos, entm11do 
para o Thes'.lw-o Federal ~om 30:000$ Ml

nv.aes " tilv.lo de •·emanescentes, » 
Ist·:> quer dizer que no ftm dos sete annos 

do contr<Jcto actual a companhia ·deve ter 
pago ao Thesouro, a titulo de remanescentes, 
210:000$000. Pois bem, Sr. Presidente; se 
ma não engano ;:::;. . apreciação das verbas 
dos balanços que acabei de analysar, a; com· 
panhia deve ter recebido até 31 de março 
deste anno, em. cinco ~emestres apenas, a 
quantia de 1.157:000$ tle remanescentes 
pelo3 quaes em 14 ~emestres paga ~penas ao 
Thesouro 210:000$. Calcule se agora. -a que 
cifra não montará a. vel'ba de remanescentes 
em sete annos de contracto, se em cinco se
mestres chegou ella a tão elevada impor
ta.ncia! 

O SR.. T!MOTHEO DA CosTA'- E' esp~•ntoso : 
0 SR. PINTO DA RocHA- Tratemos c'e OU· 

tro ponto muito interessante. A 1 de janeiro 
de i897 começou a vigot•ar-o contracto vigcntJ, 
cclebra(to em virtude da lei de !O de dezem
bro de 1896 ; h a, portanto, apenas decorrido 
o prazo de dons ao.nos e oito mezes, ate es:e 
momenlo. Pois a compa.nhla já. deseja pro
rogação do p!azo, novação do contracto e 
novos favores. 

E' bom conhecer-se o que, tem conseguido 
esta companhia dos poderes publicas até 

Cama.ra. V. V 

hoje. Desde 1890 arranjou por diversas formas 
~ete modificações nos seus controct.os, todas 
Gll:JS tenrlentas a melhorar as condições dos 
seus r~lizes accionistas, desfa. vorecendo o pu· 
blico. E~sns modHicnções foram conseguidas 
por decretos de 17 de fevereiro e 22 de março 
de 1890, por decreto de 24 dejunbo de 1693 e 
contra.cto de 12 de ag-osto do mesmo anno, 
por novo eontracto em lí de março de 1894, 
pela revbão deste em 13 de janeiro de 1896, 
por novo contracto em 31 de dezembro d-e 
!896, além de alterações de clausulas con~ 
tractuaes celebradas e em 30 de ·dezembro de 
1893 e 5 de fevereil'O de 1894. 

E e depois disto, St•. Presidente, que se 
~-em pedir ao Poder Legislativo a prorogação 
do prazo do contrncto com estabelecimento do 
monopolío. Note a Ci\mara que entre outras 
modificações de contractos obtidos pela. com· 
panhia avulta esta, que é monumental : 

Por contractos anteriores a companhia era 
ohrigadll. ao pagamento Llos promios durante 
cinco annos da Lla.ta da extra.cção das lote
rias, istu ú, o premio não reclamado prescre· 
via em cinco a.nnos em favor da. companhia. 

Uma das muitas mo:lificações reduziu eSSe 
prazo a dous annos apenas. 

Di~·Se, e é verdnde, que a Companhia. Na· 
cional de Loterias d(l. uma quantia realmente 
importante para. sustentação de estabeleci· 
mentos Je instrucção, caridade e bene:ficen
cia., distribuindo beneficios a,vultados pela 
Santa C'tsa de Misericordia, Montepio dos Ser· 
vidores do E~tado, Lyceu de Artes e Officios 
e a muitas instituições ostadoaes. 

0 SR. AMPHiLOPHIO- Foram esteS OS uni· 
cos motivos que actuaram no animo do legis· 
gislnclor constituinte para consentir na exis
tench das loterias. Posso dar esse testemu
nho ao nobre Deputado. 

0 SR. FREDERICO BORGES dá um aparte. 
0 SR. PINTO DA RoC!fA- Eu não quero re

tirar o amparo a essas instituições, simples
mente desejo, com a minha. emenda., que• fi· 
quem as mesmas instituições amparadas como 
estão sendo actualmente, sem qu.e para isso 
precise o Governo de reformar o contra()to 
para prorogar o prazo e estabelecer o mono· 
polia. 

Demais, Sr. Presidente, a importancia. dos 
beneficios a que <t companhia é obrigada. 
monta a 807:0ú0:) annuaes ; o que éisso, 
porem, em face dos lucros fabolusos que ella. 
aufere? · 

Qual o resultat!o pratico, qual o resultado 
benefico que traz para tt sociedade, para a. 
communhão IJrazileira, quaes os beneficios 
moraes que produz eosa companhia de lo
terhls ~ 

O SR. FR~DERico BoRGES-V. Ex. já. o disse 
quando se referiu aos beneficios que ella dis-j 

17 
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tribue aos estabelecimentos de iustl'ucção e 
Claridade. 

O SR. PIN'ro DA Rocu<~.-Quem dil. esses be
neficios 1 a Companhia :\aciona! de Loterias 'I 
Não, p orque essa companhia con~tituiu-~e 
com u~ capital insigniftcante, ela-os, por ill
termedro dellt\, o povo de todo o Llrazil. 
(Apoiadl!s.) 

Mas a custa de quem da e lia e>ises 807:000$ 
por a.nno ' A' cusb de urn povo in teiro de 
quem ella s11gou, só em proventos para si , 
:perto de 7.0UO:OOO$ em dons anoo8 e meio. 
(Apoiados.) , 

E si em sete annos ella. vao auferir lucros 
tão elevados, tão extraorJi naria f<>r tuna dis· 
1rilmindo apenas uma. parte mínima, qual ~ 
a._ vantagem que se encontra para. a. pr·oro·•a
~o desse prazo aron1p1nb,ldO de um privlle 
gro odioso 1 (Apoiados,) 

Vou, Sr. Presidente, cml'reutar :l."Ora tl 
ponto_ mais delicaclo O .ta.IV~Z mais gr;~VO ela 
questao, de cet•to o mais melinrlro~o. 

Para. isso vou soccorrer-mu atnda de d:trlos 
rornecidos pela propria companhia, sem me 
Importar com inli:lrmações gratuit1~s ole p.u·
ticula.res nem com ameaÇ·lS ridicriias ao men 
procedimento como ropresenta.ttt<l c1o meu 
Estado e da Reput>lica e muito menos uiuda 
com a.s cartas anonymos ol!en~iv~ ela mi· 
nh11. d •goidade pes.;oa.[ ou <le qualquer elos 
meus collegas. 

Si não ti ver l'azã.o, si al ."nm r.lns honrados 
membrv~ dest:~ Ca.sa. puder convencer-me de 
que sã.o infundadc•s os meus e:;m·upulo3, n~to 
me ru ~·tarel á. satisla~ão de p res tat· home· 
nagem á verdade, çomqu11nto me pareça 
multo diffiuil provar-~e que es~(!S O.t'ti••os dv 
projecto não envolvem monopolio. c 

O Diarw Olfi.ci.at de Z de fevereiro deste 
anno publioou a. acta da assemLlea. geral ti:. 
compantlia, convo~:tda. pa.ra rerorma d"s es· 
ta.tutos a. 16 de janeii'O ta.mi.Jem do corrente 
anno. 

Ha nesta acta uma p:•oposta que foi unani
memente.approvada, depois de a pprovada a. 
reforma do art. 42 dos velhas e~tatutos. A 
reform<~. desse artigo teve por firn determinar 
a. divisão de lucros por um outro modo. E' 
essa proposta. cuj-1 tbeor me p1rece encer-rar 
alguma causa de muito melindroso, que vou 
reTelal" á Ca.mara dos Srs. Deputados, que 
talvez a não conheça: 

< Quanto il. somma qne restar de
pois de feitas ns deduções declarad• ~ 
no art. 42 (novo) dos estatutos, fica a. 
directoria au tortsada a applicar me
tade á reducçào da. conta. de contractos 
e concessões até que a sua importancia 
seja igual á do capital social, e da outril. 
metade poderá. a directorla destinor 
uma pa.l"te para des pezas no interesse 

~ocia!, a bem da conso!idalj:o dos 8eus 
COU tractos e RELA.Çi3E~ COM O PODER 
runuco, assim como do desenvolvi
mento thts suas oper.1çõe.õ ·" 

O Srt . TJXIOTIIS:O DA Co3TA.- Oh ! isso ó 
ntuito g t1nve! 

O SR. PA.ur,A RA~ros - Quem é o autor da 
proposta? 
. 0 SR. PINTll DA. ROCHA.- Eu chegarei 

la ... 
O Sa. TrMOTHEo DA Cosu- E' incrível ! 
0 SR. Pl:'íTO DA ROCHA. - Não adiantemos 

tan~. t:orque a. proposta teve uma. expli· 
caçao que... · 

0 SR. l<'REDEIUCO BOIWF.S- Principalmente 
qu,,nrto jb. foi ex[lliaada urilhantemente. 

O SR.. Pr:.'To DA Rocru - Que foi bnlhan
tcroollte 'lxplicada,, d i2: o 110ure Deputado 
pelo Cear:i, ma,s nós veremos em que consiste 
esse bril ha.n trsmo. AnteR, porém, ciesejo 
que me 1lign.m qual é o poder publico deste 
paiz IJUe, )J:\I'<l mant~r r•elações com uma 
comp•mllh constituída. de a.cc,rdo com a lei 
elas suciedarle~ a.nonymas, com um couL1·act.o 
f~ito em ·;irtu•le ria autorisaçã.o especia l, re
gendo·se por esta tu tos proprio;;, necessita. da 
verba secreta. votada. pela. assembléa "'eral, 
snb proposta de um nccionist~J, 1 (Muito gem !) 

Precisamos de saber sí é o Execmtivo que 
tera de assignar o contracto, si e o Legisla.ti vo 
quil tem de dar a au torisação pedida por este 
projecto, ou si é o Pod~r Judiaiario de cuja 
cvmpeteucia. pendem as causas que a compa
nhia. pleitea com os Estados d.t Bahia, Per
n •mbuco e Rio Grande do Sul! ? 

Lavo a. honra de qualquer desses poderes ; 
(apniaâos, muito be·n) levanto a luva para 
dizer bem alto que nenl1um dns poderes con
stituídos ela. Republtca ou dos Estados é su
sceptível de tão baixa 3uspeita de quem quer 
q•t" seja (apoiados, muito bem) e muito prín· 
cipalmente de uma companhia que vive á 
custa do vicio do jogo ! ( Apoiarlos, muito 
bem). 

Si assim procedo, Sr. Presidente, não é 
porque me attinja. a o:treosa ou a calumnia, 
mas porque o meu coração !entia. a necessi
dade de trazer para a tribuna da Cama r a a 
magua profunda que me ferlu quando vi pu
blic•\das no Dia.•·io Otficiat da minha terra, 
tão duras e tão crueis injurias. 

E' verdade, Sr. Presidente, que appareceu 
a explicação dessa proposta., explicação que 
se rUsse br1Inante e que não passa de um te
cido de contradições. Diz o autor dessa ex
p,icaçã.o, autor ila propost;\ 11 1ludida,que csh 
visa unicamente collocar a companhia em 
condiçoes de poder acercar-se elos poderes -pu
blicos dos Estados, e, distribuindo quotas be-
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n eficiarias rlos seus estabelecimentos pios ou 
de instru cção, cu.ptnr assim as ;;ympatbias 
dos poJeres . pa1•a fJUe estes não conceJ.a.m 
mais loteria~ . 

dacia bastante para. virem (\ esta casa pedir 
aos representantes da. Nação que v-ot~m neste 
ou naquelte sent ido, conforme a causa que 
advogam. 

J\ssim diz a carta textualmente: E si assim e, eu per ~;Unto, Sr. Presidente, 
sem Querer oll'ender ningnem, si não é licito 

é: ou fosse tratan do com osconcessio· suppõr que tal gente ó capaz d., tudo~ 
norios de loterias estadoaes, ou fo~se Vczs:s-Apoiados. 
directamente com: oa poderes publicos 
!llltadoaes, offerecendo·lh.es em compen· O SR . PINTO D.\ RocHA- A minha. intran~· 
sação, contribuições pecuniarias para. lg~ncia neste pOI;to e natural, Sr. Presidente , 
obras de estabelecim~nlos publicaS». pnrque sou repre;;ent~nt~ de um Estado que 

l 
mantem com a «Companhia. Nacional de Lo· 

Portanto, como se vê de;te período, o in- terias» uma. questão, que se acha pendente de 
tu i to de proposta era dotnr a companhia para decisão final do Supremo Tribunal de Justiça.. 
tratar co1n os concessionarlos de loterias es· Essa compa.nhi<t tentou contra o. Fazenda 
t~doaes e com os podez·cs publicos õos Es- do Estado uma acção, funda.ndo·se em que as 
tados. loteri;~s nacionaes são um serviço a. cargo 

Vejamos, porém, 0 que diz mais a.tleaote a da Unü~o. ser v•ço que .não pôde ser . tributado 
m esma carta: pelos. E~tado8, ~ pedmdo .co.nsegu•_ntemente 

uma, mdemtnsaçao a que o JUIZ secctonai ccn· 
demnou o tliesottro r•o-gra.ndense. «Bem avi~ado andei na redacção de 

amplitnde da.tla á minha propo~t, , h~je 
conve1•tida. em r esolução da l\Ssemblea 
geral de ~<Jcionistas da. companhia, 
pois a sua. digna •lirectoria. ficou assim 
plenamente autori~ada A TRA.TAR co:.I 
o GOVERNO sobre os novos enca.rgus 
que lhe pos~am ser impostoJ como con· 
dição pam obter a prorogaçito d 11 con· 
ce~sir.o do contra c to dn. lo! eria feàe'l•a l ». 

Como se vê, Sr . Presidente, ,já. não é para. 
tratar com os node• C3 estadoaes que le apre· 
sentou a proposta, mas para. q ue a director ia. 
ficasse autorisada a tr·a tA~r com o Gov-erno 
para obter a pt•orogaçã.c do contracto da lo
teria fe•iera.l ; isto é, ex8ct.amente aquillo que 
aqui se vem pedir no pi'ojecto de Orçamento. 

Mas pilt'a p .) dir isto ao Poder Legislativo. 
ou para obter a assigr!atu r·a do coutracto 
pelo Execu t ivo. a companhia nii.•• precisava. 
dessa proposta, cvmo nunca prec·sou para 
oiJter todas as modillcacoes de ·conlracto a 
que já me referi, inclu;;ive a que está.em 
vigor baseada na lei de 10 de clezcmbro de 1896. 
(Apoiados, mtdto bem.) 

O Sa. PAUJ, A R.!I.MOs-E·>tà assig uada. a 
carta ~ 

0 Sa. PINTO D,\. ROCH&-E~tá a>slgoatla 
pelo Sr. Honorio Ribeiro, auctor da pro
poStQ. 

O SR. P At:LA R .. uros-Eu j,\ esperava. 
O SR. PI :STO DA ROCHA-Act·edito, S1·. Pre

sidente, que a companlt ia. uão teve em vista, 
com esõ>l· imprudent e p roposta, ferir o me· 
Undre de q oalq uer represeotau te dos poderes 
constituídos. 

Faço esta concessão por honra da Repu blica, 
mas acredito tambem que essa pr oposta visa 
manter a existencia. daquelles que teem au-

E é no momento em que a. causa pende, 
como jà disse, •ht decisão do Supremo Tribu
nal, que a. companhia vem ]>edlr ao Poder Leo 
~is+ativo que •lê livre circulação a.os seus bi· 
lhetes em todo o territorio da. União. 

O Sa. MAr..AQ1JlAS GoNÇALVEs -E' uma 
re~triccão odiosa ao direito dos Estados. 
(Apoiados.) 

O SR . PtNro DA RocnA.-Bem sei, Sr. Pre
~identt>, que das loteria.s arlvem alguns par· 
cos beneficios para instituições realmente di· 
~nas do u.m paro e do auxilio publico e por 
is:;o não desejo nem peço agora n sua e:rtln· 
eção. 

O que quero, Sr. Presidente, é que a. futura. 
Cama.ra possa. livremente deliberar sobre ~; ste 
a.ssumpto, visto como aindil. faltam mais de 
tres annos, para. terminar o contracto actu a.l, 
wtoptaudo·se a esse cempo o pr incipio da con· 
currencia publica si não fõ:· possi vel e:x:t inguir 
a ;; loterias. Emquant o ·não se puder adoptar 
qualquer uesses dou s alvitres moralisa.dores, 
eu acho que é u m mal, que. é uma desvan
tagem, um erro pe lo- menos, consentir-se que 
se a.ugmeute o prozo para exploração dessa 
industria, monopolisando o jogo nas mãos da 
comp.mhia. (Apoiados.) 

I magine, Sr. Presidente . .. 
Ui\I Sa. DEPUTADO- Isto é destr uir e níio 

construir. 

0 SR.. Pr"TO DA ROCHA-E U não estou des
truin do cousa alguma; ao contrario, que se 
conserve aqnitlo que edificaram os legislado
res de 1896 e que esta de pé. Eu não quero 
des tru ir, o que eu querJ é que não se proro
g~;e o pra1.o de um contracto com uma com
pa.nbia,que em minha opinião já. incorreu em 
rescisão ; o que eu não quero é que esta. Ca· 
ma.ra, que está quasi a encerrar-se e a dis-
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solver·se por el:tinccão do mandato, reforme 
um contracto e conceda um monopolio. 

0 S&. FREDERICO BORGES-Isto não e argU
mento. 

O SR. PINTO DA ROCIIA-Não será argumento 
par11. V. Ex., mas é para. mim. 

0 SR. FREDERICO Bol\GES-Niio e argumento 
porque nós legislamos para o fll.turo. 

o sa. PINTO DA RoCHA-Mas neste easo, 
nii.o legislemos no Orçamento (apoiados), re
tiremos da. lei orçamentaria, que é uma lei 
a.nuua, estas disposições de caracter per ma
nente, que olrendem o regimento, que são de 
natureza. regulamentar (apoiados) para <!Uj3 
constituam projecto em separa.do. 

UMA. .voz-Esses artigos Gstão mal collo· 
ca.dos. 

0 SR.. PINTO DA. ROCHA- Resa.lvada, Se. 
Presidente, a minha. respousabilh!ade e a. da· 
quelles qut~ me deram a honra. tlc assignar a 
minh<t emenda., me é absolutamente inrlif
ferente que á ]JGderosa. companhiit ~c dê mui
to mais do#lue tU~ desej ,., si ha. quem con
sinta em tal. 

Antes, porém, <le deixar a. tribuna., S_::. 
PresideDte, eu devo declarar, para que nao 
reste a. menor duvida. que as minhas pala
vras e os meus conceitos em relação· ao as
sum-pto que se ventila, estendem·se tambem 
a. todas as outras companhias de loterias, que 
estiverem nas mesmas condições da Nacional. 

Sempre qu~ a. esta casa vier q~alqu~r indi
cação ou pl'OJeeto de caracter m<hVldual e 
pecuniario, que envolva. direi tos d~ terceir<!s 
em relaçõea com o Tbesouro Nactonal, seJa 
em favor desta. ou de outra. companhia ou cor
poração, ha. de encontrar· me de frente para. 
combatel-o com 'Pouca competencia, mas com 
a. ma.xima. sinceridade com que sempre COS· 
turno proceder. 

ALGUNS Sas. 0EPUTADOS-}1uito bem ! 

O Sa. PINTO DA RocHA-Quem assim falla 
não receia a mal~dicê.ncirt d~s que prbtcndem 
attribuir o meu procedimento :i. deresa de 
interesse; feridos. Comoja disse, os intere;ses 
que defendo sãoosdo Estado que l'epresento, 
o. o Thesouro,que rep1ito lesailo pelacompanhia, 
da Con~tituição offendida. pelo projectado 
monopolio, do regimeot'J despregado. (lliuito 
õem.) 

Chegámo3, Sr. Pre~idente, a uma. época em 
.que se póde dizer que é extealltda: uma loteria 
'de duas em duas. horas. Com effeito, a Nacio
na.l,a. Ca:rida.de,a ibmfim,aC"ndeltwia,a. Ago.ve 

.. e á. Beneficente são seis loterias que se ven
. dem nesta. eidu.de durante as doze horas da. 

lw.meridiana., o que dá realmente uma lo
teria de duas em duas lloras, representando 

um movimento mensal, certamente superior 
a BOO contos. 

Juntemos a essa especie de jogo a alta joga" 
tina do cambio, as combinações dos bancos 
estrangeiros, os frontões e o bicho e conhece
remos a razii.o unica uo atrophia.mento das 
industrias (apoiaios), da paralysação _do com
mercio (apo iados), da. nossa. decadencta. moral 
(apoiados), do depauperamento da nossa vida 
economica (apoiados) , minada por esse c&ncro 
da jogatina desenfreada e céga, arvor<\da em 
su.bstractnm Lias classes conservadoras. 

Tenho concluido. 
(Jfuilo lwm, ?nUÍIO bem, 0 o1•ador e II~UiiO 

ettmp,..imenlado e t~b-raçado par gro.nde numero 
de caUerJas.) 

O s ... Nelva com a calma de cos
tume, desapaixonadltmente, tendo uma unica. 
preoccupação, a de curar de interessc3 da 
União, mas principalmente de seu Estado, 
Vl!m discutir o orçamento em J ebate. 

Agradece á illustre Commissão a acceitação 
de algumas das suas emendas. taes como 
a que diz respeito á isenção ele impostos 
para material escolar de instituições de en
sino, que teem edificio propt·io e que dão 
ensino gratuito; a relativa ás fianças de 
despachantes de alfandegtL, bem como a. de 
que foi signa.ta.rio, rela.trva ás Santas Casas. 

Passa o orador a c·ombater os pareceres 
contrarias a. outras emenda,s suas. 

Discorre largamente sobre as emeDdas re· 
!ativas ao sal, á. aniagem, á juta, industrias 
importantes no Brazil e do sett Estado; e diz 
que suas emendas teem por fim levar a ban
cada. rio-grandense a ceder de suas exagge. 
radas medidas, que vencera.m na commissão ; 
mas de que, espera, cedera, conscio de que a 
Camara determinara que continuem as dis· 
posições actuaes e não vingando essas idéas 
que por instantes foram acceit::s ; reputa 
erroneas, prejudiciaes e anti-patrioticas. 

Lom·a ~- Oommissão que acceitou a emenda 
favoravel as aguas mineraes, desde que te
mos Lambary, Ca:tambu, Cambuquira., ES· 
trella, Santa There~a. e tantas outras aguas 
mineraes mtturaes ; urge que se afastem do 
mercado _essas agu<Ls artitl.ciaes, muitas até 
de composição nefasta., em vez de salutares 
como aquellas. 

Não assignou, mas sempre combateu pela 
medida aveutad11 pelo Sr. Daputado Coelho 
Cintra, relativa. no imposto sobre bancos e 
compau\1ias, nos Estados; acha que a me
dida é inconstitucional. 

Lastima. que não houvesse sido plenamente 
acceitn sua emenda relativa. a. phosphoros ; 
e como a Commissã.o diz que está afrecta. a 
questão á Com.m.issã.o Especial, aguarda que 
esta não deixe que oa importadores dos phos-
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p_!loros estrangeiros fiquem em melhor situa- o sa. NEivA neste caso continuará.. 
ça.o que os productores nacionaes O primeiro trecho do trabalho do nobre re· 
Qua~to aos nickeís, o que sabe é que ha Iator c;,ue chamou a attenção do orador foi o 

ca.rencla delles no seu Esf.ado, c é quanto que lembra qu!l Congresso e o Poder Executivo 
basta para acccitar a idéa. devem abandonar as !netas pal'tida.rias, 

Ch<tma a attenção da Ca.rna.ra para a emen- persistindo na politica. financeira. iniciada, 
dn n. lO. para se leva.utar o· credito nacional, valori· 

Está convencido de quo a. Camara votarã a z!!-ndo o papel·moeda. e arrecadando com mais 
emeqda ~a .eommi~ão de Tarifas. ))úrque : v1gor a renda publica. 
ella e rnals JUSta, e salva a indust.ria de cha- · Folga ~e ver o nobre relator commun-
peos de feltro. gando ideas pelas quaes se bate de longa data. 

Mandou em~nda_ ta:xan•lo de mais 10 •;. os Inquire si o Governo tem ainda operações 
moveis de rabricaçao estrangeira e, como est~. a 1\1zer 1 ! . . · 
outras .que redundam em augmento de re- Na analyse mmucwaa que faz do parecer 
ccita. cae-llle sob os olhos a rubrica- Alfa.ndega. 

A Cornmissão não acceitou .esta emenda de Bahia-e nã:o póde deixar passar em ai
sob~e o fu udamento cle que a ind ust ria lencio que foi progressiva a renda da Alfan' 
~acwnal similar já progrediu bast'1nte e dega ~o sou queri<'lo Estado,no ultimo trien
mdepende de protecção ! mo. mdo ele 19.205 contos a quasi 21.000; e 

Parece, portanto, que a. Com 1Jissão não lembra que o inspector declara. que, «Si não 
deseja que esta. in dustria pro.,.rida ainrla. fosse a reducção da tarifa nos artigos de lu:co, 
mais 1 o maior seria a arr•ecadação:.. 

Entreto,nto, qun.ndo se trata do arroz en· A um aparte do Sr. Timotheo da Costa 
tende a Commissão <que deve o mercado ficar responde ctue tem sido sempre coherente com 
reservado á produc~ão nacional » ! o seu modo de sent ir e que não sem protesto 

N!io Jlóde deixar de notar que o nobre r e- seu teem pasaado medidas que reputa ccntra
lator não se deu ao trabalho de accrescentar ria~ ao bem publico. A proposito de credito, 
ao nome do Sr. De-putado Tosta, 0 nome de esta de nccordo com ~~obre relator: La
todos os outros Deputados que a.ssignaram a menta que sempre se critiquem os creditas e 
~menda n. 27, referente ao fumo, que tanto que sempre sejal?l vota.dos. 
mteressa a importantes Estados como Minas Combate a tarifa actual e prova. eom o r~ 
Pará, Goy~z e sobretudo Bahia.: ' la.torio da Di1·ectoria de Rendas que houve o 

J:>ouco d~rá sobre esta emenda, que vem ~nno pa~ado uma. reducçllo da receita de 
favorecer a importante industria do fumo 1mportaça.o de cerca de 16.000:000$, reduc
porque julga-a vencedora ante o numero d~ ção que só pôde ser levada á conta. dessa ta~ 
assig~Hl.turas, e po1•que ella jà foi justificada rifa, tbese essa confirmada pelo digno in· · 
por Illuetre representante mineiro e a ;nda spector da Altandega da Bahia e outras pes- , 
terá. em seu favor a palavra competente e soas competentes.no a.ssumpto. 
abahzada. do seu digno colle<>a de bancada Lê trechos do parecer que se refere á. re. 
o Sr. Tosta. "' ducção de tarifas e commenta com louvores, 

Sente discordar do seu nobre collega 0 S, se!ltindo que eS3es princípios não rossem ap
Eugenio Tourinho, na emenda." wr s. E~: pllcados aos factos a que se r~er~m as 
apresenta<:la relativa ás loterias. • emendas do orador, P"-reeendo a.ss1m lccon-

Â loteria é um mal: difficilmente poderá. sequente . . . 
ser extinguido; mas dellas auferem grandes Promette transcrever a.rnda em seu dJs-
vantagens instituições utilíss-imas. curEo alguns trechos do parecer, os quaes _es· 

Parece que quem confia. no Governo não tão plenamente de- accordo com a dotl~rma. 
póde neg-,•r uma autorização da qual 0 probo que o orador tl'az expen~I~a. em sua oração. 
Governo se ~ervirã. com criterio. concorrendo Censura. que_ se nohctc o augmento . ~e 
para. augmentar a receita publica.. renda d~s corre1os,quando se propõe 1•edueçao 

Alem do que, 0 Estado que· represmta é de v~ncun.entos ncs empregados e augmen, 
um d?s ben~ficiados pela reforma. tam:·~ os 1m postos. . _ . 

Esta quas1 finda a hora e apenas justificou Le a Cam_ara a reprodu~ça.o de uma phrase 
as emendas· que api"escntou. su_a de h a. cmco annos, ~oJe cons?J.nte do lu· 

Tendo necessidade de razer outra oruem de ~moso parecer, qn~ EeJa a. de Dil.O serem pr~· 
considerações, pergunta á Mesa si poderá. c1sos aug!Den_to ·de 1mpost?s d~e que haJa 
entrar pela h<•ra do expediente ou si a pala· boa fisca.l!zaçao e !J?a. npphcaça.o d~s rendas.· 
vra lhe Stlr à resfrrada para a :prox ima· Co_oclne •. p~vemdo pela ~ora.. !ittendo que 
sessão. . deseJa fazer vmgar a tbeor1a do I !lustre re

lator rlo parecer, de protecção á industria. 
O Sn. P RESIDENTE- O nobre Doputndo Lê um trecho do relatorio do Sr. Luiz Ro· 

ainda. tem 20 mioutoll, dolpho, proteilto i:!ue vein ã Cllomara con~ra a 
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ta.riCa, que só consulta os interesses dos im
portadores c sacrifica o b·am publico, prote.•to 
esse que tem sido geral no Ji<liz, e espera que 
esses protestos ~ncoutrem echo no parlamento, 
para que se não diga que el!e cura mr.lhor 
dos interesses do estrangeiro do que dos m
cionaes. (.Muito bem; muito bem. O oraclvr J 
felicitado .) 

Fica a discussã-o adiada pel:• hora. 
Passa-se ã. hora destinada ao expediente. 

O Sw.•. I ' SecJ"et.al·io procede á lei-
tura do seguinte 

EXPEDIEC'iTE 'i/ 
Officio : 
Do Ministerio dos Negocias tla MRl'inba, de 

21 de agosto proximo passado, en,·ü1nrlo o 
requerimento em que o capitão-tenente Ame
rico Brazilio Silvado, repre•ontando cor:tra o 
decreto de 14 de novembro do anno pa8sadu, 
que promoveu diversos ofllciacs, na patente 
em que lbes mandou contar antiguidade de 
16 de abril de 1894, etc.-A' Commissão de 
Marinha e Guerra. 

Requerimentos : 
Do engenheiro Pedro Luiz Soares de Souza., 

pedindo concessão de uma estrada de feiTO •lo 
Rio Branco a fronteira, etc.-A' Commissão 
de Obras Publicas. 

Do Dr. Carlos Cianconi, profeos01' da Es
cola de Bellas Arte~. pedindo o pagamento 
de uma gratificação a que se julga com di
·reito.-A' Commissão de Orçamento . 

O !!!ir. Manoel Caetano - Sr'. 
Presidentl.', trago ao conhecimento da Camara, 
a dolorosa noticia do fallecimento do illustre 
Dr. Francisco Manoel Paraíso Cavalcante. 
ex-DEputado federal por um dos districtos de 
Minas Geraes, ex-de~embargador da Relação 
da Bahia, ex-juiz de direito, vantajosamente 
conhecido em muitas comarcas da nosso J><Liz. 

Peço a V. Ex:., P< '~"' consequencia, que con. 
sulte á Camara si consente qne sei a ins~rido 
na acta um voto de peza.r por tão ínfamto 
passamento. 

E' sem debate approvado o requerlmento 
verbal do Sr. Manoel Caetano. 

O Sr. Luiz Adolpho- Sr. Pre
sidente, telegrammas publicados nos jornaes 
de hoje dão noticia> de nova-s perseguições 
e novas violencias praticadas em Cuyaba 
contra os membros mais prceminentfs do 
partldo republicano. 

Estes factos, Sr. Presidente, vem mostrar 
que o Sr. Ministro da Fazenda. continúa a 

perturbar a vida do Estado, perseguindo os 
meus correligionarios. 

Ü SR. TIMOTHEO DA COSTA-Não apoiado; 
peço a. palavra. . 

0 SR. Ll!lZADOLPHo-V. Ex. COffiiJtellende 
que minha \·inda il tribuna te!n por fim sa· 
ber >i o Sr. Presidente da. Republíca tem to
mado as providencjes no sentido de fazer 
com que o Estado uãv continue a. ser anar
chis;tdo pelo Sr. Ministro da Fazenda que, 
não contente de ha.ver derrubado com o au· 
xílio da força federal o partido adverse.rio,pro
cura extermioar os chefes daquelle partido, 
exer·cendo asEim uma m~squinha vinganca .•. 

0 SR. TDIOTHEO DA CasTA-O Dr. Joaquim 
Murtinho é incapaz de exterminar a quem 
quer que seja. 

0 SR. LU!Z ADOLPHO ••• e principalmente 
aquelles qu~ se cppuzeram tenazmente aos 
actos de selv~• geria alli -p •~1 ticadas pelos seus 
amigos no intuito de empolgar o governo do 
EstiJ,dO. 

As violencias e::::ercidas naquella c~.pital 
contra os chefes mais proeminentes do par· 
tido republicano, não podem passar des
percebidas neran te a Nação e perante o Sr. 
Presidente ·da Republica, que é o responsa· 
vel pelo que lá se tem dado, deixando con
flagrar o Estada com desrespeito aos poderes 
constituídos, <ltim de proteger o Sr. Ministro 
da Fazenda e o seu partido ; S. Ex-, esta_ na. 
im:prescindiv~l obrJgaçã.o, no dever restncto 
de fazer com que o l!:stado ele Matto Grosso 
entre em sua vida normaL 

O partido que occupava as posições politicas 
em Matto Grosso já !oi destituído, os nossos 
amigos jà. foram demittidos e não e possivel 
que o Sr. Ministra da Fa.1.eoda continue a 
fazer com que os meus oorreligionarios se
jam perseguidos e ameaçados em suas vidas 
e até humilhados pera.nte a popula~,âo da. 
cidade de Cuyabá. 

Não é po~sivel que S. Ex. acredite que 
homens da maior respeita-bilidade, que ho
mens que honte'm occuparam as mais eleva
das posições sociaes, sejam cumplices em uma 
tentativa de as;;assinato. 

Tudo rr.e far. (·rer que isto é prepa-rado 
p:üos pai-tidarios do Sr. Ministro da Fazenda 
para exercerem uma vindlcta contra os seus 
ad ,·ersarios. 

os prec"dentes sã.o todos concordes no sen
tido de não poder ser attribuido ao pD.rtido, a 
que tenhQ _. honra de pertencer, a menor 
coparticipação nestes factos criminosos. 

HomenB que não se pejam, que não vacil
lam em extorquir da as;emblea um voto con· 
trat•io ao pens<tmento dos >.eus memloNs, esses 
homens são capazes de emprellend~r e de 
reali~a.r todos os attentados. 

Sr, Presidente, o Sr. Deputado Caracciolo, ., 
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O Sn.. TIMOTHEO PA C.osTA - ·O meu colle~>a de S . Ex. e ra mesmo c.~azir a assembléa 
e membro do partido r ·~publicauo que ... " af1m de que fvsse annullada~a eleição. ' 
. O Sn.. Lu_rz ADOLI'Ho-Sou membro do par- Repito, o Sr. Deput;>.do Caracciolo recsbeu 

tJd,) repu blicano.. . hoje 9 seguints telegraroma: 

O Sn.. Tu.roTI!Eo nA C•.'ST .... - .• . não o a.poia. « Cuya!J:i., 5 rio sotembro-Deputado Ca.rac-
absoluta.mente ncst;t questilo. c io lo- João Felix convidado, a abrigar-se no 

O Sa. LUJz AUOLPIIu- •.. e prezo-me de ter Arsenal de Guerra, e agora. considerac!o 
d efeodicto o Governo do Dr . Prudente de Mo- prel!o, cem o todos, em flagrante. 
raes. em todos os seus a c tos . Preparam inquerito secreto, nenhum preso 

O SR. TmoTHEo DA Co<TA _ Aqui se for- interrogado ainda.• · 
mulou a accusação de assassinato contra o Ora, Sr. Presinente, s. prisão l1e tantos ho
P~rtido Republicano FB1ler·at c V. Ex, não se mens norav~is no Est udo de Matto-Grosso, a. 
levantou par:t p!'ot.estar contra ;sto e CJnira bumilllacão feita a eS<les homens, obriga-los 
n.s prisões <Jne en tã.o ~e elfeetu aram. a t :·a.nsitar pelas ruas, em quadrodo de força 

O SR.. SR. Loxz AnoLI'Ho- Com este pro- federal, todos estes factos attentatorios dos 
cedimento est~ve a g,·ande mn.ioria desta. direito~ e das ga1·a.ntias que a. COnstituição 
Casa. confere n. todos os cidadãos ..• 

E depois não se t rata <l e apur<• r a respon- o s T c o · 1 
sabilidade do a tten ta.do cf' ntra o Dr . p 1·udente R. n m·m F.o DA OSTA- que e a.men· 
d }.' tavel e que não houvesse reclamação por 

e n orne>; o que tra tamos de apurar pre- parte do il!ustr-ado collega, oa occasião em 
sentemente é a rQsponsnhi hJ·,de do actual .. 1ue deputados e senadores foram presos. 
Presidenle <la Repub lica. nos factos que t ive-
ram lo ~ar em ~fatto-Gros.~o. O Sa. Lu1z AooLPno - Tod•' s eSFes factos 

Essa '<lefesa , que V. Ex. faz, do Sr . ea1npos estão a pedir ao Sr. Presidente da Repu· 
Salles, atacando o SI' . Dr. Prudente de Mo- blica serias providencias; c quero que qual
raes, é muito ioteressn.nte! Como se 0 Sr. cam- quer membro da Concentração me diga quaes 
pos Sall_es não ti ve, se sido eleito pelo partido as provident:ias tomad:ls. 
que a.potou o Sr. Dr . Pr uo!ente de Moraes : Sim ;. não !oa.sta a defe;a. de palavras, é 

Toda a vez qne occnpo a tribuna , nesta. preciso que SS. EEx. venham dizer â NaJção 
Casa, aoresenta-se um· membro da Concen- qua~s as mediclaF tomadas paio Governo. 
tração a· defende r o Sr. C~rnpos salles, arti· Sr · Pres'<lente. estou nesta tribuna no 
culando a.pe;:as palavras, não apresentando cumprimento rle um dever ; e t cda vez que 

. uma só demonstm ção, uma unica prova da recel:ler um telegramma de Matto Grosso 
correcção tio Sr . Presidente da R e publica. nos annunciando que novas perseguições alli teem 
negocias de Matto-Grosso. logDr. vi·rei. à tribuna accusnr o Governo. 

Cada. um ~rata de agro.da.r o mais possivol SS . EEx. estão no seu direito de defender o 
ao Sr. Preste ente da Repulllica. Sr. Presidente da Republir.a. . 

Venho tr;o zer factos ao ccnhecimento da E' est•! o meu dever, dever de lealdade, e 
Camara, VV. Ex. tra gr. m telegraromas e euheide~umprtl·ocoma independenci.c.ecoma. 
mostrem ~ s providencias que o Presidente da\ vehe!llencta corro~pondente a ~anha das per
Republl··a. tem tomado p-•ra· rest ituir a tran- seguiçõca que ;tJh forem prat tcadas. 
quill idarle ao Estado de Matto-Grooso . Era pr~i~o, Sr. Presidente, que fosse entre 

_A verd;<tie e que s. Ex. nada mais tem nós procla.mad~ o reg imsn àa liberdade, o 
felto do que levar a rlesordem, a agitação reg1men r (l publlc<lDO, para que, sob o Governo 
àqu<:lle i!:stado, dando toda. a força ao Sr. Mi- elo Sr. Campos S;t!les, <t Nação assiatisse a es • 
nistro da. F:J.Zenda. tas sceoas revoltantes e vergonhosas. 

O ~r. Deputado caracciolo r ecebeu hoje 0 r:ot _para Isto que fizemos a Republica., pa:ra 
segu inte lelegramma de Cuyabi.l, no qual se a~sts~;rmt'~ a. eõse e<i.P~ctaculo degradante, 
r~ferB que o Dr. João Felix, o presidente legt· pela mercm do St·. Prestdento da _R~publica 
trmamente eleito em março, e que foi esbu- de:UJte dos desmandos do Sr. M1mstro da 
lbado pelos intlividu os capitanea.dos ou dirigi- Fazenda 1 (N <io apoiados . ) . 
dos pelos prep ostos do Sr. Ministro da Sr: Prestde.nte, quando orga.m50u-se o 
Fazenda, pela revolução promovida e r,1vore- Parttdo Republtr.a.no de Mat to Grosso, alis
ci<1a por S. Ex.; mas, como eu dizia 0 Sr. tei-me deslle logn ero suas fileir as como hu· 
Caracciolo recebeu. .. ' milde soidado, cousiders.ndo o actual Minis· 

O SR.. TmoTHEO DA CoSTA dá um aparte. tro d :l Fazenda como garantia das aspiraçõee; 
republicanas, como sacrario das novas idéas 

O SR • Luiz A DOLPIIQ - V. Ex. não pódl': que iam ser post<1s em pratica.. 
contestar-me neste ponto. S.Ex:era para nós um vordadeiroapostolo , 

Os telegrammas publicados na Noticia. e um depositaria nel das esperanças do par
em outros jorna.es denotavam que a. intenção tido. 
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Po.ra. o a.ctua.l Senador Ponce,q ue j á era um 
chefe político, mas que vinha da. mon•1rchia, 
eu oinava. com certas desconfianças : elle 
trazio., para nós republicanos, o vit•us da _ cor
rupção impe1•ia.l e por isso tornava-se quasi 
um suspeito . 

Como tudo esta mudado ! 
O Sr. 111inistro da Fazenda, o doutrinado, 

o cita.dor de Spencer e de Stuart Mil!, tr-ans· 
formou-se completamente. e hoje lança mão 
de todos os recurs~s. ai nda os mais inconfes
saveis, J>ara. manter aquelle Estado sob o seu 
guants de ferl'o. 

Nã.o ha considerac;ão de especie u.lguma. que 
desvie a S. Ex . dessa senda.criminosa, S. Ex. 
~ tem ouvidos para. os seus interesses. 

Sr. Presidente, tudo nos faltaa.ctualmente, 
pois chegamos até ao ponto de não termos 
IIO governo quem cumpra a palavra. compro
mettida! 

O SR. TilllOl'tlSO DA CosTA- Não apoiado. 

O Sa. Lurz Aoar.PHo- E á por isto, Sr . 
Presidente, que o povo ollla para est•\ Repu· 
bliea e diz que não tem sinão desi!lusões . 

Tudo está. aua.t•chisado e as violcncia~ sue
cedem-se sem que ao cidadão seja. lici to 
proteata.r. . 

plena civili;::tção nm attenta.do semelhante 
contra. um goo'i'erno local está condemnado na 
opinião publica. ... · 

O SR. TmoruEO DA CosTA dá um aparte. 
O SR. Lmz AD~LPUO •• • - e quando p3.Ssar 

esta epoC;\ de cngrossamento, permitta-se·ml'l 
a phrasa Q!le está admittida. aqui, quando 
passar esta época de humilllaçi.io ... 

0 Sn. TDlOTHEO DA COST.~-Não ha. humi· 
lhação, já hou>e noutro tem po. 

0 Sa. LUIZ ADOLP!W ••• -a historia ba de 
consignar com severidade o procedimento • 
do Pres'dente Ja Republica d:1ndo apoio ao 
Mini3tl\) dn. Fazenda para prat icar no EsttldO 
de Ma.tto Gr~sso a quella vergonha. 

Tenho concluído. 

Z'ele!Jf',mt»itl ti que se refere o Sr. Deputarlo 
Lui:; A dol11h? 

« Cuyttl!â., 5 de setembro-D!putD.do Ca.rnc
ciolo- Jc·ão Felix convidado a abrigar-se no 
A rsennl tle GUel'l'l!., é agora considerado preso, 
como tot.lo~. em flagrante. 

Preparam ioquel'ito secreto, nenhum preso 
interrogado ainda.. ~ 

Nas fin:J.nça.s é a desordem, é o ca.m bio a 7; 
na sociedade não ha. garantia. de nenhum O Sr. Tlmotbeoda Costa póde 
direito; e essa. anarchía e essa. desordem hão felizment~ defender o S1•. Presidente da R<l· 
de ser no futuro fontes de outros aconteci· publica. e o Sr. Joaquim Murtinho. Reca.. 
mentos mais deplora.veis. pitula. os acto~ políticos t.lo nobre Deputado 

Ora, Sr. Presidente, nã.o foi para. isto Qúe Sr. Luiz tldolpbo na Camara., para demons-
1lzemos a Republica. e segur .• m.nte o Sr. Mi· tro.:· que S. Ex. 6 incohero3nte com o seu 
ni!tro da Fazenda., si se lembra. do seu Spen· passado. 
cer,deve saber que o pa:iz está attonito deante Estranln\ a paixão pa..·tida.t•ia do sau col
tla audacia.com que S. Ex:. a.tfronta a. opinião lega. c lamenta que só por ella queira o 
publica. illustre Deputado destoar do conjuocto geral 

O T t3ffi apoio do Sr . Presidente da Repul:ilica, 
Sn. lMOTl!Eo DA CosTA- Não apoiado. que no caso de M~ttto Grosso se houve d 'l 

O SR. Lurz ADOLPno-Sr. Presidente, quan· modo di~oo e honroso. 
do Voltaire brigou ~om Frederico Il da. Prus· Louva. <~S proviuencias que o Sr. Campo!! 
sis e teve de arrumar as malas a t oda a. pressa 

1 

Salles tem tomado, as quaes o OJ-ador alllrma. 
para transpor as fronteiras, rugimto ti :perse· serem sabias e constituciooaes. 
guiQilo daquelle rei, lembrou-se que fall-1w:o Recorda factos r1e um passado remoto qne 
um dia com o soberano, est e lhe disse~·a.: aos j se compal'um acs de Mntto-Gtosso, que sere
:lmigos deve-~e fa7.(l r o mesrno que ás !arao· pro luzelll S.:>IDJll'o que a pa.ixão partidaria 
jas, extrahir o sueco e a t irar fóra o bagaço. ·' esva íra.. /\ RepubliC:\ ha de vencer essas 

Ora., Sr. Presidente, qua.t!do o Sr. Ministro paixões. 
da Fazenda tiver obtido uo Sr. Presidente da. No 1·e~imcn republicano póde apoiar o Pre· 

-Repn_blica. satisfação de tOdas as exigrmcias, sidente e dissentir del1e o Deputa.r!o sem ' pre· 
depots de haver venc!do, humilhado c ~nar· occupaçiio de lta.ver concorrido para a. ~ua 
ch1sado o Estado de Matto G1·osso, só· então eleição. 
talvez S. Ex. ba. de perceber o papel a que se Vem derender o Presidenb da. R epublica, 
d~ixou reduzir, só então ha de ver que o Mi· convencido de que :~.ge patrioticamente e 
n1stro procurou compromettel-o por todos os quo não pl'ocede a ll.ccusac;ão contradictoria e 
meios, e esta questão de Matto Grosso que é quasl exclusiva do nobre Deputado por Matto 
& mais grave de todas, ~ a questão funda· Grosso. 
mental c;ue ha de abalar o Governo do Sr. Defende o.inJa. o Sr. Ministro da Fazenda 
campos Sanes até os alicerces, porque um como republicano puríssimo, verdadeira. gloria 
OQYerno que commatte pera.nta o pai.z f;lm nacional, que jámais 11.os seus interesses .sa.-
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crillcacria. o bem estar de l\Iatto,Grosso e ex- 1 

terminaria os seus amigos de ainda bontem. 
Assegura que o Dr. Joaquim M•-1rtínho é mnl 
julgado pelo illustre Deputado, :1 quem a 
:p11.i.xü.o part id11.ria. cegou. · 

Entende que o procedimento do nobre 
Deputado, longe ue resolver a questão, vem 
di!ficultar uma solução prompta. e benefica. 

Aos telegramml!.s lido> pelo nobre Depu
tado oppõe os telegrammas ta.mbem pu bli
cados pela imprensa e que jlrovam as provi
denci..'\S tomadas pelo Presidente da Repu
blica. 

Quer .uma provJ. da. intervenção do Sr. )ii
nistro da. Fazenda· nos negocias de Matto
Gt•osso, intervenção que se haja. manifestado 
materialmente e não a tem, nem o iflustre 
Deputado a. apresenta. 

Contesta que o Estado de Matto-Grosse es
teja. a.narchizado, elle tem o seu governo 
funccionando regularmente e o facto do assas
sinato de Ramon nã.o é característico, elle 
dá·se em toda p, parte e sempre qne a paixão 
partida.ria se cootrapõ() ao patriotismo . 

Francamente deve •lecla.ra.t· que si não 1i
vesse a convicção rle que o Sr. Ministro 
da Fazenda era incapaz; dt:l promover o máo 
est1r de Matto-Grosso, não estaria na tri· 
buoe. . 

Recusa acceitar o termo enqro;smnento, com 
que o illustre Deputado qualitk~ o apoio que 
a co;1cmtraçaa presta. ao Sr. campos Sall~s. 
e retribue dizendo que engmss11me>lto bonvo 
quando n o Governo passado em silencio a 
Ca.ma.ra. assistia ã. prisão elo; membros tla. 
mesma Ca.mar::~. · 

Apoia o Sr. Campos Sa.lles, porque ellc fa.z 
um governo repnblicano e é capaz de f:,zer 
um governo de felicidade. (llfuito bem; m uita 
bem. ) 

O Sr. Preside nte-A Mesa declara 
que findou l10je o pr;lZO pam o recebimento 
das emendas, "(jlie os nobres Uepnta.dos qui
zessem olferecer ao Oroamento d~. Viaçiio. 

As emendas apre><m tadas foram accaitos 
pela Mesa si ec in qttMI.tum . 

Ellas serã.o exa.minao.las e remettidas na 
primeira sessão, aquellas que esliverem de 
accordo com as disposições reglmentaes á 
Commissão respectiva, afim de qu~ e.t a. dê 
parecer sobre as medidas nellas contidas. 

Estando finda. a hora. elo expediente, vou 
designar à or'liem do dia para a proxlma 
sessão. 

Vae a imprimir o SBt,ouinte 
Cam1r:1 V . V 

PA?.ECER 

N. 48-1899 

Concede ao Deputadó Torquato Jl.f?reira licença 
po1· tempo indeterminado para deixar de oom· 
pa1·ecer ds sessiJes 

A Commissão de P~tições e Poderes,atten
dendo ao moti vo allegado na peti~o do Depu
t!!tlO pelo Estado do Espír1to Santo Dr . Toi-
quato R. ;\·foreira, na qualwlicita d , ca.mara 
licenç;L por tempo inrleter mina.do para. deixar 
de comparecer ás ses~ões, afim de tratar de 
sua sa.ude. é de pareeer que lhe seja conee
dida a referida licença . 

S&.la. tlas CommiSSI!es, 5 de setembro de 
1899. - AlMro Botelho. presidente. -Teixeil'tt 
de Sd, rela.tor.-Raul R:trroto.- Tttv:~res de 
L)IJ\ t,-Co semiro da BtJchl1'. 

Vae a imprimit• o seguinte 

PROJECTO 

N. 148-Í899 

Determina que seja t;·ansferiria par<~ o proprio 
nacional em que estet~e instaUailo o Museu 
NacioHal, c! Praça a,, Republica, o For wn da 
justiça lOC·1l eles te Districto. 

(\ ".àe projecto n , 58, de l sgs) 

A' Commismto de Fazen·la. e Jndnst ria.s foi 
presento uma rept·esentação do Conselho 
Municipal ao Congresso Feder al, solicitando 
seja. votado um projecto de lei, que a tt&nda 
á necessidade urgente da. installação do Pa· 
lncio da Justiça no antigo edificio do Museu 
Nacional. 

Na indicação que esta representação pro
move e que f.ti unanimement~ approvada. 
em sessão de 22 de junho, rla']uelle illustre 
Conselho, fica o Prefeito au torizado a de3· 
pender até a quantia ele 150:('100$, como 
auxílio, para a reconstrucgão daquelle proprio 
nacional, desd~ que o mesmo seja. para. tal fim 
destinado. . 

Considerando que a Cama.ra dos Deputados 
por votação na sessão de 23 do corrente, 
approvou em 2• dtscussão o projecto n. 58, 
de 1898, que autoriza o Governo a. transfe~ir 
para o prJprio nacional em que esteve 
installado o Museu Naciona l o- Forum - da. 
JUstiça local, ficando o Po:ler Executivo a.u
torizndo a despender até a quantia. de 
200: 000$ pam occorrer à.s despezas com as 
obras de at.!aptação :c.ecesEarias áquella. i nsta. I
lação, e seodo de então om deante o edificio 
denominado-Palacio da. Justiça, ê a Oom-

ss 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2510512015 14 24- Pâgina 20 de 25 

ANNABS D.A. t:AMARA. 

missão de parecer que sej"' mçdíficado J Ao n . :J-(l'~sta.tistica.): 
aquelle projecto em 3" discus~ão de fo rma a, , Em vez: de l,j39:02Q$-di;:a·sc: l.liG:340$, 
obedecendo ,1os pl'incipins rle restt·icLa. ero· [ ,mr!o: · 
nomia adaptados p'3IO c ongresso Federal, tk ar \ _ 143, ,160BOOOj Lei 

11
, sno, de 

o Governo au!orizarlo a ent rar em accot·uo Pe-.-so.ll. · "' 
31 

ole dezembro 
com a MunicipDlid<lde do Districto Federal . 
paJ'a acceitar· o auxilio por esta para. t<tl fi m Ma.tenal. · •• 32:880.) 000·.de 1898. 
oJl'erecido . R e c ensea -

Pa.ra isto npresent\\ o seguinte mento de 
l9JO. .. • • L 000: 000$000 

Substit~~otivo ao projecto " · 58, d1J i 898 

Art. 1.• O Poder Exerutivo fará transferir 
para o proprio nacion;~l em que esteve lnstal· 
lado o Mus~u Nacional, a Pr~ça da Re· 
rublica, o-l"ornm- da j us tiça lo~a.t deste 
Districto. 

Esse edificio se <lenominarà - .Palacio <l;t 
lueti~-a. 

Paragrap!Jo uuico. No caso de haver e.s
p~ço suffleiente-, ll•'~ignnrti. umn On mtll5 
salas para que n •lias runccionE:'m o su. 
premo Tribunal Ferlc1•al e sun respectiva ~e· 
cretaria.. 

Art. 2." Para occort•,, t• ils despezas com a.9 
obras de ndaptnei o ncres,arias, fica. o Poder 
Executivo autOJ·izo.do a entrar em accordo 
com o Pt•efoitn p3.l'a HC~C i t:\r o iiUXilio ue 
150:000$, pam tal fim votados pelo Com.~lllO 
Municipal. 

Saladas Co:nmi.>~õ"~• 27 de junho de 1899 . 
-Jose 11Iarilmo, pre:o iclcnte.- ro~llu; Li<l,oa, 
relator.- H.:r,nmcgil-!o de l.túoes.-Ovid io 
Abl·(lates. -Pinheiro Jun ior. - Pe• e ir.• dos 
Santos. 

Foram apresentadas na sessão ue 6 de se· 
tem bro ao proj ecto que fix 11 a despeza. do Mi
nisterio da Viação as seguintes 

Ao )Jrojecto n . 133, r/e 1899 

(Orçamento !la Viação) 

1.!i6:340$000 

Visto fa.Ito.r competench ao Poder Ex
ecutivo para crear e sepprimir empregos 
(n. 25 do ttrt . 34 da. Constituição) e â. Com
mi,são de Orça1nento pat·a fa.zel-o em projectos 
de orçamento (paro.gr•apho unico do art. 133 
do Regimento). 

s,lla das ;.essões, 6 de setembr., de 1899.
p •tlll\ llam•.1S , 

Ao n. 7 (Tel•J_;r,, phos); 

J·• rlivisão 

Pessoal, colllu M proposta .. 73:480$000 
Material, como na proposta. 67:318$001) 
Linha~ (peS$oal).... .. . . .. .. . 2.3-26:680$000 
visto coustar o qundro approvado, lle 17 on· 
genht>.iros chefes de districtos. (Lei n . 560, 
de 31 de dezembro de 1898.) 

E;tar;ões-Em vez de 290 telegraphistas de 
4" cla s~e tliga-se: 312 telegraphistas de 4• 
classe . 

Em vez de 65 estafetas de I• classe diga-se: 
70 estafetas de I" cl<me . 

Em vez de 70 es tafetaa do 2'; classe diga-se: 
I 00 estafetas de 2' claf se. 

(Lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898.) 
g,l] :~, das sessões, 6 de setembro de 1899.

p,w za R amM . 

Ao n. 9 (Fiscalização das estradas de ferro 
Art. 16. Supprima·se. e das cmprez:as): 
Sal& das sessõe~. 6 de ~etembro de 1899. - Proposta. do Governo. . ...... 324:907$000 

Paula Ra.1nos . incluindo as empre>as mencio-

Ao n. 6 (Correios) : 
Mantenha-se a verba ped ida 

pelo Governo, feit-a a cor· 
recçã.o quanto aos venci
mentos do porteiro d!< ad
ministração de S3nia Ca.· 
tharina ,confor me propõe a 
Commissão de Orçamento.. Ir.499:0&2.$300 
Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.-

Paula .Ramlls, 

nadas no projecto . . , •..•... • 80 :400$000 

Total. •...... . .•.••.. 405:307$000 

e nflo, como propõe a Commissã.o, 395:.307$000. 
Sala das sessões, 6 r ~ setembro de 1899.

Pa, ta Ramos . 

Ao n . 10 (Estrada de Ferro de S. Fran
cisco): 

substitua-se pelo seguinte: 
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·t• divisão 

Pesoal (·) ••...•.•..•...• ..•• 

2" divisão-Como na proposta. 
3" uivisão-Como na proposta. 

49:ô20$000 Eventuaes ..... . .. ..... ..... . 

809 365$000 
95\J 102$500 

10 000$000 
M:tteria.l ...... ........ . .. .. 

2• divisão 

4:8UU:S000 

54:420$000 
2. o-:u : 799-$500 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899. -
Pu.tlla Ramos. 

Pessoa:! do trafego (·) . . .. ... . 
Ma.terml idem .... ... .. . .... . 

18:620$800 
1 :OOO$OOO ~g~ragrapho unico do art. 19 redija-se 

Pessoal das estações e parada~ 
Material idem idem ....•..•.. 

P essoa.! da conducçii.o de trens 
Material idem idem ...... . . .. 

Telegra.pho .... .. ........ ... . . 
P essoal da locomoção ( ·) . . . . . 
Materia l idem ............. . . 

o mais como na proposta. 

19:620$000 

160:000$000 
20:000$000 ------
180:00~000 

85:250$000 
2:5011$1J00 

87 : 75(}.$000 

4:5()()$000 
19: 820$000 
3 :600$000 

23:420l3UOO 

Sala das sessões, 6 de sGtembro de 18\J9 . -
P aula Ramos . 

Ao n. 11 (Estrada. de Ferro· Paulo A1fonso) : 

'Em vez de 116: 15~, diga-se 116:752$500, 
como U<t proposta, v1sto falta. r compewncta á 
Gommissão de Orçamento p at'a diminuir ven
cimentos . (Paragrapho unico do art. 133 do 
Regimento. ) 

Sala. elas sessões, 6 de setembro de 1899. -
Paul.~ Ram.os. 

Ao n·. 14 (Inspec;;ão das Obras Public~s) : 
Sub.o;titua·s·e pelo seguinte: 

t• divisão 

Pessoal , como na. proposta (I). 
Ma~rial, como no projecto .... 
Serv1ços diversos .. . . . , .....•. 

19:3:945$000 
27:380$0i!O 
25 :00(\$l00 

. Paragrapho u nico. Fica. o Poder Executivo 
autori?~~do a conceder aos governos e~ta
rluaes que pretenderem executar as obras de 
melhoramentos de portos dos respectivos Es· 
ta.dos, segun•lo os planos approvados ou que 
forem approvados pelo Governo Federal, os 
favores const.:wl.eli de, te <tr tigo, inrlependen· 
t~mentc de con~ur reuciíl. 

s·.tla. uas sessões, 4 de setembro ele 1899.
:!.lb«'Jl·«'rque Serej'> . -Paula Ramos. - Diogo 
l<in·tttua.-Pínto da. RIX'hn.-Gttillon.-Jla?"• 
çal Eswb.1r. - F . Alenca>tro. - Vesprt.siano 
de Alúuq"Uerque. -Rioadavi<t Co,·r €a. - Amo• 
rim Fi!]ueira .-S . Nery . -Xavier do Valle. 
~Marien~e. 

Ao a.t·t. 1•, n . 6 (Vencimentos de a.gentes 
do Correio no territorio da Republica): 

Augmente-s·J 3. verba consignada para. este 
serviço, afim de que sej(tm elevado; a 840$ 
anuuaes, os ve!:<cimentos do agente do Correio 
da cida.:le de Va.fenca., no Estado da Bahia. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de setembro de 
1899;- Adatberto Guimm·<ies. · 

Em Yez de: 
Um administrador geral das fioresta.s 

4:800$, restabeleça-se a. proposta do Governo. 
Sala (!as sessões, 6 de setembro de 1899.

Victo,·ino lflonteiro , 

Na. rubrica. n. 7-Telegrapbos- accrescen· 
te·se: 

Construeção de uma. li nha telegra.phica. do 
Engenho Central á cidaéle de Vianna, no 
Estado do Maranhão, 40:000$000. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.
Albuquerque Serejo,- Edua•·do d.e Berrêd<>. 

246:325$090 Accr·escente-se onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizado a adquir ir 
(.) L.i n, t;~o. do 31 de dezembro do uos ou mandar construir u m predio para a repar· 

. · . . . _ · • tição dos Correios em S. Paulo até a quant ia 
(1) V&s~.o fotlar compe~nc,a a Co!"m"""o P"'" crear l ma:xima. de 250· 000$000 ' 

e supprif!llr @.lhpregos, ::tugmcntar e diminuir venci- · • 
men\os. ( Para!rnpho uníco 1o are. 133 do Regi- Sala. das s~sões, 6 de setembro de 1899.-
ro.ento.) Padua Re.+ende. 



c â"nara dos oepLtados- tmrr-esso em 2510512015 14:24 - Pág ina 22 de 25 

. -:-- · .. . 
140 ,UrNAKI! DA CAMARA 

Accrescente-se ontlc convier : I Acerescente-se nnde convier : 
Art. O Governo fica autorizado n tr~\nsfe- 1 Art . 0.; vencimen tos con>lgn~dos ne~te 

rir ao Districto Federal o serviço do a baste- or~amento para os flscaes do estridas de ferro 
cimento de agua. à cidade do Rio de J:.ueiro. e emprezu.s. ~ómente serão pn~os aos que ti· 
· § 1 .• No accordo que pal'<\ e~se fim fôr verem l'esl•lencia rtxa em algum ponto 1lns 
celebrado entre a a.dmioistt'llção feder . .! e n estradas, lixado pelo Miuistro de. Industria., 
municipal sera fixada a. taxa annual de re- ou junt.o ás obras das em prezas e mediante a 
muneração do ca.pita.l representado por apresentação de rela.torios mensaes, dando 
aquelle serviço, tendo-se em vista. n impor- conta. do estado dos serviços fiscalizados. 
ta.ncia desse ca.pita.l e os recursos que para a Sala d:~.s ses.~ões, 6 de setembro de 1899. -
mesma. indemniza.ção puder·em ser retir·a,dos Ff,tncisco Sii . 
da renda liquida !lo abastecimento. 

§ 2.0 O Governo cederá a intpor tancín. ria 
taxa. a. que se refer e o paragrapho a.;; te
cedente para occorror ús despez.a.s rlo empre>· 
timo que fôr levantado pela Manicipa.lidaáe 
:para. as obras do saneame11to da Capital. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1.899. 
Francisco Sá, 

Do art. 1.•, n. 4 (Subvenção ás companhias 
de navegação) eliminem-se ns verbas de tlsc&· 
lização das companhias do ~la.ra.nhão I :000.~, 
e de rebocagem a car go da A~socia.çã.o Sergi· 
pense 600$000. 

Sala. das sessões, 6 de setembro de 1899.
.Fi·ancisco S4. 

Ao art. I•, n. 4 (Subvenção ás companhias 
de navegação) nccrescente-se : 

Ficando reduzida a subvenção do Lloyõ. 
Bra.zlleiro a 1.613:700$, Jlt'ia suppressão da 
verba destinada. à. linha. do Espírito Santo e 
sendo mantida a. subvenção de 50:000$ vara 
a empreza que se pr.-opuzer rc fa.ze1• a navega
ção entre os portos ilo Rio ue Jaueiro e Cara
vellas, com as escal!l.il a que estav•~ obrigado 
o U oyd. · 

Ao art. 5°: 
Substit uam-se as palavr<lS- desde q ue o 

Lloyd, etc. , a.té ao fim do ar tigo pelas se
guintes: - sa.lvo si o Lloyd se obrigar, desde 
o começo do exercicio financeiro. a fa.zer 
duas escalas meusaas da. línua. do norte no 
porto de Ca.ravellas , cnso em que lhe serã 
mantida a subvenção c pagi:l. propor·cional
menteás viagens effectivamente feitas áquelle 
porto. 

Sala das sessões, G de se temb1·o d.l 1890.
Francisco .Sá. - Artlt.~ t· Torres . 

Ao art . 1°, n . 9 (Fiscalização das estt•adas 
de ferro e emprezas) : 

Em vez de 395:307$, uíga->e-390:200$000. 
Supprimindo-se as verbas para aluguel de 
escriptorios ou depositas de algumas ftsealiza
ções, e reduzindo-se a 2:000$ a -verba total 
par\1 conservação do material da Estrada de 
Ferro de Porto Alegr!l a Uruguayaqa . 

Ao art. 1•, n. 6 (Cor rei0s) na r ubrica 
Ceará- diga-se : - Pessoa.! da adminbtra.
çã.o, rela. nova organização. 78:355$000. 

No art. 7", § I I, n. I 1, diga-se : - 12 car
teiros. 

Sala elas sessões, 6 de setembro de 1899. 
F,·aacisco Sâ. 

Ao art . lo, n . 6 (Correios), na rub1•ica -
\f inas Gerao:> - onde se diz- modificado o 
pessval para Bello Hori1,1)nt~ . etc., em vez 
de - que constará de dous praticantes -
r.liga.-se : -mantido o numero actualde p:ra
tlcantes. - O mais como no projecto , 

Sala das sa.ssõe!, 6 de setembro de 1899. 
Ft·ancisco Sà. - A~(redo Pinto . - Manoel 
Fulgencio,-A'IItero Botell<o.-Padua Re.;ende , 

Onne convier:-Fica o Governo autorizado 
a adoptar o alvitra que julgar mais conve
nients par:~. concluit• o prolongamento de 
Cacequy a Urugua.yana. e executar o ramal 
de Sant'Anna. do Li vramento, inclusive o de 
garantia de jUt'os , abrindo p!1.ra tal fim os 
necessa.rios creditos. 

Sala. das sessões, 6 de setembro de 1899.
Victorino Monteiro.-· Ri-vadat~ia Carrêa .
Pinto da Rocha . 

Fica. o Governo a.utoriz:u:lo a installa.r no 
proprio nacional em que funcciona a Repart i
ção dos Telegraphos, em Campos, Estado do 
Rio, a. Repartição dos Correios, faz~nuo as 
obras e as despezas necessa.rlas , para est..'l 
fu~ão dos serviços fedenes, no edificio j:\ de 
sua propriedade. 

Sala das sessões, õ de setembro de 189(1.
N ,lo Peçariha. 

Na vigencia da presente lei fica. o · Poder 
Executivo autorizado a rever o regulamento 
dos Correios no sentido de melhorar o serviço 
postal de accordo com ns necessidades Mtuaes, 
r espeitando direitos já adquiridos . 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899. 
A. Milto'Y' .- M. Caetano .-Paula Gu.!marltes. 
- Ignocio Tosta.-E. Tourinl!-o,-J, A . N~it~a , 
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-M, 1\fou'l'a.-Tolentino dos Scmtos .-Ma
w;el Timotheo ela Costa .-Enéas Jfartins.
Theotor~-io de Brito.-T. Accioly.-AdaUm·to 
Guimarc1es.- T•tvares de Lyra,- Pa'!'anhos 
.Uontenegro.-Rodrigues Lim t. 

Acorescente-sa onde convier: 
Fica o Poder Executivo a.utorizMo a man

dar imprimir na. Imprensa Nacional os tra
balhos organizados sobre correios pelo a.ma.
nueose da Repartição Geral dos Correios Al-
fredo Marques de Souza. . 

Sala. das sessões, 6 da setembro de 1899 . ..:. 
Gonçalv11s Rt:mos. 

Art. 16-Supprima.-se: 
Sa.la. das sessões, 4 de setembro de ·1899. 

&t F1•eire .-A11gusto de VasconceUos.-Ra1-1l 
Bar'l'oso. -Mano:;l Timotheo da Costa, -Oscar 
Gor/.(ly. 

Em vez de Estra'la d& Ferro do Rio do Ouro 
-diga.-se Tramway do R!o do Ouro. 

Escri ptorlo-pessoal. 
Mantenha-se o quadro e vencimentos da. 

lei vigente. 
Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.

Sd Frei'l'e.-M~noel Timotheo d<t Co$ta, -Au
gtWO de Vasconccllos.-Raul Barroso,-Oscar 
Godoy. 

Ao art. 14 acct•escente-se: 
Fica igualmente autoriza~o a pagar ao 

telegra phist.'\ de 1• classe da Estrada. de 
Ferro Central do Brazil Fl'tloncisc,) Ferr~ira. da 
Silva os vencimentos de. que foi privado de 
receber. por acto d.a passada. admínistrac;ão, 
nullifica.do posteriormente, na. importa.ncia. 
de 4:491$650. · 

Sala das sessões, 4 de setembro. de 1899. 
Attgttsto de Vasconcellos. - Sd Fi·eire.- Raul 
Barroso.-Oscar Godoy. 

Art.7•, §li: 

Supprima-se, ficantlo em vigor os quadL'OS 
aatua.es (caso não seja approvada a. emenda. 
suppre,;;siva. lle todo o art. 7•'). · 

Sala da.<; sessões, 4 de setembL'O d~ 1899.
A u g1-1•to de Vasconcellos. -8d p,·ei>·e.- Ra~«l 
B arroso.-llfanoel Timatheo da. Costa . - Oscar 
Goàoy . 

N . 15 .-Linha telephonica e t elegrapb iea. 
Accrescente'se : 
Um official mecanico para reparar os ap

p~~elhos em SOO dias 'com a dia.rla de 
6:;000. ] :800$000. 

Substitua-se : 
Em vez de tres trabalhadores com e. diaria. 

de 3$500 em 365 dias, diga-se seis trabalha
dores 7:665$000 • 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.
Sá Freire.- August!l de Vasconcellos,- Rau~ 
Bar1'oso .-Mmoel Timotheo da Co$ta .-Oscar 
Godoy. 

Ar:t. 8.•-Supprirna-se. 
Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.

A.llgusto de Vasconcellos.-Sâ · Fre:ire.-Rall~ 
Barroso,-Manoel Timotheo da Costa.-Oscar 
Gorloy. · 

Art. 7• e seus para.gra.pbos.-Suppri· 
mam-se. 

Salas das sessões, 4 de setembro de 1899 • ....:. 
Augusto · de VascotlceUos,-Sà Freire.-Rau& 
Barrosa.-Mmoel Timotheo da Oosta ,-Oscar 
Godoy. 

Accrescen te-se: 
Art. Na. vigencia da actual lei o Go-o 

verno fica. autorizado a vender mediante 
concurrencia publica, todo o material ím
presta.vel pertencente á. Inspecçã.o Geral das 
Obras Publicas e a applica.r o producto em 
qualqu"r dos trabalhos a cargo da ditare
partição. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
&t Frei'l'e,-Augusto de Vasconcellos.-Raul 
Bar1·oso .-Manoel Timotheo da Oosta.-Oscar 
Godoy, 

N. 15: 
Via. permanente e conservação dos. enca.na.· 

mentos, diga-se-Via permanente: 
Pessoo.l-Em vez de: 

I mestre geral, diaria. 8$ .... . 
1 feitor geral de encanamen-

tos, dia ria. 8$ ...... _ .. _ .. 
8 feitores, diaria. 4$ •. -.. -. _ •. 

60 trabalha.dores, diaria 3$. .. , 
2 pedreiros. diaria 5$. _ . _ ... . 
2 set•ventes, diaria. 3$500 _ ... . 
8 soldadores rebatetlores, dla-

2:920$000 

2:920$1)00 
li :680$000 
65:700$000 . 

3:650$000 
2:555$000 

ria 4$.. . .. .. .. • .. .. .. .. . 11:680$000 

Diga-se: 
I mestre geral, diaria 8$ ..... 
S feitores, diaria 4$- ••..•. _ , • 

40 traba.lhatlores, diaria 3$ . . _. 
I ped~eiro, diari1 5-$, em 300 

dJa.~ ........... . --· .. .• . -
servente, diaria. 3$, idem ... 

----:-----
!OI :105$000 

2:920$000 
11 :680$000 
43:800$000 

1:500$000 
900$000 
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. No material suppr ima·!>~ a verb<t-Material l E' IC<~nameatos guaes-Cor.scrv.-t.ç4o 
p8.l>a. conservação de en~a.na.m<lntos. 

- Um con•.luctol' encarreg-ado, C<lm 
Sala.das sessoes, 5 de S'J~emlJrO de 1890.- a diat•ia rlc 10$, e m 36 .. 1 di~s.. 3:650$000 

Sà Fresre.-A•({}ttst~ do htsco;Jccll~s.-;Oscar! Tres Roll11.dores a. B$,em 365 diat. 6:5i0$000 
Godoy .-Ratll B<m oso. -Manoel Ttmoueo d,• · s~is reoa.lerlores a 4$, em 365 
Costa. I dias .•• ,., , . .• ,.... .. .. .. .... 8:760$000 

N 14• 18 ~raballlndores ail$5(JO,em 365 
• · rltas.............. ... . .. .. . .. 22:760$000 

Inspecçã >de Obras Publicas- Canalize.ções Um pedreiro a 6$, em 300 dia.s.. I :S00$0
000
Jo 

longínquas: Um ser veote a 3$, em 300 dias., 900$0 
Coosorve-se tudo mnis como na proposts 

Pessoal-Ac~rescente·se: da commissão. 
Para o conductor geral-Diaria para. tmns

porte 5$........................ l :825$000 

Sala das se~sões, 4 de setembro de 1899.
A úgusto de VasconceUos.-Rud B'>'NOSo. 
Manoel Timotheo da Costa.-Osca>· G:Jdoy. 

N. 14-lnspecçã.o de Obras Publicas: 
A' .xubrica- Obrns nnv,1-"- novas canaliza.

ções. Substitua·se pelo st>guinle : 
Na vigencia deeta I, !i, o pr•>ducto das to.xa.s 

de penua. de agua. será. empregado ll<l linba 
auxiliar das canalizações <lu~ rios Xerem e 
Mantiqueira, jà. estudadas. 

Saio. r las sesfões, 4 ne set~mbt•o de l 890.
Manoel Timntheo ela Costa ,-.-tuguslo de l'a<· 
concel'ws . - Sá Freire.-Rat~l Bm·,·oso .-Osca;• 
Godoy. 

Material 

Em vez de 7:000$, diga-se ..••• , 15:000$000 
Accresceute~Ee : 

Event na.es pa ra trabalhos ur
gentes de reparac:ões e con
certos nas canalizações ou des
entupimentos de repreza.s OC· 
ca;ionarlas por grandes rmxur· 
radn~ feitas !ora rlas horas do 
se1·viço ordinario, como sesta~ 
ou serrie~ ................. ,.. 10:000$000 
Tut.!o mr<is como na. proposta. 
Sala das sessüe~. 4 de setembro de 1899.

&i Jo''reire. - A"gusto de Vasconcellos.-Raul 
Barroso.-.M,woel Timotlleo da Costa. -Oscar 
Ga<loy. 

N. 14-Jnspecção Geral d.J Obras Publicas Accresccnte-se onde convier: 
- Canalizações longínquas: 

1 

Fica o Govarno autorizado a abrir o ere· 
dito de 31: 162$007 para oceorrer ao paga· 

Pess~l mento das ~ itl'erenças que em seus vencimen

S. Pedro. Substitua-se : 
Em vez de um zelador com a 

dia.ria de 5$, em 3ti5 dias . . . .. . 
Diga-se : 

Um zelador com a diaria du 6.~. 
em 365 dias ... . ......•.. . , .. . 
Tinguà.. Substitua.se : 

Em vez de um zelador com a. 
diaria de6$, em 365 dias,dign
se: um zelador com a di ar ia de 
8$, em 365 dias ....... . .... .. 

Accrescente-se : 

Florestas de Joiio Pi>~to , Gal"'ão 
das Dores 

Um zelador com a !lia ria de 5$. 
em 365 dias ... .• . . . .. . . . • . .. 

Um trabalhador· co!ll a diaria de 
3.~00, em 365 dias ......... . .. 

I :825$000 

2: 190$000 

tos eofft•eram os con:luctores de !• e 3• classe 
1la ~:strada de Ferro central do Brazit du
rante o exercicio 1le 1897. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
& Fr~:ire.- Augusto de Vasconcellos. - R1tu l 
Barroso .-Jfanoel Timotheo <k Costa,- Oscar 
Godoy. 

Ao n. 15 - Estra~Ja do R!o do Out·o: 
Si prevalecer o projecto da Commissão com 

relaQã.o ao ves;;oal do eseriptorio, ma.ntenha-se 
um thesoureiro , como na lei v igente, 4:800$. 

9 •990$000 Sala das sessões, 4 de setembro de 1899 .-
~ . ~ I Augusto de VasconceUos, 

i Accrescente-se: 
e li'azenda I Fica o Governo autorizado a adquirir as 

obras do porto do Ceará, liquidando toda.s a.s 
'I questões :pendentes com a Cearà Harb:>ur 

. Corporation,abrindo :par-a esse fim os precisos 
1 : 8.25:WOO creditas. 

- [ . Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.-
1 ;2ii$500 Caloge,·as.-Augu.sto Montenegro, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:24 +Página 25 de 25 

SESsXo EM f3 DE SETEMBRO DE 1899 143 

Para ser collocuda onde convier: 
Flca o Governo autorizallo a. despender ate 

o. quantia de 300:000$ com a p~op~gawla do 
consumo do ca.!é uo "scrang~íro. 

E~tn a.utori~a.çii.o só ~e torna.rli. e1fectiva no 
cnao em quo os E8ta.,[os <le S. Paulo, ~!!nas. 
Rio ue Janeiro, Espirito Santo e Bahia. COil• 
corram para o mesmo fim, pelo menos com 
dous eentesimos da renda quo arrecadarem 
do imposto de e:x:portação do café. 

Sala. das S<lssões, 6 de setembro de 1899.
Ba.,•rol F,·a nco Junio~. -Paula Guimaraes. -
Eduardo Pimentel.- Gonçalves Ra;mos. -Oli
veira Braga .-Bueno de And,·ada.-OUcer-io. 
-Urbano .1\I t•·con.les.- Silva 0·1 .. ~tro. -Fran
Sa.- T. Accioly .- L-!onel Filh?.- Aatero 
Botelho. - Al(J•edo Ellis.- .4. Milton.·
Padua l?e;;ende.-Alfredo Pinto.- Rodolpho 
Pnúmia. 

Na rubrica. 7-Telegraphos: 
Acrescente-se- a. verba de 40:000$ para 

prolongar a linhr~ telegra.~!üoa que va.e da. 
capital a Oeiras ate Jatcó~. no Estado do 
Piauhy. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.
Marcos de Araujo • 

Onde convier:-Contir1ún. Gffi vigor n dis· 
posiçilo da lettra b, do urt. 25 da lei n. 5ti0, 
de 31 de dezembro de 18118. 

S. R..- Sala das sessões, ô de setembro de 
1899,-Ignacio Tostn, 

Rubrica 14•-Jnspecção Geral das Obra8 Pu
blicas da Capital Federal: 

Como na proposta do Governo, com as se· 
guintes alterações: 

3• .Dit>isão 

Abastecimentn de agua 

Limpeza, vigila.ncia e distribuição. 

Pessoal 

Onde se diz 50 guat•d 1 s, diga-se 52 guardas, 
sendo dous paTa o Reserva.torio do Pedre
gulho, a 3$500, 66:430$000. 

Reparos e melhoramentos da rede de distri
buição 

Inclua-se verba para 365 dias em vez de 
300, como se vê nas tabellas. 

Onde se diz 100 trabalhadores jornaleiros 
a 4$500 diga-se 110 trabalhadores a 4$. sen· 
do !O para. o Reservatorio do Pedregulho, 
160:600$000. 

Officimrs 

Pessoa I 

Suppt•ima·so um cheCo, 2:960$000. 
Onde ,;o <liz um a.pont<\d,>r, I :800$, diga·se 

um a.pon tador, 2: 41l0)$000. 

Acct•escente-se cinco oiilcia.es para aferição 
de hydr,'motroa a ô$, 9:000$000, 

Material 

Diga-se 13:000.'; em vez de 10:000$, sendo 
3:000$ para o serviço de aferição de hydro· 
metros. 

Rubrica 15"-Estl'ada ue Ferro do Rio do 
Ouro-Supprima-se. 

Art. 16-Supprima·se. 
Sala. das sessões, 6 da setembro de 189g.-

Irineu irfachado. · 

Ao n. 6-Corretos-Vantagens especiaes a 
emp~egados - Aecrescente-se a nrba de 
20: 000$ para a. gra titknçíi.o mld iciona.l aos 
carteiros q a e cont~trem mais de 15 annos de 
e lYecti vo ser v iço postal, e a de 1 O: 000$ para. a 
diaria a.ddicional ao; serventes que contarem 
mais de lO annos de elfectivo serviço posts.l. 

Ao art. 7'>, § 7•, accresceo te -se o seguinte 
n. 5: 

N. 6-0s cnrtoiros continuario a. perceber, 
nos terwos do art. 335 do regulamento de lO 
de fevereiro de 1896, a gratitica.ção addieional 
qu:;.ndo tiverem mais de 15 annos de e1fe• 
ctivo serviço postal, e os serventes, nos 
termos do art. 336 do mesmo regulamento, 
a diaria addicional desde que contarem mais 
de I o annos de efi'ectivo serviço l'IOStal. 

Sala das sessões, 6 de setembro de i899.
Irineu J.fachado. 

Foram apresentadas na sessão de 6 de se
t embro, ao projecto qu3 .fixa a despeza. do 
Ministerio da Fazenda, as seguintes 

EMENDAS 

·Ao projecto n. 144, de 1899 

(Orçamento da Fazenda) 
\ 

E' o Governo a.utorizado, na vigencia.desta. 
lei, a restituir á Ca.ma.ra. 1vlunicipal de Juiz 
de Fóra a quantia. de 70:416$610 de impostos 
pagos á Alfandega desta Capital, sobre ma· 
teriacs importados para o abastecimento de 
agua <i.quella cidade, lliateria.es que estavam 
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isentos destes impostos por lei entiio ein vi
gencia. 

S. R.-Sala das sessõe~. 5 de setembro de 
1899.-Gonç•lees Ramos.-Ifem·ique ·va:. 
c~pr:rtiao de Siquei1·a. 

Art. Fica o Governo aut~rizado .. dura.nte 
a vigencia. desta lei, r~. dividir 03 Estados em 
zonas ou circumscripcões fiscaes, pondo-as 
sob a. vigilancia. tios inspectores dJ fozanda, 
cujas attribuições >erão ampliadas d~ modo 
que possam exercer acção immediata. em 
bem da. a.rrecadnção e segurança das rendas 
publicas. 

A fiscalização das estações arrecarladoras 
da Capital Federa l e Estado do Rio de Janeiro 
set•á. exercida. pela Directoria das Rendas 
Pu~licas. . · 

S. R,.:_Sa.ta rlns ' se.!'!sõ~s. 6 de setembro dt3 
1800, -Gale<i'·J Caroalhat. - Jnsd Mariano. 

Supprim:t·l10 o art. G0 por ser contr:trio :l. 
Constituiçã.o Pedernl, 

sala das sessões, 6 de scltl>mbro de 189\J.
Coelho Cit'ltl'a. 

Ao n . 33 do art. 1": 

A' pa.la.vra-obras- accrescente-se: sendo 
30 contos para. assentamento do elevador 
da AlCandl)ga do R.ecire e outros repat·os 
urgentes de que carecem (,S armazens da re · 
ferida. alfandega e 150 contos para continua
ção e conclusão dos novos ar·mazens da Al
fandega. da Bahia. 

Sala. das sessõ3s, 6 de setembro <L~ 1899.
-J A. Neiva..- Coelho Cintra. 

Accrescente-~e onde convier: 
Art. São transferidas ao Ministerio da 

Fazenda duas dus tres lanchas a vapor da 
extinctt~. Inspectoria. tle Colonização, . para 
serem empregadas nos serviços aduaneiros 
das Atfanuegas de Pernambuco e Bahia. 

S. à. -Coelho Cíntra, 

Ao n . 33 do art .. 1": 

Accrescente·se:- Inclusive 60:000$ para a 
ec>nclusã:o das obras do novo edificio da Al
fandega de Maceió . 

S. R.- Angelo Neto .. -Euclicles Malta. 

:Ao n. 33 do art. I•: 

Accrescente-se: - 50:000$ destinados are
paros urgentes n::t Alfandega do Recife. 
S. R.-.A/f(nt$0 Gosto. 

O Sr. President,e-Estaudo tLdean
tada a hora, <lesigno para o dia 8 do cor
rente a seguinte ordem do dia : 

1 a parte até 1 1/2 horas, ou anbs : 
3" discussão do projecto n. 142, de 1809, 

autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministet•io da Jnstiç:\ e Negocios Interioros o 
credite de 27:000$, aupplementar á. rubrica. 37 
-Corpo de Bombeiros - do art. 2° da lei 
n . 560, de 31 de dezembro de i898; 

2:. discussão do projecto n. 115 A, de 1899, 
determinando que a eleição para Deputados 
e para a renovação <lo terço do Senado seja. 
effcctua<la no ultimo domingo de dezembro, 
do anno da ultima. sessão de e;ada. legiala.
tura do Congr.:!sso Nacional, com parecer e 
emendas da Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça. 

2• parte á 1 1/2 ho1•as, ou antes : 
Continuação d;\ 2• discussã.o do projecio 

n. 110, de 1809, orçamlo a. receita geral da. 
Republicrt , para o oxe1·cicio de l900, com o 
parecer sobre as emendas ot!erecidas em 
2• discussão. 

Levn.nta.-se a sessã.o ás 5 horas e 15 mi
outos da tarde. 

A~l'A E!tl 8 DE SETE~BRO DE }ggg 

Pre$ÍClettcia do s,... Urbam Santos ( t• Vi~· 
Presidente) 

Ao meio·dia procede-se á chamada, á. qual 
respondem os Srs . Urbano Santos, Carlos de 
Novae.~, Amorim Figueira; Eduardo de Ber
rêdo, Anizío de Abreu, Marinho de Andrade, 
Tavares de Lyra, Ermirio Coutinho, Manoel 
Caetano, Almeida Gomes, João Luiz, Leonel 
Filho, Ferreít•a Pires, La.mounier Godofredo, 
Antonio Zacharias , Lindolpho Caetano, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel , Pa.dua. 
Rezende, Galeão Carvalhal, Bueno de Andra
da, Elias Fausto, Alfredo Ellis, Ca.racciolo, 
Paula. Pamos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira., Diogo Fortuna, Possidonio da 
Cunha, Appo.ricio Ma.riense, Victcrioo Montei
ro, Pinto Lia Rocha e Vespaziano de Albu
querque. 

Deixam de comparecer com causa partici
Pilda os Srs.. Vaz de Mello, Julio de Mello, 
Silva Mariz, Hereclía de Sá, Angelo Neto, 
Eugenio Tourinho, Carlos MarceUino, Pedro 
Chei'mont, Augusto Montenegro, Enéas Mar
tius, Theotunio de Brito, Serzedello Corrêa, 
Mat ta Bacellar, Luiz Domingucs, Rodrigues 
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Fernamlas, Guedelha Mourão, Etias :\hrtins, 
Henrique Valladares, Pedro Borges , Torres 
Portugal, José Avelino, Frederico Bor~<es, 
Francisco Gurgel, Jo>J Peregrino, Coelbo Lis
boa, Appolonio Zenaydes, José Mariano. Coe
lho Ciutm , João Vieira, Pereira de Lyn., 
Jbrbosn Lima, Mar·tins Junior, Moreira. Al
ves, Rocha Ca.valcante, Araujo Góes, Gemi
niano Br;IZil, Olympio Cam[lO~, Neiva, .Ta.yme 
Villas Boa;;, Seabra, Mi lton, Tosta, Francisco 
Sodré, Paula Guimarães. Vergue de Abreu . 
Arn;Jhilophio, Tolentino dos Santos, Marco
lino Moura, Paranhos Montenegro, Jeron..ymo 
Monteiro, Torqu~tto Moreira, Xavier da Sil
veira, I ::-ineu Machado, Timot.heo diJ. Costa, 
Belis~rio de Souza, Perei ra dos Santos, Fon
seca Port.ella., Erico Coelho, Nilo Peçanhn, 
Leonel Loreti. Ernesto Hrazi! io , P .tulino de 
Souza Junior, Urb:tno Mal'contles, Carnpolin a, 
Ma.yrinl<, Carvalhll Mourão, Monteiro deB~ r
ros, ltdt!fonso Alvi :u. Gon çalves Ramos, Ja··ob 
da. P.oixilo, Hortrique Var,, Franciscn Veiga, 
Alfredo Pinto, Oct:wi~n•J dn Bdto, .\I varo 
Botdho, Tltetllunio de )>!:Lgalh:t"~- \!:tltu :\le.
r.ho.tlo, Nngurdr:J. Juniot•, ~lanool t•ulgenclo, 
L:LIIL:lrtinA, M,r.,ira ,Je. Sill'll.. Luiz FhLCi!Uer. 
Cnsentiro <l:t Roclm, .\I vu.r·cs ltubiii•l, U•JIU in
gucs de C<l~tro , Dtno I31LQno, Gust'l.VO Godoy, 
J\dol:pho Go;·do, Lu•:fl.s de B:~t·r()s, P11.ulin<J 
Carlu~. l•'rancisoo Glycorio, ;\l'thn\' üieuet·icb
SOL1, Rodolpho Miranda, Ovidio Al!rante.l, 
Hcrmeuegildo ele Mot·a~s. L•lopoldo Jardim, 
Mello Rego, X:wier do Valle, Alencar Guima
rães, Leoncio Corrêa, Lauro Milll~r . Plinto 
Casado, Guillon, Marçal Escobal', :\ureliano 
Barbosa, Py Crespo, Cassiano do Nascimento 
e Azevedo Sodré. 

E som caus>\ os SPS. Sil>erio Nery, Albu
querque Serejo, Viveiro.s, Cunba \ lartins, 
Marcos de Araujo, Thomaz Accioly, lldefonso 
Lima, João Lopes, Francisco sa, Hclvecio 
Monte, Augusto Severo, Eloy de Souza, Trin
dade, Teixeira de Sá, Afi'onso Costa., Herculano 
Bandeira, Malaqu ias Goncal vcs, C<>rnelio da 
Fonseca., Juvencio d~ Aguiar, João de Siquei
ra, Pedro Pe1·na.'nbuco, Arth ur P eixoto, Eu· 
cli.rus Malt:\, Arroxellas Galvão, Felisbello 
Fr, ire, Rodrigues Doria , Casteo Rebello, 
AL'istid.es de Queiroz, João Dantas Filho, 
Adalberto Guimarães, Leovigildo Filgueiras, 
Rodrigues L ima, EduarLlo Ramos, Dionysio 
Cerqueira, Galdino Loreto, Pinheiro Junior, 
José Murtinho, Os~ar Godoy, Alcindo Guana
bm-a, Augusto de Vasconcellos, Raul Bar
roso, Sá Freire, Alves de Brito, Silva Castro, 
Agostinho Vidal, Julio dos San tos,O Jocleciano 
de Souza, Bernardes Dias, Rangel Pestana, 
Ca logeras, José Bonitacio, Antero Botelho, 
Rouolpho Abreu, Cupertino de Siqueira, Au
gusto Clementino, Telles de Meneze.s., Art hur 
Torres, Rodolpho Paixão, Oliveira Braga, 

Oa.lllnra. V, Y 

Costa Junior , Cesa.rio rle Freitas, Edmundo da 
Fonseca , Cincinato Braga, Luiz Adolpho, 
Bl'azilio da Luz. Lamenha Lins, Francisco 
Alencastro, Rivada.via Corrêa, e Campos Ca.r
tier. 

O Sr. Presidente-Responderam U. 
chamada 33 Sr. Deputados. 

Hoje nã.o ha ses>ã.o. Designo pa.t•a amanhã, 
a mesma ordem do dia. de hoje, isto é : 

1> parte, até I 1/3 hora. ou antes -: 
:3· discussão do projecto n. 142, de 1899, 

autoriz·tndo o Poder Executivo a abrir ao 
~1inisterio da. Justiça e Negocios Interiores o 
credito de :.?.7:000$, supptemeotar a rubrica. 
:n-C01•po de Bombeiros- do art. 2• da lei 
n. 560, de 31 de dezemb1·o de 1898; 

2 ' discussão do p rojecto n. 115 A, de 1899, 
determimmuo que a eleição para Deputanos e 
pat-a a reno\'acáo do terço do Senado seja 
df<>ctuada no ultimo domingo de dezembro, 
•lo a nno da ul ti ma sessão lle ca·l~\ legislatura 
tiO Congresso Naciona l, cJm· parecer e emen
das du. Commissii.o ue Constituição, Legislação 
e Justiça. 

2·' parte, a 1 1/2 hora, ou antes : 
Gontinuaç[o úa. 2' discussão do projecto 

n. 110. de l8g9, orçando a Itcceita. Geral de. 
Republica para. o exercício de 1900, com o 
parecer sobre as emendas o:!ferecidas em 2• 
discussão . 

90> SESS10 E!ll: 9 DE SET~\iBRO DE 1899 

P J•e>idcncia dos S rs. Vaz de MeU~ (Presidente) , 
Urbano Srut tos (f" Vice-Presidente}, Julio 
de Mello (2° Vice-Presidente), Carlos d8 
N o'Oaes (i" Secretario) e Vaz de MeU() (Pre
siclente) 

Ao meio-dia procede-se á. chamada, á qual 
respondem. os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Santos, Julio de Mello, Carlos de Novaes, He
redia. de Sã, Angelo Neto, Eugenio Tourinho, 
Augusto Montenegro, Theotonio de Br ito, 
Serzedello Cor rêa, Guede!ha Mourão, Eduardo 
de Berrêdo, Cun ha Martins, Marcos de Araujo, 
Francisco Sil, Ma.rinb.o de Andratle, Ta. vares de 
Lyra, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, Her
culano Bandeira, Geminia.uo Brazil, Manoel 
Caetano, Alialberto Guimarães, Dionysio Cor
q ueira, Pinhei1·o Junior, N ilo Peçanlla, Leo
nol Loreti, Si! v a. Castro, Paulino de Sou za 
Junior, Al meida Gome!!, João Luiz, Carvalho 
Mourão, José Bonifacio, Gonçalves Ramos, 

'!.~ 
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Antero Botelho, L~.onel Filho, Fe1•reira Pires, 
Antonio Zacllarias. :Manoel r'ulgencio, Lin· 
dolpbo Caetano, Eduardo Pimentel, Olegario 
Maciel, Rodo!pho Paixão, Galeão Carvall.J.al, 
Oliveira Braga, Bueno ele Andrada, Elias 
Fausto. Cincina.to Braga, Francisco Glicet"io, 
Hermenegildo de Moraes, Al ves do Castro, 
Brazilio da Luz, Paula Ramos, Fra.nmsco To
lentino, Guillon, Marçal Escobar, Díogo For
t una., Apparicio Mariense, Francisco • .Usn· 
ca.stro, Pint o da Rocha e Vespr.siano de Al
buquerque, 

Abre-se a. sessão. 
Dei::~~:a.m de compar>ecer com causa partici

pada. os Srs. Silva Mariz, Carlos Marcellino, 
Pedro Chermont, Matta. Bacellar, Rodrigues 
Fernandes, Elias Martins, Henrique Valia
dares, Francisco Gorg !I, José Pere.,arino, 
Trindade, COelho Lisboa, José Mariano, João 
Vieira, Pereira de Lyra, i\lartins J unior, 
Araujo Góes, Olympio Glmpos, Neiv~, Jayme 
Villas Boas, Sea.bra., Francisco Sodre, Marco
lino Moura, Jeronymo Monteiro. Torquato 
Moreira, Xavier da Silveira, Belis•~r:o d& 
Souza, Pereir•~ rlos Santoa, Erico Coelho, Er
nesto Brazilio, Julio St!.ntos, Urbano Mar
condes, Campolino., Monteiro de B<trros, 11-
defonso Alvim, Jacob tla Paixão, Henrique 
Vaz, Francisco Veiga., Octavia.uo de Brito, 
Alvaro Botelho, Theotonio de Magalhães, 
Ma.tta Machado, NogueiraJuniOI', Lamartine, 
Mo1·eira da Silva, Luiz Fla.cquer, Alvares 
Rubiã.o, Domingues de Castro, Dino Bueno, 
Gustavo Gocloy, Adolpbo Gordo, Cesario de 
Freitas, Luca, de Barros, Alfredo Ellis, Pau
liDo Carlos, Arthur .Diederich;en, R"dolpho 
Miranda, Leopoldo ·Jardim, Luiz Adolpno, 
ca.racciolo, Mello Rego, X<1vier do Valle, 
Plinio Casado, Aurelia.uo Barbosa, Py Crespo, 
Cassia.no do Naseimento e Azevedo Sodre. 

E sem causa. os Srs. João de Siqueira, Ar
thur Peixoto, Felisbello Freire, Rodrigues 
Daria, Aristides de Queiroz, João Dantas Fi
l ho, .Leovigildo Filgueiras, Oscar Godoy, Ti
motheo da Costa, Ra.ul Barroso, Al ves ds 
Brito, Agostinho Vida!, Deoolecia.no de Souza, 
Rangel Pestana, Alfredo Piutc, Telles de 
Menezes, Arthur Torres, Costa. Junior, Leon
cio Corrêa e campos Car tLer. 

São lidas e sem debate approvadns as n.ctas 
da sesJ;ão de6 e a do dia 8 do eorrent3. 

ORDEM DO DIA 

PRIMEIRA. PAR.TE D.\ ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a. 3• discussão do projecto 
n. 142, de 1899, autorizando o Pocler Ex
ecutivo a abrir ao :\iinisterio da Justiça e 
Negocias Interiores e credito de 27 :000$, 

supplementar á rubricD, 37-Corpo da Bom
beiros-do art, 2' da lei n. 550, âe 31 de de
zembro de. 189St 

Vem a Mesa, e lida., apoiad>\ e enviada á 
Commissão de Orçamento a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto H . 142, de 1899 

Accrescente-se : 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado 

a abr ir ao Ministerio da Justiça e Negocios 
Interiores um credito extraordina1'io de 
8:000$, para. indemnizar ao Dr. João Paulo 
de Carvalho, lenoe de physiologia da Facnl· 
do.dc de Medicina do Rio de Janeiro, das des
pezas que fez na Europa. qua ndo desempenhou 
a commissão para. que lbi nomeadc por aviso 
n. I. 673, de 26 de outubro de 189-1. 

Sala. do.s sessões, 9 de setembro de 1899.
Rodrivucs Lima. 

Ninguem pl:<lindo a. palavra, e eneerra1l~ a. 
diseussão e adiada a votação até que a respe
ctiva Commissiio dê parecer sobre a emenda 
o.trerecide. 

E' annunciadn a 2• discussão do projecto 
n. 115 A, de 1899, determinando que a elei
ção para Deputa.Jos e pi!.l'a a renova.,.ão do 
te1'Ç0 do Senado s~ja e.trectuada. no u ltimo 
domingo de dezembro do a.nno da ultima ses
são de cada legislatura do COngresso . N~
cío:,al, com parecer e emenda da CommtSsa.o 
de Constituição, Legislação e Justiça.. 

Entra em discussão o art. 1' . 
Vem á ~fesa, é lida, apoiada e posta con

juncta.mente em discus~o a seguinte 

EMENDA . 

Ao projecto n. 11.5 A , de 1.899 

O 4• districto do Esta1o do Rio de Janeiro, 
cuja séde será. a cidade de Petropolis. con
tinuara tendo a representação de ~res Depu
t ados e o to districto,cuja séde será Nitheroy, 
continuará a t er a. representação de qn&tro 
Deputados. 

Sala das sllSsões, 9 de setembro de 1 899 ~
Bal·ro; Franco Junior . 

O Sr. Francisco S ã (pela or
dem)- Sr. Presidente, o projecto, . cuja ~lis-:
cussiio V. Ex:. acaba de a.nnunc1a.r, nao e 
outra. causa mais do que o art . 1° do projecto 
que reforma a lei eleitoral e que anda. se ar
rastando pela terceira discussão desta Casa • . 
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Pergunto a. V. Ex. si, havendo cous pm
jectos ~obro o mesmo assumpto, póde um 
tlelles ser dado :i. discussão sem ter havido 
preferencia vot•lda.pela Cama.!'a. Além desta, 
suscito uma outra questão, que me parece da 
da maior importancia. 

A Camara, na sessão de 26 de agosto, 
votou, a requerimento <lo Sr. Deputado Frao· 
cisco Glicerio, o adiamento do projecto de 
reforma eleitora.! por oito dias. O Regimento 
impede que os ad iamentos sejam propostos 
por prazos indeterminados: a {o1·ti1ri, desde 
que ellcs s~ja.m votados por p ruzos fixos, 
esses p razos não podem ser arbitrariamente 
prorogados. 

Ora., desde que a Cama.ra adiou a. discussão 
do projecto por oito dias, ella, por este facto, 
ftxou o dia dentro do qual, improrogavel· 
mente devia entrar novamente em discussão 
o projecto. 

En submetto, portanto, essas duas questões 
de ordem á. sabia. deliberação de V. Ex., para. 
que a Camara não deixe de se pronunciar 
.sobre o projecto de reforma. eleitoraL 

O Sr. Pre&ldente-Parece-me que 
nã.o procede a reclamação do nobre Deputado 
com referencia a.o projecto que se acllo. em 
discussão, porquanto este projecto refere-se 
exclusivamente ao adiamento da época da 
eleição, ao passo que o outro projecto refere
se a. l~i eleitoral, abrangendo to,h>s as diapo
siçoes daquella lei. 

0 SR. FRANCISCO SÁ - Um é parte do 
outro. 

O SR. P RESIDENrE-Accresce ainda que a 
Comara já. se p ronunciou em 1• discussão 
sobre este projecto, e co seu voto deduz-se 
que ella entende que o p rojecto está n:~s con
dições de ser acceito. 

Quanto il. questão do adiamento, devo lo· 
formar ao nobre Deputado qu~ a. Camara vo
tou, é certo, o adiamento por oito dia.s, mas 
para que o projecto voltasse à Commissão. 

0 SR. FRANCISCO S.i - ~f as fiXOU o prazo 
de oito dias. 

0 Sa. PRES!m!INTE - A Carn:l.ra votou O 
atliame.nto por oito dias para que o projecto 
fosse à Commissão, e, devo informar ao no· 
bre Deputado, -até agora a Commissão não 
apresentou á Mesa, o parecer a r espeito. 

0 SR. FRANCISCO SÁ - Perdoe-me V. Ex-.; 
mas, devo dizer a V. Ex. que o requerimento 
que foi approvado não era tal concebido 
nesses termos. O primitivo requerimento foi 
substit uído por um outro que apenas lbava o 
prazo doa<l.iamento. · 

0 SR. PRESIDENTE-Com efieito foi reque
rido o adiameuto da discussão poL' oito d ias e 
Hão para ir o projecto á Commissão . Nes.;a. 

?ocasião, eu não presidia a sessão, por isso 
1gnora.va o que occorreu. 

Opportunamente a Mesa tomará. em consi~ 
deração o requerimento do nobre Deputado, 
pedindo que o projecto fique na ordem do 
dia. 

Ninguem mais pedindo a palaVl'a, é encer
rada a rliscussã.o do art. I• e, em seguida, 
sem debate a do art. 2° do projecto, cuja. vc· 
tação tica. adiada, 

SEGUNDA PARTE DA OREM DO DIA J 
E' a nnunciada a continuação da 2' discus

são do projecto n. 11 o. de 1899, orçando a 
Receita Geral da R.epublica , para o exercício 
de 1900, com o parecer sobre as eutendas offe
cidas em 2• di.;;cussão. 

O Sr. Galeão Carvalbal (pela 
o1·dem) Sr . Presidente, pedi a palavra pela 
ordem na discussão do projecto que orça. a. 
Receita Geral da Repubtica, para o exercício 
de 1900, aftm de justill.r.ar e submetter i con
sidernção da Camara um requerimento de 
adia.m~nto. 

O Orçamento da Receita. é uma verdadeira 
descripção do activo do paiz, durante a vi
ge ncía da. mesma. lei. 

Bstudllndo com a a.ttenção que o pl'ojecto 
deve .merecer, encontro no capitulo que tem 
por tlt!Jlo-renda com applicação especial-
o scgmnte: 
~ Renda. de papel, proveniente do arren

da mento das cstrad!lll de ferro, 320:000$; 
producto da cobrança da. divida ~J.c tiva, qual· 
quer que seja a ·sua. natureza . inclusive as 
somma.s provenientes da liquidaç-ão de bancos 
e dos emprestimos feitos às iodustrias, 
600:000$000.» 

Este artigo do projecto refere-se, não só aQ 
producto de cobrança da. divida. activa da. 
União, isto é, de impostos atrazados, para. 
cuja cobr-ança. existe o executivo 1lscal, como 
ás sommas provenientes da liquidação de 
contas com os bancos e dos emprestimos fei
tos ás industrias, isto é, de dinheiro que o 
Governo tem emprestado, na fórma da lei; a 
varias bancos do nosso paiz e a varias com
panhias iodustriaes. 

Além destas duas parcellas, Sr. Presidente, 
que constam do :projecto de Orçamento, a. 
Ca.mara não tem o menor esclarerimeoto 
sobre i> estado da liquidação desses bancos, e 
é por isso que tomil a liberdade de apresen
tar um requerimento de adiamento . .. . 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA.- E' intereg. 
fante o adiamento do projecto, quando o no
bre Deputado o discutiu , o cu tenho de re
sponder! 
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O SR.G,I.LEÃo CARVALIJAL-••• pnm que se- cessm•ins informações ao Deputado, que as 
jam requisitadas do Go,·erno as seguintes in- solicita, ffi,)Vido pelo desejo puro e patríotico 
formações que passo a ler. (lê) de conh~cer em· seus detalhes os actos da. 

Sr. Presidente, vê V.E:t. queo meu reque- administração. 
rimento contem materia da mais alta rele- Demais ; ~i é da maior importancia e si é 
vanci<l. e sobre o qual o Congre~sc precisa 8er uma necessidade indeclinavel a publicação 
minuciosamente informado, para poder deli- tlO estar.! o do movimento de nossas emissões 
berar sobre a approva.ção do Orçamento da de pa.pel-moe\la., nenhum inconveniente !la
Receita em discussão. Pedir informações ao vera em se trazer ao Congresso, em seus de· 
Governo é um direito iucontcstavel que talhes, o conhecimento de outros actos de 
compete a qualquer Deputado... nos~a alta administração. 

O SR.. AUGUSTO MoNTENEGRo-Mas em oc- Rel1ro-me, como consta do meu requeri-
mento, ao estado das contas entre o Tllesouro 

ca.sião opportuna. e va.r·io; bancos de nosso pa,iz, estad,, que 
O SR. GALEÃ.o CARVALHAL-•.. fornecei-as não é minuciosamente descripto nos relatol'iOS 

ao Parlamento é dever imperiu~o, inherente annuaes que o~ :VIini,;tros da F,tzenda apre
ásaltas foocções do Sr. Presidente da Rc- sentam ao Sr. Pl'esidente da Republica. 
publica . O B:tnco da Republíca tem suas contas es-

E c por isso que, m:1is uma vez, me acho peciaes com o Ttlesouro; e~t<tS contas abran
nesta tribuna, procurando pre~tar serviços ã. gemo ser-viço üa diV'ida qUd está a cargo do 
minhl~ Patría, e ao mesmo tempo procuru.mlo rnesmo ban~o.a c<,meçar pelos adeantarnentos 
elucidar cer1Kls duvidas que tenho em meu feitos nos antigos Bancos do Brazil e dos Es· 
espirito, sohre assumptos serias de no:;;~~ t~-lta ta.dos Unirlos do Brnzil. 
administração. A dí\'ida avolumou-se de tal ftirmn, que o 

A Camal·a está di~ctltindo os orçamenh1s Thesour·o cllegon a ser credor de quantia su
da Republica, e todos nós aqui estamos apre- perior a20~).000:000$. Este elevadíssimo de
cia.ndo a som ma de re;;ponsa.bilidnde~ que nos bi to ficou red uzi,lo em eonscquencia de li~ ui· 
toca. diante d;t situação melin·lrosa que vae dações pat·ciaes !eitas pelo banco com o The· 
atravessando o Brazil, em sua vitla finanooira, souro, 
d'lpois que chegou U. trbte contíngencia de Assim, p;uece qu~ a retlucção teve Jogar 
propor a seus credores estJ•angeiros uma cou- pehtseguinte fórma: 1•, pelos pagamentos 
cordata. parciaes feitos ao Governo; 20, peh deduc-

0 Sr.Campos Saltes, na sua Mensagem, f,•z ção, que consta haver sido autorizada em fa· 
uma revelação gravis~ima, que não podia vor <Lo b:cnco, de avultada quantia, que, foi 
dei:x:ar de impressionar a todos aquelles qne paga R titulo de indemníz,tção pelu. cessação 
se interessam pela sorte das nos.ms insti- de ~eu direito de emittir, c<Jm o fundamento, 
tuições. : n.o qne pnrece, na !ei de 23 de setembro do 

Retiro-me a declaração que elle fez de q tHl 1893; 3•, pelas operações de encontro de con
é indispensa.vel pôr um termo ao mysterio t[l.S, na. qual o Governo recebeu predios e ou· 
que tem cercado o movimento de nosoas tros beus semelhantes. 
emisst5es, facto que tem concorrido para a O Ba.ncoHypotheca.rio do Brazil, por ou
deploravel·depressão monetaria a que temos tro litdo, deve ta.mbem, ao que consta, por di· 
chegado. vidas de vario.s origens, sa.lvo err·o ou eu-

Que para attenua:r os l'ffeitos fuuestos de gano, quantüt superior a 20.000:000$. Em 
um tal regimen, sem duvida. aggt'<Wa·lo pela todo caso, este e~ta.belecimento de credito é 
falta de publicid,lde, havia o Governo resol· devedor ao Thesouro de uma avultada quan
'Vido fazer publicar mensalmente o estado do tia. 
movimento da emissão. A outros bancos que não liquiõaram suas 

Concluo d;.thi, Sr. Presidente, que o Chefe contas com o The,;ouro, e alguns que. as li· 
do Estado tem todo interesse ern não e;;conder quidaram com grande abatimento, accre
os seus actcs gove1·namenta.es, mormente scen>lo a circumstancia. de que se trata de 
.tratando-se do exercício de suas slevaJas contas, que datam da. arlmínistmção imperial, 
attribuições constitucionaes. principalmente as que se relacionam com os 

Penso, portanto, que essa publicidade de- adeantumentos feitos em auxilio da la voara 
ve-se ampliar · a tndo, tanto mais qmuido pelo Ministerio do Visconde de Ouro Preto. 
temos a garantia publica na responsabilidade Vê V. Ex. que se tmta de a.ssumpto da 
que cabe ao Poder Executivo no exercício d~ mais alta relcvancia para a Camara e a Na· 
sua alta missão. ção que deve ter interesse e pr.;císa mesmo 

O conheaimento -exacto dos actos dos ne- ser informada do estado dessas contas. 
gocios publicas nunca é prejudicial ac Con- A Cam ..• ra em seu patriotismo deve ter 
gresso e o Go~·erno dev~ ser o pr1IDeJro inte- todo o empenho em conhecer minuciosamente 
resaado a não furtar-se em fornecer as ne·, os pormenores das relações do Thesouro com 
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esses hancw, as~im como o Governo deve ter 
tambem maximo in teresse em remetter á, 
Camara todas as informações 'lue a. possam 
esclarecer sobre o estado dessas contas: 

Necessariamente ent re e lias a v ui ta. a re
messa de copias de todos os contractos e 
accordos feitos pelo Governo com os bancos 
mencionados . 

Post o a votos, reconhece-se que votaram a, 
ravor do requerimento do Sr. Galeão Car
valhal, 19 Srs. Deputados e contra 80. 

O Sr. Presidente-O requerimento 
(lo Sr. Galeão Carva.lhal obteve a !a.vor 19 
votos e contra 80. 

Não quererá a Camara approvar o meu . Não havendo numero, fica o mesmo reque-
requerimen to~ r1mento prejudicado, proseguiudo a disc118São 

0 SR. SERZEDELLO CORRf:A-Da certo que (,0 projecto u, 110, de 1899. 
Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 

Albuquerque Sert~jo, Amorim Fizueira, 
En~a~ !\-Iarti!lS, Luiz Domingues, Viveiros. 
AniZlo de Abreu, Pedro Borges; Thomaz . 
Accioly, Torres Por tugal, José Aveliuo, lide· 
tonso Lima, João Lopes,Fredet•ico Borges, Hel
vecio Monte, Augusto Severo,Eloy de Souz.'l, 
Appolon io Zen a.ydes, Affor.so Costa, Coelho 
Cinka, Malaqu ia;; Gonçalves, Barbosa. Lima. 
Cornelio.C.a Fonseca,:\Ioreira Alves, Juvencío 
de A.!.,'1lia.r, Pedro Pernambuco, Rocha Ca.val
cante, Encli<les Malta. Arrllxellas Galv[(). 
castro Rebello. Milton, Tost:J., Paula. Guima
rães, Vergne de Abreu, Amphilophio, Rodri
A"nes Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Paranhos Monten<'gro, Galdino Lo
reto, José Murtinho, lrineu Mttchado, Alcin.do 
Gu anaba l'a.Augustode Vasconcellos,Sâ. Freire. 
Fons~ca Portella, Barros Franco Junior, 
Bernn.rdes Dias, 1\Ia.yrink, Calogeras, Lamou
oier. Go~ofredo, Rodolpho Abt:eu, Cupertino 
de Siqueira,·.>. u gusto Clement.lno, Padua. Re
zende, casemiro da Rocha, Edmundo ;t::. :'..::. · 
seca, Ovidio Abrantes, .4lencar Guimarã.etS, 
Lamenhc\ Lins, Lauro Müller, Pedro FGr
reira, Possidonío da. Cunlta , V\ctorino Mon
teiro e Rivadavia Corrêa. 

não; impossível. 

0 SR. .. GALE.:i.o CA.RVAL!IAL-Significn.rã. se· 
melha.nte procedimento adhesã.o a vontade 
do Sr. Presid(mte da. Republica que se re
cusa a pr0star ao Parlamento as informações 
necessarias solicitadas por um representante 
da Nação1 

Ess..ts interrogações, deixo-as para serem 
Jro.editad&.s. 

O paiz espera que cada um d e ·nós saiba 
cum~ri 1 o seu deve1', assumín•lo c:tda. um 
de nos tamlJem a inteiro responsabilidade dos 
seus actos. · 

Envio á Mesa o meu requerimento. (Muito 
bent; muito b~nt.) 

Vem á. Mesa, é lido e apoia(lo o seguinte 

Requeiro que sej<\ adiada por tres dias 
ut~is a. discussão do projecto que m·ça a re
ceit~ geral da Repubhca, e que por inter
medro da Mesa sejam pedidas immediatn
mente <~O Sr. Presideute da Republica. as 
seguintes informações : 

I •, qua.l o estado act ual da conta. de debito 
e credito e~;tre o Thesouro e o Banao da Re
)lUbl!ca, abrangendo os detalhes, que a in
strmrem, o periodo decorr·.mte desde a fusão 
áos Bancos do Brazil e dos Estados Unidos do 
Brazil, até h oje 1 

2°, qual o e$tado actual da conta. de debito 
e credito entre o Tllesouro e o Banco Hypo
thecar io do Brazíl, abrangendo os detalhes, 
que compr~henda.m o período que deco1're 
desde o. ant1go Banco de Credito Popular~ 

3", copia de todos os accordos ceie brados 
com esses dous estabelecimentos da credito ; 

4•, qual o estado das coutas entre o The
souro e ~ bancos, que sob o Imperio -rece· 
bera.m va.ru~s sommas para fornecerem c;tpi
taes á lavoura, e s1 alguns delles liquidart~.m 
seu df!b~to com abatimento, e ness~ caso qual 
o preJUtzo cnusado ao Tbesouro, e quaes os 
motivos determinantes da reducção n o de· 
bito ~ 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1899.
Galeão Carvalhal. 

-<... 

OS:~.· . Presiden.t.e- Continúa a. 2a 
discus>ão do projecto n. 10, de 1899, orçando 
a. Receita Geral da Republic:~. para 1900. 

O Sr. Serzedello Corrêa, no 
rlesempenho do dever que lhe cabe como 
relator do Orçamento d:J. Receit~~o, vem 
justificar o seu trabal ho, ap recial-o em 
suas !in ba.s geraes e, tanto quanto a Ia.r
&'.Ueza. do t empo o permitt ir, responder aos 
<11 versos oradores que fizeram a. critica. do 
projecto em debat~. 

_ Ao fur rle enfrentar algarismcs, que 
na. su a simplicid.!J.d~ •. s"o aridos e precisos: 
a Camara perm1tt1ra ao orador a liberdade 
de recordar um trecho de um dos mais 
b~llos poemas que a humanidade possue e 
que immortalizou o seu autor-o po~ma é 
o de Dante e o t recho é aquelle em que se 
traça. a apotheose de France$ca de Rirnini 
e de Paolo e em que aquella recorda a este 
a sua desventura . Não ha dôr mais forte 
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do que lembrar o tempo feliz na desven- de · nper:~r n. conversão do jnro da mesma. 
turo. ! vivida. 

Mas o orador não quer fallar· como um Um dos maiores males da polltica. do im-
desanimado e antes vem !all~r dos dias perio, e em menor es~la da da Republica, 
máos que vão fugin~o, dos temores que consistia no emprego dos capitaes adquiridos 
assaltava.m a Republtca. e do r•ena.scimento, por uma operat;~1o de credito em pagar juros 
para o Brazll, dos primeiros clarões desse sol rta divida existente., que.ndo esses creditas 
que ba de fecundar o desenvolvimento do deviam ter pot• IIm a diminuição das dividas, 
paiz e . ha de presidir á. sua prosp.,ridade, do;; enca.rgos mtc\ona.es, como s:> rez ua In· 
ga.rantmdo a sua grandeza! g!a.terra e nos Est'ldos Unidos. 

O orador já comcç?- a sentir os raios desse Duos ordens de causas, d iz o orador, teem 
sol, an~e a correcção altamente patriotica concorrido para. depressão da nossa taxa cam· 
do Pres1dente da R.epublica, aute a lealdade bial, umas finMceil'as, outras economicae. 
e a sincerid~e com que o seu governo Em rele.ção as primeiras, tem o Governo 
cumpre o seu programma, ante a. verdade tomado medidas que bem exprimem a sua. 
positiva e clara. em rela.çiLo ás economia$ grande intuição politica, medidas que se 
e ante a f1·anqueza. com que abandona. 0 acham consubstancia.das na quota em ouro, 
Go~e.rno a política. . de reaccão pa.ra. não que lhe permitte lançar mão de moeda. dessa 
cogttar slnâo do 1nteresse publico e de nntureza, sem entrar no mercado para ad
uma orientação tillanceirn, segura e firme, quiril-a, com grandes prejuízos pora os cofres 
retirando o paiz da lnerci:~. em que se publicos, no resgate gra.de.tivo do papel
acha.va.. moeda, ua conversão dos titulos de juro em 

Respondendo a apartes, diz 0 orador que ouro para juros em papel e em muitas outras. 
é ~m tanto maior sinceridade que faz 0 Em relação ás segumlas,precisa o Governo 
elogw â. poUtica financeira do Governo, empregar tcdt !! os seus estbrços para. que se 
que.nto e certo que é uma tias victimas da creem novas fontes de receita, se valorizem 
reacção, como utnrmaram em aparte, por· os nossos productos de c:s:portacão, diminua 
quanto asstm se devem P.ntender as no· a nossa importucão, quer f~vorecendo para 
meações para a guarda nacional do Pará, isso, como na [ngla.terra, os armazens geraes, 
exa.ctament_2 pa.re. .o seu districto. E' porque quer por meio I.! e tal'ifa.s referenciaes, como 
o ox:_ador nao cogtta dessas pequenas cou~as na FranQ&. . 
e nao se preoccupa com e:;ses pequeninos Só assim, pelo emprego de meios slmul-
actos! ta.neos, que venham impedit' a. acção das cs.u-

0 orador não póde exigir do Governo do sas economicas e financeiras, que deprimem 
~r. Campos saUes que procure dar for~a nossa. taxa. cambial, se podera Impedir os 
a ~u~ personalidade 6· aos seus amigos males que para a Nação dahi se derivam. 
pol1t1cos,. quando não Totaram em s. E:s: . Pnssando a tratar de ta.ri(a.s declara o ora
Isto, _po.rém, não é razão para. que, em dor que a Commlssão de Orçamento julgou 
Tela(:ao as grandes linhas geraes do governo conveniente não consigoar no orçamento ex
do ~· ·9ampos Salles, 0 ora·.or não seja. posição nenhuma rererent9 á modificação 
o pr1me1ro a reconhecer que rea.Iment~: 0 das tarifas em vigor. · 
Governo fngiu á. runesta politica reaccio- Foi, no emtanto, presente á Cama.ra 
naria.! - um certo numero da emendas ·~obre tarifas, 

Mas não _foi para isto que veiu á tri- sobre as quaes a Com missão não podia dai· 
buna e deseJa evtta.r 0 terreno partidario. xar de úar· a sua. .opinião, tanto mais quanto 

Voltando, pois, ao assumpto em debate, o relatorio da reeeita estudara o orçamento 
~ecla.ra·se 0 orador em terreno opposto em vigor e no seu projectfl havia mostrado 
aquelle em que se coHocou 0 Sr. Galeão car· minuciosamente a neeessidade urgente de. 
valha!, não vendo sioão !'uinas, abandono de ~odlfi~ar essas tarifas, j á no sentido do fisco, 
programma., etc. Ja no Interesse do Thesouro, e a inda mais em 

, .· Repete : é dos que confiam ua politica rel<J:ção aos altos interesses da. prop.ucção 
.tinanceit:a do Governo e está. certo de que 0 nacional e aos Importantes capitaes empre

. nosso pa1z ha de consp~uir, em meiados de gados no de!envolvimento das industria.s. 
1901, apezar da má vonta.de dos pessimiStas, Quanto a emenda. do nobre Deputado pol' 
retomar 0 pagamento em especie. Pernambuco que a. Commissão julgou preju-

dícJda à. vista do pe.recer· que deu á. emenda. 
<J?mo assegurar esse pagamento em es- nnnloga., responde de nm modo geral. 

pec1e 9 O actual governo tem em alta conta os in-
O orador não tem duvida em .affirmar teresses do Thesouro e do paiz. Vive con

que o Governo não Ilóde prescindir de uma sagrado em levantar o credito do paiz. Com
larga operação de credito, em tempo oppor- posto de homens honestos e de intelligencia 
tppo,- at!JD de redil~ r o capital d~ divida. ~ . altamente esclarecida., de certo SS. Exs. vi-
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vem zelanrlo os interesses gemes da Repu. I gislador, obrig:1.do a acceitar as loterlaa como 
bl!ca e são inco.pazes de aceeitur por 50:000$ uma. dura necessida.de, dentro de sua alma. 
o que no dia seguinte venderão por cinco, experimenta uma coillpensaçã.o - uma ver
como se disse. E, si assim não e c si ha dadHira consolação - desse jogo resulta. ao 
suspeitas de erros e de abusos, precisem·se menos um bem : são os asylos de caridade, 
as accusações, e o or~dor assegura por sua são 011 Iyceus ao proletariado, silo a.s C&Sa8 
honra, em nome da honra da R.epublioa, por de misericordia., são dezenas de milhares de 
honra do Governo, que ha de mostrar a orphãoa que vivem, que dahi recebem o ali· 
inanidade dessas suspeitas. mento do corpo e do espírito. Abençoados, 

O nobre Deputado referiu-se aos impo~tos pois, os que procuram· converter essa fonte 
ele consumo, e procurou demonstrar sob um venosa em recurso da grande obra do bem. 
aspecto nevo o que S. Ex. chamou a in· Abençoados os que desse lodo, que. é o jc.go, 
constitucionalidade desse imposto.Para S. Ex., podem extrahir a agua, purificada pela. ca'
a.ssim como foram taxados de inconstitu- riJada. que vae matar a sede aos desgraçados 
ciooaes os 'impostos de gyro, da. estatística, de da vida, aos desherdados da. sorte. 
consumo, sobre a importação, r.obrados pelos E' o que tinha a. dizer. Fatigado como se 
Estados, assim devem ser consideradas as acha, responder-à. mais tarde ao discurso do 
taxas da União sobre o consumo de generos nobre Deputado Sr. Pinto da Rocha, cujo 
de importação, porque estes pertencem aos talento admira,atl.m de o:f!'erecar contradicta., 
Estados e essas taxas ferem a ca.pacidadetri· ponto por ponto, a.oe argumentos relativos 
butaria. desses generos.O argumento é desses 1h loterias. Deve, porém, ao terminnr, dizer 
que revestem fraude simplesmente porque que em seu espírito não tecm a. menor acção 
ainda. não foram resp:mdidos. Em primeiro uma.~ murmurações que vêm rumorejando 

Iogar o !mpo!to de consumo nãe é imposto nos apedidos d•'S jornaes, referentes a pro
sobre a. exportação, e a Co'nstitui~oão , reser- posta feita pelo Dr. Hooorio Ribeiro e jã. por 
vando aos Estados a exportação,dâ. â. União e s. Ex. esclareaida. ·em a.ssembléa de &ceio· 
aos Estados o direito de cumulL•tivamente es· oistas da companhia. Nii.o teme a calumnia., 
tabelecer impostes diversos dos que privati· nem lhe enfraquecem as energias os receios 
vamente reserva aos Est .•dos ou á União. O Je que esta possa at.tingil-o. Herdou de seu 
facto das taxas de consumo sobre generos de velho pae uma. coosciancia. incorruptivel. 
producção nacional diminuir a. capacidade Pobre, como é, nada receia, porque, si a morte 
tributa. v e! uesses genero:1 não é motivo para o surprehender amttohã, seus amigos terão 
inconstitucionalidade, porque então seria de coutribuir para que o enterra.mento tenha 
preciso tirar á. União o direito de tributar a alguma decencia.. (Muito bem. O orador e 
ma.tería prima. que importam industrio.s na· applaudido e {eU citado.) · 
ciona.es, porque :iSso a.tfecta_ a Pf(!du.cção e Fica. a discussão adiada pela hora. 
encarece o custo da. producçao e dtmmue a 
capacidade tributavel por parte dos Estados Passa-se á hot'3. destinada ao expediente. 
a esses generos. Ainda ·mais : as taxas de 
consumo não atrectam o producto que deve 
ser exportado e que está sujeito ao tributo 
do Estado e sim o geoero dado ao consumo e 
que por isso mesmo não ê destinado ó. expor· 
taçll.o. . 

O simile com o producto de exportação não 
existe. Este, uma vez entra•1o, é destinado 
ao · consumo e qualquer ta:z.a. importa. em 
elevar e encarecer o tributo da importação; 
6 de facto uma sobre-carga aos direitos 
aduaneiros, e, como tal; só a União póde esta
belecei-a ; foi por isso que a Constituição, 
prevendo as milhares de fórmas por que se 
podia. sophismar o impósto, dt>clarou expres
~amente qne, qua.ndo os Estados esta.bele· 
cessem taes taxas, o valor do tmpo>to devia 
ser restituído .á. União. . 

O. Sr. Eu~enio _Tourinho (sv.p- · 
plente do 4• SeC>"etario) procede á leitura do 
següiilte . 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do Sr. Deputado José Ra.ymundo Telles de 

Menezes, communicando que por motivos.de 
força maior ê obriga(io a retirar-se. para o 
Estado de Minas.-Inteirada. · · 

Do Sr. 1 • Secretario do Senado, de 8 do 
corrente, trammitt1ndo um dos respectivos 
autographos, devidamente sanceionado, da 
resolução do Congresso Nacional, autorizando 
o Poder Executivo a conced6r ao engenheiro 
civil Agliberto X(). vier, preparador de chi
mica organica da Escola Polytechnica, )lm 
anno de licen()a. para tratar de sua sa.úde.
Inteirada.. 

Deve por ultimo referir-se ao que disse. o 
nobre· Deputado sobre as loteria.s. Acom
panha. S. Ex. na bellis;;ima condemna.ção 
que fez ao jogo e ao vicio~ Partilha dos 
sentimentos de elevada moral que impri· ·Do Ministerio da Guerra, de 8 do corrente, 
!lliram o discurso de s. Ex., mas, como Le· envia!ldo o requerimento em que o medico d(l 
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5• olMSê do exl!rcilo Dr. José Ga.rcla AI ber· 
naz pede que a sua o.utiguldnde de po~to s~ja. 
contada do li de ngosto do 1804.-A' Com· 
missão da Marinha e Guerra.. 

Do mesmo Ministerio, de igual data, en
viando os pa.peis em que o capitão reform&.do 
e major hooorario do exercito Leobaldo AU· 
gustó de Moraes pede reverter oo quadro ef· 
t'ectivo do mesmo exercito e ser pl'omovido 
ao posto de capitão, eontada sua antiguidade 
de 2 de junho de 1890, em que tal posto lhe 
~~ia. por antiguidade, etc.-A' mesma Com· 
Jlllssa.o. 

Telegra.mmas: 
Bello Horizonte. 7 de setembro de 1899-

Ao Sr. Presidente da Camara. dos Deputados 
-Rio-Queira. V. Ex . acceitarminhas fel ici· 
tações pela. gloriosa data. de hoje.-Sil'lliat~o 
B ,·anddo. 

S. Paulo, 7 de setembro de 1899-Ao Sr. 
Presidente da Camara. dos oeputado3-Rio
Congra.tulo-me com V. Ex. pela memora vel 
dato. de hoje, fazendo votos pela. prosperidade 
da Republica. Cordiaes sa.udações.-.li'emanrlo 
Pre31el, presidente do Estado. 

Fortaleza, i de setembro de 1899. -Ao 
Sr. Presfdent3 da. Camara dos Deputados
Rio. - Apresento a Y. Ex. e aos demais re· 
presentantes da. Naçi'to nessa Casa \lo Con-

. gresso cordeaes saudações pela data gloriosa 
da commemor ação da Iudependencia do 
Brazil, por cuja prosperidade faço voto;;, dedi· 
can<~:otõdo o meu esforço.-Nogueira Accioly, 
presidente. c . 

Bahia., 7 de setembl'o de 1899. - Exm. Sr. 
Presidente da. camara dos Deputados Federaes 
-Rio. -Congratulo-me cQm V. E:~:. e os 
r epresentantes da Cama.ra. pela gloriosa. da.ta., 
que c;ommem.ora a n ossa emancipação politica.. 
- Dr. Tana;u;·a, governador da Bahia. 

Requerimentos : 
Dos íieis de arma.zens e dos ajudantes dos 

administradores das capatazias de Perna.m· 
buco, pedindo p_ag amento da. diffel'ença de 
-vencimentos, desde janeiro de 1894 até dez.em
bro de 1895 . - A' Commissão de Orcamento. 

· De João Ribeiro de Moura Escobar, pedindo 
.que o imposto de importação dos fios de ca
nhamo, linho ~juta seja elevado de 100 a. 400 
ou 500 réis por kilo.- A' Commissão de 
Tarifas. 

O Sr. Galeão Oarvalbal- Sr. 
Presidente, está sobre a Mesa. um · requer!~ 
mento 1le informações que apr'e!!entei, con
tendo, mais on menos, a mesma. mataria. do 
requerimento de adiamento, que foi prejud!-

cado. Peço, pois, o. V. Ex . que o su bmetta 
:i. discussii.o, depois de lido e apoiado. 

V•:m, il. Mes:t é lido, apoiado e posto em 
disous~uo, quo é adiada por tor pedido a pa· 
lavra o Sr. SerzP.dello Corrêa, o seguinte 

RlCQUERlMENTO 

Requeiro que, por intermedlo da Mesa, 
sejam pedidas a.o Sr. Presidente da ltopu
bllca, as seg-.xintes informa.çües: 

!.• Qual o estado actua.l da conta de debito 
c credito entre o Thesouro e o Banco da Re
pubHca., a.brangendo os det..'\ lbes que a in· 
struirem n o periodo decorrente desde a fusão 
dos Bancos do Brazil e dos Estados Unidos do 
Brazil, ate hoje 1 

2•. Qual o estado actual da conta de de· 
bito a credito entre o Thesouro e o Banco 
Hypotheca.rio do Brazil, abrangendo os de· 
talhes que comprehendam o período que 
decorre desde o antigo Ba.nco de Credito PO· 
PULlr? 

3•. Cópias de torlos os accordos celebrados 
com esse~ drJUS estabeleoir.c.entos de cre~ 
dito? 

4•. Qual o estl\do d:l.s contas entre o The· 
souro e os Bancos, que sob o imperio rece· 
beram varbs somma.s para fornecerem ca· 
pitaes á lavoura, e si alguns delles liqui· 
daram seu debito com a.ba.timénto, e nesse 
caso qual o prejuizo causado ao Thesouro, e 
quaes os motivos determinantes da. reducção 
do debito'? 

Sala. das seasõss, 9 de setembro de 1899.
Gale<Eo OanJalM.l. 

O Sr. Augusto Severo- Sr. 
Presidente, occupa.reia attenQão de Y. Ex. e 
<los poucos collegas que ainda restam neste 
r ecinto, por muito pouco tempo. 

O que me traz ã. tribuna é esclarecer este 
desgraçado assumpto de lote r ias, oue já. faz 
nojo, como bem disse o nobre De.putado, e 
para. esclarecei-o melhor necessito pedir ao 
Governo algumas informações, e é o que 
Caço com este requerimento. (Lê). 

Com a. resposta. que, espero, serâ. dada pelo 
Governo, ficará esclarecido o assumpto, infor· 
mações que devem ser presentes á Camara, 
e que servirão, agora que está em debate o 
assumpto, não só para justificar o que já 
atErmet e pretendo afilrmar da tribuna, como 
para justilicar o voto em separado que apre· 
sentei em relação a este desgraçado assumpto. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado, ficando adiada a. votação, o se
~ulo.te 
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REQUERIMENTO 

Requeil•o que se peçam ao Governo, por 
intermedio do Ministerio di~ Fazenda, us ~e· 
gulntea informações : 

1 .• Quaes os Estados que teem recebido rla 
Companhia de Loterias NacionaeE, por inter· 
medi o do Thesouro, aa·quotas de 39:650$, que 
lhes compete pelo nrt, 24 da lei n. 428, de 
10 de dezembro de 1806. 

2.• Quanto o Thesouro tem recebt~o da. 
Companhia. de Loterias Naetonaes, pelo im· 
posto das extracr;ões que tem feito todos as 
segundas e quinta~·feirns, desde 7 de agosto 
de 1897 até ngora. 

3 .&Si é exacto que o fiscal das loterias con· 
cedeu áquella. companhia permissão . para 
pagar p~las extracçõe9 e1fectuadas nns se · 
gundas e quintas-fe~ras, 2 ·~· em Jogar de 
4 •;., a que era obr1gada nao 86 pela lei 
n. 428, como pelo contracto que assignou em 
31 de dezembro de 1896. 

Sala. das sessões, 9 de setembro de 1899.
Augus/o Se'Del'O. 

Vão a imprimir as seguintea 

REDACÇÕES 

N. 14 D- 1899 

Rl!flacç6o fina J do projecto n. 14, deste an110, 
que fixa as forç as de terr11 para o exer· 
cicio de 1900. 

O congresso Nacion!J.l decreta. : 
Art. 1.• As forças de terra para o exer· 

cicio de 1000 constarão : 
§ I. • Dos officia.es das differentes classes do 

exercito. · · 
§ 2. • Dos a1umnos das escolas .milltares, 

até oitocentas praças. · 
§ 3 . o De vinte e oito mil cento e sesEenta 

praças de pret, distribuídas proporciom~l
mente, de accordo CQm os quadros em vigor, 
as quaes poderão ser elevadas ao dobro ou 
mais, e m circumstancias extraordinarias. 

Art. 2 . • Estas pra.ç;ts se:rão completadas 
pela fórma expressa do art. 87, § 4• da. Coll
stitnição, e na lE.'í n. 2 .556. de 26 de setem· 
bro de 1874, com as modfficaçoes esb belecidas 
nos arts. s• e 4• da lei n. 39 A, de 3!> de'ja. 
DGiro de 181l2, continuando em vigor o pa
ragrapho unico do art. 2• e o. art. 3' da lei 
n. 394, de 9 de outubro de 1896. 

Art. 3.• Emquanto não fõr executado o 
sorteio militar, o tempo de serviço para os 
voluntarios ~~râ de tres ·a, cinco annos, po
dendo o engaJamento dos que tiverem con
clUido esse serviço ter lagar, . por mais de 

Cam:t.~a V , V 

um01 vez, e por tempo nunca maior de cinco 
annos de cada vez. 

Art. 4, ' As praças c o.s ex-praças que se 
ong:t,jarem por mais tres a.nnos e em seguida 
por dous, pelo menos, teriio direito em cada. 
enga,iamento, ao valor recebido em dinheiro, 
das peçns de fardamento gratuitamen te dis· 
tribuldns u.oe recmtu. 

Art. 5. • os voluntaríos e ns praças que, 
findo o r~vectivo tempo de ser viço, conti
nuarem nas fileiras , com engaj amento por 
qualquer tempo, perceba:lio as gra~iftcações 
estipulatlas na lei n. 247, de 15 de dezembro 
de 1tl94, 

P ar ;tgra.pbo uuico . O Governo FedeL'nl pro
videnciurá. para que uas colonias militares 
sejam convenientemente loca,lizadas a.s praças 
que o desejarem, quando forem excusas do 
set·viça, garantindo-as nas posses doa respe· 
cti vos lotes. 

Art. 6. o o Governo animará. a creação de 
sociedades de tiro nacional, inst ituindo pre
mios pecuniaríos e honor iftcos a serem con
feridos annualmente em concursos solemnes 
aos melhot'es atiradores, confeccionado pelo 
Estado-Maior do Exercito o regulamento para 
estes concursos, deduzindo-se opportunamente 
da verba-Instrucoão militar-no Orc;amento 
do Minlsterio da Guerra, a importaocia. que, 
a. j uizo do mesmo Estado-Maior, fôr neoes
saria. â indicacão desse serviço. 

Art. 7. • O Mínisterio da tiuerra. terâ. um 
reg istro tios volunt:~rios, segundo os Estadcs 
onde teu ham sentado praçn, para o fim de, 
em cada. a.nno, deduzir-se do contingente a 
ser sortllado em cada. uma dessas circum
scripções da. Republica (Constit, art. 87 e 
sem; paragraphos) o .numero daq uelles VO· 
1untarios ahi annualmente alistados. 

Art . S.• São revogadas as disposlçõeB em 
contrario. 

Saln. das commissões,9 de setembro de 1899. 
- F. TolentiM.- E. Malta, 

N. 135 A - 1899 

.Redacç<1o fina l do projecto n. 135, de> te anno, 
.tzue autoriza o Poder E;;c~:cutivo a abrir ao 
Jllin istcrio das Relações Exteriores o credito 
de 50:000$, ao cambio de 27, supplemen t!1.7' 
d rubrica 4 • do att . . 12 da lei t~. 5 60, de 
31. d e de;~ernb•·o de 1898 · 

Artigo unico. E' o Poder Executivo auto--
r izado a abrir ao Ministerio das RGlacões 
Exteriores o credito de 50:000$, ao cambio 
de 27, supplementar á. rubrica 4• Jo art. 12 
da lei n. 560, de 31 de dezembro ... e 1898, fa.- · 
zendo as necessarias opera<;Cies e r evogadas 
a s disposições em contrario. 

Sala das· Commissões, 9 de setembro de 
1899.-F. Toleneino.-E. J-IMta . 
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N.l36A-181l9 findos a divida ao major Jose Lourenço da. 
Silva. Mlla.ne1-, jil. liquiua.da no Thesout•v N tt· 

Red<lcçtTo final do p?"ojecto n. 60 A, da 1897, ciona.l; . . 
que autwi:c~ •! Gove1·na a reteoar as di,idus b) do Sr. J, A. Ne1vo., pa.r~ corr1g1r o 
çontraMd.:; com o Tha-<ou>"o Fede>"al pelo ço· nome do Dr. Ignacio Monteiro de Almeida. 
'l'onel Pad>"o Nunes Baptista. F'e>"'f'ei..-a T•tma· Gmtvela., que figura na. resp~ctiva lista coma 
ri11do, mo1·to a 4 de março d<~ 1897 no :VI1.rt1ns. 
ç0muaw de Canudos E, considerando, quanto á primeira, que, 

CQD~ttando <Lo avíso do &J.inist&río da G111\rra, 
O Congresso Naelona.t resolve : ti·~ o do junho proximo pusooo, a.o da Fo.· 
Artigo unicn. Fica relevada. ô. v!tl'la e zenda. baver cabido em oxet·cicios findos 1\ di· 

herdeiros do finado coronel Podro ~unes vide. tle 4:433$333," proveniente 1le QU\lW o. 
Baptista Ferreira Tam:lrindo a divida con- que tinha direito o majo1· José Louronçe. da 
t rahidn. para com a Fa.zen la. Nacion&.l por Silve. Mila.nez, quota ali~s já liquida.da no 
aquelle otnci&l, na import.ancia de 5:000$ e Thesouro Federal ; e mais . 
proveniente do supprimento que lhe foi feito Quanto á. segunda, que é uma. sunples cor
para. cccorrer ás despezas com a. marcha. do rigenda ao nome de UiD dos credorescons~antes 
seu bat.alhã.o para Canudos, no interior do da lista. do Ministerio d.J interior, jutg~as n() 
Estado da. Bahia; revogadas as disposições caso de serem a.cceitas. 
em contra.r1o. Sala das eommissões, 9 de setembeo do 

Sala das Commissões. 9 de setembro de 1899. -.Lauro Muller, presidente in terino.-
1899.-F . Tolentino .-E, Malt:J , Ma;Jrinll, relator.-Cincinat<~ Braga.-Ma.rçal 

N. 139 A-1899 
Escobar . - Aug!lSto Moll-leneg J·o,-CaZogera3.
Attgusto Severo. 

Redacçtlo fiJUJ.l do wo.;ecto n. 139, deste anno, Emendas a que se refere o parecer supre. 
q1.1e ~1-Ho•·iza o Go,e1'no a concede.- m n ~MIO 
de Zicenç<t, com o respectioo orderwdo, a' Accrescente-se: _ 4:433$333 para page.
{0 offiaial de; Adminiuraçito dos Oor~eios de menta ao majol' Jose Lourenço da. Silva Mi· 
Pernambuco, Jo~ino Ban·oso de Mello. tanez, da divida ralativa. a quotas já liqui· 

. dadas no Thesouro Federal, e que cabiu· em 
O Congresso Namonal resolvo: exercícios fináos, conforme aviso do Minis· 
Art. 1.• E' o Governo autorizado a. con- terio da Guerra. para o da Fazenda., n . 325 , 

eeder. ao I• otDe!al da Ad~inislração dos de 9 de junho do corrente anno. 
Corre1os de Perottmb~co, Josmo Ba.1•roso . de Ss.la das sessõeS, 4 de setembro de l891l.-
\lello, um anua de !,tcença com o respectivo Auqusto .Se-oe1·o. 
ordenado. · • 

Art. 2.• Revo:;am-se as disposições em 
contrario. 

Saln. das Comnüssões, 9 de setembro 
1899.- F . Tolentino.-E. Malt,;.. 

VãÓ a. imprimir os seguintes 

Corrija.-se, ua parte relativa aos exercícios 

d 
nados do Ministerio do lnterior, o nome do 

e credor Dr. lgna.cio M<Jnteiro de Almeida 
Gou veia, lente substituto da Academia de 
Medicina. d~ Bahia, que ahi figura como Mar
tins, em vez de Monteiro. 

PROJECTOS 

N. 143 A - 1899 

Parece,- SQb.-e emendas offB't'ecidas rta. 2• dis
CU$Sáo do projecto n . 143, deste anno. gue 
a.utOTiza. o Pode'i' E:z:ecutivo a abrir a.o MiHÍS· 
teria da. F'a:mtda o cr edito de 2 .97 4:428$tf2 

·par a pag.;meato de credores p3r exercicios 
findos, de uccordo com o § 2° do o..-t. 8t da' 
lei n .• 490, de 16 de d ezembro de 1898 

Sala. das ssssões, 4 de setembro de 1899.
Neivn. . 

N. I49-18\l9 

Autoriza o Go!ltrno a ab..-ir cto mirtister.io com.• 
petente o credito au! 927$ para pagamento 
de $erviço feito no :distrícto telerrraphico de 
Goyaz, por haquim Fer1·eíra CoeJhJ1 com 
pareCeres dcts Cornmissaes de Fazenda. e In· 
dustria e de Orçamento 

· P resentes á.. C()mmissão ~e Orçamento as Diz Joaquim Ferreira Coalho, que havendo 
emendas segumte!l, ao pl'OJecto n. 143, de sido encarregado pelo eogeuheiro chefe do 

··1&99, sendo: · distr icto telegraphico de Goyaz, em fevereil·o 
a) do Sr. Augusto Severo, para. que seja. de 1897, ne abrir uma picada para a. con· 

inclaida. no credito destil1a.do a. . exercícios strucção de linha, serviço que executou pelo 
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llreço de 972$ e que não tenilo recebido essa 
mpol'tanci~. vem solicitar· do Congre>so o 

credito preciso para o seu p~gamento . 
A Commissão de Fazenda e lndustria estu

dou com attenç1io o assumpto e vem dar a 
sua. opinião: 

A' prímeir,\ vista, parece não ser da com
petencia do Congresso tratar de tal materla, 
mas o Minísterio da Industria e Viação des
pachou o primeiro requerimento do suppll· 
cante nos seguintes termos: «requeira ao 
Congresso Nacional:.. (Documento n. 1.) 

O requerimento vem acompanhado de cinco 
docu.!Uentos que provam cabalmente a pre· 
te~çao e dentre elles pede a Commissão li
cença para transcrever o seguinte: 

« Em cumprimento do tlespacho retro do 
Sr. engenheiro chete deste dietrieto, certifico 
que, revendo o livro caixa deste districto, re· 
Jativo ao annode 1897, bem como as contas 
do engenheiro chefe do districto, <lo mesmo 
anno, dellas não con~ta. o pagamento da 
quantia de 972$ a Joaquim Ferl.'eira. Coelho. 

Da correspondencia do Dr. engenheiro chefe 
do districto com a Directoria Geral dos Tele· 
gtaphos resulta que a. referida quantia foi 
reclamada a titulo de pagamento de serviços 
feitos por empreitada. na 5• secção deste dis· 
trlcto, por contracto verba.\ com o engenheiro 
ll..iuda.nte capitão Felix Fleury de Souza Amo
rim, quando na. dil'ecção do d istr icto, e que o 
dito pa.gamento deixou de ser e!Iectuado pelo 
actua.l chefe. do dístricto, por achar.se & 
verba respectiva. esgotatla. naquella data. E 
por nada. mais constar eu, etc., etc.,. 

Depois de tão claramente provada a vera.
cida.de da. aUegação, a Cúmmis::ã.o de Fazenda 
e Industria pede o deferimento da. petição, 
apresentando o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve :-
Art. 1. • Ao ministerio competente é o Go

verno autorizado a abrir o credito até 972$, 
para o pagamento de serviço feito no dis
tricto telegraphico de Gcyaz, em 1897, por 
Joaquim Ferreira Coelho, fazendo para isso 
as hecessarias operações de credito. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 31 de agosto de 1899. 
-Jose Mariano, -presideate .-Ovidio .A.bran
tes, relator. - Herm.eYI.egildo de Mol'aes.
Pereira dos Santos. - Coetho Li~boa. - Pi· 
r~ hei r o 'Jun io1·. 

Presente â. Commissão de Orçamento o re· 
querimento de Joaqúim Ferreira Coelho, pe
dindo credito para pagamento de serviços 
feitos na ~ . secção do dístricto telegraphico 

de Goyaz, por autorização do respec~ivo en· 
geuheiro chefe; pagamento este que não lhe 
fõra. feito por achar-se a verba. esgotada ; e, 
considerando que a. Commissão de Fazenda. e 
lndustria, ouvida. a. respeito, opinou no sen
tido ria concessão do credito, apreseuta.ndo 
o de-vido projecto de lei, li de parecer que 
seja. o mesmo a.doptado. 

Sa.la das Commíssões, 2 de setembro de 
1899. - Lauro Miiller, presidente interino. 
Mayrink, relator.- AugllSto Seuro. - Au· 
gusto Montenegro. - OinciM.to Brag1. -
Marçal Escobar. 

N. 150-1899 

Autori.::a o Poder Executil:O a abrir ao Mi
niste-rio da Justiça e N egociai ltlte>'iores o 
credito de 5:150$, supplementa?' d ~erba 
a . 9 do a1·t. 2• da lei a. 560, de !Jt de 
de;embro de t898. 

A Commissão de Orçamento, conformando
se. com as razõeg a.llega.das pelo Ministerio 
da Justiça. e Negocies Interiores, na expo· 
slçã.o abaixo transcripta., quo foi presente ao 
Congresso Nacional com a mensagem de 2 do 
corrente do Sr·. Presidente da Republica, é 
de parecer que s·,ja concedido o credito soli· 
c:tado e. offerece o segui o te projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores o credito de 5 :150$, suP.. 
plementar á. verba n. 9 do art. 2• da lei 
n. 560, de 3 de dezembro de 1898, fazendo 
as necessarias operações e revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala das Commissões, 6 de setembrÓ de · 
1899. - L<ouro Müller, -presidente interino. 
- Mayr;nk, relator. -Augusto Montenegro. 
- Marçal Escobar. - Cincinato Braga. -
.4.ugusto Swero. - Calogeras . 

Sr. Presidente da Repablica.- Tendo sido 
pagas ajudas de custo a trinta e nove Sena· 
dores ·e a cento e sessenta e tl'es Deputados; 
em virtude de reclamações de alguns e de 
requisições dos Delegados Fisca.es do Thesouro 
Federal nos Estados e dos Secretarias das 
Mesas do Senado .e da Ca.mara dos Deputados, 
na importancia total do Ct'edito de noventa 
contos de réis, consignado no art. 2•, n . 9, 
da. lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898, e 
ha vendo necessidade de satisfazer as ajudas 
de custo reclamadas poP quatt•o Sena.dores e 
dous De;putados, constantes da. inclusa. rela
ção, na 1mportaucia de 5:150$, torna-se, por 
Isso, lndispensavel qu~ o Congresso conced~ 
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um credito ~nppl••mento.1' desta import:oncia 
a Yerllll SUtJl'n. ri l;•d:l <lu COl'J'l'UtC eXBl'CÍClO, 

Cnpitnl 1-'edl•ral, '! tl•• ~t•tembro tle 1899.
Epitacio l'c~s.,(l, 

1lelar;ão dos mcmbl'tl.• rio r ·o,:tJ'c,•su Nacional 
qt'e aind,t niio 1·eceúeram ojurias de cttslo 

Pará: 

senador Justo Leite 
Chermont .••...•.• 

Senador Lauro Sodré. 

·ceará: 

800:!:000 
800$000 

Senador José Freire Bezerril Fon. 
tenelle .................. , .. . 

Pe1•nambuco: 

Senador José 1í arcel\no dlL Rosa 
e Silva .................... .. 

Rio Gra.rrde do sul: 

Deputa1o Aurelümo Pinto Bar-
bosa. •••..•.••.•. ·.· •.. · .. ··. 

Matto Grosso: 

S e n a d o r Generoso 
Paes Leme de Souza 
Ponce. . .. .. . . . • • .. I : 200$000 

Deput;;do Joaquim Ca· 
raciolo Peixoto de 

1:600~000 

150$000 

600$000 

400$000 

Azevedo ........... 1 :200$000 2:400$000 

5:150$000 

Primeira Secção da Directoria de Contabi
lidade da Secretaria da Justiça. e Negocias 
Interiores, 2 de setembro de 1899.-Flores 
Junio1·, 2• official.-Visto, Rodrigues Barbo~a, 
director da secção.- Visto, J. O. d~ Souza 
Bordini. 

N. 151-1899 

Fixa a despe::a elo Mi;nisterio das Relações Ex
teriores pa~·a o exercici!J de 1900 

A Commissã.o de Orçamento offerece ao· 
exame e voto da Camara o projecto que fixa. 
a despeza. necessaria aos diversos encargos Jo 
Mini.sterio das Relaçõ~s Exteriores no pro
ximo futuro exercício de 1900. 

Como a Cama!·a. veriticará., a Commissão 
adstringiu-se, quasi por completo, a proposta 
do Governo. 

Não é que lhe pareçam sufficientes ao 
realce de nossa representação externa muitas 
das dotações das ta.bellas organizadas ; não 
obstante, ellaa $ão conservadas, em contem-

placão às actuacs circumstancías rlna.nceira.s 
llo pa.iz. 

A commissão propõe verba. p(lra um con
sulado no Japão, com séde onde o Governo 
julgar preferivGl. Esta medida parece im
I•Or·se, desde qua se consirlere a convenien
cía em d11senvolvermos rclaçõe~ commercia.es 
com uma nação ami~. como o Japão, pros
pera. e arliantada, de população laboriosa e 
•lensa, e com a qual ja encetamos relações 
diploma ti cas, á em ta de não pequeno sacri-
11ciu ao Tbesouro. 

Supprimida a vePba. paro.IJ.ossa lClgaçiio alli, 
pol' circumstancias nas quaes entrou por 
narla a no3s" vontade, parece que a ma.nu· 
tenção da um consulado brazileiro attenua, 
já q11e de todo não suppre, a ausencia de 
nossa representação diplomatica. 

A Commis~ão entende tambem dever pro
por a autorização ao Governo para o paga
mento em ou1·o dos yencimeutos, que lhe 
competirem, do pessoal diplorniLtico e consu· 
h1• gue de qwttJ'o em qtt !!ro amws obtenha 
licença para vir ao Braz i I. 

Actualrnente e~ses vencimentos são pagos 
em papel-moeda, durante :L permanencia do 
funccion;ltio em seu paíz, quando é certo que 
gozando elle sua licença. em villegiatura por 
paizes estrangeiros, recebe-os em ouro. 

Dess'arte chega a ser quasi uma pena a 
vinda do funccíonario ao S3io de sua ftlmi
lia. 

Para abolir-se essa anomalia do nosso direi
to, bast<'ria essa consideração. Mas, em abono 
á proceàencía da mediria proposta, milita a 
conveniencia em facilitar-se, Quanto possível 
o contacto perior1ico do representante com a 
sua patria, de cujos negocias publicas, pro
gpessos e necessidades, melhor se capacitará 
com inconcusas vantag~ns ao desemp3nho de 
sua missão. 

Isso sob o ponto do vista do interesse publico; 
encarado o interesse privado rlo funcciorrario, 
releva .recordar que, residente no logar onde 
exerce suas funcções, elle ahi se tem instai
lado de modo a continuar a t er, durante sua 
lícenca. despezots em ouro necessa.rias á ma· 
autenção de sua h tcbítação e dos seusm0veis; 
tlesfazer-se deUGs, seria. a.g :ravar ímmenso o 
custo da instal!ação, para quem jà. teve du
rante sua ausencia um eÃtram.·dinario de 
(\espeza imposto por longa. e onerosa via
gem. 

Apresenta, 1JOis, a Commissão o seguinte 
projecto de lei: 

Art. l.• O Presidente da Republica. e a.u· 
torizudo a despender pela repartição do Mi
nistel"io das Rehções Extel'iores com os ser
viços designados nas seguintes verbas, em 
ouro 1.052:000$ e em papel 525:920$000, 
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------------------------------------------------------------------~ 
I. SecretaríadeEs

tado, mneda do 
paiz (como lla 
proposta) ...... 

2. Legações e con
suhtdo$ 8.ocam
bio de 27 d. st. 
por 18 (idem, 
augmentada de 
7:000$ para um 
consulado n o 
Japfio com sede 
onrle o Governo 
determinar) ... 

3. Em p1·egados em 
db['oni!Ji!iolad e 
moerb do paiz 
(como n <I prc-
po:>ta) •••.••••• 

4. Ajndas ole CllStO, 
ao camb:o 1le 
27 d . . ..; t. por 
1$ (idem) ..... 

5. Extraordímu•io s 
no exterior 
iàcm (idem) •. , 

6. Dib no interior, 
moeda do pa.iz, 
(ide::n) ...... .. 

7. Commissões de 
limites, sendo 
2 00:00 O$ ao 
c:ambio dG 27 
d. st. por 1$, 
e 200:000$ em 
moGda, rlo paiz 
(ü1em) ...... .. 

Somma .•. 

ÚUl'O 

722:000$ 

80:000$ 

60:000$ 

200:000$ 

1.062:000$ 

211 :920$ 

70:000$ 

45:000$ 

200:000$ 

526:920$ 

Art. 2. • E' o Governo ::<utorizado a. pagar 
durante a· licença a,o c~mbio dG ::; d. st. por 
1$, os vencimentos que competirem aos fuuc

viços designartos nas seguintes verbas, om 
ouro 1. 055:000$ e papel 526:920$000. 

1 . Secretaria. de Es· 
tado, moedfl. do 

OURO 

paiz ........................ . 
2. Legações e Consu

lados, ao ca.m bio 
de '27 d. st. por 
l$000 ....... -..... 715:000$ 

3. Empregados em dis
pe~nibilirla.de, moeda 
do paiz .•••.•.•....•••••••••• 

4. Ajudas de custo, ao 
cambio de 27 d. st. 
J10r !$000......... 80:0008 

5. E~traordinarias no 
exterior', idem .... 

6. JJitas no interior, 
00:000$ 

moeda. do paiz ............. . 
i. Com missões ti e li

mites, sendo 
200:000$ ao cambio 
de 27, e 200:000$ 
em moeda do paiz. 200:000$ 

!. 055 : 000$1 

N. 152-1899 

PAPEL 

211:920$ 

70:000..~ 

45:000$ 

200:000$ 

526:920$ 

Autoriza o Poder Executivo a ab•·ir ao Minis
teria da Justiça e Negocias Interiores o cre
dito de 100:000$, supplemenrar d verba; 
n. 1.4.- Diligencias policia~• - do art. 2• 
dtt lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898. 

cionuios diploma.ticos ou consulares que ue A exposição aboJxo transcripta. do Minis
qua-tro em quatro annos obtiverem licença teria da Justiça e Negocias IntePiores, que 
P<Ira virem ao Brazil. (Art. 16 do decreto ;,companhou a Mensagem do Sr. Pr<Jsidente 
n. 997 A, de 11 ue novembro de 1890.) da Republicu, datada rte 26 do proximo pas
. Art. 3. o Revogadas as disposições em con· S>Hlo, adduz as razões justificativas da~~-
traria. ces;;1~aue d~ cred1to de 100:90~$ para. dlh-

. _ gcnc1as pol!Cla.es ; e a Comm1ss<l.o de Orça-
Sala das Comm1ssues, 8 de setembro de mento, conformando-se com ellas, attenta a 

1~99.-Lauro Mulle1·, presidente interino.- 'natureza do serviço todo especial e por isso 
O!ncinato Bntt;a, relator.-Attgusto Monte;-I mesmo obrígatorio e inadiavel, é de _parecer 
negro.-:Serz~dâlo Oorrêa.-Augusto Ser;ero. que seja concedido e offerece o seguinte pro· 
-Mayn;tk.- Calogeras. -Marçat Escoó:tr. jecto de lei: 

PROPGSTA DO GOVERNO 0 Cor:gresso Nacional resolvo: 

Art. 3." O Presidente da. Republica .; ~u~ 
toriza.do a._ despender pela Repartição do Mi
nisterio das Rel<lções E:x:teríores, com os ser 

Artigo unico. E' o Poder Executivo auto· 
rizado a abrir (1.0 Minísterío da Justiça e Ne
gocios Interio·res o cr~dito de lOG:OOO$, sup~ 
plementar á verba n. 14- Diligencias po. 
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lícíaes- do art. 2> da lei n. 560, de 31 de 
dezembro de 1898, fazendo ns necessaria,s 
operações e revogadas ::.s disposições em con
trario. 

Sala de.s Com missões, 6 de setembro de 
1899.- Lauro Muller, presidente fnterino.
May,-ink, relator.- Aug'llSto Severo,- Mar
çaZ Escobar.- Augusto Montenegro.- Cinci
nato Braga,- Calo geras. 

Sr. Presidenb da Republlca- No exerci
cio de 1898 a despeza com diligencias poU· 
cíaes e agentes d~ I•, 2' e 3·' classes foi or
çada em 267:000$, sendo 150:000$ p;wa o pri
meiro daquGlles serviço> e 117:000$ para. o 
segundo. 

Por decreto n. 3.019, de 30 de setembro da
quelle anno, e em virtude da. autorização 
contida no decreto legisla ti v o n. 505, de 
igual data, abriu este Ministerio o credito de 
100:000$, supplementar á consignação-Dili
gencias policiaes-elevando desta sorte o to
tal da. despeza a. 3'17:000$000. 

No orçamento actual o Poder Legislativo 
fixou em :<:00:000$ a consignação- Diligenaia.s 
policiaes - mas eliminou a quantia de 
117:000$ destinada ao eerviço de ag•mtes, 
que, entretanto, não .póàe ser dispensado, e 
assim reduziu, na. realidade, de 67: 000.~ a 
som ma. total, que aliás jà. fôra reconhecida. 
insufficiente. 

Achando-se já esgotado o referido cre,!ito 
de 200:000$ e tendo o Governo da attender, 
até o .fim do exercício corrente, ás despezas 
respectivas, calculadas em I OO:OOD$, to r-

. na.-se necessalia a concessão de um credito 
supplemimtar desta' importancia a meneio~ 
nada. consignacão - Diligencias policiaes-o 
que fará subir a. 300:000$ a despeza total do 
exercício. 

Submstto o assumpto á vo;sa apreciação 
para que V03 digneis resolver como fõr a ~er
ta.do. 

capital Federal, 26 de agosto de 1899.
Epitacio Pessoa. 

N. 153-1899 

Autori:a o Podel· E:x:ecu#'fJo a conceder· oito 
me;es de licença, com o'l'dene.do, ao Dr. 
Alfredo MOTeira de Barros Oli'reira Lima., 
lente d11 Faculdade de Direito de São 
Paulo, para tratar de ~ua sat>de onde lh~ 
convie;· 

A Commissão de Petições e Poderes, tendo 
em vista o requerimento de licenQ:t do 
Dr. Alfredo Moreira de Barros O. Lima. e 
os documentos que o instruem, é de pa.· 
recer que se lhe conceda :1 licença reque
rida, para o que offerece à deliberação dJ. Ca
;mara. o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. L.• E' autoriz~no o Pode!:' Executivo 

a. conceder oit'l rnezes de licenç1, com 
ordenado, ao Dr. Alfredo Moreira de Barro~ 
OLiveira Lima. lente da Faculda.de de Direito 
de S.Paulo,para. tratar de sua aaude onde lhe 
convier. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario, 

Se.la. das Commissões, 6 de setembro de 
[899.-Teíxeíra de Sà. relator.-Casemiro da 
lf,ocha.-Joéio Lu4,-T((Varts de Lvra. 

Fot•am apresentadas na. segsão d~ 9 de 
setembro, ao projecto n.l44, de 1899, fixando 
a. despeza. do Ministerío da. Fa.zeada, as se
guintes 

EMENDAS 

Ao projecto "· !44, de 1899 

Ao art. 1' accre>cente-se onde oonvier: 
Consumo de agua das di versas repartições 

do Ministerio da Fazenda (240 pennas a 36$) 
8:640$CO. 
S~la das se~sões, 8 de setembro de I81l9.

Calo)ge~'~s. 

Ao art. 1• n. 16 accresceote-se: Para a Al
hndega de Sa.nt' Anna do Lívramento, creada 
pelo rlecret3 n, 417, de 1896, 79 :7W$, sendo 
5:000$ para ínstallação, 6:000$ para. material 
é 68;769$ pa.ra pessoal. 

Sala das sessões, 7 de setembro de 1899.
Riuaiania Corrêa.-Pinto da Rocha.-Guilt?n. 
Posjidonio da CtAnha,-Francisco Alencrscro,
Vespasiano de Allmquerque.-Viclorino Mon
teiro.-])iogo Fo-rtur~a. 

Accrescente·se onde convier: 
Art. Na vígencia. desta lei, os ínspe~to-

res de fazenda. passarão a servir sob a direc
çfi.o da Dit·ectoria. das Rendas Publicas do 
Thesouro Nacional, a. quem com.Pete proce.s
s·\r os negocias concernentes ás Alfandegas e 
Delegacias Fiscaes. 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1899.
Coelho Cimn~. 

O Sr. Presiden~e- Não ha"Vendo 
nada mais a tratar, designo para seganda~ 
feira 11 do corrente a seguinte ordem do 
día: 

ta parte-até ll/2 hora, ou antes: 
Votação do projecto n. 1L5 A, de 1899, de

terminando que a eleição para Deputados e 
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para a renovação do terço do Senadó seja 
e1l'ectuada no ultimo domingo de dezembro 
do a.nno da ultima. sessão de cada legislatura 
do Congresso Nacional, com parecer e emen· 
das da eommissã.o _de constituição, Legislação 
e Justiça (2• discu;;são) ; 

2• discus9ão do projecto n. 106 A, de 1899, 
restabelecendo a AHandega. de Porto·Aleg~e. 
no Estado do Rio Grande do Sul, supprimida 
por decreto n. 2.871, de 31 de rlt).Zembro de 
1897, e autoriza. o Poder El\o~utivo a a.brlr, 
pa.ra esse fim, os necessarios cr~ditos; 

3• discussão do projecto n. 140, de 1899, de· 
clara.qdo ex~nslvas aos primairos offlcia.es 
da armada., l'!!rormados compulsoriamente a 
contar de 31 de outubPo de 1894, as vanta
gens do art. 6·• do decreto n . 193 A, de 30 
de janeiro de 1890; 

3" discussão do projecto n. 117, ne 1899, 
autorizando o P01icr Executivo a abrir ao 
M!nisterio da Guerra. o credito extraordi· 
nario de 3:350$ para. pagar a.o capitão re
formado do ê:tel'cito Carlos Augusto Fer· 
reira de Assumpção a diari& que lhe compe
tia de I de jt:lho de 1894 a 30 de abril de 
1 89& como iuspector de 1> classe da. Reparti· 
Qão Geral dos Telegraphos na commisffi.o en
carregada da construcção das linhas de 
Cuyabá a Corumbá.. 

2• parte-a. 1 1/2 hora., ou antes: 
Continuação da 2• discussão do projecto 

n. 110, de 1899, orçando a receita gera.l da 
Republica, para o exer~icio de 1900; com o 
parecer sobre as emendas o.fferecidas em 
2• discussão. 

Levnnta.-.se a sessão ás 4 horas da. ta.rde. 

91" SESSÃ.O E~1 li DE SETEMBRO DE 1899 

Presidencia dos Srs. Va• de MeUo (P resi· 
denle), Urbar&o S.mtos (f• ViC6-Presidente) 
e Ca1·los de No'Mes (i • Secretar io) 

Ao meio·dia procede-se á chamada., á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Sa.ntos, Julio de Mello, Carlos de Novaes, He· 
redia de Sã, Angelo Neto, Eugenio Tourinho, 
• "-lbuquerque Ser 11jo, Serzedello Corrêa, Luiz 
Domingues, Eduardo de Berrêdo, Cunha Mar
tins, Henrique Valladares, P edro Borges , ll
defonso Lima, Francisco Sã, Marinho de An· 
drade, Frederico Borges, Tavares de Lyra, 
Francisco Gurgel, Trindade, Appolonio Ze
naydes, Ermirio COutinhc, Cornelio da. Fon
secá., Pedro- Pernambuco, Euclides Malta, Ma

Filho, Adalberto Guimarães, Tolentino dos 
Sa.ntos,P(Lranbos Montenegpo, Marcoli:lo Mou
ra, Pinneiro Junior, Timotheo da Costa, l{au1 
Barroso, Silva Castro, Deoclecíano de Souza, 
Barros Frauco Junior, Bernardea Dias, Pau· 
lino de Souza. Junior, João Luiz, Carvalho 
Monrão, Gonçalves R"'mos, Antero Botelho, 
Alrredo Pinto, Leonel Filho, Ferreira Pires, 
Lamounier Godofredo, Manoel Fulgencio, Lin· 
dolpbo Caetano. Eduardo Pimentel, Olegario 
Maciel, Casemíro da. Rocha, Oliveira Braga, 
Bueno de Andrad·~, .Edmundo da Fonseca, 
Ovidio Abraptes, Luiz Adolpho, Bra.zilio da 
Luz, Leoncio COrrêa, La.uro Müller, Paula: 
Ram >S, Francisco Tolen tino, Pedro Ferreira~ 
;...rareai Escobar, Dlogo Fortuna, Apparicio 
M;n•iense, Rivadavla. Corrêa, Pinto da Ro<:ba. 
e Vespasia.no de Albuquerque. 

Abre.se a sessão. 
Deixam de comparecer. com causa partici

pada, os Srs. Silva Mariz, Carlos Marcellino, 
Ma.tta Bacella.r, Rodrigues FP.rnande,, Elias 
Martins, José A velino, José Peregrino, João 
Vieira, Pereira de Lyra, Martins Junior; 
Araujo Góes, Olympio Campos, Jayme Villas . 
Boas, Francisco Sodré. Paula. Guimarães, Je
ronymo Monteiro, Torqua.to Moreira, Xavier 
da Silveira, Pereira dos Santos, Erico Coalho, 
Ernesto Brazmo, Julio Santos , Ca.nipo!ina, 
Jl!ontelro de Barros, Itdefonso Alvim, Jacob 
da Paixão, Henrique Vaz, Francisco Veiga, 
Oct.·wiano de Brito, Alvaro Botelho, Telles 
de Menezes, Theotonlo de Magalhães, Matta 
Machado, Nogueira. Junlo1•, Lamartine, Mo
reira da Silva, Luiz Flacquer,Alvares Rubião, 
Domingues de Castro, Dino Bueno, Gusta-vo 
Godoy, Adolpbo Gordo, Cesa.rio de Freitas, · 
Lucas de Barros, Al~edo Ellis, Arthur Die
dePichsen, Rodolpho Miranda, Hermenegildo 
de Moraes, Leopoldo . Jardim, Caraooiolo, 
Mello Rego, Xavier do Valle, Alencar Gui· 
ma.rã.es, Plínio Casado, Aureliano Barbosa, 
Py Crespo, Cassiano do Nascimento e Azevedo 
Sodrê. · 

E sem causa os Srs. Silverio Nery, Eloy de 
de Souza., Teixeira. de Sá, .João de Siqueira.; 
Felisbello Freire, Rodrigues Doria, Aristides 
de Queiroz, Rodrigues Lima., Oscar Godoy, 
Sá Freire, Alves de Br-ito, Rangel" Pestana, 
Almeida Gomes, Artbur Torres, Rodolpho 
Paixão, Galeão Carva.lhal e Cll.mp(jS Cartlor. 

E' lida e posta. em discussão a ~~octa. • 

O Sr. Marcollno Moura(")-· 
Sr. Presidente, o telegrapbo, em um dos ul· 
timos dias da semana passada, annunciara. o 
passamento do bravo g enerJI Carlos Telles, 
victima de longos padecimentos na. terra. rio·· 

noel Caetano, Vergne de Abreu, João Dantas, (') Niio foi reviato pelo orndor, 
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grandense que lhe deu o herço e foi o campo 
glorioso de seus triurnplios. 

Ainda pende111 ao longo das ha><tes esmo· 
recidas a~ bandeira:; lia Patria em funeral 
por tão infausto acontecimento, e eu venho, 
sem temer otrender o pudor ttn. immortali· 
da de, pedir a V. Ex. que consulte á Camara 
si consente na insercão de um voto de p9zn.r 
na actade hoje pot• tão infeliz acontecimento. 
e bem assim que se digne nomear uma com
missão para representar a Camara. nas exe
quias que vãú ter !ogar nesta Capital. 

Propondo EStts homenagens, cump1·o um 
dever evocilndo á memoria dos illu;tres re
presentantes desta CEtsa os serviços prestados 
por aquelle bl'.wo general e o faço especial
mente em nome da Ballia.,que guar.lae ~(tar
dará fielmente semora a rnemoria do illu~tre 
morto que alli rn·estou re1evantissimos ~crvi
ços. 

Estou certo de que mü.is t:u .. ie a minha 
terra,fazendo justiça aos merecimentos do iJ. 
lustre morto, firmara no bronzo, ao latlp de 
Savaget e flo inforLUlltt;lo Flores, o attestndo 
de seu patt•iotbmo e bravura e mais a·m'Ja 
de sua a.lta clemencia, virtude que constitue a 
grandeza do~ het·óe~ ,(.il!Hito bem; muito b/?;,1.) 

o S1•. Presidente- Os senhores 
que approvam o re'lur;rirnento do Sr. Mar
colina )[oura queiram levaotar-se. (.P,tuso.). 
Foi a.pprovado. 

Nomeio para cJmporem a Commiss"io que 
tem de repres·.mtar a Camara nas exequias 
do general Carlos Telles, que vão ter Ioga r 
nesta ridade, os Srs.: Marcolino .Moura, Ro· 
clolpho Paixão e Henrique Vu.Uadares. 

Em seguida, ó approvada a aeta da sessão 
antecedente. 

Antes de dar a palavra aos oradores io.
scriptos para faUarem sobre a Receita, rlevo 
declarar á Camara que, tendo exa,minado o 
projecto n. 133, que fixa a despeza do Mínis
terto 1la lndustria e Viação pHra. o exercício 
de !SOO, assim como as emenda~ ao m·~smo 
offerecidas, a Mesa deixa de <lcceJtar o art. 7' 
do referido projt:Jcto, por isso que elle contra
ria a disposição expras.<a do Regimento em 
seu art. 133, para~rapho unico, que veda a 
creação ou supprcssão de emprego, aug~ento 
ou diminuição de ordenado nas lP.is annnas, 
:fica,nrlo assim, ipso-f•.cto, prejudkRihts todas 
as emendas oft"erecidas a este ar ti ~o no pre· 
supposto de que rosse elle aeceíto peta Mesa. 

A Mesa dei:x:!l tambem de acceitar outraB 
emendas que incidem naquella rlisposiçuo re
·gimental, pois que tratam tambem de au
gmento e diminuição de vencimentos. 

Todas as demais emendas sã.o acceita.s. por 
lhe parecer que não infringem as disposições 

regimenbes, mandanlo-as ás Commissões e 
são as Sl'guintes: 

Do Sr. Appolonio Zenaydes e outros, ~,o 
art. 1"; r los Srs. Coellto Clntra e Barbua. 
Lima, sobre conclusiio dos trabalhos do pro
longamento ria Vía-Cerrea. CBntra.l de Pernam
buco; do Sl'. GJuçalves Ram~s ao art. l', 
n. 3; elo Sr. Leonel Filho ao art. l•, n. 6; 
do Sr. Heredia do Sá, sobre o abastecimento 
d'úgua da. Capital Federal; do Sr. Affonso 
Gosta, sobre e.~tatistica; do Sr. Panla Ramos 
<LO art. I", n. 2 e art. 1'', n. 3; do Sr. Fon
seca Por·tella ao u. 5 ; do Sr. Padua Rezende 
e Rojolpho P<lixão, só:nente quanto à pri
meira parte, deixando de acceitar a segut!da, 
pJr tr:ttat' de augmento de V(!l\cimentos; <lo 
Sr. Calo;reras ao n. 14; no Sr. Ro,lrigues 
D•'ria, sobre s1tbvencões de companhias; do 
St'. BU!mo de .\.ndrada, sómente 'JIIanto à pri· 
meira p!lt'te; do Sr. Aug-usto Severo, sobre 
o 01Jscr7atorio Astronoinico e do mesmQ 
senhor á. rubrica 20'; do Sr. Timotheo da 
Co,ta, à rubrica 5'; do Sr. Heredia 1\e Sá e 
outros. á. meômrt rubrica 5• ; do Sr. Timotheo 
d ' Costa á t' u brica 15' ; do Sr. Co.lo~eras n.o 
at•t. !•, n. 3; do Sr. Padua Rezen<le sobre 
aproveitamento de aguas e do mesmo senhor, 
que manda. que sejil.m mantidas as gratifica
ções e a tabella actua,l ; do Sr. Alencar 
Guimarães, autorizando o Poder Exe
cutivo a contractar as obr,1s do porto de 
Pat•anagui; do Sr. Lamounier Godofredo, 
mandando manter a verba de 240$; a que 
trat'' da conoluoão da linlto. telegrapbica de 
Mmas Not·as; do Sr. Telles de Menezes á 
rubrica 7•; do Sr. Rodolpho Abreu, sobre o 
Jll'olonga.mento de Cascudos a. Curvello; do 
Sr. Paula Ramos, á. rubrica 16'; do mesmo 
senhor aos ns. 5, 6, 7, 10 e 15; do St•. Al
buquerque Serejo ao § ·19; do Sr. Francisco 
de Sá. ao a.rt. 1 o n. 4; do mesmo senhor aos 
os. 5, 6 a 7; do Sr. Victorino Monteiro, 
additivo sobre o prolongn.mento de Cacequi a. 
Urugu~yani1; do Sr. Xilo Peçanha, a.utori· 
zação ao Governo; no Sr. Milton e outros 
sobre reforma do regulamento dos Correios; 
do Sr. Gonçalves Ramos, autorizando a im
presoão de um trab •lho postal na Imprensa 
Naciou1l; do Sr. Sá Freire á rubrica 16"; do 
Sr. Augusto de Vasconcellos e outros ao n. 15; 
do Sr. Se\. Freire e outros ao mesmo numero; 
do Sr. Augusto de Vaseoncellos·e outros, ao 
art. 8•; do Sr. Sã. Freire e outros, mandando 
vender, por conourrencia publica, o rnr~terial 
pertencente á Inopecção Geral de Obru.s Pu
blicas; do mesmo :;enilor ao n. 15; do Sr. 
Augusto de Vasconcellos ao n. 14; do St•. Ti· 
motheo da Costa e outros, ao masmo nu
mero; do Sr. Sá. Freire, emenda ~dditiva; d. 
Sr. Augusto de Va.ecoucellos ao n. 15; dosSrso 
Calogeras e Augusto Montenegro, emenda 
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l!.dditiva.; do Sr. Barros Franco Junior e OU• 
tros. sobre propaganda de café no estrangeiro; 
do Sr. Marcos de Araujo â. rubrica li•; 
do '3r. Ignacio 'fosta, mandando continm1r 
em vigor a lettra - B- do art. 25 da lei 
. . . . . de dezembro de !SUB ; do S1•. lrineu Ma· 
clwdo, sómen te a primeira parte da emenda 
até á~ palavras: «c .~ nto e sess·mta contos e 
seiscentos mil réis», sendo rejeitada a se
gunda p3.rte, no que se refere a supp1•essão de 
um chefe : do mesmo senhor, ao art . 16; 
do Sr. Irineu Machado, tambem ao n. 6, 
primeira parte. 

minuições de despezas, mas isso par;;, ser 
votado. 

E!tas ~ão, como declarou n, Mesa, as emen
das que serão r emettidas a Commissii.o de 
Orçamento, :tflrn de que esta emitta parecer 
sol.Jre as medid<IS nellas contidas . 

Púde acontecer que, entre est~s emendas, 
algumas della.s, pais que ;ão innumeras, con
t rariem tambem as dbposíçôes regimentaes, 
o que a Cornmis~ão veri!tcará,examinanllo-a.s. 

E' igualmente possível qu~ nlguma.s emen
das. que a Mesa deixou r1e ncccitar, não con
travenha.m as dlspo~ições do Rc~:imento; por 
isso irão todas á. Commissão, com o.~ devltlas 
notas lançadas pela Mesa. 

Si entre ellas houver alguma ou algumas 
que, pot• inadvertencia ou equivoco da Mesa, 
foram recu:m.da.s sem que o devessem ser, a 
commissão o verlftc:trá . 

0 SR, BUE"O DE A NDRADA - Peço a pa• 
lavra pela. o:-dem. 

O Sr. P r esidente - Tem a pa
la.Vl"J. o nobre Deputado. 

O Sr. Bueno do Andrada 
(pew 01'dem)- Sr. Pre~itleuto, a nttitude de 
Harodes, que V. 1.-x. acaba de assumir, de· 
ante da.s emendas que diversos Srs. Depu· 

As emendas que mantem estes cargos, 
cnja eliminação é proposta pela Commissão, 
são coositlerada.s como augmento de despe7.as • 
e, neste caso, pergunto n. V. Ex., porque é 
que voltam para a Commissiio as emendas 
apres3ntadDs peles paullstas, mantendo os 
cargos que hoje . existem no correio de São 
Paulo' 

Parece-me que não infringem o Regimento 
estas emendas, que V. Ex. conderonou á 
morte. 

Eu q ueria uma explic~~:ão clnra. da Mcs.t 
a e,i.e respeito, pare. que possamos votat•. o 
orçamento, segundo as regras regimentaes, 
mas sú StJgundo estas regras. 

O S•· · I••·e~;~idente-Teodo a Mcsu. 
recueado o art. 7•, constant-e do parecer ela· 
borado pela Com missão de Orçamento , é claro 
rpte to,las as emendas referentes a. este ar• 
tigo e seus pnra.graJ•hos ficaram implicita· 
menta prej u<licadns. Qnasquer outros emendas 
porém, referentes a outro artigo, que não 
tenha. sido considerado prejudicado e que 
não visem mais do que manter a proposta do 
Governo, está claro quo essas foram acceltas 
e i~so se dará com a. emenda. apresentada pe19 
nobre Depu tudo, desde que, mesmo na. 2apa.rte 
esteja. em taGs coo<:!ições, o que a Commissão 
verillcarà pelo exame que tem de fazer. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero para se proceder iL votação das ma
terias, passa-se á. ma teria em diseussão. 

PRDIEIRA PARTE DA ORDEM DO ])IA. 

tados apr~sentnram a? Orçamen to de des- E' annuucia.da. a 2• diseussão do projccto 
pe_z~s. obng2.-me a pedi F a V. Ex. uma ex·\ n. 106 A, de 1899, restabelecendo a Alfatiueg& 
T•h~~- . . . . de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do 

l ode ser que ~· Ex., matando n~uttos sul, supprirnida por decreto n. 2 .871, de 
destes recem~na sctdos, mate mmtos Inu_o- 31 de dezembro de 1897, e autoriza o Poder 
centcs; mas em totl.o o caso, mata mator Executivo a abrir, para esse fi m, os . necesSa.-
numero de culpados.. . . r ios credilos. 

Agora, o que deseJo e que V .. Ex. me m
forme si considera corno incidente mt clau· 
sula regimental que se oppõe a augmento de 
despezas aqueltas emendas que a.ugmentam 
despezas t'elativamente á proposta da COm· 
missão, ou considera apenas aqucllas emen~ 
das que augmen t.am dcspezas relativamente 
ao orçamento em vigor este anno, porque, 
entre as emendas, ha alg nmn.s a.presentauas 
peb 1'epresentação de S. Paulo, augmenta.ndo 
despez1s, mas nf\0 ao orçamento em vigo1•; 
~iu1, i1. pt'Opost:.\ da Commi,ssão. 

A Commissüo propõe alg·uns córtes, algu
mas elhninações de empregos, algumas di-

C~·u~ra V. V 

Entra em discnssão o ar t . 1• . 

O Sa·. " -el"gne de Abreu crê 
ter feito sufficiente prova da sua toler ancia 
e sinceridade nest.'1. Casa, para que não _se 
ponhilo em duvida o intuito da. sua inter • 
venção ua discussão do . projecto n. 106 A, 
restabelecendo a. Alfandega. de Porto Alegre, 
snpprimid•t pelo decreto n . 2 .8'71. de 31 de 
dezembro, de 1897. 
· Sui•prebE!ndeu-o a apresentu,~,ão do projecto 

prestig iado por um lrto ccnsiderave1 numero 
de assigua.tu ras, no momento critico que o 

~· 
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paiz atravessa. e que leva o Governo a effe· 
ctua.r córtes craeis D3.~ despeza.s publicas. 

·Si o orador tosse attendcl' aos raclamos de 
diversas regiões, já teria proposto o restabe· 
lecimeuto de repartiçõed federaes, entre as 
quaes os arsenaes elo norte da Republica, sup· 
primídos pela politica. de economias que se 
vae fazendo de 189ô p:l.l'a cá. 

Entretanto, attendendo ás razões que de
terminaram esses córtee, tem-se n.an~ido si
lencioso. 

Si rõr convencido, pelas ínlbrmacões que 
vem pedir, da necessidade tln restabeleci· 
mento da. Alfandf'.gl!. de Porto AlegN , n ül) ne· 
g.-.rã. M project·) o seu voto. 

Pela.~ infm•maçõe1>. pném, que tem e sii.o 
as que constam do ultimo rel<ltol"Ío do Minis
teiio da Fa.zen tu, não vti o orado!' em que o 
rest-lbelecimento tlaalludida all',uidcga. venha 
nttenJer a.o interesse publico . 

E' um a.bsul'do dizer que a concentração 
rios servicos da Altiu1.lega de P<>rto Alegre na 
do Rio Grande concorreu para o decresci
mento da l'Cnda desta ultima alfc\odega. 

O d~oresclmeoto de rendas nos ultímos 
<lnnos é um facto notado em todus as a.lfuu• 
degas ela. UoHio. Ptl.ro. is;o, é opinião do 
orador·, muito cJncorrem as novas tarifas e 
a. taxa ca.mb1a.l. . 
· O inspector da. A1famlega. do Rio Grande 
a.ttribue o decr;;scimento das rendas d>\ sua. 
repartição a commoção por qu~ o Estado 

. passou e á baixa do cambio. 
O delegado fi>cal. fuuccionat•io not:~.vel, diz 

em documento ofilcial que não vê .necessi· 
da.de na creaçã.o da Alt:tndega. de Porto Alegre 
e muito menos na. de.Pelotas. · 

A opinião do ultiiÍlo Ministro d:~. Fazenda. 
está de accordo com a do t1clegado fiscal. 

Não conhece o orador informações otHciaes 
em contrario a eõtas a. que se refere, e dese
jando saber si ha conveoiencia e opflOrtuoi
dade na medida. proposta, apresenta nm re
querimento Je informações, o.o qual , está 
certo, os seus nobras coll~ga.g não negarão 
apoio. 

Deseja ouvir a palavra do Go.verno e esta. 
não ];)6de ser suspeita: á Camara., que o apoia 

. unammemente. (Mtalo bsm; muito bem.) . 
Fica·sobre a mesa, para opportunamente se1• 

apoiado, o seguinte r~querimeoto: 

· . <<Requeiro que, sem prejui:z;o da. 2·' discassíio 
.·d9~ projecto n. 160 A, de l8g9, que manda 

· . . resta.ba!eccr a Alfaodega de Porto Ale"ro s~ 
. solicitem do Governo, po.L' i ntet•me•lio "'do 'Mi· 
nist erio· ela F•:zen•la. inforrnnçõe> precis:ts 

. sobre ·a convenl<.'!l~ia c oppOituni(!;~de da we-
. ·.di da proposta. 

· Sala. das sessõ.1s, 11 de setembro dtl 1899.
Vergne de.Abreu , 

Colriparecem mais os Srs. Amorim Fí· 
gueira , Augusto Monteuegro, Pedro Cher
mont, Eoli:-.s Martin!, Tlleotonio de Brito, 
Viveii'Ds, Guedelha. Mourã.c, Anizio de Abreu, 
Marcos de Araujo, Thomaz Accioly, Torres 
Portugal, João Lopes, Helvecio Monte, AU· 
gusto Severo. Coelho Li~boa, Jose Mariano, 
ArTonso Cost:!., Hercula.oo Baudcira, Mala.quia.s 
GonçJ lves, Barbosa Lima, Moreira Alves, 
J11Vencto lle Aguiar, Artllm• Peixoto, Rocha. 
cavakante, Auoxellas Galvão, Geminiano 
Brazil, Neiva, C<lstro Rebcllo, Milton, Tosta, 
Amphilopbio, Leovigildo Filgueiraa, Etluardo 
Ramos, ü ionysío Cerqueira., Galdioo Loreto, 
José ~lllrtioho, Irineu Macha.lo, Alcindo Gua
nabara, Augusto de V<>Sconcellos, Belisario 
Lltl Souza, Fonseca. Portella, i'iilo P~ça.nha, 
Leouel Loreti, Agostinl1o Vidal, Ul·bano Ma.r· 
condes, . Mayrink, Calogoras, José Bo11ifa.cio, 
hntouio Zaca.ria::<, ltodolpho Abreu, Cupertino 
de Siqueira., Augu8to Clumentino, Pa.tluo. Re· 
zeuda, Cost<~ JUllior, Elias l>'•lUsto, P11uliuo 
Carlos, Clncinato Br<tg'<\, ~·rancisco Glicerio, 
Alves de Castro , L·•mcoha Lins, Guillon, Pl)S· 
shtonlo Lia cunha, t··rancis~o ,\lcncastrl) o Vi· 
ctorino Monteiro. 

O Sr. Presidente-Antes de passar 
á. 2• pa.rteda ordem do diu., c havendo numero 
lla Ca.>a., vou proceder á votoçã.o tlo requeri
mento Llo Sr. Augu!lto Severo, cuja dbcussão 
foi encerrada na ultima sesslt.o, de algumas 
redacções que estão sobre a. mesa, e clepolsdo 
projecto 115 A, que tlgura. na !• parte tia. or 
dem do dia. 

Em seguida, é posto a volo3 e approvado o 
referido requerimento do St·. Augusto Se· 
vero, offereoido na sesslo de 9 do corrente, 
cojo theor é o seguinte: 

«Requeiro que s~ peçam ao Governo, por 
intermatlio do Ministerio da Fa:!.enda, as se
gui n tal i nformar;ões ; 

1.• Quaes· o~ E~tados que teem recebido da 
Companhia tle Loterias Nacionaes, por inter
media du Thesouro, as quotas de 39:550$, que 
lhes compete pelo art. ~4. da lei. n. 4Z8, de 
lO de dezembro de 1896. 

2.• Quanto o Thesouro tem recebido da · 
Companhia. de Lote1•ia.s Nacionaes, pelo im- · 
posto das ex:tracções que tem feito todas as 
seg11ndas e quintB,S·feiras, desde 7 de agosto 
de 1897 até agora. 

3.• Si e exacto qu.~ O fiscal das lote.i'ias COU• 
cadeu áquella companhia permissão para. 
pagar pel:is e:x:tt~\cçue~ eff.>ctuad<lS na.s se· 
guodas c quiuta:reiras 2 "/o em Jogar (le 
·1 o I v a q •te er<Á obrigada n5.o só pela. lei 
n. 42.:!, como pelo oontracto que assignou em 
31 de llezembro de 1896.» 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 251051201 5 14:27 - Pêgina 5 ae 21 

SESSÃO E M 11 DE SETEMRM DE 1899 163 

São successivamente som d()bate approvn
das as redaccões tinaes elos prf.liedoo ns . 14 D 
e 136 A, de 18!l9, para sct•e;u c;J viaJas ú. 
sunc~ão. 

São igualmente sern debate app:'C.Vi~<l <~$ n~ 
re lacções finaes dos projectos ns. 135 ". e 
139 A,de 1899,pnra serem enviadas ao Senado. 

E' annunciad•t a. vota~odo pr,,jecto n.ll;'> A, 
de 1899, detormimmdo que a eleição para 
Deputados e TJara a renovaçiio do terço do 
Senado seja efi'ectuada. no ultimo domingo de 
dezembro do anno da ultima sessão de cad;\ 
legislatura do Congt·esso Nacional, com pare
cer e emendas da. Commissão de Constit uição, 
Legislitção e Justi~a (:?.a discussão). 

E' posto a votos e approvado, salvo as 
emendn.s, o seguinte . 

Art. 1•. A eleição para Deputadoõ e para. a 
renovação do terço do Senado elrectuar-se
ha. no ultimo domiogo de dezemLro do anno 
da ultima ses:;ão de cada. legislatura do Con
gresso Nacional. 

E' annunciada. a votação das emendas da 
Commissão . · 

O Sr. J:Fonseca Port.ella (pela 
ordem)- Sr. Prcsi.dente, requeiro a V Ex. 
que divida a emenrla da Commissão em duas 
p :<rtes, da seguinte lórma: para que se pro
ceda á votação da parte relativa ao Esta,jo 
de Mina s, em pl'imeiro lagar, e depois á r e
lativa ao do Rio de .Janeiro . 

O Sr. Presidente- Este é o in
tuito da Mesa. 

O Sr. NiloPeçanha-(pel.tordem) 
Sr . Presidente. dada a separa~o que r ecla
mou o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro e 
com a qua l estou de pleno accordo, requ eiro 
a V_ Ex:. que faça votar em primeiro lC\gar a 
emenda. apresentada pelo Sr. Barros Franco, 
em substituição do parecer da. Com missão. 

O Sr. Fonseca Port.e lla (pela 
ordem) pergunta a Mesa. si já esta finda a 
votação da emenda relativa ao Estado do Rio 
de Janeiro. 

O Sr. President:e-Não senhor. 
consulhda a camara 6 concedid:~ a prefe

rencia pedida pelo Sr. Nilo Peçanl.ta. 
São snccêssiva.mente postas a votos c o.ppro

vada.s as seguintes emendas da Commissão : 
Art. o 8• distr icto ferleral do Estado ele 

Minas Geraes e o 4• d istriclo federa.! do Es
tado do Rio de Janeiro passa.rã.o <\ C.'ltllegoria 

.de primeiros e a dar quatro D~putados, nos 

ter mos do§ 2• cto art. 36, da lei n. 35, de 26 
jo.netro, do 1892 . 

l:i Ao 1• districto de Minas Geraes serão 
in ,.: • ll'[> (>rado~ Oi municipios rle Santa Barbara 
ll .\lviuopolis,desmembrados do actual !• dis
t r icto, que passará. á calltegoria de oitavo, do 
rnCJ3m() modo qut> o actual 1• districto do Es· 
t:ltlo do Rio de Janeiro. 

§ Emquanto não tõr ora-a.niz;ula a muoi
cipalidade no. capital do Est."'do de Minas, · as 
.eleições serão apural!as pela respectiva junt:~o 
com séde em Sabara. 

Posta a votos e a.pprovada a seguinte 
emenda do Sr. Barros Franw Junior por 61 
votos con tra 53: 

<0 4• llistricto rlo Esta.lo do Rio de Ja,.. 
neiro, cuja séde será a ci,lade de Petropolis, 
continuará tendo a representa.çã•> de t res 
Deputarlos e o 1• districto, cuja. séde é Ni· 
t hel'oy, continuará a ter repr~sentação do 
qu<ttro Depu tados. :. 

E' considerada prejudicada. ;l seguinte 
emenda da Commissii.o: 

«A séde do 1• districto do Estado do R io de 
Janeiro será a. cidade de Petropolis. » 

E' a.pprovado o seguinte: « Art. 2. " Revo· 
gam-se as disposições em contrario;~ 

:I 
O Sr. Pre side nte- O projecto L 

volt.t á Commissão par a. ser r e,ligido para. a 
3• discussão. 

Estão findas as vota.çoos; passa-se á segunda 
parte da ordem do dia. . Continuação da 
2• discussão do projecto n. 11 0, de 1899, or· 
çando n. Receita Gera.! da. Republica. para o 
exercício de 1900, com o parecer sobre as 
emend:ts otferecidas em 2• discussão. 

Tem a pa.lavr,\ o Sr. Barros Franco Ju-
nior. 

O Sr. Barros Franco .Junior. 
apezar de contrario a apresentação da emen' . 
das a lterando tarifas, durante ::l.S d iscussões 
do orçamento da recerta, vem combater al· 
gumas que não consultam o interesse da. 
lavoura. 

Não t raz systema economico preconcebido; 
oem das suas pabtvr<ts se deduza. q,'ue é in· 
fenso a chamada. industria nacionaL 

Pensa que oella. e na lavoura repousa a. 
fu tura. riqueza do BraziL Isto, porém, não 
quer dizer que seja pa.rtidario desta a.rchi
protecção que se q uer úu.r ás cegas ~ to,las as 
industria.s, umas que a merecem, outras que 
não, mas em todo C;tSO sempre com prejuizo 
da lavoura. Duplam;:nte ir. teressa.do, L'Omo 
brazileiro e como lavrador, o orador vom dis-. 
cutir algumas emendas e disposições da 
recoita, que preju•Ucam a collectivitlade em 
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beneficio ele meia duzia de individuas pro)Jrie- ~~sta attitud•.), jJOl'(jUe são vãs a.s promessas 
ta.:rios de fabricas, quo ;;e vão ~nriqueccm!o, C·Jnst:wtemetlte feitas á hwoura. 
que vão fazendo as m:líores 1:wtunas tlo p:ü~, 
como acontõw comas [abricas üe aniaiiero. 

Estra::ilHi. o oraànr que a Commi~~io niio 
houvesse concnrdaLlo em acc.,lta>· :t e1nent\a 

Embora enh<nrla fJ.Ue o imposto é ums. ne
cessidade publica e que o seu pagamento é 
uw dos duverea 1lo cidadão, julgo que é um 
erw dect·eta.l-o rüais pesado do que as clasôeS 
atting-i!las porlem snpportar, elevando-o nlém 
do limite do t·azoavel. 

Neste c<J.so está o imposto sobre o fumo. A 
lavoura do fumo, quB !la 19 annos era exhu· 
bera.nte, agom lu~ta com gran(\es difficulth\
,Jcs, pot·que os impostos de consumo, pezam 
~obr•e clln. e os :pequeno;; lavradores, que o 
S~O totlos uS t"JUú CUltivam O fttrUO, nao podem 
~uppnrlat· tal gl',IYame. E' uma la~'OUra que 
exi:.;-e especw.l attençilo, porq uo e do pobre, é 
tios q 11e nfto dispõem de grandes capitaes e 
dos que cultivam com as suo.s propri3.S 
mãos! · 

. da b<lllC:tdtt rio-grandense, reduzindo o im
poBto sobre a. :tniagem a 500 réi~ por kilo, 
porquanto o imposto nctual, com os 15 ;, 
ou \'O, sóbe e. 97! réis, ou quasi cP-nto por 
cento, sobre o preç:o tla mercadot·ia, que é 
é de 1$02.1 por lülo. Estranha ainda mnis o 
que quel' a banca,l:J. balliana elevando tal 
imposto a 120 "/ .. sobre o pr~ço d<~ aniagem, 
quando 'ó lu~.l'<ttn com isto as puuea;: fabt·icas 
existentes e quando a lavmH';I. vem solfrec 
extraordinaJ·iameute com a ouer"a··ão J.e dous 
mil contos ou tlc: 100 réi.< por· arrc•b:.t tle mfé, 
calculado cada saccn corno conteudo Grl kilos. 
Ora, nno é g1avando cada ,;acco de aniagem 
em 80 '(u sobrtl o seu valor •tue :;e h3. de O ot·a.lor sustenta. a emeu la. citl Sr. Tosta, 
auxiliat• a lavoura do café. ,j;i. ~m tão desgra- porque as t3.xas actuaes para o consumo do 
t;ada situação! t'umo sii.o a. morte de uma lavoura, cuja si-

Outl'a emenda que o ora•lor discute é a 11ue tuaçrro é por demais critica. Allega. que <1 in
al.lgmeuta em 200 réis por l;.ilo o imposto dustria no fumo q_ne, antes da extincção da 
sobre o formicida estrang:eiro. E' >abidoqne, escravidão, era prnticatla pelos grandc~s pro· 
ou o fazendeiro deixa estrag«rem-se os ca.fe- prietarios, e hoje praticada pelos pequenos 
s~~oes ou ha de dar combate is formiga~ saúvas lavro.dores, que viio soffrer hort•ivelmente 
pol' meio do 1ormicida. _ Com o a ugmento pro- com essa taxa, sem que, com isso, lucre o 
posto na emenda, cada latrt de formiciJa pas- erario publico. Só uma classe, diz o ora.ctor, 
B!Lrá de 6$ a 8$, 9$ ou 10$, entregando·>e lucrara com o imposto defendido pelo Hlus· 
assim o monopolio desse commercb as poucas tre relator do parecer-:1 dos intermediarias, 
fabricas existentes no paiz. Espera o orador os quaes comprarão barato ao productor, 
que a Ca.mara rejeitarà tal emenda. por causa do imposto e venderãocaro ao con-

Termina o orador estudando <~s taxas sobre sumidor por causa do mesmo imposto. 
o sal e combatendo qualq,uer nngmento, por- Diz que 0 poyo brazíleiro não é refractario 
quanto o sal é genero indispensavel, n;Lo só 3.0 pagamento de impostos, tanto assim q_ue 
como condimcuto, mas tl)_mbeT. ao salitra- ainda hoje paga os impostos, que foram lan
m_!lnto dos campos para " tndu~•rt~ ~ecuart;l. ç,1dos para as despezas da guerra do Para· 
Nao comprehende. que a Com~1ss~o ,Lcceüe o gulLy ; mas para se chegar-a esse resultado, 
gravame sobre o s.11, q';lando o cet ~o íJUe ella é mister escolher os mmos de lançat• c~ses 
c_~nfessa ttr. bastado o Imfost,o 1le _-0 _rets 1:or impostos; e destes meios, o peior systema 
l~tlo §e sal_nnpor-tallo ~;ua d"cupll?a._ a p~o- pu!'a se chegar ~ um resull<.t•lo pratico 0 o 
ducçao_ nactoBal e quas1 q_ue exttnJUll' a tm- , do sidlo- imposto a que a população s~ tem 
portaçao. . . . mostrado rcfraetaria e r1ue tem tm'na,lo a. 

Pensa qu~ ~ preo;s? q.ue o~ poderes publlcos Republil'a antipatllic<l. Termina dizendo que, 
t?me~ a serw a. crrse da _Ia V?ura, porque a com o tempo, o illustre relator se lliL de 
JSltuaça~ actna.l e a da ffil~erv1, e .o ora?or convencer da que as suas medidas matam a 
tem ma1s me,fo dos err?s dos republ_wanos do lavoura do rumo no Brazil. 
qu.e mesmo de quantos Jornaes, mamfesto~ ou 
propagandas monarchicas pos;;am surgir: o 
povo, que n~o é lettrado e nlo vae á> biblio
thecas, julgará a Rt'.publica pelo !ll<ü que llle 
vier dos erres dos repnJ,!icanos c a·~::arú que 
a. s~a situns.fio é })·3íor_ qt~e no tor11pr1 (~o im
perto. (;'Luto be,; . ., ,_,tr: c··••r. ) 

O 81.·. rJ:'osta- S•·- Prcsirlente, sendo 
insufficieote o tempo que f<tlta para dar a 
nora c•egímental, devo, antes de iniciar o meu 
discurso , consultat• a V. Ex- si, no caso de 
não concluil-o lh'je, m•o S':l'i mantidn f\ pa.lt\
vra para contiml<~r, :ta scs>ão de 3.mauhã, a 

0 Sr. Antol"O Botei h<.>, n;1o llesem~olver o~. meus a~gum~nto~ a f(I.YOr 'o<: 
-vem criticar O tro.IJal!lO UC !llustre e Opei'OSO ~J~en;la q_ue >~llUz cl~ taXJS ,obre OS at te 
relator da receita mas pU"[JM' pelos inte·lll~eto., de lumo ' 
resses da. lavoura', que vê"' mal curo.Uos e O Sa, PRESIDENTE- O nobre Depuhdu 
abandonados. Não é <t prjmeira. vez que toma I cont!nua1•á com a palavra na sessão seguinte. 
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O SR . To:,;TA - Ain• h perdura no espirito 
dn. Cn mn.ro. a impres,íio caus:vla pelo brilhan . 
t issimo discuno pronunciado pelo i Ilustrado e 
operoso r elator elo orçamento da receitn, St· . 
Ser·zedello Corrêa., muito tligno representante 
pelo E,;tndo elo Pará. 

Entre os varios assumptos explanados por 
S. Ex. destaca-se a· exposiçíi.o das theorias 
sobre o livre cambio e o rwoteccionismo. 

S. Ex .. praticamente, em relação ao nosso 
paiz, ainda novo, clota•lo ne ri~ueza~ natu
raes, cheio ele c~p~ran~as, não é livre-cam· 
hista, nem -proteccionista e xa.ggerado. E' pro· 
kccionist.• moderado; entende que os po•leres 
publico~ elevem prote~er a" in<l ustrias nacio
naes, que teem no p<tiz n, mat.cJ•ia prima, e 
mesmo a' que sã.o :tuxilhtdas com materia 
prima ma.nulactu!'ad<\ no estmngeiro, com. 
t.'l.nto que a protecção dispensada niio traga. 
pesado gravame para oo consumidot'I'S. sem 
impulsionar e fazer p~·ogr<'dir as · industria~ 
protegidas. 
Coufesso·m~ de pleno accor•lo com a !lou

t r inu. sustent.'l•la por S. Ex. Sou frnnca.m"ntc 
proteccionista, e niio creio q ue tão cedo pos
sam ter fóros de ci(lade em nossa patria as 
t heor!as livre-cambistas d"'. fnghterra . 

O honrado l'elator !llt commissão j ustificou 
a demora da apresentnção do rcla torio do 
Ministr o da Fazenda ; dispenso-me, portanto 
de responder nest9 ponto ao illustre repre
sentante de Pernambuco, flUe t ambem en
volveu na censura o preclaro Ministro da 
Viação. · 

A demo1'8 da apresentaçiio dos relatorios 
dos Min]stros da Fazenda e da Viação e devi· 
da, niio ao menos preço tlo Governo p~ra com 
o Poder Legislativo, mas a u m vicio talvez 
na nossa. organisa.ção administrativa e ao 
facto de serem vota.dos t.are1iamente os orça
mentos . 

Os orçamentos foram votada-" o ~.nno pas-
sa•lo em dczP-mbro. . 

No da receita o.ggro vnro.m-se algumas taxas 
e decretaram-se novos impostos, cuja arreca
dação ficou dependente ele novos regula
mentos . 

.Não puderam ser expedidos os regulamen
tos e as instrueções para toclos os pontos d1t 
R13publica. com a antecedenda necess9.ria, de 
modo a colherem-se o r,mnirem-~e os escla
recimentos e os mat.eriaes inrlispensaveis 
para a confecção dos rdatorios em tempo. 

0 SR. BARBOSA. LniA. - 0 relatorio do Sr. 
Rodrigues Alves foi distribuído a tempo e·a 
hora. 

O SR. TosTA. - A situaçi\o política actua.l é 
completamente novo., isto e, o Gove::>no presi
d encial do St·. Dr. Campos Sa.Ues inaugurou-se 
em 15 de novembro do anno passado, e os 
Jllinist~'Os não estavam iniciados em todos os 

me.'l.ndro3 a1ministro.tivos, não po(lia.m, ape7..ar 
rle seus es rorços pa triotic0g, accdemr a 
m<~rcha das i nformações. 

o SR . .FIAI:BOSA LTMA - As Administrnções 
uão teem solução de continuidade sob o ponto 
de vish fb serviço publico, das informações 
tedmicas. 

O Sn.. Tosr .-..- E' verdade; mas ninguem 
contestará. que os Ministros de Estado impri~ 
mem o espil'ito do Governo e o cunho ile sua 
per;;onalidacle politica. na fiirP.cção e marcha. 
dos negocio~ administrativos rle sua pasta. 

A ccmmissão de Orçamento, em seu bem 
elaborado parec•:r, procurou l'eunir o maior 
n umero possível ele ta.bella s e dados estatísti
cos rlo modo <~· orientf,r os estudiosos, os que 
ncsejam ex<tm\nar os orçr.mentos esmcri· 
l hando tudo. E e;;:;as tnboll:ls, attent;t a har
monia existente entre a. Commis&io o o Go
verno, :Xio reputadas de caracter otllcial. 

Os SRS At:GL'STO MONTr.N ll<lRO E BARBOSA. 
I ,ljf.\ t.lilo apartes. 

O Srt. Tosn - A Camara sabe qual tem sido 
a minha a.ttítu(le, d11sde 1892, em relaç~o aos 
impo~tos de consu mo. Tenho resistido a. todas 
as Commissões dt~ Orçamento, 11. todos os go
vernos, enca rando sempre a questi!.O no ter
reno dos princípios, que costumo collocar 
acima dos individuos ou rlos cidadiios emi
nentes que personificam o Governo . 

O St~. L,tuao MtrLI.RR- V. Ex. fez opposi
çã.o por p:•incipios. 

O SR. TOSTA- Ah! Sr. P resirlente, jamais 
renunciarei o direito de defender com calor 
as ideas e :ts convicções Jr~iM quaes me bato, 
nesta. c,~rnara, ha tantos anP.OS l 

A Gommissão pôrle fazer da rejeição da 
emenda sobre o fu mo nma questão fechada; 
e~til no s:m t1ireito. Mas tambem 11ão 
d.-sertarei do meo posto, porque faço ua CO· 
herortcia de minhas opiniõss um dogma poli
t ico, e não apostn.tarei hoje, como não apos
tatei hont em . 

Prefiro rel).nnciar o mandato de Deputado, 
a não ter, como amigo leal do Governo, a li
berdade de 8USte•ttar patrioticamente as mi
nhas idéas, de melhor servir ao meu paiz 
arltes resistindo do que condescendendo com 
o Goveroo. 

A primeira vez. Sr . Presidente, que o im
posto de consumo sobre o fumo o seus prepa
ra.dos entrou na lei da receita, foi em !891. 
Fazia então parte ela Commissão de Orçamento 
nm dos meus melhores amigos políticos, o 
honrado Sr. Ministro rla Vl:tçã.o. 

A inclusão desse imposto fe-t-se suavemente, 
sem reclamaç:ão alguma, n a. lei orça.rnent:tria, 
votada nos ultimos dins da. sessão, sem que 
os contribuintes comprehendessem o alcance 
da nova taxa~;âo. 
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Mas. em 1892, depois ile public:vlo o rfgU· ] União, c claro que os Esta.clos contrihuirão 
lamento , quando o f\5co iniciou a arreci1dação I pai' O. as rendas da União, quanto a este im· 
das ta:xas }JCr meio de ··~tampílbes, surgi1·am posh>, com verbas desproporcionadas . 
de todas as partes protestos e reclama(;ues . Est~ :hsociação entenrle que, sinão pela let. 
Foi então q ue o assumpto começou a preltder tra da· c onsti tuição federal ,ao menos pelo seu 
a. minha.atcen~ão, c \nlciei ::>ssa. campanh<t que espirito, o novo Imposto sobre o fumo e in· 
a Camara conhece e que não sei quando ter- constitucional, porque sábia como é a consti· 
minará. tuição federal. não podia admittir essa. con-

Quando Í11iciei a campanba contra os im· currencia da União com os Estados na tr ibu
postos de co11<>umo, combat i- os por inconstitu- taç-lo das industrias estadoa~ , tirando 
cionaes, porque me parecia estar excluído da aqucll':\ a estes suas un icas l'mtes do rendas 
compete1tcia tdbutaria da União o direito de orçamentaria:s . » 
impôr sob1·e os producto~ das industrias esta
doa.es. Depois, melhor aprofundando a mate· 
ria., reconheci que na generalidade do art . 12 
da Constituição se comprehcndia a facnld;tde 
para os Estados e a União, cumula.ti\'amente, 
de crear impostos de consumo ... 

0 SR. BARBOSA. LmA.-E é por isso que a 
Commissão tem esperança de chamai-o á sua. 
opinião ..• 

O SR. TosTA-E' que não w u um obcecado, 
um obstina do; fórmo as minbo.s convicçõe~, 
conforme os m.otlvos que o estudo do assnm· 
})to me wggere. 

0 SR.. AUliUSTO MONTE:XEGRO - Já Vê que 
se lucra. alguma. causa. . 

O SR. TosTA-Em 1892 proferi neste recinto 
um longo discurso comba.tendo o imposto do 
fumo •. . 

0 SR., AUGUSTO 1\!0NTF:?{EG-RO- Lembro-me 
de tel·o ouvido. 

O Sa. ToSTA ... no · qua.l procurei demon· 
strar a 5Ua inconstitucionalida.de, ou pelo 
menos, a. i nconvf:ln iencia. de a Uni~o lançar 
mão dessa fonte de reéeita., porque os Esta· 
dos quando quizessem abolir o imposto de 
exportação, a bem de sua pronucçi\o, não 
"{loderlam substituil-o pelo de consumo i ll· 
terno, visto como os .productos nem sempre 
suppo:rtam impostos cumulat ivos. 

Citei , nessa occasião, o seguinte trecho do 
uma. repr esentação rla Associação Commercial 
do Rio Grande do Sul: 

O vaticinio da AssClciação Commercial do 
Rio Grande vn.e se realizando. 

A t..:uiã.o, gracas á anoueocia. tacita. do Con
gt·esso ... 

O Sn.. BARBOSA Lll\1~-Annuancia. cx prassa; 
o Congr,)s~o t t;m sido a.rlvertido multas vez6s, 

O SR. TosTA... vae invadindo a esphera 
tributaria dos Estados, na decretação dos im· 
postos de consu mo e na. regulam,~ntaçfio da l!"\i, 
de tal modo, que muito breve fic.:trã. esgotad<\ 
para os Estados uma. de suas fontes de renda. 

A Uniiio começou pelo turno, e depois foi 
estendendo o imposto sol:I·e as bebidas alcooli • 
cas, os phosphoros. o sal, o calç~do, ns perfu
marias, as e>pecia.llda.des pharmaceuticas, as 
conservas de carues,peixes, e muito breve te
remos o sello dos chapéos· e dos tecidos de lã 
e algodão. 

Si em thess, Sr. Presidente, a União tem o 
direito de impôr sobre o consumo dos pro
duetos das in1iustrias estadoaes, em face do 
art . 12 da Constitu ição, praticamente só póde 
fazel-o com as seguinte; restricçõ~: modici
dai.le da taxa e cobrança no acto de ser ex · 
posto o producto ao consumo. 

A wxa muito elevada e c"obrada sobre o 
industrial fere a industria , contra vêm a 
art . 9• .•. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO- Estas dos
a.gens não estão na. Constituição •. 

O SR. ToSTA ... não póde •leixar de ser 
inconstitucional. 

« Prohibin.do o priqcipio const itucional aos O S:a . SER.Z.EDELLO Co:a.Rh- A.ssim, si o 
Esta.dos lançarem impostos sobre mercadorias Estado de V. Ex. tem uma indus tria cUj<\ 
estrangeiras, impostos que fioam a cornpeten ma teria ú ímpo1-tada, a União não pode taxar 
cie. exclusiva da União, os Estados, para o~- esta ma teria prima pelo qm V. Ex. diz, por- · 
correr á s ua receita orçamentarin., são, a que a taxa. vae a1f~ctar . a industria. 
cootragosto, obr igados a oner:tl' as suas Í!l· o SR.. TosTA-Neste caso, não tem appli-

· dus~ria.s. ·- _ . . . caçã.o o raciocínio po:·que a importação é pri· 
.Si n Un1a.o,_ nao sa!Jsf• tta. com os 1mpostos v(ltiva da União, e·a industria cstádoa.l, que 

d e sua .exclns tva cor::pete~Cia, vem concorr~r ca1·ece ele importar a materia prima (lo es· 
~m os Estados n•~ Imposição de tr1~utos as 1 t.mngeiro, està sujeita a. essa cou.iingencia, 
m dustr1as estadoacs, estas necessariameo~l . · 
t erão de vergar e desapparcce1• sob um peso O SR. SsazEDELLo da um up1rte . 
superior ás suas forças . O Sa . ToSTA-Não me alargarei nu. discus· 

Além disto, como uom todos os estados toom são da. constituciona.lillade do imposto,porque 
-desenvolvido a. industr ia, hoje tributada pela reser vo-me pa.ra·odebate sobre a lei especial. 
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Como mem'hro da. com missão especial apre- Não menos critica e a lavou ra do fumo 
sentarei voto em separado, no qua l melhor em varios Estados da Republica, não por
des~nvo!verei a minha opinião. que os l!tvmrlores sejam (1e vedores de gran-

0 Congresso, Sr . Presidente, em 1801 vo- rles _cap1taes, mas 110r c1usa úa aggravação 
tou o im posto de consumo do fumo limitnn- dos unpostos do to.:Jas as especies. 
do-se a est a l.Je!ecer ns taxas e autoriza r a sua 
cobrança por meio de est l mpilhas. O fumo, Sr. f:' residente, constitue :l. pequena 

O Po'ler: Exe_cutí1•o expediu um regula- lavoura,não exi ge o emprego deel!w ados capi· 
!Jlento arb1_trarw ~reando 0 r c?gistro-que é t~e~. ?em impõe o empate, durante an nos,de 
1mposto de mdustnas e proftssões-revoo-ando d_mhelros, como 0 cMé, r ubia.cea que só rru
os urt igas elo Codigo Commercial garantidores ~~~~~ tres ou quatro an nos depois de na_S· 
do sigillo da. escript:l. commerciaf, exrluindo t t · 
por ao:sím dizer, ele certas garmltills constítu: · En .re anto, apezar do qu e · escrevem os 
cionaes a. cl <~se dos indust ria!?s emcr<'nrlores de tlleoristas da Economia Polilicá, os impostos 
fumo. de consumo reftect em prejudicialmente sobre 

O atbi trio <lo governo repetiu-se nos annos n hwom·a do fumo, e, quando e:x:aggerados 
. chegam a.o extremo de nnniquilal-a. ' 

segumtes . Contl~ue_i ~ criticai-o, sem preoc-
cupar-me com as wdtv1dnal ídades que· re',_)t·e· Os intermeàiarios entre o consumidor e 0 
~ento.vam o poder publico, com 0 intuito de lavrador levam em conta a taxa. do imposto 
evitat• que a Camara consagrasse com n sua quando compram o fumo, embora depois de 
annuencís., a doutrina de que 0 Poàer Exc- manu!actul'al-o, façam recahir novamente o 
cut1vo tudo ~ode, em mate:ia tributaria, pura imposto sobre o consum!uor. (Apoiados) . 
reparar as nn:mças pullhcas. A mính:~ voz E como, Sr. President,~, o fumo é a Ja
ecboou inutilmente neste recinto; e a. Com- vour:~. do pobre, e como os lavrador es são, 
m1Sôac il c Orçamento , sentindo-se forte com geraln:eu.te, pessoas de pequenos recur•os 
esse indifferentismo da Camaraem attender pecunia.rJos, e bem de Yer a sitnação inferior 
aos protestos, alargou o circulo dos impostos em que se acham collocados na lucta com os 
de consumo como ja mostrei, e a. c~mmis,ã.o int"rmcdiarios . 

. especial em breve proporá 0 imposto sobre Os lavrador es acceitam quasi sempre a. im-
os t ecidos de algodão... posição do preço de venda. ; e quando are-

du..:ção é tal que não compensa o labor do 
O SR. NsrvA-Tecidos de algodão com ·que agricultor, este abandona. a. lavoura. d o fumo 

se vestem os pobres l e va.e dedicar- se a. outrv genero de cult ura . 
O SR. ToSTA- .. , e mais tarde,- p~c1em E' o que está s uccedendo no florescente 

ficar prevenidos os Srs. Deputados- -vira 0 Estado de Minas Geraes. 
imposto Eobre o consumo do carâ, do chá, do Sr . Presidente, não sou levado por preoc-
assucar, do chocolate, etc. cupações particulu.r istas de Estado, quando 

Ninguem desconhece que o paiz a travessa. me oppouho á aggravaçã.o das taxas sobre o 
uma grande crise d e caractet· financeiro e fumo. A Javom'il. e a iud ostria do f umo ~ão 
ecooomico. · eminentemente nacionaes. 

Si a crhe fosse :simplesmente financeira, O definhamento dellas no paiz prejudicara a. 
Si 1ltwoura e as industrias e~tives~em pros- varios Estados e esse prejuizo r~flectirá sobre 
peras, si as forcas prodnctora.s da .ilaç~o es- a Nação . 
tivessem em período de desenvolvimento nor- Enganam-se, portanto, os- que nqs comba
mal, eu comprebendo que a cT·ise financeira tem, a nós defensores âo fumo.como si fossemos 
so resolvesse f acilmente com n: crea~.ão de no· represen tantes de interesses de ordem se
vos Impostos c nggr:~.vação do> exh.tentes. cundaria, e qui2e;sem98 sacr ificar a. causa na-

Infelizmente, Sr. Presidcn te,o que mais nos cio na! á causa dos Estados. ' 
apavora. é a crise economica. Foi dcscommunal a aggravação das taxas. 

03 lavradores de café em S. Paulo estão de 1898 para 1899. Pela tabella comparat iva 
enormemente compl'ometlidos. · que organizei c aqui ten ho (mostrando-a} se 

O preço do café mantem->e baixo, a des· verifica que oaugmento foi na.razãode 150°/o 
peito da. benignidade do cambio para. a ex- 300 •J. e a té 1.500 °/o· 
portaçiio , e, segundo li na imprensa d€sta A Camara comprehende que em um paiz 
Capital, o rlebitó dos Ja.vradorGs de S. Paulo novo cc,mo o nos:so, no qual nã.o existe um 
sebe~ c~rca de 500 mil contos se~do o produ- systema. hibutario harmonico, per feitam!)nte 
a to hquu:!o da lavoura insumcu~nte para o combinado no município, no Estado e na. 
custeio àa producção ,nmortização do debito e União, trat ando-se de uma. lavoura e de uma 
pagamento de juros, e sustento dos proprie-1 industria. muito disseminadas, ~.; principal
tarios. . . I mente é:tplot'lldas pelas classes pobres, a 

Os colonos estão se retirando para a ltalia, exaggera~o do tributo é de effeitos economi· 
levando milhares de contos de réis. cos clesastros_os. . 
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Muita gente :tcrcdit:t que a indn~t.l'i~ tlo 
fumo é de enormes vantagens para. quem a 
explora. 

No E~tado da Bct1lia, on<le exist~m a~ prín
cipa.es fo.bl'icas de charutos , não me C·.'llStu 
que haja grandes fortun.\S adquiridas na Jn
tlustria do charuto. 

Conhe<;<J um fo.brh;.nte, d~ uma activida·.le 
prodigiosa, que parece ter o dom d;t ubiqui
dade, )>ois o> seus esforços se multiplicam em 
diversas fabricas situa·Ja.s em loealidades 
diversas, que pass!l. pot ter f.,rtuna b•nn 
regular. 

Pois bem; esse ftbricante, allcmJ.o de ori· 
gem, exporta muit<J fumo para H"<mlmrgo e 
Bremen, e cr0io que os seus maiores lucrvs 
são proveniente.> mais da exportação do q u c 
do fabt·ico de cbarmos . 

0 SR. BARBOSA LDU-0 consumidor• não 
paga o imposto? 

o Sa. TosTA-O consumidor paga o im
posto, mas, quando o imposto é muito alto 
os charutos encarecem e o con~umo rett·a.· 
1le-se, porque nem todos os cvnsumidol'es sUP· 
portam o augmento do preço. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Nem todos sãn 
obrigados u fuma!'. ALém disso, o consumo 
não dimi~uiu por causa. do a.ugmento, apez;n 
do retalh1sta cobrar por 20 réis dQ sello 100 
réis, e por 40 réis, 200 réis, etc. 

O SR. TosrA- Os intermediarias jogam 
tambem com o imposto contra o lanador. 

O SR. SERlllDELLO CoRRÊA-Pois não de
viam fazer jogo, porqu~ o impooto dá para 
clles maior I ucro. : 

O SR.. TosTA-O que cst~ sncccdendo agora 
com os f,tzentleiros r\e café, que se veem abri
gaJos a vender o café por preço baixo aos 
exploradorP.s, por~ue precísr.m do din heh·o 
para o custeio d<\ fazeutla, da-se com os lavra
dores de í'umo, geralmente homens de poucos 
recuJ•sos pecuniarios. 

Os lavradores de fumo nii.o resistem ás im
posições dos compl'adores, cedeill o producto 
pelo preço diminuido na importa.ncia. do i1n· 
posto, Ora, quando a reducQão llesnloriza 
tanto o protlucto que não vale a pena ex
plora!' a. hwoura do fumo, o lavra1lOt' en
trega-se a outro genero de cultnra. 

Com o del1nllamento da lavoura sotfre a 
industria, e com ellas a receit11 dos muni· 
cipios e a dos Estados. 

0~ S:a .. 8ERZEDELL9 ~RR.ÉA-Mas por que 
razao, st a exportaçao nao e taxada? 

O SP.. TOS'l:A-DesLle que a lavoura esmo
rece e detinha com 8. explor<tção dos inter· 
mediarias, e deixa de ser remuneradora, o 
lavrador abandona-a. 

n ~rt. :";tmzwm,LO Con.Jtf:t.-Ahi ~<'l h:t um 
rectll'SJ: o commerci•J a retalho nacional, •le 
'[Ue ·'c\'C cogitar o patriotismo IJrn.zilciro. 

0 SR. NEIYA dá. um aparte. 
ll SR. TosTA-Acceitando o alvitre ue meu 

distincto amigo, visto já esLar esgotada .a. 
hora, peço a V. Ex:., Sr. Pre~ídente, que me 
permittn. concluir hoje as minhas conside
rações gcraes, garantindo· me a palavra para, 
na sessão s!guinte, des0nvoh•er· os argu
mentos principaes que just.ific,un a r.menda 
que apresentei com maí~ 7G colleg-as rcpre· 
scnta.ntes ,[e quc•si todo5 os Estados ,la, Re
publíca. (Muito bem; muil, bem). 

Fica a di:;cu•são ,t,liada pela hora. 

O !§r. Presidente-Ante;,; de pas
S:Lr ao expediente, devo fazer notu,r ó. Ca
mnra que terminou hoje o prazo dos 
cinco dias do Regimento, para a apresent<\· 
ç:'io à.e emendas ao OI'çamento da Fazend.a. 

Portclnto, ess(LS emendas vão ser exami
nadas pela ~lesa, p~ra. serem envia;las á/ 
Commissão respectiva. 1/ 

O Sr. Alf'redo Pin~o (servindo 
ri c 1" Secretario) procede á leitura do seguinte 

EX.PEDrENTE 

Officios : 
Do Sr. Deputado Francisco Leopoldo Ro

drigues Jardim, communic<\ndo que, tendo 
necessidade de retirar-se desta Capital, para 
tratamento de sua saude, deixe. por esse mo-. 
tivo tte comparecer ás sessões.- Inteirada. 

Do Sr. Deputado Marinho de Andra•le, 
communic[lndo q11o,por motivo de molestia, é 
forçado a retirar-se desb Capital,para o que 
pode licença por ternp~ in lebrmlnado-I n
tdrada. 

Do Minísterio da Fazenda,de \l do corrente, 
satisfa.zffildo a requisição dest\ Camata., no 
ollicio n. 267, d1 14 de dezembro prox:imo 
findo-A quem fez a requisição. (A' Com
missão de Orçamento,) 

Do f.Iinisterio . da Marinha, de li do cor
rente, s!l.tisfa.zendo a req\lisiç'í.o desta Crt
mara, no offi.cio n. 139, de 2ô de agosto ui· 
timo.-A quem fez a requisição. (A' Com
missão de Marinha e Guerril.,) 

E' lid<t e enviaita á Commissiio de Orçn.· 
mento a seguinte 

REPRESEl:i'l'AÇÃO 

Dignissimo Congresso Na.cionn.l-HllJ.~trcs 
Srs. Deputados Federaas-A dírectot•i:t (1a 
Associação Commercia.l do R.ío de Janeiro, em 
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nome do commercio cte importação de~ta pra.- [dores do rei!imen fiscal járnais se lembr:wa.m 
ça, o qual congregou-se a i de setembro ~or- de eliminar': e não é de esp~1·ar-se que a. cri
re11te, em numeroso comicio, especialmente 

1 

teriosa Commi~são de Orçamento da. Cam:~ra 
para repr•esrmtar contra dgumas innova.çõe.< dos Sr.:;. Dermta los l!!Sista em propor a sua 
r1ne o projedo de lei d;t 1·ec~ib geral propõe e!iminaçãü P'~lo >Ó prurido de innovat·. 
que sejam feit;l.S n a. le;;isla.<;ão aduanbiJ'a. vi- · ·Niio :;e compr•chendc o abandono de normas 
~ente, v mn su bmetter ao ··osso c riterioso e praticas qna,;i secul a res, n :t ausencia de 
JUizo as razões que motivam e justilico.m a perquisições po~itiv;l.S e coutestr,s, te rçando 
respeitosa. opposíção dos interess:>dos a pro- p ela conveniencia. de serem reformadas; · e 
jectada reforma. não constam n em se invocam informes ou re-

As disposições innovadl'ro.s, conira as quae> pre~entwões de uma só d<lS nossas repa.rticõàs 
se rt>dama, sito as constantes dos ns . V, !X, aduaneiras contra a manutenção do reg-imen 
X, X IV e XV do art. 7" do pt·ojecto. actna.l: parecendo ser um:t idéa suggerida 

Pede-se venia para , de pas:>agern c ao de por conhecirlo e honrado fuoccion ario fi-;cal, 
levo, f~zer a. critica das all udi•las dispo~içõc~, cujos escriptos e rela tor i os officiaes r esum
f}Uanto baste p!i.ra a pontar a sua inconve- bratl! injustissimas prevenções e tendnncia~ 
n iencia e impra ticabilidafle. evitando assim vexativas contra o honesto c probo conun ::l'
faligar vossa preciosa. attenç~ c>Jm estiradas c io de iln!Jortacão rlest:!. praça . 
explanaçõP_,s . Ot·d., ~ · com refct·en\:ia a.os manifesto:< se 

Ar·t. 7, n. V-Di:spõe que, a partir de I de dâ. <1. tole t·ancia. recornm:!ndalla n o :11·t . J ll, 
.i\neit·o, os conhecimentos de c;trga sej<1.rn n ~; . 4 e 5 d<1. Con.wli tlaçil"o , isto e, deciarn.r;i"io 
acompanh:J.dosrltJ<lecla.raçuesassi!m!l.das pelos da:< ma.J•cas, contt-amar~a~ . numero de cad11 
carregadoras das met•cadoz·htl' do3 volumes de volume e stta denominação, qwwto sej t p.~s~ 
cada um dos conhecimentos referidos, di.J• sivet, e outl'osim declai·ação da qualidade, 
vendo taes declarações ser nuthenticadas e quan ti1hde, p.~so ou medida das mercadorias 
conter tod:1s as fot•mal idades oecessarias ó. que conLiver cada volume, quant.~ s11ja pos
organização immediata 1le despachos regu. s ivel; porque e como exigir-se agora que a 
lares no porto do destino; e dado o Cf\SO de cada. conhecimen to il.e carga acompanhe r.sse 
falta ou rti vergencia das mesmas oe.~lara~ões minucioso rol ou inventario, de que falia o 
com o contetido dos volutnes, os c;tpitãcs ou n . V do art . 7" do proj ecto, sob o commioa
mestres das eml;area.ções, bern como o~ im- torlo de p~sada.s multas contra. os capitães d e 
portadores das mercadorias serã.o punidos na\·ios e os importAdores? 
com as p esa• las multas, que o numer o "~f in - Digne-se a h onrada Commissão de Orça-
dica. mento e dignem-se os Srs. Membros da ca. 

O projecto começa. p()r alterar o qu e pre- m ara ou vir agora o que diz o commercio 
screve o Cod:igo Commercial Bra.zileir o, que importador, e lll sua linguag&m singela, sem 
definiu as obrigações e responsabilidades elo os atavios da rhetorica. e as subtileze.s 
c;tpitão ou mestre do navio, relativamente á d essa. escholastica., que, infelizmente, conta 
cnrga. recebida a bordo; e nas ex igencias que numerosos ad lptos em nossas rep.wtições 
faz é do tal arte casuístico e meticuloso, como ftscaes . 
exaggera!lo na penalldade comminada, que o As factu ras a.nnexas aos conhecimentos de 
resultado infall iv.el , si fôr converiido em lei , ca rga, contenrlo tolos os detalh es e minu· 
será afastar dos porto;; do Brazil ·~ na veg;t- üencias , d~ accordo C·)lll as multip lic•3S cla.ssi
ção de longo curso e forçar o commercio im· fi.cações d<l tarifa, <.le molde a :servirem de 
portador a retra.hir-se ainda ma:s do que já b9.se para a organização i mmediata do des- · 
está, por inflnxo de circumstan~ia.s adversas paoho, con,;ti tuem exigencia. vexa.toria , não 
fl ue são assó.s co:J becidas . só pela ililiicu ldade de traduzir as- denomí· 

As declarações que o projccto exige, im- na<;.ões e oa.t·actari :sticos das mercadorias, o 
pondo aos capitães ou mestr~ de navios que que daria !ogar a interminaveis questões e 
a.sfiscalizem, como condição paJ'a a legali- multas injustas , ma;; tumbem porque, como 
zação dos conhecimentos de c~rga c sob a nos tecidos, em que a mesma merca.üoria 
eomminação de multas, são ate ociosns, està sujei ta. a divers;cs taxas, segnudo o sen 
pois d evem contel- as os manife5tos, e qu:.\nt .1 pe.so p or metro quadrado e tios, seria isso, 
:eja possível, diz a Consolidaçc1o das Leis das si não impossível, qnasl impraticavel, pelo 
Alfandegas, repet indo o que jú. dizia o velho immenso traba lho causado aos carregll.dore~ 
e sensato regulamento, que o d•,cret.o A, de das mercadorias, que se!·iam em reJrra vicií-
22 de j unho de 1835, mandou observar nas mas das contiJJuas modificações e alterações, 
a<luanas bt·a~:i leiras. que resultam de de~encontr,tdas e. quiç~ . ca-

A clausula-quanto seja possivet- é por - p ricllosas 1!ecisões das commissões de tar ifa. 
l.ttnto uma. dessas velharias, abroqueladas pzlo Or·a, pondera o commercio imporiador , si 
bom senso e consolidad<lS pela tradicção adua- em r olaçii.o a tecidos os despa.chantes. que 
neira., que nem os mais irrequietos reforma- estão em contacto constanw com os c0nfc· 
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rentes, lucta.m com grandes diffieuldnd~s na. chegar iL r <.'partição de1pois da hora ma.rca.da. 
classifte<1ção das rnepcaolol'iss. como attestam para. o expt>1lionto tm• comPço e sahir nntcs 
as inumer<LS questõ:'s il cada pa~~osuscíta<las, ria flx:~d;L J'Ora o seu encert1J!Dnnto, posoam 
o que se não tlo.l'h com os carr~gado!'es da haV<'!' S•' co1u mt1is di!ig-~nciu. e celeril\a,Jcnos 
Europa, longe rio contacto corn esses func· do;pachos de mct·caúorhrs, do IJUe 150 ou liO 
cionaríos e all1eios ás vat·ladas decisões pt'O· üt·:opaclt;,ntes, illiOietliat:mH!nte intct•cs>ados 
feridas ~! no andamento dos negocios que lhes são con· 

A iniquidade da exigencia do n. V do fiados e por sua. actividade se reeommendam 
art. 7" do proj~cto requ in ta, quando dispi:5e ao apreço dos respectivos committentes1 
que os capitãeB e me;;t t•es do~ navio:> são Espe!·ar do regimen que se preconiza que 
igualmente responsav~is pehls ralta s e <liver· ell~ vl.'nha dispensar a intervenção dos despa· 
geucias verificada~. Elles não assistem ao clwnte~. é pura phantasia. 
encaixotamento on enfardam~Jnto das mercil· Ninguem· com conhecimento pratico dos 
darias, nem é isso possível, mesmo J1orqne u~o; commereiaes póde se illudir• a r espeito. 
uma. grande parte vem j!i. acondiccionada (i os A intervendí.o desses inter·media.rios, in
portos centraes para os portos de embar•que, justamente malsinados, é iurlis~nsavel ao 
e seria de mister proceder então ú abertura commercio e os seus ser viços e utilidade são 
dos volumes~~ ex~mc !lo seu couteúdc, para íncontcsta.veis. 
veri!kar a. exuclidâo das declal'acõe5. Para. o commerciante poder com calma. e 

Pol' seu turno, o i !lustrado relator do pro- reílexão atten•ler ao e:z:pedieute e evolução 
jecto insiste em afllrmar que da. p1•ovidencia llos n~gocios que tem a seu corgo, vrccisa 
jnnovadot•a a.d;iriio incont.estaveis vantagens utWzal'•so rio.~ Eer-viços dos correctorcs de 
Jml'tl a na.vegnçii.o de longo curso, ao com· fundos publicos e do mercadorias, dos lei• 
mercio. M flsco e aos empreg:1dos figcaes. ioeiros, úos trapicheiros, dos despachantes da 

O nubre relator enxerg:~o :l.té na reforma a Intendend<l ~lnnicipal, rtos agentes eepeeia.es 
crcação de u ma escola. p1·a.tica e de e:>timulo para pagarem opportunamente os impostos 
pe.rll. os empt•egados tlscao~ se po1·em ao cor· a que cshio sujeitos, etc. ,e porquo ba de llcar 
<'ente dtl tarifa e exercitarem as matel'ias de privarlo de conft lr aos despachantes o desem· 
seus conhecimentos; prognosticando quea~sim bat·aço das s uaa mei•cadorias na Alfandega? 
:ficará ~implificado em parte, sinão j~ tln O Jogar dos negooiante8 é nos seus escri· 
futuro com certeza, o processo de úes:pachos, ptorios e estabelecimentos, ou ua Praça do 
que é uma 11üt dolorosa para o commer- Commercio; não podem nem lhes eonv~m 
ciante. it·em agenciar despac:bos nas repa.rtições 

O illustre relator está sob a infiuencia. c a. aduaneir~s. l:sto está saltando aos olhos. 
miragem de pla.tonic:LS theorias e, releve-se- Ns. IX 0 x do a.rt. 7o do projecto. _ 
noa dizel-o, completas utopias. E' velha a pre-veoção contra a. formula. do 

Assim e que ao commercio acena com a sup· despacho-igttoro 0 Mnteudo- e mais uma. 
posta vantagem de' o isentar dos seus agentes vez se verifica a sabedvr ia do proloquio 
intermediarias, visto passar a. ser feito pelos quando diz que cdio "etho não cansa. 
proprios empreg~dos da Aifandega. o serviço 
de organização aos despachos, mediante um& Em todos os paizes do mundo se admitte 
r~muneraoão qualquer,a. titulo de expediente, a declaração de- ignoro o conteudo. 
aJunta 0 mustre relator. Seria o caso de dizer-Ee qu~. si não ex-

Digne-se a criteriosa Commisslio de Orça- istisse esta .formula de despacho, aliás con-
. manto e dignem·se os ·Srs. Deputados Fe· sngrada p elo uso immemorial em todas ns 
deraes -ouvir ainda uma vez a linguagem cbã aduanas do mundo civilizado, fôra. de mister 
e franca !;\lente rude, mas sempr e respeitosn , inventai-a. · 
desse ramo do commercio a quem se pretende Ella. é a vaJvula. para. o negociante não 
beneficiar. ser colhido em inexactidões ou falhls, q_ue 

A no-va medida de incumbir aos proprios não poderia prever, expondo-se a multas e 
empregados da Alfaudega de proce;;sa1-em os vexames excusados. 
despachos, substit uindo os actuaes clespa- Pretender supprimir pratica. tão salutar, 
chantes, virà collocar as casas importa.doras e, o que é mais ainda, prohibir de despa.
na mais completa dependencia. desse func· char na. Alfandega a quelle que não ~ve 

_-cionalismo, _que terà. prefereucia.s para com outro remedio sinão U>a.r <1-ellr., é querer op· 
cs seus a.fl'erçoados e pelo menos ind itferen· primir, e quiçá supprimir o commercio· de 
ças para com 03 que lbe não cahi,·em em importação, a mais abundante fonte de re
gràça: é o que geralmente se observa e ha ceit<t federal. 
rle succedcr ià!almeute uo meio em que vi- N. XIV do art . 7• do projecto. - A 
vemo> . exigencla cahe deante desta simples JlOU· 

Demais, como acreditar que 20 on 30 em- deração: o negoeiaute só póde responsa.bili· 
pregados publicos, qul' em regra costumam sar-se pelos seus propríos actos. o desl'a..-
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chant.e presta. fiança. e ('Sta. •leve responder a propo;;itn, qne não só tenho um pr~jecto 
pelas faH:t;; ~uo commetter. :1. olh.l referente , como j:i mrtndei ao Orç:\-

"'-· XV 1lo art_. ?'. do projecto, -A menl,n !la Viação uma emenda, estabelo
no;:uo ou figt7:ra JUl'l'llea <1n coulr_:l~ilnt~-., ""lldo a~ me.sm:.~ condições do pt·oj ~cto a que 
~eguudo o Cod:~o Penal da Rl~pubhc~. nao, alludo, pa.r~t . no cuso de um ser rej;!itado, 
' por c,; rto eStil que se pt·etende dar na <1pp :llar p;tra o outl'o. 
pr~ject<l.<h re!orma, ampliamlo disposiçúes Sr, Presidente, esou. representação de que 
o1llosas. sou portador, tem a assignatura de im-

"Cm:t ultimfl pondc~ação: Existin:io, con· po1·tantes moradores da Gavea, começando 
so11.nte o actual R~g1ment? _d·•Cama.ra dos p-:!o Sr. almira.nte \Vandenkolk, que, como 
Srs. Deputtldos, urna Comm1ssao Permanente Senador que ú, póde influir efficazmente 
t'~ T_arifas, parece que. a. esta , e nlio á Com· Iiaquel!a outra Casa do Congresso para. que 
nns,.ao rJ~ ?rc~mento, mcumte rever e retu· <~ ft·eguezia em que resdc seja abastecida 
car i\. lel?lS,açao das alfánd~gas. . desse principal elemento de vida • 

. A dJrectort!J- da A>socJa.ç,a-:> Commerc1al elo Mantlo á Mesa a representação que me 
R1o de JtJ.nerro, t.nn~IG-.<e d~'emp~nhano do ôir!gir:un os moradol'€9 da Gaves. e espero 
nm.n<li\to que ;he fot conrertdo P~.la n~J?e- que v. Ex. distribuirá il.commi~são respecti
rosu. e benemerlta clas>c.do~ negoc1.1nte~ lffi· va. (Jlr;ito bem. muito bem.) 
po!'tad,,res düst~ prnç1, Ja tao sohroC<'tl'regacln ' 
ce nlca...-~las (relevr:·se-lhe esta fnndnda Vem á. Mes:J. e ,\ enviada a Commissão de 
queixa), pode respeitosamente que SE\jn defe· Orçamento, um:l representação dos pro
ritla ·a su:\ jnst-.l representação. prietMio>. e moradores d;t rua do Marque.,; de 

Capital Fetleral, g de setembro llc !899.- S. Viccute, na Gavea., pedindo que soja. 
Ho>lô>·i·l Jl. ,.g,rsto flibei,·o, presidente in· reforçaoa por mc;o de novos ma.nancie.es a. 
terino.-IJenl'i Letlba. rede de canalíz~~ão que abastece de agua 

a mesm:t localidade. 

O Sr. 1-leredia de Sã-Sr. Pra-' 
sidente, dom fins me trazem presentemente . O. S~·. Neiy._., -.Como V. E~ .• Sr. 
á tribuna; primeiro, pedir a v. Ex. que Pres1d~n~e, sabe perfeitamente. a Jllust1"& 
faça public,,r no jornal da Casa a repre· Comm1ssao.de Orçamento deu prestes parecer 
sentação, dirigida pelo commcrcio desta favortt7el as <lmenda.s a.presenta.ias, entt:e as 
Capital á Camitra com relação ao art. 7•, do, quaes uma de que. sou o autor, ao p~oJecto 
projectode receita. n. !43, qu~ .aut~rt:-.a o Poder Execut!vo a 

Sendo um assnmpto da mais alta impol'· abrtr ao. ~lmtsterto da Fazeuda o eredtto de 
tancia, convém que n, camara. em sua tota- 2.974_:~00$, para pagamento de credores por 
!idade, conheça os termos em que 0 co1n- exe~·c1CJOS findos. 
mercio formulou a sua represenhção, para Attendendo, Sr. Presidente, a que a maior 
que assim possa, com perfeito conhecimento p~rte desses credores são cidadãos que dessa.s 
da cnus<1, pronuncial'·Se a respeito. qul\ntins carecem, pois uns forneceram seus 

O segundo motivo, a que me referi, e en· generos de negocias para satisf~ção de neceS<
via.r à Mesa uma representação da. população sidades do e.:ercito, da armada, de viação 
da freguezia da Gavea. quanto á !alta de I publica, dos serviços de diversas repartições; 
:1gua, qutl se n ota naquella !ocalicade. atte r:dendo a que <!ut;os S~LO funecíonaríos 

Não preciso, Sr. Presid:mte, demorar-me publ1cos que const1tmram·~e cred<?res, ou 
na tribuna para lo,rgamente justificai-a, ~or que ~zeram lo!Jgas, penosas vtage~s _e 
procurando convencer a c::wmra. da neces:;i- u~ llas, ate agora, nao receberam as devtdas 
t!ade urgente e inatliave! de pmYidencias a.Judas de cu~to, ou por que substttmram a. 
promptas no seutit.lo de melhorar 0 serviço outro.> fu!lcmonar1o~ ou cargos, ou a lentes 
de abastecimento de agua à população da Ca· cathedrn.trcos no ensmo, 
pital Federal. Att endendo, 1inalmente, a que todos são 

V. Ex. e testemunha dos est'urços por credores reconhecidos pelo Governo e alguns 
mim empregados, paru. conseguir da Garoara mesmos a quatro, cinco annos e mais, e que 
alguma causa a respeito, evitando-m que urge que não sejam ainda demoràdos esses 
a população r1esta Capital, principalmente pagamentos, rogo a V. Ex. que co i loque na 
em quadra> epidemicas, não est~j~ exposta ordem do dm, quanto antes, o projecto 
:i" consequencias provenientes da t'alta de n. 143 A, que já está publica1lo. 
agua,_ o que, como .e sabido, attenta., ext~·ao~- 0 SR. PRESIDENTE _ o peilido do nobre 
dmanamente contra o bem estar c a salubrr- Deputado será attendido 
aade publica. • 

Parece-me que o assumpto deve ser tra· O SR. C'IEIVA- Muito agradecido ã. gen-
tado brevemente pela. C<1mara e d~vo dizer tileza e solicitude de V. Ex:. 
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O S1•. Prc~itlenlf"- Acha-~!' ~oloJ'f' 
a. Mnsa o requerimento •lo :-:1·. O~le,õn C:r.r
valltnl, o:!fercçido na ~e,;i'ão) de !) rJ ,) corr~ule, 

· cuj <\ diocussii.o Jicou ndiada por havet· pe•lido 
a palavra o Sr. Serzedello Corr6:1. 

Tom a pala. vra o Sr. Serze•lello Corrêa.. 

O Sr. Serzed;::llo Corrêa co
meça, estranhando a ausencia do r..uctor do 
requerimento <wle a import.ancia do assum
pto, tanto mais quando S. Ex. pedia o adia
mento d<t discussão da receit(\ , 

O nobre Deputado desPja conhecer o debito 
do Banco da Rcpublica pa1'a com o Thesouro, 
mas isso aiwla hoje é publ icado em do
cumento importante, como Eej<t o 1Ja.hnç.1 do 
banco. 

Quet• tambem conhecê:' dos accoroios cc· 
lcbrado' com o The~f>ut·o , mas esse~ foram 
feitos e10 Yirtu1ltJ de lei. ~ão 0 5 actos nca
ba• los e inclepen•len tes ile npprova·;ii.o do 
P01ler Logislatim. 

Trazel-os no rleba.te só tera. inconveni
entes por expor a <l'scu~s,:\e.s, a que não 
são e,:tranhos sentimentcs polilicos, o cre,Uto 
do iustituto a que s~ refere o requeri
mento. 

Lembra os sl!.crificios a que se tem im· 
posto o B:mco da. Republica. para hem set·vir 
aos seus IIns patrioticos, bem como o estado 
do Bs.nco do Brazil sob a pressão cl.a jogatina 
do encllhamento, para provar que a fn!ão 
desses dous institutos de crer!itos foi um acto 
de benemerencia. Expor a vida passada 
desses estabelecimentos hoje que nada exige 
não parece necessai-io, nem prudente, nem 
proficuo e nem conveniente, mesmo por que 
o dis~utir tal a~surnpto pó·b determinar a 
baixa especulat íva das acC(íes do banco. 

Refere-se ainda nos accordos celebrados com 
esse estabelecimento, dizendo que os que 
foram concluitlos pelo m:tr echal Floriano já 
foram approvado.;: pelo Congresso ; os que se 
entabolaram nos governos que se sur.c ~de
mm, foram feitos com o placet do Congresso. 
São factos consummados que ja pt'Orluziram 
seus e:tr<Jitos e revivd-os para revog;tl-os 
seria provocar uma in<'ccmnização. . 

· O Governo actual fazendo alguns accordos, 
fel-os dentro dos limites da <J.ntorização do 
Poder Legisla tivo e, se não os cl.ou á publi· 
cidade, foi porque não se póde divulgar a 
vida in tima de um instituto bancar ia cujo 
eredito vale tanto como o da. propr ia. Repu
bl ica, póde·se assim dizer. 

Não vê vanta.gens nesSII. publicidade e 
nessa critica. muita vez npaixona1a e acre
dita que particularmente o nobl'e Deputarlo 
obteria <lo Sr . 1\lin i>tro d:t Faze a da as infor
mações que p~de. Nos termos em que se 
ach~ formulado o requerimento, nii.o póde o 

or:l<lOI' o·on~P.IlUT' nm •la.P-l h~> o ~cu ,-otn e 
aurP·ii l:1 Qllf' tnmbem a C:1.m:"'" 11 fi.o o ap
pl'o\'al c'l •• 1 ~1J~·ilo Üdu t : 1u11.ifo lu; m.) 

Ni11gncm m;ds p :)dinolo a p·olavra, é enccr
l ';td ;\ a dis:u, s:>.o ''a· l ia l:t a yot!l(;~.o. 

o Sr. Cêncinato n,•n;;n vem 
oil'erecer á co:.Jsideraçiio .la C;~ maru."um pt·o
jecto de lei alterando a leg islação aclua.l sobre 
o crc,lito e penhoragricola,modHicandoem al
guns pontos a.nos:;a. leí hyputheca.ria.Deseja.va 
l'-•zer umaexposiçãv de motivos,m:\s Nfiectiu
,Jo melhor t·esolveu apre'>ent..tr simplesmente 
o pt~jGcto, afim de que, corrGndo impl'esso c 
rnerecentlo elle a :ttíenção dos seus digno~ 
eol!eg-as, ~ejn cmendad<• de l•todo a preencher 
os fins que t 8ve o orador em vista, isto é, 
<J,mpnr al' ns classes que ma i.' direct:unente 
são int~r.,s;;srlas nessa pwte ela. nossa legis· 
fa ,::io, de algumas lacnna.s de qne t.>Sta se I'O· 

sente . (Muito u:m m l!ilo be<n.) 

Fica soht•c a Mt>~a . nhl ul tm·ior deliberaç:i.o, 
o St'!-(ttinto 

f'RO H':CTO 

O Congresso Nf\cio:ml resolve: 
,\rt. I". O penhor n gricola sobre fruc tos 

comprelwndidos na hypoth~u. opera set~s 
e !leito~ em relacão a terceiro5, ~mbora constt
tuido sem o consentim .. nto do credor h ypo
thecario. 

Paragr:tpho Unico. Ai nda.faltandoo con
aentimento do credorhypothecarío, o dito pe
nhor tnmbcm valerá contra este, si o c rerfor 
pignoratício s.1lvar a prestaçilo hypothecaria 
que se tornar exigível dentro do prazo do 
contracto de penhor, e solvida nesses termos 
essa prestação, ficarú a impor tancin. paga in
corporada ipso freto aG cr~flito pignoratício 
par.t todos os e m~itos de <lireito. 

Art. 2•. O contracto de penhor agrícola 
indeponde da a8;;ignatura rh mulher casad•~ ; 
e poderil. t ·,mbem ·ser estipu lado por prazo 
menor de um a nno . 

Art . 3•. Sempre que o contracto do penhor 
agl'icoln não abranger sobra i!Jteira de fpuctos 
pendent·~s on colhidos, enten•ler-se-lm que 
são sujeitos a esse onus os primeiros fructos 
colhido~ ou beneliciados. 

Art. 4. 0 Deixando o devedor ou seus her
deiro> de deter no todo ou em parte o objec'!o 
do p~nho1·, o or;;dito pignoratício poderà ser 
desde logo exigido. · 

Al't. 5.• Tanto o penhor agrícola, como a 
hypotheca, consentidos em segurança de um 
credito aberto, são válidos. c prevalecerão 
contra terc~iros da da ta de sua transcri,lJção, 
ou de sua. inscri pçi:io, sem dependencTa da 
effectividade dos compromissos tomados pelo 
credor . 
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Al't. G.' No.s execuções hypothecarias, a 
arrematação ou adjudicação dos bens, em
bora obtida por preço inferior ao da conde· 
mna•.•ão exequenda, ímportarú em todo caso 
p;tra o dove lor am quitação d<\ u.:vida cous
tatlt•! da mesma condemnação. 

N. 138-1899 

O Congresso Na,~iwnal resolve: 
Artigo uni co. Serão despach:tdos livres do 

pagamento de quaesqu~r direitos rw. Alfan
llega da Capital Fe·leraJ, ou na de Santos, os 
votumes que couteem urn regulador publico 
destinado à torre ela matriz de Uberaba e im
porb<lo pela cúmmissão encarregada deste 
!erviço . 

Pamgrapho uníco. A riisposiçãa deste ar· 
tigo não ~e <:~ pplic;~ i; oxccu<;ôes por ccn
tractos celebrado~ com as socicda<:les •1e cre· 
dito r eal, nem às por hypottJecas ruraes, em 
que tenham ,j !o connncionados juros não 
maiores de 9 •;, ao anuo, e, simultaneamente Sala das :::e~sões, 1 de sete~bro de 1899.
prazo não menor de seis annos, pa!'a amor- Rodolpho Pm«.·r%~.-Lam trt•n~.- _Padt<a Re· 
tizaçilo da divida p:>r prestaçô0s igua.es pelo 1 ;e:"Je .-La~1~umer .. -M .. ~uige" c'o .-Leo~el 
menos, elo cl p1tal. Ftlho.- V IC·. ormo Uonten o.- Attgu~to Cle-

Art. 7. ' Nas execuçiies por Mvida5 garan- ><lentt; I.O. - Aut~ro lJotelho .. - L!;1dolpho 
tidas por immoveis agrícolas, o direiLo de Caelono. - Octa1:•ano de lJnll o.-U•,dolpho 
opção peht antedtrese estabetecida em fa:vo1• Abrc~.-C'a;;;poli?W. 
das sociedades de crcüi to rea.l, peta art. 19 
tlo decreto n. 159 A, de 19 Lle janeiro de 
18\JO, é extensivo '' outros exequentes; mas 
estEs pão pcderão detle usar sinão reque
rando-o no mesmo di<t da terceira prac<l, si 
uesta não ti vel' lw.vitlo arreamt;~nte (h iw· 
move! por preço igua.l ou superior ao valur 
da condemnação exefJ.uenda. 

Ar:t. 8." Revo;ad<~S as disposições em cou· 
tr;trlO. 

So.la das sessões, 11 de setoml•ro de !890. 
- Cincí nato j31'a[Jrr . 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N .-138 A-1899 

Declara t ivres du pagament•l de q~t..esque:r di· 
reitoô da Alf~ndega da Capit<tl Federal ou 
aa: de San!os os 1:0lumes qae conteem um re· 
gulador publiro destinado â torre d·~ mattí:;; 
d~ U/;en7.b t, 

:;:.,-. I54-lS'J9 

A••ton:oa o Governo a !JilTantir an Banco l're· 
dial das E>,.pn·garlo.< Pulllicos, !]~<e nesta Ca
pital ( •J•· orga11iowlo pelos cidaârrus coronel 
Joaq~1im Sitllerio de A.;.eredo PimeHtel e 
FraHcisco Geuelicio Lopes de Ar,wjo, sem 
0n11s 'rlg t~m pam os cofres p ttblicos, a imp9r
concia convencio;tada como prestaç<IO mensal 
para a amo;-ti;aç<TJ do debito contrahido 
pei•J mutt<a>·io, senrlo es!a consignação des
contada :1a ?'especti1H folha do pagam~nto 
pele< repm·tiç,<o compeiMte de~ta Capital ou 
dos Esla r.Úls 

A' Commissão de Fazenda e Industria foi 
presente o requerimento do coronel hono· 
rarío do exercito Jol\quim Silverio de Azevedo 
Pimen:.Cl e Francisco Genelicio Lopes de 
Araujo. que, pretende~do organizar' uma in
stituição denominada- Banco Predi:l.l dos 
Empregados Publico~-pedem que lhes seja 
concedida a. consignação de parte dos venci-

A' Commissuo dE>. Fazenr1a e Inrlu;;k iu. lbi rnentos dos funccionaríos publicas para paga
cuviado, para emittir parecer, o pr·ojecto mento dos comproudssos tomados por estes 
n. 138 dest e anno, que Ilcclara livres do p:\- para o banco. 
gamento de quaesquer direitos, na Alfandega Além da imprescindivel condição de regu
da capital Federal ou na de Santos. os lar·se pela lei tias sociedades anouyrnas, essa. 
volumes contendo um regulador publico dEs· instituição orgatüzar-se-ho. segundo as se
tínado á torre da matriz de Ub3raba. guintes bases <epresentadas pelos peticiona-

Como se vê, a isençã.o tle direitos r1e ']Ue rio8, nas quaes estão consubstancia.dos, a um 
trata o projccto vem proporcionar aos ba!li- tem po, os seus firis e o meca.nismo do seu 
tantes da cidade ele Uberaba u~n melhora.- funccionamento: 
mento de iucontestavel utilidade, cujos l", adeanta.r quantias, de um até vinte 
intl'oductores merecem «quelle pequenn <1U· contos de rt\is, para acrzuisição de predio>, 
xilio · nas ta Cnpital e nas rlos Estados, a funcciona-

Nestas condições, é n. Commissãc de P::t· na.rícs vublicos federaes, tanto civis como 
-rccer que sej<:- adepta-lo o roferido proj.~cto. rrülitl1,!'es ;_ 

Sala das Commbsors, ll de setembro tle :<", f:.tzcr esses emprestimos medi<tnte con-
181!9.-JosJ ,v:...ri'''"• p:eõíd~nte.- Leor<~io l:>ig·naçiio ao banco, devidamente autorizada 
Cm-rêa, relator.-Fnol<:i,ca GMgd.- 0Jelho por lei, da parte respectiva dos vencimentos 
Li~bô~t.-Pinheíro Junior. mensaes do t'nncciouario, a qual será descon-
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tada na 1blba.deste pe!~. repartição compe· levaN<!·h:1 em conta o tempo anteriul'mente 
tente, só potlendo essa consignação ser annul· decorrido tln tram:ae<;ito !lo mntu:tl'ÍO, d:~ modo 
Jada de accordo com o b:wco ; r1u1' o JH'ar." t,1Jt.:tl p:u"::. o p:~.gamento l!:io ex· 

3", estabelecer 11ivers:1s t.tbclbs par:t. " cada dr. vintt~ :Lt!ilu$; 
prazo do pagamcn1o das Uitas mensalidaclcs <') dc•::d:! CJUC O lllUtU:ll'Ítl tenha sa ldado O 
desde cinco até vinte anno~ . il. e~colh:~ do mu "mpl·estimo qur. t omuu ao banco para a.cqui· 
tuario, se)!nindll-sc em todas :~s tnbellas o sição elo pre<lio, j.t()ll~rá. obter outro emprns
systema. de Price, pelo que o banco col•rarl tiu-;.o para o mesm<J fim ; 
juros sómente do capita.l que realmente lhe • /) ao mutuarto serâ licito 3lugar ou vender 
tôr devido, iodo, portanto, a importa1;cir. elos o predio de ~ua acqui~ição, embora a inda. 
juros decrescendo de mez p~ra. rnez, na. pro- llypotheca!lo ao banco. No caso de aluguel, 
porção em que o capital foràiminninrlo ou este seri pago pelo inquilino directamente ao 
que o numero das amortiznções fúr angmcn- mutuario, coolinunn~o o banco a receber ~ 
tando, sendo fixa, com tudo, a importancia ;,órnente a meusalida•;e que o mutuario lhe 
das mensalidades ; comignar dos vencimento~ . 

4°, exigir como gar-antia do e:11preslim~), No caro lle venda. a tra.ns:tcção será erre-
além da consignação tla l'espectiva pnrtc d?s ctnadn pelo banco, sen,lo <lesde logo levantada 
vencimentos mensacs do fuoccionario, que a hypotbeca. Cobrando-se o banco ílo que 
este lhe bypotheque o prcjiosobre que trans- faltar para a complol[L indemnizaçã.o do em
igio, rlurante todo o tempo do debit.o ; prestimo re~pectiYo. o excedente, si houver, 

5•, incluir nas men~alicl:tdes as qnütas rela· ser:\. entreg-ue ao mumario; 
tiv'l.s a a mortização e juros rlo emprest imo, g) na:! ll;vpothecas ole dcmi~:>ão ou lle fal· 
os quaes não exccdcriio de 9 "/. ao anno, e !ecimento de funccionariv mutuario do banco, 
bem assim as quotas concornentes á;; despe1.as quando fal lem unicamente doze prest11o:.ões 
de aclmioistraçiio (nunca maior de :J "/ .. ao memnes par~ que seja compl•!tnmentc indc· 
snno sobre o capital ade.tntndo), <lcciru:L pt·e· mnizndo o capita l adeanta(lo pelo banco, cstu 
dia.l, pena de agua e seguro contra fog-o, alugal'á o prerlio impiicado uestas condiçvt•s 
õendo estas tres ultimas · quotas pagu pelo ate pleno reembolso, passnndo depois o p1•euio 
seu justo valor e no. relação men:;al, não a. pertencer exclusivamt:ntc ao funcciona:- io 
cobrando, portanto, o banco j uro nlgum p~·~· clcmittido ou nos hertleir,1s do funccional'io 
ellas ; · ra.llecido, conforme o ca..<o ; 

6•, fazer tambem emprestimos, soh as mes- h ] si, por :,m. dnua. qualquer de tae;; hypo-
mas bases acima, F-ara concertos, pi ntura~ o lhesos, faltarem mnis ole do:>.o das citadas 
augmento do prerlios, não só dos ~tlquiridos pre,;tações mensae~ . o Banco venderá o pre· 
por seu intermedio como de outros de !une- dto, e. cobrando-se do que fal~ar po.ra o seu 
cionarios publicas fedcraes, quer civis, quer completo p~gamento, entregará o excedente, 
militares . ' si houver·, ao funccionn.rio demittido, ou aos 

Aos· funccionarios publicos fijderaes, mu
tuariosdo banco, caberão as seguintes van· 
tagens : · 

a) To~las as despezas, inclusive ns prelimi
nares, relativas a acquisicão, concertos, pin
turas e augmento de predios, serão ad!an
tadasdirectamente pelo banco, ele modo que 
o mutuado não desembolsara um r eal com 
taes despezas. que serão levadas a conta de 
seu debito ; · 

b) no intuito de mais depressa saldar ·o seu 
debito, poderá o mutuario, em qualquer 
occasião, amortizar as qu.antias que enten,ler, 
inferiores ou superiores it importancia da 
mensa.liilade a. que fôr obrigado; 

c) outrosim poderá o mutuario, as vezes 
que quizer, variar de ta.b.ella de prazo para 
pagamento, tanto para maior como para 
menor prazo. sendo, em qualquet• destes dous 
casos, modific(l.da, de acconlo com ~- noYn 
tabella preferida, a. cousignação d.•\ part<l dos 
vencimentos do mesmomutuario ; 

-d) sempre que for preferida. uma nova 
taoolla pam pagamento em maior pri\W, 

herdeiros do mutunrio ralleciclo, conforme o 
caso. Entr etanto, si encontt-a.r pelo predio 
quantia qu~ não chegue para saldar -a im
portancia. que aincla lhe fôr devida, o Banco 
po·lerá. alugal o primeiramente (si isso lhe 
for ma.is conveniente) ate que ;LS somma.s dos 
alugueis, reunida-; ao preço da. venda então 
do predio, possam imlemni:wr totalmente o 
debito deixado polo muiuario ; . 

i) quando, faltando mais de doze das refe
ridas prestações mensaes, o fltnccionario rle 
mittido tenha. outros honorarios pagos pelos 
cofres !eder aes·. dos quaes p·ossa. comignar ~o 
Banco a mensal!dade necessari&. ; e bem assim 
quando os herdeiros do mutuarío f:tllecido 
possam e queiram tambem consignar do mon
tepio que lhes toca a parte relativa :i. ditn 
mensalidade, poderão ser feitas a.~ respectivas 
consignaçõ.:s ; em qualquer dos dous casos 
deixando. por conseguinte, o Banco t:e ven·
rlr.r 0• 1 alngar o L•redio que Hl flgur~t nest~. 
h;rpotucsc ; 

j) quando tenha o Banco n.peuas alugado e. 
não venrtido um predio nas condições tlgu
rallas no~ paragr,t phos antecedentes e o fllDC· 
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cionario demittido seja reintegrado no logar, 
ou nomeado para. outro car~o publico federal, 
po•lcrâ. o diLo funccion:lt'IO restabelecer as 
~~~o~ lransacçües com o flanco, continuo.nl!o a 
conc!orrer com a.s suas mensnlhlao'les e !a· 
zenilo para bl tlin a devida consignaçilo dt~ 
puto de seus ve!lcimentos. Aos herdeiros 
do mutuario fallecido é extensiva ellta f :~.CU I· 
da.dtl si, depois de um anno do fnllecimeoto 
do mutuurio, por qualquer circumst<Lacia 
não t iverem consignado a neces.saria. parte do 
montepio; 

i\) deverão ser exclusivamente exercidos 
por funccionarios publicos federa.es, quer em 
el!'ectivo exercício, quer aposentados, refoL'· 
mados ou )ubilo.dos, os cargos de direccão, 
gerencia. e administração do Bllnco, qua í'unc· 
ciona.rá em horas que não seje.m as iacompa
tiveis com as do expediente das repartições 
publicas Cederaes. . 

A Commis9ão estutlou meticulosamente ns 
bases o1ferecidas pelos peticioua.rios p:.ra 
organiza.ção de uma in~tituição, cujos IIns 
tendem a sua.vizat• a sorte do tuncoiono.lismo 
publico fllrle;•al, ltlliviand.o-o d<t preoccupação 
consta.nto em que ~e vê de encontrar a.brigo 
hygienico, compatível com os seus recursos e 
a sua posicão social. 

Que <t sol.'te da. maior parte do funcciona.· 
l ismo publico federal é praca.ria, não ha du· 
vida alguma ; sorte a.ggrav,,da. pela prolon
gada. crise economico·fina.nceira do paiz, que 
tem a:trectado todas as classes, algumas das 
quaes, no emta.nto, a inda teem o recurso de 
procurar o augmento de suas l'endas, e neste 
caso estão os proprietarios de immoveis, cujos 
a.luguels produzem em gera.! um rendimeDto 
superior ao seu valor real, 

Depois do proletariado, e a. classe do ·func
cionalismo publico.a que se acha mais dire
ctamente sob tão pesado jugo, sendo de notar 
que maior sacrificio é imposto a. est:., atten
dendo 1\ posição que occupa. na. sociedade, po· 
siçã.o que a obriga a certas exigeôcias de re
pres:Jntação. 

Ess:\ mesma. crise economico~fina.nceira ilo 
p:1iz não tem permittido ao Poder Legislativo 
attender aos constantes reclamos ·dos t'unc· 
cionarios publicas, os quaes de longa, data 
teem solicitu.do augmento dos re3pe~tivos 
vencimentos, que, em cousequencia da des· 
valorização da. moeda e da elevação dos a.lu
gueis de casa e dos preços dos generos do 
primeira necessidade, abm de em geraL par· 
cos, se tornam cada vez mais insu iUcientes á 
sua. subsístencia e de suas familins. 

Nestas coo~ i.;oos, na. impossibtli•lade em 
que se veem os pO<lems publicas de dar re 
medio eiHcaz ã. affiicti va situação em que re· 
conhecida.mente se encontra o t'uncciono.lismn 
publico, em gera.lla.bori<>So e asslduo, a.pczar 

das ditnculdades enormes que se lhe anto· 
lham, p:.~.rece á. Commíssão que á instituição 
que os pBticioo:trios pretendem or"anizar 
pódo ser concedida a ga.rarltia solicitada. 

Con~iste e~La na consignação de p<~rte dos 
vencimoutos dos funccionarios publicas fe · 
deraes, para que e.st ~s possam desse· modo 
nmortizar ns qut\ntim! que lhe.s forem adean· 
tad:~,;! pelo Banco. 

~'ledida idcmtica fui ;uloptada. e está sendo . 
posta em pratica com relação á Co:)pere.tiva. 
Militar do Brnzil e outras instituições con· 
generes. 

Firma-se a opinião di!. Commi;;são no exame 
das referidas bases para a organização do 
B~nco. 

Ahi se acham alliados os interesses do ü1U· 
tua.rio e os do c:~.pita. L , sem que Sll note um 
vislumbl'e de usura., quo noha aggrS:var a 
tiituação, já. diCficil, do fuuccionario ; ahi pa.· 
race que se acham previ.;tas as hypotheses 
principa.es. quanto áS relações do mutuario 
para com o Ba.nco, cn~onkantlo-se pam cadn. 
uma dellas solução que gat·ante a segurança 
e a estabilidade. das transacções entt·e ambos. 

A Commissão verificoa mo.is que, dado o 
mecanismo a que obedece o instLtuto da que 
se trata, o funcaionario mutua.t•io suave
mente írá. nmortíza.ndo o emprestimo con· 
t ra.hido vara. a a.cquisição de um predio des· 
tinado a sua habitação; tlca.rã. assim livre 
dos vexames e incerteu .. a que de ordina.rio 
está sujeito co:n relac;ã.o ao proprietario; c 
em futuro mais ou menos remoto será. de sua 
propriedade o predio em que habitar, o que 
jâ.ma.is se dara, sem a. amortização gradual 
que é proporcionada p~lo alludido meca· 
nismo. 

Pensa a Comm1ssão qu !, por meio da con· 
signaçã.o solicitada, evita.r-se-llã.o, em grande 
parte, embaraços com que de o1•dina.rio depa· 
ram runccionarios, em determinadas phases 
de sua vida. privada, para que pontualmente 
realizem compromissos contrahidos, mesrno 
nquelles que teem por fim ga:•antir o fut ut'O 
de suas tamilias. 

A pretençã.o s llbmettida ao estudo da. COm· 
missão suggere um alvitre salutat• e oppor
tuno, que nenhum onus acarreta para. os 
cofres pablicos, sendo, por isso, ·digna da. a.t· 
tençã.~ do legislador . 

Assim, a Commlssão offerece o seguln.te 
projecto de lei, que, a seu ver, merece ser 
adoptado : . 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. !.• Pie.• o Govérno au;ori7.a.do a ga

rantir no Banco Pr~dia.l dos E1npregados Pu· 
blicos, que uesta. Co.pit.al fór o.rg<tni;~ado pelos 
cidadãos coronel J oaq ttim Si! ve1·io Je Azevedo 
Pimentel e Francisco Genelicio - Lopes ele 
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Araujo, de accordo com u lt>gislação em vigor 
e a> bases que a esb ac<JmP•l nlmrn, .:t impor
tancia convcncíona(la como prestnçüo memnl 
para a amortiz••ç.i:o elo 1tebito d o mutunrio, 
emquanto (,ste permanecer como empl'eguclo 
publico, ~tmdo esta cC~nsigna·;iio descontada 
na respccti v a tol lm ;lo pagamento pel;\ r epar
tição ' 'ompetente dest:t Capit.a: (•U dos E~
tarlcs . 

Art. 2 .0 Só JlOderão ser mutu;lrios do 
B;tnco, pnra os effeitos desta lei , os funccio
narios federaes, civis e mit:tares da C:1p:tal 
Federal c dos Estatlns. , 

Al't . 3 . o :'{a h ypothese ela rcmocã.o ou 
commis::ão do funccionn.rio mutuario par;t 
fóra da Gapit-al Fede1·at ou dos Esta<lo3, a re
p:lrtição por onde llte 1brem pagos os venci
mentos deduzir <i. destes, mensalmente, a qu:m
t ia. consignada ;;o Banco, independer! te de 
r l3quisição. 

Ar t . 4. '' No caEo <:lo morte do mutufl rio, e 
media.nte <<Ccordo com seus ho.l'd!li ros, conli· 
nuarão as l'especti Yas prestações g:u'anth\ns 
pelo Governo, que as detlU7.irit do montepio, 
ntó completa cxtinc~•ão tlo onus bypothc
cario. 

Art . 5," N;io só da directorii\, como do 
comelho fiscal, dcvcl'iio fazer parte, pelo 
menos, d()US funccionnrios federaes em ell'u
ct!vo exercicio ou aposenta•lo:, accionistas 
do Banco. 

Art. 6.0 Revogam-se :1s disposições em 
contrario . 

Sale. das Commissões, ll de setembro de 
1899- - Jose Maria;~, presidt!nte, - Leo11cio 
Corrêa, relator.- Coelho Lisboa..- Pinh~i,-o 
Jttt~ iw .- F rancisco .Gurgel. 

N . 155-1899 

O Governo inrorma que o melhoramento 
de qnc se trat:t é ur"',Clltc, que lhe prest&.r á 
to1lo o auxilio ao sett alcance,pois o considera 
do graude vantagem para a popn!ru;ã.o, I']UI! 
nos !em1.os u:1 secc.1 ~o1Tt•o privaçile~ vor f;1lta 
de :~gu: t . 

A Commissão, cstndamlo o assumpto, on
~~~ntl'uu ftwores identicos Ji~ jJC!O&\dos em d i
nr.:as cpocas, como se ve do decre to n . 565, 
•le O de janeiro do corrente anuo, que isentou 
<le direitos de importação o material metallico 
destinado no abastecimento de ngua. á cidade 
dfl Macahê e a ttenl.iendo a qu e ~e trota de 
u ma empt·eza. de lly;.çmne urgente, apre.~euta 
o seguinte projeoto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • Fica o Poier Executivo autor ir.ado 
a dispen~ar. os direitos de impor taç.'i.o de -150 
tonelartas de material metallico da. E .. ,prela 
P"mh_obct 11",1 tel' l 'ompany, desti nado ao abas
t ecimento de aguada cidatlc da. Parahyba. 

Art. 2 ." Revogam-óe as disposições em 
con trario. · 

Sala d:ts Commissões, :?O de agosto de 1899. 
-.7osd ,1farian~. presidento.-Fr·mcisco G m·
g..d, r,•Jator.-Cocllto Lisboa.-Pi~theiro Jtmíor. 
-Le,mc:io f'or't'én , 

For am a.r,resentarlas n a sessão de 11 de se
tembro, ao projecto n _ 144, de 1809, fixando 
a despeza do Ministerio du. Fazenda , as se
g u intes 

E1lENO!~S • 

Ao tn·ojecto n , 144, de 1899 

Accrcsocntc-s•~ onde convier : 
At~o,·i.::tt o Pode·r & ectlliv1 a dispensttr os 

d ireitos d-J imporhçl!o de -150 toncl<<das de 
maee;·ial metallico da Emp1·e.:« Pt<;·ahyba 
l·Vater Compan)', destinado ao abasteci
mento de agL!a da cidade da Pa1·ah;'1Ja 

Art. Firo o Poder Executivo autorizado a, 
rev•·ntl.o os reguh•mentos actuaes das Alfan
<l~g(l.S, Delegacias Fiscaes e Thesouro, reor;p
OlZttr us Alfandegas de 1• ordem e Deleg,lcJas 

1 Fiscaes,· de modo a melhor se fazer sent ir 
<.\ a.cção cent.r(tt da, Directoria de Rendas Pu· 
blicas em bem dos interesses fiscaes, sendo 
por essas repartições distribuído o pessoal 
aduido ; r estabelece!' a 3" SGcção c1 a All'andega 
da Bahia; a ug-mentar o pessoal effecti v o das 
Delegacius do Recife, Bahia e Porto-Alegre e 
prover sobre as necessitlar.les urgentes que 
reclumam a fiscalização e anecadação das 
rendas publicas. 

A' Commissi~o de Fazenda e Jndustria fo 
pr esente um officio sob n . 309, de 12 de,iunho 
do corrente, encaminhando um:1 petição dn 
Pm·ahyua Wate,- Company, solicitando isen
ção de direitos uc importação parn o mate
rial destinaüo ás obra~ da c;1nalização de 
aguas na Capit<~.l, tlaquello Rst(l.do, materinl 
calculado em 450 t onelad•1S. 

Diz o pet icional'io qu e só poierà relizar· 
aquelle melhoramento si obtiver a lseLlção 
solicitada, pois t em que mobilizar não l' e
queno capital para ~cqu lsição dos app rorelllos 
e iuateriaes indi:;;~;eu ~a.veis á eutpreza, qne só 
em lor:go prazo dar(\. lucros para o ~cu cus
teio . 

Sala da~ sessõe~, l1 d" setembro de 1899. 
B arbosa L ima.-Codlto Cintra, 

AccL·escante-se ao n. 12 :-As multas im
postas por esta. rep;1rtição, em virtuue de re
gulamentos de bygiene publica ou san itario, 
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caberão ao pessoal em qnol~$ proporcionaes á 
ca tbegoría dos funcciouarios. 

Sala úns sessfíes, ll de setemhro <h 18\'lD. 
-fl'.l.'dJO>'a. Lima. - Nei·~a.- (',cl/,o Uintn<. 
h ineu M-,chado. 

Ao n. 16 (Alfandc~n. do Recif·.!)- Accre· 
scente-se:-seado 23:755$ pnr,\ :.c,,uisiç:io de 
lanchas dílt adas de propulsores mov idr.s a 
,,,1,ht t ; 7:313$220, P<tra comp1a e assenta
mento de um elf'lvador ; 6:942$, para. acq11i· 
sição de 20 b:dan.í;as de di v~rsas pes~gens, 
e !0:080$, para. um guindHste a vapor e re
spectivo a~entnmentõ. 

Sala d:~s sessões, li de setembro da 1899.
Coelho Cintr1t. 

Accresccnte-se onde convier: 

Art. O P oiler Execu tivo ã autorizado a 
alienar o · material nuctunntc da, Alfanr.leg-a 
do Recife, repnt<Hio in~et'VI vcl, r orlendo ap
p!i~<\l' o pro•lucto 'lessa. o.Hcns.ção à. aoqui
s ic:io de outro nas condiçVes precisas ao ser•
v i.,;o 1\.dnaneir o. 

~ala das sessüos, li de setembro de 1899. 
- Barbosa Lima.-Coelho Cíntra. 

Ao n. 1G (Alfandc>ga tln. B,th ia): Accre
sr.enle-se: - a ti:94'.!.$ para acquisição de 20 ba
lallçns .to rliversas pesogun~. pnm substituir 
aa ínscrviveis. 

Eleve- se a verba da tabella. explicativa de 
:l:OOOS a 10 :000$ para combustí vel e lubrifi
cant~s da. lancha a ,·apor. 

SnLl das .:e:s0es, I! de setembro de !899.
:Veica.- Coelho Cintra. 

Ao n. 33: - Accrescente- se: sendo l OD:OOD$ 
para conclusão elos armazens tle ferro man
dados coustl'n ir na Alfundcga. do Par&. 

Ao n. lô-Accrescen te·se:- Aifaudega do 
P ará-accrescente-sc na verba para tieis e 
subalternos dos novos a.rmazens. 

Sah\ das sessões, li t.le setembro de 1899.
C:Lrlos (le N ouaes . 

Onde con-vier: - Fica o Po:ler Executivo 
a.utor.izado n oroar armszens alfandegados em 
Nitheroy. 

com o ; ~rt. 42, § 1•, {!a. Cons?lid,Iç•:Zo tú1s 
t~ is 1las .4 /(anúcg•H. 

Sala ,!~;; sessües, l i de selemb!'O de 18l'O.
Bar-bosa Lima.- Cnelil~ Ci>~l? '<t , 

O Sr. Pre(llid<~nte-Nào havendo 
nad:1 rnais a trat:u•, <Je~i.~no par·a :tmanbií, a 
~eguinte ordem do dia : 

i" parto até 2 horas ou antes : 
Votaçfu> do projecto n. 2:1 A. ria 1899, de

clarando que n<lS rapitaes dos Estad.(Js, onde 
não e;;tiver creado o !Dg:>~ r privativo ole audi
ior de guer1·a, accumuhwil. ns funccões desse 
cnr:ro o j ui z seccional , com a g!".uluação de 
capitão , vencendo o soldo des:;~ posto (2• 
di;;cussão) ; 

Conti nu;tcão rh 2• discussão do projecto 
n . 100 A , de JR99, re~labelecendo a Alfandega. 
de Porto Ale:!re, no Est-lrlo do Rio Grande do 
Snl, suppr im itla pot· decreto n. 2.97! , de 31 
..te dczet!Jbro rle l8\J7, e autoriza. o Poder Ex
ccu ti v o a abrir. par,; esse fim, os necessaríos 
Cl>e<litos ; 

3• db.cusWI:J do proJecto c, 1-10, de 1809, 
•lcclaru.urto extensivas aos primei ros offlcíaes 
da arma< ta l'etorrnattoi compulsor iamente, a 
contat• de 31 de outubro d e 1894, as vanta
gens Jo art . &do decreto n . 193 A, de, 30 de 
janeiro de 1890 ; 

3• discussão do projecto n . 117, de 1899, 
a.utoriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o crelito extmorJ.inar ío 
rle 3:350$ para pagar ao e&Ilitão reformado 
do exercito Carlos Augusto l"erreit'<l. da .As· 
su mpt;ão a dial'ia que lhe competia de I de 
julho de 1894 a 3D t~e abril de 1896, como in
spcctor de I• classe da Repartição Geral nos 
TclegN.phos na com missão encarr~gad<\ ela 
constt·ucção das li nhas de Cnyabà a Corumbá; 

Discussão unica. do projecio 11. 143 A. de 
189!1, com o parecer ~oure emendasolferecidas 
na 2" tliscussão d o ptojecto n . 143, de:::te 
a.nno, q ue autoriza o Po•Jer Executivo a. a.brit· 
no Mioisterio da. Fazenda. o credito de 
2.974:428$ 112 para. pagamento de cr~dorcs por 
exercicios findos, de accordo com o § 2' do 
art. 31, da lei n . 490, de 16 de dezembro de 
1898 ; 

Sala das ~essões, 11 d e setembro de 1899.
N ito P eçanha , 

2' tliscussão do projecto n. Hll, de l !lW, 
autorizando o Go-verno a abrir ao :-.Iinis t.llrio 
com~etente credito ate \l72<a; :pa.ra J)agameut o 
de serviço feito, ·no disiricto te1egraphico de 
Goyaz, por JoRquim Ferreir <\ Coelho, com 
parecer es das Commissües de Fazend_~ e In
dust!·!a e de Orcamento ; 

Accrescente.se onde con vier: 2' discussão do projecto n . . ! 50, de !889, 
autor1zando o Pode1· Execut1vo a abn r ao 

Art. Na vigcncia d(lsta lei serão prefe· Miaísterio ela . Justiça e Nt'gocios Interiores o 
l'idos p:tra o preenchimento .do.;; e<1rgos del crerlito de 5: 150?, supp lemontaril. \'el'l,a n. 9 
conferentes das .AJl;mctegas da União, os em· do art . i• da lei u. 560 .Je 31 de dezemliro 
pregados de Fazenda llabilitados de accordo de 1898 ; ' 

C:unara v. Y ;s 
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2' discussão do projecto n. 152, de 1899, ]Diogo Fortuna, Apparicio :1\Iariense, Pinto 
autorizando o Poder ExecutivG a abrir ao da Roclta. e Vesp., siano dtl Allmrp1·~rqne .. 
Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o __ 
credito rle lOCl:OO ... $, supplementa1· iJ. verba Abre-se a ses,ao • 
n. 14-Ditigencias políciae~-do at·t. 2• d:L Deixam de comparecer, com causa partici· 
lei n. 5GO, de 31 de dezembro de 1898 ; pad~, os St·;;. :Sil Vf1> Mariz, Carlos Mm·cellino, 

3" discu~süo elo p1•ojecto n, 137, de ISflO, Pedro Chermont, Thcotonio rln llt·ito, M:ttta 
autorizando o Pod.·.r Executivo a conceder ao 

1

8o.ccltll.', Rodrigues F<.lrna.níies, Elias Mllr
patrão·mór do Arsenal de :.r:w~nlla da. Capital tins, Marinho de An~l t-ad~! .Jo~é Per~gr[no, 
Fe,leral. Raymundn Nonato üe Carvalhc os Tn.'l'ares de Lyt•a, Joao \·tena, Pere1ra de 
vencimentos inhcrcntcs ao posto del •'tenont.e Lyl.'a, B:J.:·bosa Lima, Martins Junior, Rocha 
da armadn, comgril.liuaçã.o deca.pitão-teucnte; Ca;.,-a.\C'ante, Araujo Góss, Olympio Cn,mpos, 

2" discussão 1fo projecto n, 104, de JS9D, Ja~·m~ Vill~s Buas, Seabra.; Francisco Sodré, 
a.utoTizanrlo a Frauci•co Canella o rlireito ,\e Amplnlop1uo, Jeronymo '\lontci ro, Torqnato 
construire explor<J. l' uma é,gtrad:t de l'el'J'o d,; Moreira, Xavier da Silveira, Belbario lle 
bitola de um rnGtro, liganuo o; porto;; dv Rio Souza, l'ereira dos Santus, Erico CoBllw, Er
Janeirv e Sa ntos e p<o1'<oo1'renào "· t·e~ião cos- nesto Bl'azílio, Jnlio Santo~. Crnnpolina, Al
teira, com os favores que estabelece. mciüa Gomes, Jaeob dal'aixio, !Ienl'ique Vaz, 

Octaviano ue Brit,>, AlvllfO Botelho, Teiles ;le 
Menez ~s, Thcotonio de ~f;;.galhãe>, Malta Ma
chado, Noguei1·a Junior, Lama.rtino, Moreira 
da Silva, Luiz Flacqner, Alvares Rubiíio, 
Dino Bueno, Gustno GoJoy, Adolpbo Gordo, 
Cesario de Freit;;s, Lucns de Barros, Artbur 
Diederichsen, Roilolpho Miran,la, Leopoldo 
Jardim, Carncciolo, .Mello Rego, Xavier do 
Valle, Plinio Casado, Aureliano Barbosa, Py 

2' parte is 2 horas ou antes : 

Continuaç<'to 2"discus.;ilo tlo projccto n. 110, 
de 18\JO, orçando a Receita Get•al uo. Republica 
para e oxet•oicio ue JUOO, cem o parece e sobro 
as emendas o!Lrecicbs em 2 ' discussflo. 

Levanta-se a scssao ils ,1 horas o 45 mi
nutos dn tarde. 

92a SESSÃO EM: 12 DE SETE::.LBRO m: !899 

Presidencia dos S,.s, Vaz de Mello (Presdente), 
U1·bauv Santos (1• Vic,-Pn:sident~) e Carlos 
de 1'-lo"V.tes (1° Secretario) 

Ao meio-dia, procede-se it chamadt~., a qual 
respondem os Srs. Vaz do Mello, Urbano 
Santos, Julio de Mello, Carlos de :-.ovaes, 
Heredia de Sá, Angelo Neto, Eugenio Touri
nho, Augusto Montenegro, Luiz Domin g-ues, 
Guedelha Mourão,. Cunha Martins, Ma.rcos de 
Araujo. Pedro Borges. Fre-larico Borges, 
Fl'a.ucisco Gurgel, Appolonio Zena.ydes, Er
mírio Coutinho, Teixeira de Sa, Herculano 
Bandeira, Arroxella.s Ga.l vão, Manoel Cae
tano, Vergne de Abreu, Joao Dantas Filho, 
Adalbel'to Guimarães, Dionysio Cel'queil'a, 
Timotheo da. Cost:-t, Augu~to de Vasconcellos, 
Raul Barroso, Sá Freire, Deocleciano de Sou. 
za, Calogeras. João Vliz, Carvaihc Mourão, 
Monteiro ele Bar!'os, ll'lefonso Alvim, Fran
cisco Veiga, Leonel Filho, Ferreira Pires, 
Manoel Fuigencío, Eduardo Pimentel, Olega
rio Maciel, Rodo!p;lo Paixão, ÜQS!<t Junior, 
Elias Fausto, Edmunrlo ;h Fonseca, AHredo 
Ellis, Cincinato nrag<'• Hermene;:ildo ele Mo
raes, Alves <le Ca.sifo, Luiz Adoipho, Alencar 
Guimarães, Lauro Müller, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Guillou, Marça.r E:;cobar, 

Crespo, Cassia.no do Nascimento e Azevedo 
Sodré. 

E sem causa, os St·s. Silverío Nery, Edu~ 
ardo de Berrêdo, Ili!efonso Lima, Trindade, 
Moreira Alves, João de Siqueira, Pedro Per· 
nambuco, Felishello Freire, Rodrigues Doria, 
Aristides de Queiroz, Leovigildo Filgneiras, 
Eduardo Ramos, Oscar Godoy, Leonel Lo· 
reti, Arthur Torres, Galeão Carvalhnl, Oli· 
veira Beaga, Brazílio da Luz e Campos Car· 
tier. 

E' lida e posta em discussão n, act:t. 

O Sr. Calogera.s (pela o1·dem)
SI'. Presidente, tendo chegado, hontem, tarde, 
não pooe ·ouvir a decisão de V. EK. sobre 
as emendas ao art. 7'' do Orçamento d:1 
Viação. 

Tendo lido no Diario do Congresso a opi· 
nião por V. Ex. manifestada. e acatando, 
como me cumpre, e gostosll.mêmte o faço, a 
decisão de V. Ex., entrei em tluvida quanto 
ao ctesp>lCho por V. Ex. proferido e vi que a 
fundanwntação por V. Ex. feita baseava-se 
na disposição de um Mtigo ::-egimental, rela
t i varnente a vencimentos Je ·empregados, a 
creações c a suppressiio de lagares. 

li. h i inspirou-se V. Ex, para praticar o 
acto que praticou, em relo,ç.ã,o as diversas 
emend,;s, vis:1ndo o mesmo fim. 

Ol'a, o art. 7·•, sobre o qu,d V. Ex. se ]JrO· 
nunr.iou, alem dessa dispooição, contem outra 
d~ caracter diverso, que diz respeito ás auto· 
rizações, .em relação ás quaes V. Ex., para 
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casos anologos, tem proferido despacho favo· 
ravel. 

Nessas condições, pareceu-me que V. Ex., 
ao enunciar o seu jni7-0 sobre o art. i 0 , se 
:referia ás disposições, incriminadas ele infrín· 
gentes M regimento da Casa, ll'> tocante ao 
augmento ou diminuição ds vencimentos, i 
creação ou supj.>r<:ssão de lagares. 

Sendo as,;hn, <1 parte rcsta.nt<i ainda tlca.ria. 
para ser sujeita á discussão da Camara. 

Como, porém, sobre este ponto desejari:t 
ouvir a opinião de V. Ex., aguardo o :pro-
nunciamentó da Mesa. • · 

O Sr. Presidente-A ~1esa decla· 
rou que deixavu. de acceitar as emenda.&, q ue 
inl3idiam no art. i• e seus para.g-raphos, por 
serem in fringeilte.o •la <lisposiçã.o do art. 133 
do Regimento, qne veda rrue se pos:;o~ inclu ir 
nas leis annuas a creaç;"io ou a suppressão Je 
lagares. augmento ou d iminuição oe venci
menws. 

E' claro que toda e qualquer outm disp. 
siçã.o qne const e d<l art. ;o;·• e seus parn· 
graphos e que não incidam naquella. dispo. 
sição regimental, a Mes;\ não tinha compo
tencia. para recusal·a. 

Assim fica satisreita a pergunta. do nobre 
Deputado. 

Em seguida , é approvade. a. a.cta dt\ sessão 
antecedente . 

O Sr. P•·esideu-te-Acha-se sobre 
a mesa, para. ser submcitido a apoiamento, 
em vista. de n ilo se ter feito o u sessão de 
hontem, por se t~r esgot:tdo a hora da pri
muira parte da ordem do dia, o seguinte re
querimento otrereci<io pelo Sr. Yerg ne de 
Abreu, na sessão <le hontem, c11jo theor é o 
seguinte : 

«PVJqueiro que, ~em prejuizo dt\ 2' discussão 
do. projccto n . 150 A, tle 1899, que manda 
l'estabelecer a. Alfànc1ega de Porto A le~<re, se 
sclicitem do Governo, por intermedio do Mi
nisterio da Fazenrla, informações precisas 
sobre a conveniencia e oppol·tunidade da me
dida proposta..» 

Em seguida, é li·lo, apoiado e entra con
ju nct3.men te em 'li~cuss;\o com o projecto 
n. 160 A, de 1399, o refet·ido requerimento 
do Sr. Vo1•gne de A llreu, o!T~rccido n11. sessito 
ele hontcm. 

O S••. PJ.•cJ!Jitlcnto-A este mesmo 
projccto M otrercciJn.pelo Sr. Coelho Ciutta., 
a segninte emenda, e11jo th<Zor o seguinte : 

« Accresccnte-se onJe convier: Art . No 
provimento dos cargos de conferentes da.s 
Alr:J.n•leg~s. te!'ãO preferencia oa empregados 
da Fazenda habilitados nos termos do art. 42, 
§ 1•, da Ccnsolidnçri~ d tS úis elas Alfo.n• 
de.'fa$,7> 

Em segui·la 6 lida, apoiada. e entra. cou· 
juuctamente em discussão com o projecto 
n. 106 A, de !899 a referida. emenda. 

O Sr • . Presidente-Communico á 
Cama.ra. que se acha. sobre a mesa. o projccto 
de orc:~mento do Ministerio das Relações Ex
teriores, para sobre elle serem offerecidas as 
emenda.s, que os nobres Deputa~os tenham o sr. Presidente-Tem a. palavra 
de _:1.presentar , corr~ncto parn :sso o prazo 0 Sr. Pinto da Rocha. 
reg1menta.1, desde hoJe. 

Outrosim, tend_g terminado hontem o p_razo 0 Sr. Pinto da Rocha-Sr. Pre· 
para apresentnçao ~as emen_das ao f~OJecto sídente, confesso a v. Ex. e á. camara que 
n: 144 (Orçamento da Fazen~a), a· i~:e_a. vae nã.o esperava ior de volt3.r á tr ibuna em cum
examinar a.s emendas apre:sentadas,, para, pr!mento da obrigação que me incumbe de 
depols desse e:x:ame, remlltter tudo a Com· defender, quanto couber· em minhas forças, 0 
missão , respechva. declarando opportuna· projecto que, em nome da representação rio
~ente a. camara qua~ a~ e~endas q~.e d~v~m I gra.ndense, tive a honra de apresentar a ei!ta 
ser _acce1tas, e que nao 1nfrmgcm d1.posrçoes casa, para restabelecimento da Alfa.ndega de 
rcguuentaes. . Porto-Alegre, e lttincta por decreto de 31 de 

Não havendo numero para se procerler as dezembro de 1897. . 
votações das materia.s, passa-se a mnterio. Nã.o o esperava, Sr. Presidente, porque 
em discus>ão. suppunha qúe no espírito dos meus iliustres 

colleg·as estivesse formada a convicção de 
que, sí nôs rio- grandenses, n. quem de mnis 
perto interesS<\ o asmmpto, não nos sentis· 

PRlMEIRA PARTE DA ORDEM DO - DIA 

E' annunciada a continuação da 2·' di;:cus- semcs convencidos da necessidade, da oppor
são do projecto u. 100 A, de 1899, re,;ta.be1e· tunidade dessa. medid!l, não a traríamos M 
cendo a Alfandega de Porto Alegre, no F..stado conhecimento do Poder Le~i~lativo. 
do R1o Grande do Sul, supprimida. por de- Quando l1ontem o iUustre representante~ 
ereto n. 2.87 1, de 31 deze1übro de de 1897, e da 13ah in., m·eu distincto amigo · Sr. Verg r1e 
autol'ÍZ\\ o Pode1• Executivo a abrir, pam 1 de Abreu , cuj& ausencia, neste instante, eu 
e>se fim, o~ necessarios credites . . lamento, se levantou para contrar iar o pre· 
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jecto em discussão, a p1•etexto de justificar j coaduna com os meus sentimentos, nem com 
um requerirn~nto de informações, calculei. a. relevancia do projecto. 
que S. Ex. virs.,e cun,•encer a carnnra tia sem Si eu, em nome dos meus coll,!gas, me 
razão dos argumentos por mim apr~sen- atrevi a enfrentar a oppo>icão que na s<Ssão 
toda> a eata Casa por occasião r1c justrftc:rt· o passada se er·gueu nesta C;tsa. ao re~tabcleci· 
projecto, d;t inconveniencia do restabeleci· mento da Alfaurlega de Porto-Alegre não o 
1nento do posto ntluu.neiro da Capital no meu fiz ~em criterio; uem dei neste sentido um 
}~tado, demonstl':tndo tambem à evidencia o passo que não fo~se escmlado nos interesse~ 
acerto da resolução que em má llora levou o do Thescuro, na opinião de funccionarios pu
Governo passado á suppreEsito daquella casa blicns dos mais di::itinctos e insuspeitos e na 
fiscal. opinião do Governo de minha Patria. 

Enganri·rr:9 profundamente e fiquei sur· Si o tronxe á consideração da Carnara, fil·o 
prel!endido quando vi que os a.rgurnent<~s acobertar\o pelo prestigio do proprio Governo 
com que S. l~x. pretendia justifkar o seu e 110 interesse tle evita!' que augmentem os 
requerimento dn int'ormaçõe~ e1·am a repro- prejuízos do Thesouro, immensamente lesarlo 
ducção dos mesmos que sob outra fórma ba· pela extíncção da Alfandega de Porta-Alegre. 
viam apparccido o a,1no pas>ado e que eu Por isso, extranhtlndo que o nobre Depu
havia já, sugundo creio, relutado cabalmante. tado pela Bahla se levantasse para contrariar 

Quer isto dizer, Sr. Presidente, que não o prajecto, funda.nrlo·se em a.rgumeutos e al
tivo a hont•:< de >er ouvido por S. Ex. e garismosjá antel'iorrnente combatidos e re
que a.~ mlnlras ccnsi,!eraçéles \)Ublicarlas P.o 1 fntados. sou obrigado naturalmente a soe· 
Diario Jo Conm·csso e reproduzirias nos Amta es I correr-m'~ rle novo da nrgumentação a~ que 
não merecer,,m a attençãn rl o men nolJJ'e I usei o anno pass<rdo, reportando-me ao dis-
amígo, sequer em uma rapilhL leitura. CUL'iO que entilo pronuuciei, 

Tenho de os reprodu~il', portanto, mas Sinto muito que o resumo do discurso do 
fal-o-hei c0m parcimoni,~ para não ft~.tigar o nobre Deputado, feito pelo Dia1'iodo Congresso 
espirito da C:unara. rte hoje não Mja. tão cmupleto como fõra para 

s. Ex. funuou o seu requerimento em desejur, afim de eu poder acompanhar 03 S('IUS 
duvidos que lhe ''ssaltaram tl espírito sobre t~rg-umentos, respondendo a um pol' um, com 
a conveniencht e opportuuida,le 1lo restalJe- intuito de rEofutul-os cabalmente. 
lecimento dfvtuella. repartição aduaneira, ex- \'ou soccorrer-me, porém, da minha me
actamente no momento ~m que o Guverno ó mo ria. petlintlo aos illustres amigos de S. Ex. 
levado a. fazer grandes economias na.s de>pe- e i<quelles qno o ncompauham no 8eu modo 
zas publ]cas, pbra altender aos gt·avcs com· de pensar, a fineztt de me interromperem 
promíssos que assoberbam o paiz. ~empre que cu não fàr ft€1 na interpretação 

Não ha. razão ubsolutamcnte para que o dos pens>l.mentos de S. Ex. 
nobre Deputado ~e mostre tão a pprebensi v o Desejo que tique bem ui tida. no espírito dos 
pelo futuro do paiz, simplesmente parque a meus digno5 ad versarios que ha de minha 
bancada. rio·grandense solicita. o rest!lbeleci- parte a. maior lealdade na discusEão deste as· 
menta ria. Altandega de Pm•tc-Alegre. sumpto, porque, digo-o com ft•anqueza e com 

As informaçó•s que S. Ex. reqtwr são d<i orgulbo, apossei· me delle com verdadeiro 
todo o ponta desuecessari<~s, porq_umto in- euthusiasmo e carinlro tanto maior quanto 
formações officiaes foram :)quellas quo eu niio tive duvida nem hesitações em oppôr-me 
prestei quando tive a honr;c de j nstil!c:l.r o aos desejos da minh;\ terra natal, 11este caso 
projecto que, em nome dos meus collegas, em opposição aos interesses geraes que re
a.prescntei i: Camltra; infomJ:~çõe~ n[ficiaes presento, 
!oram nquellas que o íl! ustn1 r<elaf.111' ,!a lei Filho da cidade do Rio Grande, omle se 
de receita, e relator tam beru deste projecto, ac:ham ct·n~ontrados os serviços aduanelros,si 
ap·esentou no seu lucido e fundamentado pa- eu tivc;sc.em vista unic·1mente o nativismo 
recer, info;·rnações otiiciaes são, emtim todas acanhado e estreito, me teria co1locado junto 
aquella.s que venho neste momento trazer á daqueHes que se batem contra o restabeleci· 
Camara., que !oram colllidas clía a db, nas mento da Alfan'!ega da Capital do Estado, 
respectivas publicações da repartição cornpe· mas gui~nd.o-me tão sómente pela justiça. da 
tente da cidade do Rio Granlle e por inter- causa. pelos interesses geraes do Rio Grande 
medio do D iario Offi.cial, bem como do The· do Sul e pelo interesse d,; Thesouro Federal, 
souro. deixei rle parte os desejos e os reclamos e 

Nem eu serhl capa1,, ! H? lo respeito q~1e devo <\S aspirações do m''U berço natal e não tre· 
não só a mim mesmo, como {t Camara, de vir pidei em unir a minha opinião, filh<\ do es· 
justificar um pr0jecto de ranta relev:tncb tudo, a minha voz, a miuh:t convkç&o e o 
apoiando-me em algarismr·s phanta.sticos, que meu est'orço para. victoria da causa da justíç<L 
não correspondessom á. verdade, ou em in- e d" verdaue que é a do restabelecimeota <ht 
!orma.ções graciosas ; essa levianrl a de uão se 1 Alfandega. de Porto-Alegre. (Muito bem,) 
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Nií.o ma movem nesta questão quaesqner 
sentimentos de natm·eza politíca, pol'q ue, Sr. 
Prt>sirlentB, si alguem cogitou algum dLt em 
modifica.l' a poli lica. victoriosa no Rio Gr·ande 
do Sul com o acto da extincção da All'andega 
de Porto-Alegre, enganou-se pot· completo, 
pois que e~se proc:õrhmento em nada. in flniu, 
r~sultado algum produzi_u qne o pudes~e jus· 
trficar; as cousas contmuaram do mesmo 
modCJ e o acto do GovePno passndo não nos 
alheiou as sympathias rle que fruimos, Item 
attenuou o ardot• n o civismo do gl'ancle nar-
tido que nos elegeu. (.4pniados.) · 

Dadas estas explicações, eu entro na ana
lys:: do discurso proferido pelo me:u honrarLJ 
amigo, Deputado pela Bahia, afim de apl'eciv.r 
um por um, todos. os seus argumentos.· 

Começou S. Ex. com pulsando o rei,., torio 
de 1898 e soccorrendo-se dos algarismos neHa 
exarados. 

Não resiste essa argumentação ao mais li
geiro sopN de ct'i tíc·L; bastará !embra-1· que o 
relataria da Fazenda de 1H98 encer-rn. os da
dos do anuo de 1897, em fJUe aiarla. func
ciona.va a Air .. nrleg<t. de Porto Ale:.fre, com 
umt1. renda liquida par<J. o Tlw~ouro da. União, 
no valor de9.489:33880C'O. 

;\ maior concessão que se póde fazer em 
favor deste argumento de S. Ex., é admittir 
que o rela.torio d~ 1898 conttmha os dados re
ferentes aos quatro primeiros mezes do exer
cício, mas aindn, nessa bypothese, tal argu· 
menta é tambem improcedente, pois que exa
ctamente nesses quatro mezes ainda funcció· 
nava a referida Alfannega, que só deixou de 
existir em 1 de maio de 1898, passando então 
para a do Rio Grande, todo o serviço de despa
chos de Porto Alegre e :le Pelotas. 

Para que as considerações rle S. Ex. tive-;,· 
sem o valor que lhesquiz a.ttribuir, seria ne
cessario que S. Ex. manejasse os algarismos 
de 1898, em documentos deste an~o. Esses 
porem, não foram ainda distribuídos. Fica., 
portanto, sem effeito algum, nesta parte, a 
argumentação de S, Ex. 

0 SR. POS~IDOl'\10 CUNHA.-E OS dados de 1898 
são todos fa.voraveis ao lH'ojecto. 

E~s \S dados são complet0s e dignos do maior 
elogio os 1'unccionari.os rJUecor.tribuira.m para 
e~se l'esultado. Vem :t :proposito, Sr. Pre;;i
t.leute, bnlmn• neste instante, o pl'ejuizo irre· 
p;n'avel que soi!reu o ser•viço publico no (le· 
partamonto da Fazen(la. com a. morte c.lo 
Sr. Henrique Burity, homado e distincto 
funcciona.rio que alliava a uma. !'ara. e com
prOVêlda competencia em e~tudos de esta.tistic~J 
um entranhado amor á Republica. e ao trab:lr 
lho. 

E' insusp·;ita a minha, p·llavra, p(1rque não 
tive o peazer de conhecer pessoalmente o mo
rlesto trahalllador a cuja mamaria eu presto 
a minha homenagem rle sentimento. (Apoi ·t
dos .) 

Passemos ao sogundo argumento do nobre 
Deputado pela Bahia. 

S. Ex:. bn.seou-se na opinião pessoal f10 meu 
dist.inct.o ami;ro e digno funccionario federal, 
o Sr. João Ri beit'l) Gtrn~iro Monteiro, dele
gado especial na fronteira do l~io Grande 
para dir•igi r o serviço da repressão do contra
bamlo, hoje :\. cargo do Est:Ldo pelo recente 
con venio aduaneiro que tã.o b~neficos resul· 
tt~.dos eslã. pro1iuzindo. 

Si à competencia Ú•) illmtre funccionario, 
q uc nenhum de nó~ desmeutiu, póde S. Ex. 
ligae inteiro cr~dito, á í ntelligencia que eu 
reco:1heço no digno servidor da fazenda, ligo 
trrmbem a maior consideração. 

Mas, o facto de ser o Sr. Carneiro Monteiro 
encarregado de uma missão especial na 
rronteim, como<. que se refereá.repressfio do 
contrabando naquella zon:L, á epoca em que o 
relatorio de 1898 foi publicado, invalidao ar
gumento do nobt•e Deputarlo pela Bahia., para. 
o projecto em questão. 

E neste casoS. Ex. deveria ter consultado 
de preferencía a opinião de outro funcciona~ 
rio redern.l que tem jurisdicção em todo o 
Estado, o delegado fiscal no Rio Grande do 
Sul, que e:x:et·ceu tr.mbam o cargo de inspector 
da Alfa.ndega extincta e ao qual cabem todas 
as responsabilidades de fiscalização aduaneira 
e das rendas fedélraes naqnella região do 
Sul. 

E si S. Ex:. tivesse procurado conhecer as 
O SR. PINTO DA. ROCHA.-Exactamente. E eu inform&~ões do dístincto e insuspeitissimo · 

que me interessei e me interesso po!' esta funccionario a que alludo, que nã.o é rio
questão, não esperei a publicidaJe desses grandense, que não tem lig-ações políticas, si 
dados. s. Ex. tivesse procura(lo saber o que pensa o 

Tive o cuidado de colher, mez poe mez, dia antigo admi.nistmdor da Alfandega. de Porto 
a dia, as informaçiJes officiacs. Não contenta Alegt'G sobre o s~u restabelecimento, não ar
com isto, consf)guí de funccioua.rios compe· gumentarh\ como argumentou e te1'ia de certo 
tentes e zelosos, in,Jicações escoimadas de du- prestado o apoio da. sua palavra respeitada. ao 
vi~as, at~ que vi publicados os algari.smos re- projecto em discussão, para amparar a pre• 
ferentes ao 1" semestre deste exerciclo, facto tensão rio-grandense em ~:WOl' de ~m posto 
este que demonstra irrefatavelmente o cui- ~fiscal que foi desde tempo tmmemor1aes uma 
dado e a actividarle que presidem aos serviços fonte de renda. para o "fhesouro Nacional, quo 
do Thesouro Federal. . ~1.m~a. deu o mais insignificante defiait. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 14:28- Página 5 de 36 

ANNA.E!! DA CAMARA 

Essas informações s1o absolutamente Mas, Sr. Presidente, o nobro Doputndo não 
oppostn.s á opinião individuo.! do Sr . Carneiro tem rar.:i.o. 
Monteiro. Entre n. oxtiucção rle um Arsenn.l de Guerra, 

Eft'ectiv:1mente o Sr. Dr. Vossio Brígido, fonb ue rle~pezas, c o restabelecimento de 
dístincto cearense, que exerce nv Theaouro uma Alfand,·g:l, fo:1te de receita, lu1. um 
Federal um ca1•go de confiança que muito o abysmo profundo que só se porlerá. encher iL 
rooommenda, funceion:Hio competente c de I cu:sta. de sacrificios enormes, de prejuízos in· 
cuja. serieda1c não posso duvidar, informando ro.!culaveis para os cofres da União, para o 
o Sr. Ministro U.a fazenda. sobre a oxtincção progres~o de um Estarlo c para os interesses 
da Alfanrlega de Porto Ale.~re, declarou q•to do c;lffiffi&l'Cío e da industria. que são os·in
essa mel!id:~. acearretou incontestaveís pre· teresses •la.Ropublica. (Apoi·tdos). 
juizos " 0 Thesouro, _trouxe. diminui~ão .uota· 0 SR. VERGNE n~~: Asn.&u _Não elevei is;:o 
vel na.s r~nda.s '[lll.bhc~s. altlm •I e. preJurhcar o a a.ltur:~. de um argumento foi uma. simples 
commercto em seu n(l.tural9 r:.lpi•lo desenvol· ob·erYa.çiio ' 
vlmcnto, patentan.ndo a necessido.do do seu ~ · 
rcsta1)elecimento,comounico meio de obviar a O Srt. PI~To llA H.ocnA - Pois so V. Ex. 
toJos ElSS<.lS inconvenientes. não ell:lVOU esse factO á. altura de lliD ari;U• 

Passemos a exa.minar o tei·caii'O argumento mento, eu ba.i::to a minha t·efutaçiio á calhe· 
com que o honrado D,!ptit:tdo peh Bahia fun- gloria do simp!es resposta. 
daCJentou o seu requerimento. (Toma Zog<~r 0 SJc V&:RGNE DE Ann.Et: dá. outt·o apal'te. 
nu b meada bahiana o S;·, Deputo.r.W Vcranc ele 
At>reu.) 

Esse argumento, Sr. Presidente, fun· 
da·SB ••. (<lí riyimlo-sc no 8r. Vergne de Aln·cu.} 
Refiro-me aoa arguméntos de V. Ex, qnando 
na. sessikl de hontem justificava, o requeri .. 
mento de infor·mações qrte por intermedio da 
Mesa. da C&mara pretende dirigir ao Sr. Pre
sidente da Repuhlíca. 

Comquanto esse requerimento encerre ma
teria. que se deveria ter ventilado em prí· 
meirn. discussão, porque pelo nos;;o regimento 
a. conveniencia e a. opportanidade fa.zero 
objecto d& primeira phase do debaoo, servindo 
a segunda. para apresentação de emenrlas, 
ainda assim eu tenho o prazer de o nn,llysar, 
pedindo licença para. repetir u. V. Ex. o que 
em sua a.usencia deularei . 

. Não podenào guiar· me pelo resumo do 
d1scurso de V . Ex .. hoje public:~.do no Diario 
do CongYesso, por ser ellc deficiente e incom
pleto, soccorro-me da. minha empobrecida me· 
moria, pedindo a V. Ex. que, sempre que 
houver infidelidade na reproducçã.o desses 
argumentos, se digne interromper-me, corrí
giudo a. falta. Presto assim uma homenagem 
á verdade e deixo bem claramente expressa 
a lealdade com que discuto. 

Como terceiro argumento, deélarou o 
. honrado Deputado pela Bahia, que não podia 
comprehender o restabelecimento da Al
fa.ndega de Porto Alegre quando o Governo 

· prega _por toda a pa.rte a. política das 
economias t! outl'ance, quando em outros Esta· 
dos da Republica supprime repartições impor
tantes, como os a.r.enaes de · guerra da Bahia 
e de Pernambuco, diliando em orphanda.de 
fa~lias -inteiras, cujos chefes foram assim 
lançados à. rua sem consideração alguma. 
pelos· seus aunos de serviço, pelos trabalhos 
prestados e pela situação cruel em que iam 
fi~ daquel1e momento em deante •. 

O SR. PrNrn D.t Roeu A. - V. Ex. agora 
foi injnsto, attribuindo-me intenções que não 
tenho. 

Jit pedi a v. Ex. que me corrigisse o 
pens:tmeuto sempre que a minha. memoria. 
me fosse infiel os. reprorluccã.o dos seus ar
gumentos; não póde haver do minha pa.rte 
maior lealdade na rliscussão. 

Entretanto, tambem o Dia1·io oo Co~<gresso 
o considerou, como eu, um argumento. V. Ex. 
pois, me faz uma injustiça suppondo que 
tenho má. fé arvorando em argumentos as 
suas simptes observações. Nã.o me ll<idc 
V. Ex. convidar para aguardar a pub!iC<'\çã.o 
do seu luminoso discurso na integra, por
quanto o projecto está. agora em discussã.o o 
devo detendd·o dos ataques do nobre Dopu
tado. 

Si V. Ex. não argumentou com a. sup
pressii.o elos al"Senaes, retiro ·a da discussão o 
passarei á outra. ordem de considerações, fa
zendo inteira juQtiça aos seus talentos, que 
sou o primeiro a reconhecer e a. proclamar. 

Mas, Sr. Presidente, si o restatielecimento 
dos arsenaes não é um argumento, o da 
Alf<1ridega de Porto Alegre ti uma necessidade, 
porque a suppressão, longe de produzir 
economias, como se diz que suppunh:t o G~· 
verno passado, redundou, não em beneficios 
para o commercio, não em amparo ás indus· 
trias, não em elemento de progresso para o 
lr.stado, roas sim em prejulzos da toda a 
ordem para qualquer dessas entidades e ainda 
em damnos irrepa.raveis para o Thesouro Na-
cional. (.4poiado3 geracs) . . 

Não comprehendo uma política. adm.inistt•a· 
tiva. financeira que se possa. ma.nter compre· 
juiz~ dos Estados, do commercio e do proprio 
Thesouro. (Apoiados) . 

E que estes prejuizos a. que me tenho re
ferido ~ão verdadeiros, assevero e demon-
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lltri\I'Ai no~ nnbJ'I'.S DC?>pnta.ilos qne m" bom·nm 
com 11. !ltHl a.ttenção. 

O lerr~ciro ar~urncnto do nobrll Dcput~do 
pela Ba.hia, viskt como o out1•o ~obr~ arsena.es 
foi re~udiado por S. Ex., ba~eou·Sfl na sup· 
pres.<ão da~ Alfa.ndcgas de S. l''lUio e de Juiz 
rle Fóra., para :1ttender ás economias que era 
urgente fazer em todo:' o~ serviço,; publtcos, 
e caso se faça o re:;ta.beleoirnento da rle Purto 
Alegre deverão ser tambetn r~stu.belecidM as 
Ollli'aS du:~s. creando·se, ainda mais, uma 
Alfandega em C;tra.vella~, 

Respon,Jerei, Sr. Pregidente, a essa ponde· 
ração do nobriJ !Jepntado,dívidíndo-a nas qua· 
tro parte:- que n. compoem: 

1", a· medida da Alra.ndog;l de Porto Alegre 
uil.o foi uma medi<! a economica ; · 

2', a Sllppre.,são das Alfuudeg·a~ dl.l S." Paulo 
" rlc .Tní1. de F rira. não póde sm• eq nipat·arla U. 
extinc•;ão da dt\ PortrJ Alegt•e; 

B", si ê necessario o restabelecimento de.,saa 
•luas Allandegaa, faça-se, desda qae ll União 
tenha com i~so vn.ntagons; 

4", ~í o t!Stabal~címento di1 urna Alfandegs. 
em Caraviiilas o uma neccssida.t.lc :para o 
desenvolvimento commcrcinl da.quclh. zona. o 
para. a fisco ti~deral, seja e !la crea!la. 

Começarei pela ultima pa,rte. Demonstr<trl!l 
pelo nobre Deputa.ào a. necessidade e & convc· 
niencia. de Al fandBga em Cara vellas, para 
a tteo.der aos interesses geraes da. Republlc:;,, 
do Estado que S. Ex. representa e do impor· 
tante commercio dessj localidade, d&r·lho·hei 
o meu voto e creio tambem poder fazer a 
mesma affirmação em nome da bancada a 
que pr-rtenço. 

MM, allegar a ausencia de uma repar
tição aduaneira ou ~ uecessid:ule da. ~ua 
creacão para. impogmn• o restabelecimento da 
Alfandega. de Porto Alegre, nã.o é argum!lnto 
quere mantenha, quando de mais a. mais, ess~ 
Alfa:ndega jà foi objeeto de estudo do Poder 
Legislativo que não lhe negou àpü;o: 
. O mesmo direi em relação às Alfa.ndegas 

de S. Paulo e de Juiz de Fóra; deixando re
spondidas as d.ua.s uttimas pa.rt~s do argumento 
do nobre De.putado,passemos à segunda parte. 

Vejamos si ~s Alfandegas de S. Paulo e Juiz 
de Fóra foram supprimidas nas mesmas con
dições em que o tbi a de Porto Alegre. Aí
firmo que não. 

As Alfandega.s de S. Paulo e de Juiz de 
Fórs. sã.o creaçOes de data recente, ao passo 
que a. de Porto Alegre existia desde remota 
época, podendo·se m~smo afiirmar que ó 
contem:poranea da fundação da cidade. 

A de Juiz de Fóra nunca. chegou a ser 
uma. realidade, :pois não foi inst<tllada ; a de 
s. Paulo, que funooionou durante algum 
tempo, deu unicamente deficít; ao passo que 
a de Porto Alegre, que a.tra;ve~~ou longas e 

crueis víciasitud·,s, dtJU sempre saldo~ avul-
ta•!os para o Thesouro Nacional. . 

Aquellas du;;s Alfnadcga.s foram suppri· 
midas cotn eonsantímento e::cpresso do C(Jn
gi'esso Nacion"l e StJill o menor protestn dos 
!'apresentantes de qualquer dos Estados a 
qu' int~r·essavam, ao pa.~so que a de Porto 
Alegre foi •:x:tíncta. pelfJ Executivo, na au
sencia doCongresso,sem consentimento deste, 
unico poder competente par:~ crear ou sup· 
primir ,\lfandegas, segundo disposição ciar;,J, 
e. ínsopbisma.vel da Constituição Federal. 

UM Sn. DEPU'rADo - Quanto aos arsenaes, 
tambum não houve autOJ·isação expressa. 

0 SR. PINTO DA RoCRA- tsso não é ar
gumento que se refute, já o dí~se o collega. de 
V. Ex., o Sr. Yergne de Ab!'eu. Mas, si foram 
extincto3 sem autorisação expres~a. do Con
gl'esso Nacional, si por isso o. medida do Ex· 
ecutívo ,-, ínconstítuciona.l e nulla, como se 
da no caso •la Alrandég&, a.rruellea a r1uem in· 
torcs,:aro restab !lecimento rtos n.rRP.Ua.eg, que 
venham propol-o, por'luesi fJr demonstrado 
que a suppressão produz prejuízos para o 
Thesouro,vot8.rei pelo resta.belecímento,como 
já o d.bso. 

Mas, dizia. eu, Sr. Pre~iilento, a cxtincção 
ú:~ Alta.ndega de Porto Akgrc foi feita 11elo 
Executivo. 

Disse·se, li verdade, qU<:l com autorísação do 
Poder Legisl:.ttivo. Voltamos, portanto, à 
inconstitucionalidade da medida. Ainda mes
mo a,Joptada pelo Executivo, com autorisação 
do Congresso, essa. resolução ê nullo. de 
pleno direito, não póde pois manter-se. 
(Ap?iados,) 

Vejamos como. Para. issu tenho de fazer 
uma refereneia. ao discurso que pronunciei 
na. sessão do anno passsado, nesta Casa. 

Si o meu nobre amigo , Deputado pela 
Bahia., me ltou vesse dado a honr-a de prestar 
attenção üs palavras despretenciosas que na.
quelle momento dirigi á Cam:1ra. dos Srs. 
Deputados, em deresll. da omenda que apre· 
sentei ao orçamento ita. despe:;:a do Ministerio 
ua Fazenda., JlO!.' certo, s. Ex. hoje não se 
soccorreria do argumento que ora. refuto, 
porquanto, não por mim, mas :pela opinião 
dos com potentes que trataram da questão, 
orgulho· me de ter deixado, sem resposta, dos 
a.dvcrsarios, amplamente debatida. e trium
:phant2 a verdadeira dout!'ina constitu
cional. 

Allega.m, Sr. Presidente, aquelles que de· 
fendem a. supp1'6Ssão da Alfandega. de Porto 
Alegre, e repete-o agora o · .:lbre Deputado 
pela Bahit~. que o Poder Exe~utivQ assim pro
cedera. basea.ndo.se em umo. disposição da lei 
orça.menta.ria. de 1893, que fôra reproduzida 
em 1895, na lei da rec~ita e que 6 a pe
guinte: 
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/'(1.1'(1 r;, :.r.,· (· ···' ,,, defidt que sa te
rUir: n· u 1 ~·.~·c;·,~:c: .. , dc~·ta lei, é o f ;overn. ·> 
t~V.tfJ r'i$.c~d o: · 

A redu. oi-r as dcspe;as vot ~das p•o•et 
o~ rli~,, ,.~ •s ministe•·ills, como jt,lr;w· 
cor!'omieHte, çont podc,·es plenos 1lo.l·.: 
suppriúlit n,\ ser-ci~~o~ 'l"'~:, tt .~al.t jui;r·, 
poderem se-r dispens,Hf,.,s, despediudo o 
pessoal res]!ectivo. 

Mas. acima. desta dispo:siçiío de lei orçarnen· 
tar ia està. a d iS(lOsição constitucional que, não 
me oonsta., Sl'. PI•esidcn t.e, possa l;Or rcpu
di:vla por quem quel" que st-ja. n em st>bst.i
tuida. p<.Jr u m.a.rtigo de lei F.nnua. tanto rna.is 
quanto a tl.outrina. constitucional ú termi
nante, dando ao Poder Legi~lati vo n. cornpe· 
tencia. priva.tiva. <1e allitndegar portos, bem 
como de crear e suppr imir entrepostos. 

O SR. V~nGNE DE ADREU - Mas a autori· 
· sação foi concedida. 

O SR. Prr;-ro DA. RocHA.- Foi conccdiola, 
mns ·não expressam mte; foi concedí•ln, mas ú 
nulh; to i cone >rlido., m" s não por lia ser· U~9-da. 
porque e inconstituciomtl, feritHlD, como fere 
de treute, o regimen da scp:<r;J.çií.o e indepen· 
deu~ia dos J>Ol\ere;;, dale;;anrlo competenciao 
quo sào privativas do C<Jngres~o, qne não siio 
delega.veis . 

Rucciocinamlo dêssa fát•mn, demonstrei nt~ 
sessão uo auno passado que t al del ·,ga.çi'ío não 
toi dada, porque ... 

O Sa. MJ,.RÇA.T~ EscoBAR - Nem foi dada. 
expressmncnte, nem tacitamente. 

0 SR. PI!I<TO DÁ R.ocliA.~ ••• n'essa aul;orisaçãQ 
gemi não se pó:ieconter semelhantedoutrina, 
que a ser v~rdadeira, tornaria perfeitamente 
dispensavel a Constituição. Por esse systema, 
qualquer dos poderes delegaria a outro as 
attribuições que a lei fundamental da. Repu
bliea privativamente estabeleceu em favor 
de caàa um. (Apoi<!dos.) 

P ara demonstra r que n ão entro n este uc
ba.te com paixã.o alguma, apoiarei a minha 
atfirma.cão no parecer unan ime da Corumissão 
.de Legislação e Justiça, q•Ie era o aono vas
sa.do composta., em sua maioria, nelas amtgos 
daque!les que comb:ttem o actuaf projecto. 

Tendo essa Commis,;ã.o estmlar1 o um ai' · 
sumpto referente á Armalla Nacional, sub
screveu a seguinte doutrina defendida em um 
jurídico e luminoso parecer: 

Pensa a Commissão que pela. sua 
fórma, o projl'cto n. 27 desmerece a 
approvaçã.od<l. Camara dos Srs . Dapu· 
tadoa. em relação as m~r!idas contidas 
nos ns. 2a. 5 do :~rt. l", que a tiectam á 
organisação da. Armada , assumpto gz<.:J, 
sendo ria competencia pri~ati'll..t. d o Co>~· 

grcsso Naciom<~, ;lns ter mos ,z~ art. tJ4 
e n. 18 tla Coustil di:<To rla Rep"úlicu , 
r.tTrl ptidc ser t>ltril11 tido a oull·o pode,·. 

E.nbora o p1·~jeclu delcl'min•; a e;>;
leaslírJ da "utoris • ç•To, çoHferir.lC< p~:lo 
C'<mqrcsso ao Po•l•!r Executivo, e>l<t ci•·
( Ul1 Ís!wtcilt Hrio eg><ivule ,; ob;;erJi•rncia 
claquell~ l•1"Cceito co,u t iltccionat, c~jo caso 
stJ pód·: scr.iulgar!>po•·Lci rio l 'o>>{/>"ess·J, 
c v 1nrlc•• d1.1 leyi$/M' m1o tJ del~rJ·•rel. 

Em vista disso, pergun to, Sr. l'resiucnte, 
pod ia. ~er julgada vi~ente, P-oustitucional ,essa. , 
medid<\ da suppres."<~o da Alf;tndeg-a de Porto 
Aleg re, pelo Poder Executivo 1 

Não pOdia ! 
o SR. . FrtANC.tsco Tou;Nl'INo - Apoinuo . 

Muito bem ! 
0 Sn.. l'lNTO DA ROCII.~ - Qual era., pois, 

n obrigação do Executivo, desde que essa au· 
torist~-ção nulla se achava ineon<titucioual
menta incluirlu. na lei do Orçamento ~ 

Er•a oppôr-sl'l a el!a, não pela. negativa. da. 
sancçao, pois que :ts leis orçttmentariM della. 
independem, mas não executando essa nuto
risação, em relação á Alfa.ndega. de Porto 
Alec,rre, Yisto como autol'i~aQões inconstitu· 
cionae5 e nulla.s não podem p roduzir effeitos 
constitucionaes e jurídicos . 

Nesse ponto pois, o Execut ivo poderia op
por-se a essa medidR. sem otiender os me
lindres do Congresso Nacional . ( Apoiado•.) 

Posto de parte este argumento do nol>N 
Deputado pela Bahi>~ , estudemos a primeira 
phase das suas ap reciações: a que considerou 
a. suppressiio da. ,\.lfande,<r.J. de Porto Alegre. 
uma. medida economica. . 

S. Ex. roi tão gentil com a bancada. a que 
tenho a h onra de pertencer, teve para com
nosoo tantas considero.ções c foi t:\o. solicito 
em affi.rmar que teria o maiol' praze1• em · 
nos dar o seu precioso apoio ao projecto ol'a 
em debate. ~>i lhe mostrassemos, com numeros 
officiaes, qu~ a rendt\ aduaneira. decresceu .. . 

0 SR. VERGNE DR ABREU - Em virtude da 
concent raQão do;; despachos . 

O Sf\ . PlNTO DA Rocn.~~ - •. em virtude da 
concentração dos despachos arluaueiros no 
Rio Gr<\nd~, que não posso fnrta.r-rne ao 
prazer de lhe fazer essa. demonst:a~o, e 
como S. Ex . , segundo o affirmou, nao H um 
systematico , conto desde já com o voto cto 
mett nobre amigo. 

Cr·eio piamente nas puríssimas intenções 
de S. Ex.; a,credito que não é u m syste· 
matico, fazendo por este mOllo inteira. j us
t iça aos seus talentos . 

Ne<!essar·iamente que os bons espíritos não 
podem persistir na negativa systematica., na 
opposição constante e irreductivel ; esses 
dei:x:am-se oonvcncer pola.s provas e teem 
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m.<~e ~roce•}imc~to o mais alevantado elogio! E>se jornal, ínteresS:lrlo na concentração 
s su:; n: te~ltgcncH1, q uc pot· isso mesmo nii.o <!o ~~rvi~~l adu:weiro na cidade do R. i o Granrte, 
>e l~Uiflllha. , , pot·quc supímnh(t qu,) ess!l. modirh contri-

Sl eu _llV0S~c. :.tt,1 oste momento, recr•bido buíria p·•I'i1 o progr::sso local, escrevia em 17 
rMuto.ç·ao il.QS argumentos cc•m que o armo de maio 1lc 189~ · 
pa~sa•lo defendi este mesmo assumpto as;;e- , · 
vero a s. Ex. p.;lo liCCdl'O que devo á minha ,« En11leirados em freute á alfandega, 
modest11 inklligencia e pelo respeito que devo ve-M contmuamente um sem numero 
á Camara, que nii.o voltaria a tribuna. par:t de bat·cu.ças, aguardando a sua vez de 
pedi!' o ro>tabclecim ,ntü da AHa.ndoga de descanegarom, c essa vex custa. onor-
1 •orto Alegre. me~n·•.nto a chegur. 

,- 1 ,., 1 , .· , .. , . H:l centennres, milhares de volumes 
_ N,to vo _títll ·l ao ( el:;tc, '1 se ;lO~ves,e ptu· que, a.pezar de terem seus donos já. 
•a~o q\te ,, concentraç,to úo_s Eerv1ç•:s. o.d•1a· pago os t•espectivos dil'eito~ · perma-
notros 11n lt1o Gr::nde lt:J.vta pi•o.luwlo ou- necem a boiYio tlas ernbil.rcaçõ~s. 
gmentc ,de r~nila ~~ru o ~lleaomo l"eàel'al, As embarcn.ções çl1e;;:am, baldeiam a. 
que ~: tinl,Ht de~for 1du um ,oi~: d~ morte no su:t ca.rga. para as barcaças, sahern 
c_cJI~~~ abanuo~ qu,• o con:merolO do Est•1do barra fóra, levam .ió. longos dias de 
la,.t ar(l. ~m ,e~ Jese~nvol;lln~nto e quo me. viaaem e a car"'a. não roi ainda reco-
lhol·ara o ~,erv~ço de nscal!zaçu.o. lllüla á A!J!tnd~ga, quD.nto mais des~ 

Mas, naua d1sso se deu. pachada ')O 

Sem querer passar po.· um prorheto, Sr. · 
Presidente, lodos os máos resultados decor. Note-se bem : a es~a. época tinha come-
r~ntes dessa medtdn. infeliz, en as ha>ia pre- çado, apenas, o serví9o de concentração de 
·n~to e apontado o anno passado, o que é para despachos naquella. :tiLandega_. _ 
1mm e para. o~ In!JUS col!eg"~ de npresenta.çü.o Urn ~nrto depo1s, a ~8 de Janeu·o de 181>9, 
verdadeiro motivo de orgulho. ( Ap"ütdos). ' r:screvm a mesma folha, sobre o mesmo O.S• 

Tenho <l:l~os para. provar a Cam:mt que a surnpto : 
conc~ntração tlos L1espachos a.<luo.neiros no « Ha muita gente que se queixa do 
Rio Grande trouxe gravíssimos prejuizos serviço moroso da nossa Alfandega. 
para o Thesou1·o da União, para o commercio O despacho n.ão é feito com a pre· 
do Est1tdo, eat\ mesmo pa.~n. o Estado. stez:t que os interessados deseja.riam, 

Em primeiro logar, confirmam t~ minha pro- t~nto mais havendo ainda n11 repa.r-
posição os alg-arismos off:lciaes da propria r .. ;. tição volnmeschegadoshalongos mezes 
partição do Thesouro Federal.' por vapo1·es que aqui chegados, des-

Segunclo. a opinião da impr-ensa local, as ca.~regaram, volta.ram aos portos do. 
rectamações da Assoeiação commercial e <los sua proceriencia e estão já novan,ente 
commerciantes isoladamente. em viagem para o Rio Grande do 

Terceiro, a opinião dos proprios funcciona- Sul. 
rios federaes. Esta demora motiva transtornos e 

Quarto, (pa,sme a. Ca.mara. !) as reclamações pr~juizos para os clonos das merca· 
diplomaiic,,s das legações estrangeira,s sobre dar ias; elles perdem ensejo de ven-
o serviço alfandegario, que preju.~ica enorme- del-as, de collo~al-as em condições sa-
mente a navegação íntérnacional e a~. com- tis(actorias, o que occasiona desar-
panhias estrangeiras de paquetes. ranjas, inconvenientes, prejuízos de 

Não .!OU eu quem o affirma a Camara: é que nio~uem os compensa. 
um relataria otllcial . <\ nm documento r)u, Convém ponderar que essa. morosi· 
blico; si eu o affirmas~o em rne11 nome, poder- dade é geral, tanto contraria e pre-
se-hia levar á conta da p ixão e do enthu- judíca o commercio importador de 
siasmo esse recurso extremo. Ell lerei aos Porto Aiegre, como do Rio Grande e 
mellS honra.dos collegas os trechos crueis Pelotas.» 
deste rei a torio. Aqui, tem pois, o nobre Deputado pela 

Procurando a opinião da imprensa diaria, Bithia. a opinião da. imprensa local contra
não de .J>orto Alegre, averbada de suspeito., riando .o seu nrgnmento e mostrando que, 
mas da cid:1de do Rio Gmnde, eu escolho n do apezar do telegrapho, da estrada de ferro e da 
Diario rlo Rio Grande, velha folha que jamais navegação fluvial, o commercio de Pelotas é 
se envolveu em !uct3.s políticas desde qu·3 profundamente prejudicaLI<> com a tal con
começou a dirigil-a o jornali~ta portuguez centração de serviçv aduaneiro no Rio Gr.ande, 
qlie amou sincerametlte áquelle torrão bra- ao envez do que a.ffirmou o nobre Deputado. 
zileiro, oudvcon~tituiu farnllia e onde repousa I E essa opinião é a de um jornal neutro 
agora pam sempre no somno · final da ex- em política e :tcerrimo udversario da Al-
istcncia, • f~>ndega de Porto Alegre. 

Ca.m;:&.ra. V, V 24 
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Vejnmos agom o que clíz a imprens:t poli~ 
tica em opposiçrio po partido que ru roprB· 
sento, a Ref<n·mo. : 

«O a~todo Sr. Bernardiuo de Campos 
ainda :i mais revoltante peia. vertl<t~ 
deirn. surprezn que vciu causar ..• 

NioQ·uem fall;tva em tal. n Con· 
gressc1Nacional funccirmou ,] nrante oi lo 
mozes sem quo uma. si' palavra se pro· 
nunciasse nasse sontido; os nJ'çlunento~ 
se organisarame~cdi~cutirnm ,em qn•J 
uma. ídt'!a, uma (•mc:1da qunlqtwr appa
re~esse a. esse respeito. 

E r1e um momento para outro, dos 
o5cauinhos do Tllesouro, onde, em se· 
gredo, se fabricava a reforma das ro· 
partições de fazenda, surge ~ inespe
rada extincção da priiU8ira a!faadeg<l 
do Estado!» 

Conhecida a opiniiío da imprensa, vejamos 
como pen5a o commercio est:ra.ngeiro, que 
não tem política, commercio insuspeito sob 
todos os pontos de vista. Recor·ro par~t isw á 
opinião de uma uas mais importantes c~sas 
do meu Estado, de uma casa que tem filiaes 
em Pelotas e em Porto Alegre, com séde no 
Rio Grande e que por conseguinte não sof
treu contratempo algum em relação á locali
saçào dos despachos, visto como, tendo casas 
nas tres praças, lhe (·. indiiferente despachar 
numa ou noutra. 

Em 7 de ma.rço, me dizia o gerente da C<1S:i 
Fraeb, Niec1tele & Comp., em c;arta que peço 
permissão á Camara para ler, o seguinte: 

« ••• tomamos a liberdude de trazer 
uma informação que muito póde senir 
para continuação da. defesa da causa 
que tão brilbantemente V. S. está fa· 
zen do. Como V. s. wrâ., e um ponto 
este que, r.inda mais uma vez, vem dc)
monstrar o quanto foi prejudicial a 
medidn cconomica tomada pelo Governo 
federal, da suppressão da Alfandega 
desta CapitaL 

E' o caso: os armazens d<t AlfO.ndega 
do Rio Grande e.stão completamente 
abarrotados e isto unicamente porque 
tiveram de receber, apenas por em
quanto, a carga de dous v a pores (PonMs 
e Maceió) destinada para Porto Alegre, 
abarrotamento este que traz, on por 
outra, jil, trouxe a maior dillictlldade 
para o serviço, com grave prejuízo 
para as partes interessadas, neste caso 
represBntadas pelo commercio de im· 
portação de Porto Alegre. 

Or<t, si apenas dous carregamento~, 
que não eram grand(!s, já trouxeram 
estes inconvenientes, imagine V. S. o 
que não ~contecerã. quando a elle~ sue-

Mderem-se outros e outros! Fica, pois, 
evi'.leutemente pm•·atlo qne :1. Alfaodega 
•lo Rio Gran•lo ó insuatciente para rece
ber tambem a caT':,:a de Porto Alegre e, 
neste caso, c novemo terá rle n,ugmen
tal-a consideravelmente. E' claro que 
se ga,;t :rà com r;se nugmento o mesmo 
qU8 cu,;taJ•ia nm edillci~ que so con
skuis~e :li] Ui, p1·oprio J>a.ra alr,uH!(lg·a. 
Esi:L, Pois, tlevia ~C!' rt medida tomada 
pet•1 Govemo, purf]t:•~ então se poderia 
ch:tmar verdadeiramente cconomico,. » 

A estas t!cmonstra.ções, eu pojia. accrescen-
1::~1', S1·. Pre;;idento, a loituru. de telcgra.m
mas, clllcios e outros documentos das !liVel'
sas di rec to rias da !'raça do C~m mercio, 
•iirigi•los ao honrr.do Sr. Ministro da Fazenda 
e ao nob;>e Presidente da Republica. e acom
pa:lhados d, ~ repetidas instancias (\o Governo 
rio-grandense. Deixo tlc o l'a~er para nio 
fatigar a attenção da Camara. (NiEo opoiarl~s.) 

Colhtt o meu nobre ami;;o e Deputado pela 
Bahia, as informa~f>os tl que a\lwlo e verá, 
conjunctamente com as que lhe acabo de for
necei', que, si discuto e me empenho pelo 
re~tabelei'imento da Alfandegct rle Porto Ale~ 
gre, não o faço por um mero capricho, por um 
divertimento de occasião, nern por espírito de 
mal cabida opposiçfio a um governo que já 
passou á historoia. (A.poiados.) 

E eu approveito o ensejo para,de passagem, 
tranquilísar o espirito do meu d1stincto amigo 
a respeito de tim temor que lhe assaltou o 
coracão. 

Affirmou o nobre Deputado pela Bahia quo 
o projecto como foi por nós apresentado nesta 
Casa, com grande oum~r'o de assignaturas, 
firmado po~ 72 Srs. Deputa•!os,, parece 'll:ma 
manifestaç<tO de força que por! era tornar ddli · 
cil a situa~río do illustre Sr. Presidente da 
Repüblica, no momento da sancção. 

Asse"'Ul'O ao meu illustre collega, sob 
minlla

0

palavra de honra, si é que a palavr::t 
de um amigo e collega pOde valer aJgumã. 
causa para S. Ex., que o Sr. Presidente da 
Republica, sanccionar.i sem difficutdade al
"llma este projecto, sem que lh~ <~ssaltem o 
iucido espiri to os mesmos temores que feriram 
o nobre Deputado, pelo numero elevado de 
assignaturas, porque S. Ex. deve estar con
vencido pelos dados ofllciaes coihidos na pasta 
da Fazenda, da. necessidade indeclina.vel do 
restabelecimento ·du. Alfandega de Porto 
Alegre. 

Posto isto, continuarei na demonstração q uc 
·havia começ~do. Conhecida a opinião do. im· 
prensa, dn commercio e das associações com
morciaes, bem como do governo tlo K;tado, 
examinemos a opinião dos fuuccionarios fe
deraes, exarada~ em documentos publicas e 
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oxnminR.ntlo o~ numal'os e dados colhh.los na 
propria repa1·tiçfio do Thesouro. 

Bastará, pa.m tanto, recorrer ao Tlllatorio 
insuspeito no Sr. director das Ren•.!a.s, cujas 
palavras jã hontem tive occasmo rle ler, abu
sando da benevolencía do nobre Deputado, 

Eosas informações são novas, recentes, 
tlest'l anno, exacta.mentc a.quellas que o nobre 
Doputa.lto pede no seu requerimento. 

0 SR. VERG:-!E Dr) All!~Eu-Desteanno ~! 

0 SH .. PINTO DA ROCHA-Sim, senhor, deste 
anno. 

O SR. V1mo:-!E DE AB1uw-Nom todos tive
ram a feliuade de rt!cebel-o. 

0 SR, PINTO DA. ROCHA- Isso niio importa, 
porqun não ~ circumsta.ncia. que invalide a 
argurnentaçiio . Vejamos o quG dir. esse reh\· 
torio ; antes, por~m. ana.lys:~mos os dados for
necidos pelo Sr. tlelega.do fisc:t1 ao Sr. Mi· 
nistro da. Fazenll:l, e que de"'erão figurar ;to 
relatorio dest.e illustre auxiliar do PO'..!er Ex· 
ecnti v o. Foi o proprio seu delegado fiscal 
quem me rorneceu o; <llgarismcs qne vou ler 
à Camara. 

A renda propriamente de importação nns 
tres repa.ttioões W.uaneiras do R.io Grande, 
Pelotas e ·Portv Alegre foi, nos dous anuos 
ultimos a s3guinte: 

1897, segun~lo mapp&s LIO 
Thesouro ..... . .. ....... . 

1898, segundo balanços e 
telegrammas .... .... ... . 

há vendo uma differenoa p<lra. 
menos em 1898, de ..•.•.. 

15.319 :020:;"562 

14.506:051$607 

812:968$955 

Si 'fuermos a comparação a contar tia cx
tinccão da alfandega, de i do maio de 1898, 
c<>m igual per iodo do anuo anterior., colhere
mos o· resultado seguinte: 

Maio de 1897 a. abril de 98. 14.853:.5<.'9.~35 
Maio de 1898 a. abril de.99. 14.038:069$992 
obsorvando-se uma di:lferen-

08. de ....... ·... . . . .... • 815:432$943 

contra o Thesouro Federal, depois da cx
t incção. 

Feitl\ a comparação sômente com a. l'enda. 
anterior a dezembro, deixando de parte este 
ultimo mez, em virtUtle do excesso de renda 
por causa dos lO "I• em ouro, que deveriam 
ser cobrados de I de janeiro deste anoo, em 
deaote, obteremos os s~guintes algarismos: 

Maio a novembro de 189í. . 8.34.8:177$930 
Maio a novembro d•l 1898. . 7.398:148$130 
accnsa.ndo um prejuizo para. 

os cofres da Uniã.o de . . • . · 950: 029$800 

a pós a suppressão da. al!a.D.dega.. 

Finalmente, sí comp:ll'armos ;~ rontlo. elos 
quatro meze~. venoidos de 1899 com igunl pn· 
r lodo de 1898, t·~r:nnos ainda prejuízo, como ao 
vai ver: 

Ja.rmiro a a\Jrii tlc 1898.... 5.406:636$1:>6 
Janeiro a abril de 1800.. .. 4.1Z5:G85$.'>86 
verifica.ndo·se um dcficit de 1.280:950.?570 
cont ra a l:nião depois que foi extincla. a Al· 
fa.ndega de Porto Alegro. 

0 Srt . VERGNE DE ADR.EU -A renda diml• 
nuiu por outras caus1s . · 

0 SR. PI~TO DA ROCHA - A'oonte V. EX. 
quaes foram essus causas, financeiras, eco
nomicas, administrativas ou commcrci<leS, quo 
determinaram, em sua opinião, o . descresci
mento dtl l'en•la, o •JU l'esponderei immedio.ta
mente a V. Ex. 

0 1511. V~:nGXE DE A1311Ev-A mesma. raziio 
que preponderou em qnasi todas as n.lfandegas: 
depre:;são do cambio e a!t~ração t.IM ta.rí!a.s. 

0 St~. l' lNTO DA ROCIIA-EIIl relaç~a ao Rio 
Grande, essa. n.Uegaçã.o não é verdadeira. 

0 SR. VEltll:-<E DE ABB.EU- Commooã.u in• 
testina.. 

0 SR. PL'I;TO' DA ROCHA- Qual foi a commo• 
ção intestilla ~ 

0 SR. VERGN.E DE ABREU-Restos da guer
ra. civil. 

0 SR. PIXTO DA ROCIH- Ah ! OS r~Stos da. 
guerr<l civil não fizel'am impressão alguma no 
espírito do ex-Presidente da Republica para 
proteger o commercio e a industria, mas sim 
pa!'a perseguil-os, supnrimio.do o. Alfandega 
de Porto Alegre ; o;; restos da guerra civil 
não puderam actuar no espírito do Governo 
passado, para. consentir na isempção·de direi· 
tos de armlie para. cercas, pari\ a livre en
t rada tio gndo destinado a repovoar a.s estan
cias da fronteira, mas impressionara.m-n'o 
para. supprimir 11 alfandc.,oa 1 ! 

!!: que commoção intestina ê essa que não 
teve forca para.. diminuir a renda, no mais 
agudo período da sua eldstencia e cujos restos.; 
quatro annos depois, ainda concorrem para 
deprassão da renda. aduaneira, quando a paz 
é uma realidade insophismavel em todo o 
Estado do Rio Grande 1 (Apo iados . ) 

Disse o nobre Deputado pela Bahia., no
aparto com que me honrou, que a depressão 
do cambio e a. tarifa contribuíram para. a. 
diminuição da renda., que foi geral e:n todas 
as alfa.udegas. 

Disse-lhe que em rela~ ao RioGrande 
não se havia. verificado esse facto ; e real
mente não se -verificou. 

A decantada diminuição de. rtnd:\ em todas 
:~;s a.lfandeg3$ da Uiliã.o, desculpe-me V. Ex; 
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n J • l ()bl"i ~lm> rln. phi'O!'(•, ri umn vcrdar\oí ra c:J.n· O SR. VEMSE EE: Amu:u- A tarifa. 
t.igl\, (,1,,,;,,/"·'· 1 O SR. PINTO DA ROC!l,~- A tarifa '! Mss 

11 ~~~. \' 1.11" ~ 1·: 1•1!: ,\ lli:IW - A da. Capital como'? Si etla ú proteccíonista, devi:;. augmen-
Ftluel'ul •llluillllill. tt~r a renda, viato que a importaçií.o augmcn· 

O 8tt. Pt:-;1'11 ''" R•'CIIA-Ma11 n. Copitnl não tou ••. 
é O gcr11l, ,~ o Jlilrtit·.UII\1', 0 SR. VERGN! I>E ABREU-Então V. Ex. me 

O Sn. VEno~~ 1•1·: J\mn:u - E' 11. principal. explique, porque o fa.ct.o parece inexplica.vel. 
O Sn. Ptxro DA Rocrl.\- Conformrl: E qnor O 81~. PINTo T>A Rocu,o.- A causa. d:L dimi

vor V. Ex. como, E'lll relaç:í.o ao augmento nui•;ão da renda. ndua.neíra, ú a. COMentração 
de rend:1,a. do R.io Grantk,qnrl é pequeua, vai t\o:; despa.chos na Alrandega. tlo Rio Gr;mde. 
ser a principal '? E ~r.t.\i•l V. Ex. porque? 

Pois bem, attenda ao que cl iz o proprio di~ I V. Ex. n:to chega á minha conclusão, por-
reator das Rendas Publicas (li!. ) qu~ n:lo que1·. 

. • Afasbdas as causas quo V. Ex. allegou, 
« Da. tabell~. que Ya.t ndeante, ve.se r <'sta. sómente esta, a. extincção da. Alfandega 

que no exercJcto de 1898 ap~esentnram de Porto Alegre. Aliás, isto é apenas a conftr- . 
a.ugmento de ren~:• as segu1ntes alfan- mação do que sempre a~sevcrámos, que se ~la· 
degus: ria inevitll.velmente. 

Rio Grande do Sul. . .... , , •..•.• , • 
Maceió ••.• • .. .•.. . . .... • , ... •• • •. 
Penedo .•. . ••• .• , .....•.•. .•...• .. 
Parnahyba. .•...•.• .. , ••. •• •• •..•.• 
Corum~á •.• • ...•........... . . .... 
Recife .... ..... • .................. 
Urugua.ya.na. ...•......... , ....... . 
Manáos .. ............ . . . ...•..••. , 
Santos ................•. .. . ..... . . 
Bahia, ~laranbão e Florianopolis • .. 

Ao todo, 12 al.ttodeg,,s da. União t iveram 
augmento de renda c só nove accusa.ram di
minuição, logo a diminuição de r enda· não foi 
geral , como disse o nobre Deputado. (Apoia
dos.) 

Vejamos agora o que imporbt em rela.cão 
ao Rio Grande e em relação á renda. de im
portação. 

E.ffectivamente, em rtllação á renda de im
portação houve um sensível descrescimento, 
porquanto, das 21 alfandegas da. União, só
mente oito accusa.rn augmento de importação, 
e entre estas esta. o ~io Grande do Sul. como o 
afllrma o Sr. director das Rendas P ublicas , no 
seguinte necho da pag. 37 do eeu relatorio: 

<porquanto, só as Alfandegn.s do Recife, 
Maceió, Corumbá, Florlanopolis, San
tos, P il.rnahyba, Maná.os e Rio .Grande 
do Sul, tiverQm maior renda de impor
tação .. . » 

Logo, nem á baixa do cambio nem á tarifa, 
p6de ser attribuida adiminuição da. renda como 
a ssever·ou o n obre Deput.ado pelll. Ba.hi~, pois 
que, tanto a renda geral,comoa pr opriamente.· 
adua neira, ou de importação, augmentaram. 

· Çomo e3:plicar , pois, a diminu ição da r enda, 
si nem a guerra civil, nem a baixa do c:~ m
bio, nern a. tar ifa, como demonstramos, coutri· 
buiram para esse resultado~ Como se explica 
esse pbenomeno 1 Qual a sua causa? 

0 SR. VER.GSE DE ABREU- Essa conclusão 
é absurda. 

0 Stt . PINTO llA RocnA-Admilti!l10 que O 
~eja, V. Ex. já viu re>olver a.lgumn. cous:~. 
ueste paiz que não fosoe pelo a!Jõurdo ? (R iso.) 

Entretanto V. Er. •ne ver que não é a.b
~urda a minha conclusão. 

A ba.lxa rlo cambio pr:dia determinar retra.· 
himento do commercio em relação il.s encotn
mcmdas ?&ra os mercados estrangeiros, e por
conseguinte, á rcduccão da. importação. Este 
fncto, [·Orém, não Fe deu, pois que a impor
tação nugmentou, como j á vimos . 

o Rio uraode do Snl importa o que é im· 
prescindível; os ar tigos da sua importa.cão, se 
bem que multo variados, não formnm tão ex· 
tensa. tabelln como em outros Estados da 
União e esp~clalmente a Capital Federal. E 
esses contiouara.m e continuarão a. ser im
portados, qualquer que seja a taxa. cambial; 
seja qual fôr a ta.ri!'11.. Em relação á esta, já. 
o disse triumpba.ntemente o digno relator do 
orçamento da receito, não houve o a.ugmento 
de que tanto se tolla, a ponto ae impossibili· 
t ar a im portação, que no Rio Grande nu· 
gmentou como demonstrei já. com os algaris· 
mos ofliciaes. 

E que o Rio Grande não deixou de importar. 
pvl' esses motivos,dil-o o proprío relo.torío do 
sub·director das Rendas, á. pag. 147: 

«De um dos quadros annexos se vê 
que os des11achos d·~ importação no 
anno de 1898, elevaram-se ã. cifro. de 
22..049, ao passo que no anuo anterior 
!oi ar•enas da 7 .216, havendo, portanto, 
uma di ffe:'ença. em favordaquelle anno, 
de 14.833 ... » 

A h i está a prov:< de que o Rio Grande pouco 
:se importou com a. ta.rifa, com o cambio e 
com a guerra civil, as tres ca.usas que at& 
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a.gora o nobre Deputado pela Bahia. encontrou 
pa.ra. explicar a. dímín uícão da renda.. Ora, 
não havendo outro factor a. cuja. inftuencia. se 
possa attribuir o prejttizo do Thesouro. cu seu 
obrigado a cOLiclult· que ;t suppressão da Al·· 
fandega. de Porto Alegro e a. revoga.cã.o d as 
faculdades especiaes de qu1 Pelotas gozava 
foram os motivos determinantes desse estra .. 
nho pbenomeno, E p<)rque 3 

Porque a Alr• ndega do Rio Grande não est á 
em condições rte prover a t.odo o sarviço das 
tres praças, porque o serviço foi inteira· 
mente desorgani~ado, porque a demo!'a e os 
prejutzos que so!I'rc o commercio das r1uas 
praço.s fer1d·•s com essit re.;oJuc<io do pas~ado 
govemo, determinaram uma violenta reacçâo 
contra o tlsC<J federal, reacção que se fez sen
tir immed1atl!.mento oo augmento do contra· 
ban,lo na fronteira e pelo recurso extremo de 
man•tarem c1espachar mercadorias em outras 
a.lfan•lcgas, como R.io, Sa.ntos ll Sunh Catlm· 
r i na. (,tp•>i,tdo~. ) 

E 1t Atfandega. do Rio Grande não está nas 
eon,llçõBs exigidas parn. t ão gran•los respon
sabilidades, porque nã.o tem pessoal ba.stant~. 
porque nio tem material ao.pa.z e suffi.ciente, 
porque está. sobrecarregada com serviços de 
outN natureza, como sejam: da Caix~ Eco
nomica, da. Contadoria. da Guerra, do Exercito 
e da flotilha, porqu e não tem editioio que 
com porte :u; mercadorias das tres prt~ças, por 
que ftnalm•nte, o commercio de Pelotas e 
PM·~o Alegre nã.o é cabeça de turco para su
j eitar-se a t odos os prej uízos que lbe queiram 
impôr os caprich os dos fuucciona.rios ti.scaes. 
-{Apoiados , 1nuito bem.) 

OSR . VERGNE DE ABR.l!lU dá Um apnrte , 
O SR. PINTO DE Roc11.~- Então V. Ex . 

querio. que se não despachasse CO'Ul!a. alg11ma '! 
0 Srt. VJi;RGNE DE ABREU- Quero que V. EX 

me dê out ra explicação; essa não me satisfuz: 
0 SR. P INTO DA. R oCUA- Oh ! mas V. Ex. 

comprebend.e que eu não posso inventar ex
plíca~ões que Jbe agradem, a V. Ex. com· 
pet a provar que esta não o verdadeira. 

Diz V. Ex . que a Alfande.za deu provimento 
a todo o serviço, quando eu lhe ae<• bei de ler 
as queixas da imprensa e do commercio. Pois 
ouça agora o que diz o dit·ector das Rendas 
Publicas: 

cSi possivd fosse prever eSl!a situa· 
çã.o da a lfa.ndega de um dos · mais im
portantes Estados do Paiz, melhor fõra 
ter se evi tado a extincção da Alfandega 
de P01·to . Alegre, cnja receita., desde 
ú pocas remotas registrada, bem accen
túa. o valor do seu commercio interna· 
cional e o real proveito que a União 
d isso col hia. 

Oe fe ito, concentrr~.r toda n impor!.sl.· 
ção t.le u m Estado em umn !liJ rep trti 
çiio aduaneira, priva<la. do t<Jdos os rc• 
curso3 materlaes e do pe~;o:tl indispeo
:;a.vel é 151\crillcar os mais legítimos e 
respeitavels interasses do T hesouro e 
do Paiz tambem . » 

Não sei do nada. t ão ca.thegorico, como essas 
palavt•<lS para responder á.s ex:ígencías d o 
meu n obre amigo, L>eputado pela Bahia.. Si 
por ventura existis~e a AI raodega de Porto · 
Alegre,o negociante com essa racilitlade, daspa· 
charia. miliO!' qua.utidade de mercadorias, com 
muito mais presteu. se r.~ria o 5erviço, mais 
elevana seria a renda. do Thesoaro e mais fa
cil e fecunda. a fiscalização do que tendo a. 
Alfandega no Rio Orandd. Alncla a este res
peito, diz o Sr. d irccto1•das Rend&S: 

«No regimen aduaneiro não conheço 
serviço de maior impnrtancia do que a 
1.\•cit e prompta de~earg11 das merca
dori>ls, desembaraço de.s emb3.ra~1los, a 
seg uro armazenamento ou deposito das 
que se não despacham sobre a.:;ua ou 
no cáes. 

E' a.hi que se exercita a acção 1lscal, 
e, .sem os recursos proprios para atten
der a tão elevados intere~ses do com
mareio internacional, é impossível l'e
s ponsabilisa.ra arlmioistra.ção aduaneira. 
ho,je accumulada do trabalho pela. ti.sca· 
lizacão 1los impostos internos ou de 
consumo, que traz a navegação e im· 
portação de cabot agem sujeita à mais 
severa. attençã.o .:. 

E, depois de tudo qnaoto tenho dito e lido 
á Camara, quem c! ir-à que o commercío de 
!?elotas e de Por to Alegre e o proprio fisco 
federa!,tenhe.m aosau serviço no Rio Grand;~ 
esses elementos a que se ref~re o fuuceio· 
Da1•io cuja. opinião acabo de revelar 1 

Sabe o nobre Deputado pela Babia o que 
r epresenta para. o commercio rle Porto Ale
g re, o mais importante do Estado, a. coocen· 
tração d03 despachos oo Rio Grande 1 

Deopeza corn ageutes, desembala.gem, des
cargas novas, novas embalagens, reemba.r~ 
ques, uovo frete, novo seguro, descarga. em 
Porto Alegre, da.mnificações, desappareci
meotos, fa ltas, quebras e outros -prejuízos, 
tndo monta a ma.is de 45 • /o sobre o custo d;\ 
mercadorias, alem do vexame du. tutela. que · 
sobre uma grande praça commercial exerce 
uma outra. de meoOl' impórte.ncia ! (Apoí,tdos). 

0 SR. SERZKDELT,O CORREA - Muito bem! 
V. Eli: . tem toda. a. raziio. lsso e inqua.lifi· 
ca.vet . 

0 SR. PINTO DA Rocn<~.-E cu não compre· 
hendo que vantagens podem resultar p<Jra a 
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Uniiio <lesse reg-ímen de persegui<-ão, de vio- em reclam~r; dahi a acçã.o das Legações· pe
Jencia. e <1o vexamG a um elemento pode1•oso rant.e n nossa Cbancelta.ria. 
que é uma. rlas ma.is seguras garantias do 
progresso c do desenvolvimento da Repu
óllct.t. (Apoiado~). 

Além I! isso , a cnncentrnçiio dos despachos 
aduaneiros e;,tnl>deccu indírectam<,ntc o 
monopclío do commercio de importa cão nas 
mãos de meia duzia rJe c:tpitalístas. 

o meu nobre amigo não ;;e admire dn que 
a.ffirmo . No regim:,n anterior, na vigenaia. 
da Alfandega. de Porto Alegre,ha.vin o granrle 
e o pequeno c;ommercio importador. Impor
tadores havia. com capítaes elevados ele mil 
contos, como de 20 conros. Extincta. a a.lran· 
dega. <le Porto Alegre, os -pequenos importa
dores desa.pparooar·am. tlca ndo ap<lnas crn 
campo os gtandes capitalistas qne podem 
paga r os capricho:> dos poderes publícos e 
dos fuo~iona.rios. (Ap"i<'-dos) _ 

Mas, nada d isto ainda ,; vergonhoso po.ra. :t 
nossa dignidade de po;•o_ Ha mais grav.es 
consequencin.s resulta.ntes da imprevidencia e 
do erro do Governo QU9 extinguiu a repar

0 SR. RANGEr, PEsrANA-E' vergonhoso, 
mas é uma boa. licçíi<h 

O SR. PtNro o.~ RoeU A.- Mas V. Ex ..... d 
ver qne .;stou [lr·egando no deserto, vai 
V. Ex: ver qne, apeza.r destas provas írre
futa. vers. :lJI'!zar rle minlm s!nceriaade, ape· 
za.r do leal esforço que (lisp~ndo em tavor 
rlesta cau ;;a., hii.o de levantar-se muitos colle
gns para rêcusarem o projecto quo consulta. 
os altos interr:ssgs publicas, que provê a ne
C•ISSidalles vltaes do commercío hunesto, tra· 
b<tlhudor e patriota rlo meu Estado. 

Ouçam os nobl'cs Deputados mais esta r e
velação do Sr. director das Rendas em seu 
rebtorio preciosíssimo, ' 

Ignorava estu facto e deEde já de()Ja.ro que 
hypotheco o meu voto á. lwilbante deput;~ção 
do Estado do Pari1 {não como t rausacção) 
pam conceder ll. verba pedida para o melllo
ramento a que me Teu r2farir. Diz o rela· 
torio: 

t ição aduaneira de Porto Alegre. 
E 

· - s p 'd t , «A Alfandega do Parà deixou, po1• 
e por lsso, 'r· r~l en e, que eu .omo faltn, d" verba, de ~"nclui't• as obra~ 

mais ardor e mais ínter"esse na discussão " ""' · 
desta causa. o que vou narrar il. camara é dos seus armazens metallí~os e:r.ter!lOe, 
ta.mbem relatado pelo Sr. director das Ren- e se acha em termos de interromper o 
das, no seguinte período : serviço da descarga e deposito, que 

deixa uma renda liquida àe cerca. de 
«As necessidades do serviço de des- 1.000 :000$, por que tambem se lhe não 

cargas e armazenamento das alfande- deu o credito preciso para pagamento 
ga.s, teem sido até objecto . de repl:'C· dos vencimentos dos re5pecti vos ti •3iS, 
sentnçâo diplomatica, por parte das que importam em despeza ridieula de 
Iegoções,em bem rios serviços dos pa- 10 ou 12: (){){)$ annuaes.:t 
quetes, muito ; embora se trate de 
assumpto de privada. eoonomia d& ad- Sr. Presidente, desde já garanto o meu 
ministr~o, e os factos occorridos em voto e creio qne po._~ g&r&nt!r o dos meus 
1897 e 1898 na Bahia, que fez objectos coltegas da. r epresentação rio~ndense, á. 
tambem de serias reclamações , sobre a. emenda da 1Ilustre representa.çao do Parà., 
crise das descargas elas ombarcações de dando~ verba de 12:006$ para grotiflcaçilo 
longo curso, que a falta. de meios por dos tie1s de que fallaoralatorio lido, pois que 
parte da alfandega. crcava, oão car e- SOU· da.quelles que de boa vontade tro.am 
cem de maior apreço para j ustificar a 12:000$ :por mil. (Riso.) 
prov idencia alludida,» O Sa. SERZEDELLo CoRRÊA.- Tomo nota. 

O S:a. JosE' M.'I.RJANO dil. um aparte. O Sa. PINTO DA Romu.-Eu .• não esquecerei 

(.,.,. 9. ue V, Ex:. deu pa.reeer fa. v ora vel ao pro-
.a& O!ltros apa1·tes) • Jecto da bancada. riograndense, restabelecendo 

. O SP.~ PINTO DA RocHA-Bem, seja como a. Alfanaega de Porto Aleg~e. 
f~r ; comprome~ti-me a demonstra! que ha· Mas, voltando ao }!Onto de que me havia 

"·.· VIl~ nesta questão ·uma phase mmto grave a afl'astado o aparte elo nobre Deputado pela 
··"; tra.tar, que arrastaria a nossa. dignidade de Bahia, si a. importação cresce DO Rio Grande 
~~lJ,ovo; -a,?Hica ademonstrnção. Tal <i .a deD?-o- apezaP dll. guerr:L civil, da baixa do ca.rnbio: 
-; ~ .. ;taes sao as delongas, tantas as e;;1genctas àos erros da t:mfa e apezar de todos os males 

· azoadas, tantos são os pr~jui7.os que, que teem per·seguído aquelle Estado da União 
t' . . câlco.nçado tam!Jem as linh&s de nave- como observa o director das Rendas Publicas' 
·'>gaçã.o ínternaciOJlal, 85tas v iram-se na ne- que não percle opportunidade alguma. de se 
· ceasidade de peuir vruvidcndli.S ;w;; seus refel'ir a f<\cto tão lisongeiro, repetindo as 
.governos . suas eonsiderações a pa<>ina.s 37 5S 117 120 

• Estes, a seu tur~o, s~m~re &. v~dos de inter- do seu re~atorio, pergun'Jo <lO n~bre'Dep\~t.ad~ 
'Vll'em na nossa v1da mtJma., uao iar~aram • pela. Bah1a: por que motivo diminuiu tão cou-
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sidera.velmente a l'enda aduaneira do Rio 
Grande do Sul? (P.,,us<L.) 

Porque for:1m concentrado~ no Rio Grande 
todos os serviços, eis a resposta. O nobre 
D •puto.do não se admire. 

O SR. VERG'\E DE Anrmu dú um aparte. 
O Sr .. P!NTo DA. Romu- O nobre Deputado 

responQe-me em latim, mas com o latim 
V. Ex. nfi:o ~onsegne augment:1r a renda da 
altàndega. (Riso) . 

Raciocinemos em portuguez. Não sa admire 
o nobre Deputado ch minha affirmaçU.o, fJUe 
se !J~seia <)lU ioior.•mações offlciaes insuspeitas. 

A Alfandega do Rio Grande não estava. em 
condi?Õ<s de correspoud.(~r ás exigoncias do 
~eu p1·oprio s:,rvit;:o ao terupu em que toi feita 
a. concentração de despachos, não ilstit. ainda. 
hoje, nio estará para o fututo. 

E,;sa alfandcga. tem urna llisturi<• muito 
antiga e muito complicada, a que níio me re· 
ferirei para não tomar tempCI, nem cançrn• o 
espírito da Cam~tra, (11,ro apt.indosj visto como 
já. é bem conhechla. 

O edificio em que funcciona. actualmente, 
apezar de ser um dos melhoras do pai~. não 
presta para mda a julgar pelas proprias pa
lavras de seus insrectores e pelos relatarias 
dos respectivos ministros desde o tempo do 
Governo provisorio até hoje, at:3 este mo
mento em que dirijo a palavra a Camara.. 

Vou demonstral·a, começando por a.ftlrmar 
que jâ em 1893 ou I 894, por oecasião da syndi • 
cancia confiada ao Sr. Leonel de Alencar, este 
fum:cionario reclamava promptos repa.ros no 
edificio,para que se não perdesse totalmente. 
Dahi para cã, ainda não Sl fez obra alguma. 
Os inspectores pedem, rogam, imploram, che
gama.tti chorar,.solieitando verba para esses 
concertos urgentes; p(r sua vez o Congresso 
nega essa verba, votando contra. a despeza 

· propost:.t. 
Levanta-se uma. representação . completa, 

unida e insuspeita ã. Republica, ofl'erecendo 
uma emenda, pedindo verba de 150:000$ para 
obras urgentes, e como foi a bancada do Rio 
Grande a peticionaria, não se concedeu, por
que era muito dinlieiro e forçoso se tornava 
fazer economias. 

Pediu-se diminuição de imposto sobre o sal 
estr·angairo de que tanto carecemos para a 
industria. do xa.rque, pediu·se a.ugrnento de 
imposto sobre o xarque platina, como mGdida. 
de justa. protecção á nossa índustria similar, 
pediu-se isençito de direitos sobre o arame 
de cerca, afim (le fecha.r as estancias que a 
guerra. civil <i e v as tara, e nada se obteve por
que o Rio Grande quiz tudo, exigiu multo, 
pediu e'to lli\Ul!l{l H o ontro! . , . ,. 

E quando se ob.tem qualquer_ tt:stgnuwan
cia como acontcoou com os threitos sobre o 
a.r~me, o Poder Executivo, a titulo de regu-

l<~.ment<n' o caso, desfaz a. obra do Congresso, 
impossibilita a importação e prejudtca. a. la
voura, a industria e a agricultura, sem so 
lembrar qun se fere a si mesmo, ferindo e pre· 
judícando a Republica . (Apoiados.) 

Com .-~, histeria da isenção de direitos so
bre o arame do cerca, deu-se até mesmo um 
caso que parece an:,cdota e que não me fur· 
tarci ao pt·az 'r de na.rrar á Camar<t. 

Houve alguem tão conhecQdor do assumpto, 
tilo entendido em materia de arames para 
cerca, tão escrupuloso observador das leis, 
que apoiava intransigenV.~mcnte a resolução 
do Ministro regulament:uulo a lei ue orça.· 
m•mto, porque ()r:.t u.,c•.:ssario evit;n que, à 
soml>ra <lo arame para cercas, f,JS>e ir.tro<.lu· 
ziuo .. rarue para pregos e gaiolas, inuustrias 
estas que estão, seguntlo a. sua opinião, muito 
prosperas no Hio uraude. (Riso.) 

Foi precioo que o men nobre amigo Dr. SGr· 
zorlello Corrêa, fos>o buscar informaçües ao 
inspectnr da Alfu.ndL\g'a desta. Capital para 
que, em vez do que pedia.mos, s .: concedesse 
isenção de direitos para o. arame de ns. 6 
e 7, 

Ora, tu~o isto, ftülemos francamente, des· 
alenta, mata. todo o esforço, tira todo o in
centivo IJara o trabalho em bem da. causa. pu· 
blica, (Apoi tdos.) · . 

A bancada riograndense teve a petulancia, 
Sr. Presidente, de pedir um dia nesta. casa, a. 
verba. de 150:000$ para construcção de dous 
armazeus junto a Alfa.ndega de Porto Alegre, 
para attander ús exJ~encias do fisco federal. 
A verbil. foi votada, sabe Deus com que ditD.
culda<.le, foi a.utorisado o iDSpector da. Alfan· 
dega a publicar editaeschamando concurren
tes á construcçã.o dos armazens,. fora.m apre
sentadas as proposta.s devidamente ga.ra.nti
das pela caução, foi a.cceita a mais nntajosà, 
mandou-se lavrar o contracto que, foi assig
nado mediante 8:000$ de caução. Enviado o 
contracto para o Thesouro, o que suppõe a 
Carnara que fez o Ministro de então~ · 

Consorvou-o em seu poder durante sete ou 
oito mezes até qu.;,fechado o Congresso, o Po· 
der Executivo supprimiu a AlfLLndega de Porto 
Abgre, mus com rcsp:~ito á caução d~ 8:000$, 
nem uma pí!.lavra. 

Foi necessario inbntar a acção competente 
para se haver da Faz,,nda F0deral a. impor
tancia q u~ clla rótiltha s'lm lh3 p ;rtcnçer •. 
D~ixcmos, porem, d e patte, estas IDII\UClas 

quo nada adiantam :para· o caso. vertcmtB e .. 
:'xaminemos os rela.torios, ouç-amos a palavra : 
officía.l, no anno de 1894; falla o Sr. Leonel 
dco AleJicar : · · · 

« O mliricio da. Alfand.}ga. do Rio 
Graad.l 1\)qucr promptos reparos, ur· 
g,mtissimos m0smo, aliás em ···breve al'· 
ruinarc~e~lla por compleio, o que seria. 
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lastimavel... O assoalho acha-sn tlt:s-! »Na guarlh-moria,quarteis llos guar• 
-pr~gado; a.s par,.des •:xt 'rllllS dell''gl'i- das,. <la tnl<ri IJha.:.;cm ·' d.•posttos, chow 
das pPla acção do t •mpo ; trnoo d •sa· desmatlid.tm.•ute. » 
bado pa.rt·: do Yigo.m<:nto tle um d<1S ar-, . . 
mazL'IIS foi prt•ciso d.•st·•lhal-o, afim de 9ra, ah1 tem o nnbr.J Depu~ado pcl~ B9:lna.• 
evitar qualqul)r ca.tastroph : ,1 assim aht tem a. Cam'll':l a d:.:scrtp•:.ao do ed1ficto da 
p.~rman1JCL1 hoj1J 0 mesmo n.r!IUlz.•m Alfa.l<deg-1 r\o Rio Gl'anr1e, f·Jta HO r.•latorio 
compt:tam,.nte exposto ás i!JL•mpo~ do Sr. li •1•nardino d:• Campo;. Po 1.-rá o nobre 
rins. » Deputado pela Bahia dir.,:r·rnll 011de é qu •. não 

chove nesta alfa.ndt•.:;a, poderá di:r.er-m;: si tal 
Em 1896, oscrev.~ o Sr. Dr. Ro-irigu·•s AI· ndíficio é coisa que s; tome a. sé ri()? 

VIl$: Pois bem, dJss;: cawbre que o Sr. Bernar-

« Fsta ::.\)partição (Alfc<nde~ra tlo Rio 
Grande) car,;c:; de ;·econstrtli,· "'' ,·ep ,. 
'rttr os arma.::ens,qEe estr70 '-~ •lesal>•tr • •• ~ 

Em vista d:•ste Pstado lastim:cv.-1. o hnnrarlo 
Sr. Rodrigues Alves, s.~rlàlll•Jilte UP[!Nlvn
sivo, escr-:v t:>u em seu r.~latorio : 

(tEm vi~ta de orçam •JJtos ,, rt•latorills 
que ••xígi, na ]JI'Oi>O:it:t orç<trneHt~WLI·,~ 
indica.rti,o cM.lito pr.·cl:io. ,. 

Pois, Srs., fis.do n·ssa. pala.vra. do honrado 
1Iinistro, fui consaltar a. Pl'OflOSta orQ:Lmen
taria e nncontrei pe>dido na rul,ríca. -Obras 
na Alfa.ndega do Rio Grande:- l:OU0$000. 
(Riso.) 

Um trist.~ cauto d ~ reis par (L reconstruir e.~
mazens que estão a desa.),a.r l (Riso.) 

Não se riam os nobres D~putndM, pOl'l')UC 
ainda. hn. mnlhor. Faltara agora. o Sr. Dr. Ber· 
nardino deCampos ás paginas 492 e 493 do seu 
relatorio: 

« Alfandega di> Rio Gra.nde-0 edifi
cio, que tem deftlitos de coustrucção, e 
no qual foi empregado algum mat!!rial 
de illf:Jrioi" qualidade, esta em pessima.s 
condições, nao onerecendo gm·a,ntüs aos 
p1·oprietarios das me>·cadori r,s (lepasüa
da,s HOS arma~cn>. 

»E' inadia>el a nec;"ssidade d J reparos 

cino de Campos descreveu IJOr essa. fórrn<t, 
disse S. Ex:. pu uca •lepots : 

<0 e·lificio que se fez no Rio Gran~e 
ol,eJecc n. um pl::tno de fiscalização e 
economia quil tem como elementos a 
simplificaç.ão e a exequilJilidade do :,er
viço .. '!t 

Urn estahelocil!lento aduaneiro a. desabat' e 
no qual chove cum1J na. ru:t, 1fiz o Sr. ex·mi
ni~tl'o, que oLedece a um piano d<~ economia 
e tlsca.\izaçã.o com alemcnto:; da ~impliflca.çã.o e 
cxequilibidade l\o sor·viço •.• Até p:treee pHhe· 
!'i:t, (Riso). 

0 SR. PP.ESIDENTE-Lemlll'O U.O nobre Depu
tado que e~tá enda a !Jora. d;\ primeira parte 
da ord•Jin do dia. 

O Sn.. PI"11'0 DA. RocnA-Si V. Ex. me dà. 
licença, eu peç.o a Camara que me conceda al
guns minutos mais para terminar :ls conside
rações que estou fazendo, allm de não ricar 
c,)m a palavra para a. ses~ão de amanhã, bas
tando-me alienas um quarto de hora. para. 
concluir. 

O S.r.-. P••esi.dente-0 S!'. Deputa
do Pinto da Rocha requer a prorogação da. bom 
d<\ prime ir,\ :parto da ordem do dia, por 15 mi
nutas, afim de concluir' o· seu diserJrso. 

(Consultada, a Camara. resolve affirmatíva
roente). 

nesse prerlio, pois, a propo' ção que de- O S. Pinto da Rocl:l.a (contin>~an· 
corre o tempo, v.ugrn•mtam-se-lh:; os do)-Deb:emos de parto os relatorios seguintes, 
ostragog, nrTo lwanào em conta. os pre- paranão abusa1· da attençã.o e da benevolencia 
j'l<ízos causadosooconmw·cin upropria ila Camara, que me acaba deconced<lr proro
Fa;;end,! Naciorut... gação da hora, e vejamos o c1ue no5. uiz o 

:&Na casa forte, no RJ'Chivo, nas salas proprio in:Jpector ~a A!fancega do Rio Granel e, 
do exp~dbnte, no gabinete da inspecto- ainda este anuo. 
ria,, na.s dep:•.nd~ncias dos despachantes, Lamento, pvrúm, que(' meu nobre amigo e 
e no corpo da guarda, chne copiosa- Deputado pela Bahia,que desejava. convencer~ 
mente... se de que a. concentração doJ 8erv-iço3 naqnel-

»Nos arrnaz•.ms ns. I e 3, ·~xistem la alf~ndeg-a proJuz prejuizos. não estej,, pr e
tambem gotteiras, tendo sido por mui- sente -para. ouvir a Jlal.rvra do proprio inspe
t:ts 1>eocs, mollwdos r.ol'Umes de merca-

1 

ctor <la Alfandega do RioGrande. Entr-e"anto, 
dorías. poço ao,; ill ustres collega.s de ropresen tação 

Os armazans I e 4 a.mna~;am ruina, I que lhe communiquem o queYt>U 1êr: Ore
:pois te".rn as linhas de atracar susp~n- latorio fica á:< ordens de S. Ex. para ~cienti· 
sas po1· espequcs, .por estarem estraga.- fi.car-se da verdade, p<Jlos seus proprío~ olhos~ 
das·.1s cxtremidar\,,s ; cl~ow de;;t~·o. (Lê): 
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«< material tlxo está. em máo estado 
e é o mesmo QU<~ foi assentado por oc
Cl1$ifio da construcção do ediflcio, e nas 
mesmas condições está o rodante. 

c ,\s verbas consignadas . para n. sua 
reforma e conserva~ão são as mesmas 
de ha 20 a uno; passados e por tanto in· 
sufficitmtes para a.ttender n esse ser. 
viço; a ra.lta. de conserva.;-.ão tem por· 
tanto trazido como consequencia. o seu 
estrago total. 

«O edlftclo da Alfandega esta neces· 
8itando de sarioô reporlls e nJodificações. 
Ap~ar de novo, fôra constl'Uido com 
madeiramento tragil e de má qualidade 
de m•)OO que tendo apodrecido os fr·ei· 
xaes e linhas abriram-se gotteira.s que 
maior estrago teem cansado e causarão 
a.o ediflcio, i1 proporçiio que retardarem· 
se os reparos. 

«Dois n<'rnazans e dlli;; deposltos teem 
qua.si todas as linhas de ntraeat• e&· 

oora.rlas e ainda assim ameaçam des· 
abamento, si não forem antes da pro· 
xima. est.açi.o reparados•. 

que lhes acarreta a concentração do serviço 
aduaneiro no ltio Grande. 

E<> commercío do ioteriOJ', sem a facilidade 
de poder sortir-se nos grandes centros que 
não podem accudir ás suas c:z:igencia.s, em 
vista da falta OCC<l.Sionada por essa. medida 
incollerente e perigosa, buscou uma valvula. 
de expansão no contrabJ.ndo, que augmentou 
prodigiosamonte em 1893. 

Estou informado, Sr. Presidente, de que 
um . negociante de Porto Ale~tre mandou vir 
(lo Chile uma partida de castanhas que em 
abril deram entrada na Allàndega do Rio 
Grande. Quando lhe tocou a vez. de despachar 
os CSlltnnhas esbs estavam totalmente po
dres, tendo.se apenas aproreitudo os cai
xotes. 

E diz-se que foi um\\ medida de gr&nde nl
CI\nce economieo, financeiro, fiscal e com· 
ffif!rcial a cxtincção da. velha AJ[andega de 
Porto Alugre, par·~tconcentrtlr todo o serviço 
no Rio Grllnde l (A.poi,tdo~}. 

Diga-me a Camara se os ta. situação atllictl va 
póde continuar, si não ha. razão para. pedir 
encareeida.mentJ ao Poder Legislativo quo at· 
tenda a essas recla.ma.ções que ha dous lon~os 
o.nnos f<lZ o commerclo hon•1sto, trabalhador 

Ei:; ahi, Sr. Presidente o que á a Alfando.!\'a. e p;~triott\ duquella. zona que só pede ordem, 
do Rio Gl'tlnde onde foram concentrados todos p;~. garantias administrativas, zelo e probi· 
os s erviços adU;\neiros ! Como !!i!ril. possi l'el da.de do tisco p3.ra. se de$envolver e progredir 
evita.r prejuizos e, portanto, diminu ição de em beneficio da propria Republica 1 
renda Y E a Camt~,r:t vera que a nossa tenacidade, 

Accrescente·so· a. isto a morosidade dos des· 1 uctando por este nobilíssimo pensa.mento, 
pachos pela acc11mula.çã.o do serviço e da car· tem em vista simplesmente poupar ao The
ga., pela d ifilculdade em remo vel-a p2.r~ souro da União prejuízos de maior monta. 
conferencia e digam-me os nobres Deputados Atrevo-me pois, em nome dos meus colle· 
si tem ou não tem razão o commercio de Pe- gas de representação, em nome do meu Es· 
lotas e de Porto Alt:gre para. reclamar con- ta.do, em nome do commercio e das industrlus 
stantemente'contrn. a medida do Governo pas~ de Porto Alegre, a esperar que a Ca.ma.ra 
sado que, pre,ju<iicando 11. União, tanto o pre· consentira em dar o seu apoio a essa medida 
judicou ta.mbem em seu justo e natural de· que reputamos de grande utilidade, de im
senvolvimento? meosa. couvoníencia para a. União e de ur· 

Mercadorias que entraram na Alfanliega do gente necessidade para todos. 
Rio Grande em janeL."'' do correnie anuo ainda Atrevo-me a pedit• que lancemos pa.ra 
lá se conservam á. espera de despacho; outras. longe, perdi !las na calligem das noutes do pas· 
que devenrlo servir no verão chegam ao poder sado, qua.esquer considerações de ordem poli· 
do negociante em pleno inverno e vice-versa; tica, de a.otip<lthias, de opposíção a este pro· 
outras emJlm que sendo de faeil deterioração jacto e que votemos por elle que representa. 
perdem-se totalmente. o interes!õe do fisco, interesse que a todos nós 

E, -çor que preço ficarão depois essas merca"' prende sem distincção de partidos, como ele- · 
doria.s si ao custo primitivo houver de accre· mento seguro de prosp~ridade da nossa t erra . 
scentaro commercio a importancia ela pro· Dwe ter notauo a Camara que durante o 
Iongada. armazenagem, o va.lor da depre· longo espa.ço de tempo quedespeudi ean.çando 
ciacã.o, o juro do capital empatado e as avarias e fastidia.nõo a. sua attenQão (não apoiados) 
resultantes das chuvas, dos desfalques, do não fiz a menor reterencia política; não ·tendo 
apodrecimento, e de outras despezas a que a a minha pa.lavra desataviada e rude, uma 
violencia. ftscal sujeita. a importação~ censura. siquer a quem quer que fosse. 

Por isso o commercio rrerere recorrer :1.0 (Ap1hdos.) 
extremo de mandar despacha.r em Santa Ca~ ~ Blla !oi simplesmente o éco das queixas 
tharlna, em Santos, no Rio e até na. Bahi~.su· constantes de ·uma 2ooa commercial e indus· 
jeita.ndo-~e a esw augmento certo e rate.l das trial importantíssima. que emprega os seus. 
despezas a sujei tar·se ás demoras,aos prej uizos grandes recursos no afanoso trabalho de todos 

C3matl\ V. V ~5 
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os dias para progre;so da Patria e da. Repu- Assim comprehendendo, espero dever a()s 
blica, coutri':lu inno pat':J. o engrandecimento. illustres collegas que me deram a honra de 
do Estado c produzindo o que talvaz ~e niio ouvir·-me, a satisfa.ccão extrema de vel-os ap
.veriflque em outro E~tarto da União-uma Ilrovar o restabelecimento da Alfandega. de 
graude supet'iot'idade da export!lçlio so bre a Porto Alegre, e, terminando, rogo-lhes que 
importaçfio. (Apoiados.) ilttendam aos dous pedidos ultimas que lbes 

Note a Camara., que apez~r de todas as vou fazer, 
vicissitudes, de todas as infelicidades pelas A' sua benevolencia solicito desculpa do 
quaes tem atravessado o Rio Grande üo Sul, abuso que commetti o~cupa.ndo por tanto 
apezar da guerra civil que ainda agora foi tempo a sua. preciosa attenção com a aridez 
lembrart~ pelo digno representante ria Bahia, dos meus argumentos, com a nudez da minha 
o meu Estado tem contribuído e contribue obscura palavra, com a manifesta incompe
para. as rendas da União,sempre em uma pro· tencill. do meu espírito em assumpto de tama
gressão crescente, desenvolvendo por mo( lo nha relevancia, (NI'Io apoiulos geraes,) 
tão brilbante a. sua pr-opria receita que, si A's ~uas almas g1•a.ndes peço que, pelo 
todos os seus congeneres ila Federação brazi- m 'mos, me deem a suprema. alegria de ver 
leira. estives~em nas mesmas conuições, a realisada e consagrada pelos seus votos, a 
depre~são cambial não sel'iaa triste realidade grande aspiração do commercio honrado que 
que nos esmagou e rtue ainda nos assoberba. neste instunte me org-ulho de representar, 
(Ap~iarros.) :-tos meus collegas de bancada, a ventura. de 

Assim sendo, Sr. Presidente, si sob qualquer I encerl'arem esta. legislatura com a victoria 
ponto de ,·ista, o Rio Grande do Sul só tem ha tanto tempo sonhada, e a mim, individual
contribuido para a prosperhl<ttto t~o Brazii, mente, que nacln va.lho o na.da. mereço, (?1<7o 
sob o regimen republicano , porque ra.ziio ba apoiadQs) o indiaivel prazer de encerrar talvez 
de elle merecer da Camara a."l'ejei~.ão deste a. minha vidn política com o triumpho sereno 
projecto, quando a verdade é que jamais nos deste projecto pelo qual me bato ha. dous 
foi dado con:;egnir oesta Casa n completare:~- annos, de\licando-lhe todo o esforçod~ minba 
lisac;ão de um desiderattw1.qne corre~pondesse pobre int<llligencia.,todo o enthusiasmo que a 
ás necessidades e á dedicação do no>so Es- justiça póde desl>6rtar na.s almas novas, a. 
tado1 ponto de abanclon"ar os estreitos e acanhados 

Temos acompanhado aqui todos os movi· reclamos do nativiemo, para. olba.r sómente 
mentos em favor da prosperidade dosEsta.(los; acs inter~sses geries. (Apoiados.) · 
ao Governo temos dado todo o nosso apoio 
sem vacillações, sem compensações de qual
quer natureza; as industrias e ao commercio 
da União ainda gãorcgatea.mos a. ap11rovação 
de uma medida útil, necessaria ou ftworavel 
de modo a augmentar-lhes a. prosperidade, 
correspondendo deste modo aos desejos e a.spi· 
ração de todos. · 

Porque razão, pois, este projecto que repre
senta uma necessidade inadütvel para o Es-

. tado do Rio Grande, para a sua capital, para 
o seu commercio, para a sua industria para. a 
suacolonisação,e sobre tu dopara o fisco federal 
em relnção ás rendas, do Tbesouro brazileiro 
eomo demonstrei com os proprios dadvs offi
ciaes, não ha. de obter o apoio da Camara dos 
Deputados, principalmente quan.rlo, anteci
pando-me ao honrado,rela tor do projecto o meu 

. íll ustre amigo Dr. Serzedello, jé. pedi á Qa-
mara, licença pa.ra declarar que esta me

Será esta., Sr. Presidente, e Srs. beputa.
dog, a melhor e a. mais alta recompensa aos 
meus sacridcios para, servir. a Republica e o 
meu Estado, e voltarei á vida. do meu lar, a.o 
menos com a conEciencia de nunca os ter 
pr<>judi cado, si não lhes pude _prestar assigna
lados serviços com a minha modesta palavra, 
com t\ lealdade dos meus sentimeutos, com a. 
pureza das minhas convicções. 

Oxalà. possa ter ainda. a ventura de agra
decer aos meus honrados e illuatres collegas, 
em nome do oommercio de Porto Alegre e do 
Estado, a victoria da sna · mais nobre, mais 
legitima. e mais justa aspiração. 

Tenho concluído. (Muit.o bem ; muit~ bem. 
O <>rado,· e vi11ame:nte felicitado e cumprimen
tado por muitos dos seus coltegas ,) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

dida vem amparada. com o a.lto prestigio do Comparecem mais os S:rs. Albuquerque 
honrado Sr. Ministro da. Faze,Jda. que, além Serejo, Amorim Figueira, Enéa.s Martins, 
da sua propria convicção, representa tambem. Serzedello Corrêa, Viveiros, Anizio de Abreu, 
a opinião insuspeita. e comJ)etente do iilnstre Henrique Va.lladares, Thomaz Accioly, Tor· 
chefe do Poder Executivo 1 resPortugal, José Avellno, Fnncisco Sã,João 

Assim comprcbeudendo, eu e os mous col- Lopes, Helvecio Monte, Augusto Severo, Eloy 
Iega:s de representação, nã.o podemos dar o de Souza, Coelho Lisboa,José .Mariano, AJI'onso 
nosso a:poio ao requerimento do honrado re· Costa.. Coelho Cintra, MalaquiáS Gonçalves, 
pl'eSentante da Bahia que combateu o pro~ Cornelio da Fonseca, Juvencio de Agtilar, 
-ecto ora eni discussão . Arthur Peixoto, Euclides Malta., Geminiano 
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Brazil, Neíva, Castro Rebello, Milton, Tosta, 
Paula Ouirnat~1es. Rodrigurs Li in~, Totentino 
dos Santos, P3l'(l.Dhos :1-Iontenegro, 2\Iarcolino 
Moura., Gal;lino Loreto, Pinheiro .Tunior, Jose 
.Murtínho, Irloen ;>viachado, Atcindo Guan.t· 
ha.ra, Fonseca. P ortella, Nilo Peçanha, Al v e.> 
de Brito, Silva Castro, Agostinho Vidal, Bé~r· 
ros F t'altCO Junior , Be1•nardC!S Dlas, Urbano 
}farcondes, Paulino de Souza Junio1·, Rangel 
Pestana, Mayrink, José Bonifaclo, Goncalves 
Ramos, Antero Botelho, Alfredo Pinto, La· 
mouníer Godofl·edo,AJJ.tonio Zacllarias, Rodol· 
pbo Abreu, Cupert ino de Siqueira, AugustD 
Clementioo, Lindolpho Caetano, Pariua R e· 
zende, Casemiro (l:t Rocha, Domingues de 
Castro; Bueno de An1ra.da, Prtulino Carlos, 
Francisco Olicer io, Ovirlio Abrantes, La.
m0nlla Lins, · Leoncio Corrêa., Pedro Fer
reira, Possidonio d<t Cunha, Francl>co Alen
castro, Yictorino I\lontelro e Ri vada via 
Corrêa.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
' j 

E' annunciad.a. a continuação da 2• discus
são rlo projecto n. 110, de l899, orçando a. 
Receita. Geral da. RE>publica pa.1•a o exercicio 
de 1900, com o parecer sobre as cmemlas oJJe· 
recidas em 2" discussão. 

O Sr. Tosta- Hontem. ao t erminar 
o meu discurso, apenas havia conseguido pro· 
duzir deus argumentos , a. favor da. emenda. 
que apresentei , com o fim de impedir que con
tinue, na lei da receita. a. aggravação das 
taxas sobre o fumo e aeus preparados . 

0 SR . S ERZEDELLO CoRRÊ.~ - Perdão, O 
orçamento para 1900 não con témaggravaçã.o." 

o SR. TosTA- Refiro-me á aggravação de· 
creta.da o anuo. passado, cuja. manutenção a 
Commissão propõe no projecto que se discute. 

O primeiro argumento "q_ue .h~ntem apre· 
sentei, fazendo consider ,wões geraes so1re os 
impostos de c.onsu mo, é o seguinte: Os im· 
postos de consumo subre os productos indus· 
triaes dos Estados só pedem ser decretados yel!!o 
União, sem violaç;,\o do ar t . 9·' da Constttul
çii.o de 24 de fevereiro, com estas duas restri· 
cções: mcdicidade da taxa ,e sua arreca.t1açrto 
n·o acto do consumo e não sobre a producção 
on nas fabricas, como se tem feito ate agora.. 

imposto de consumo, o que se verifica na. 
pratica. em relação ao fumo, entre nós, é que 
os intermedinrios, quando compram o Cume 
a.o bvrador, íh.zem j ogo com o imposto para 
abaixar o preço do pruducto, e como, geral
mente, cs . pequenos lavradores não dispõem 
de recursos pecuoiarios, sã.o victimas do im
poõto. que mais tnrde vae a.ggrava.r a situa.
ção do consumidor , de quem o mercador 
cobra o sello. 

E " ?\finas Geraes, não só o imposto de ex· 
portação torna precaria. a situa~·ão da lavoura, 
como a ~ggrava.~·ão da. taxa. sobre o cOil!!Umo 
contribue fatalmente para auiquila.r a pro-
ducção. · 

Comprehende a Camara., Sr. Presidente, 
que si assim não fo~,;e , si a producção não 
estivesse se resentiudo da. exaggeraçii.o do im
posto, os lavt•a.dores não 1'ecla.maría.m, os con
selhos dos municípios productores não protes· 
tariam. 

o SR. SllRZBDELto CoRREA - O lavrador 
tem uma compensação destegra.vame que por 
acaso pog~a. ter pela. repercussão do imposto: 
fica. o mercado do J!aiz reservado exclusiva
mente -para o fumo de producção nacional, 
fechado para. o fumo estrange iro, que antiga
mente entrava em larga. escala. 

O Sa. TosrA- Essa protecção não é grande 
causa.. (.H.1 tlitJersos apartes.) 

Lembrados os clous principaes argumentos 
de hontem. passo hoje a desenvolver os novos 
argumentos, que tenho, pa.r,t demonstrar á 
Camara que a approvaçã.o da minha emenda 
será. um acto d l) patriotismo, porque a lavou
ra. e a industr ía. do rumo, bastante ouei'adas 
nos Estados e municípios, não. pedem suppor·. 
tar as elevadas taxas de consnrr.o, decretadas 
pela União, tã.o ardentemente defendidas pela 
Commissão de Orçamento . 

Duas questões importantes vou ventilar 
perante a Camara. 

A primeira é esta: 0 famo e seus prepara
tios estãoequitativamente taxados pela. União, 
sem prejuiw da lavou ra. e da industria. ~ 

O imposto já excJdeu ou não ao limite 
ma'l:imo, em que · deixa de ser .meramente 
ftscal para prejudicar a lavoura e a industria'! 

A Commissão de Orçamento e os partida
rios d~ aggravação do imposto responderão 
que a · capn.cida.de tributaria do fumo sup-

0 :segundo argumento, que me cumpre rc- portl\. a inda no>os onus; porque, al(,m de · 
produzir, para sobre elle chamar bem aatten- outros motivos, t rat>t·se de. um vicio e nunca. 
ção du. Camara, e o se.guinte: Os impostos de é de mais impor sobre o vicio. 
consumo deven~o recahi~ só, exclusivamente, A minha conviccão, porúm, St• . Presidente, 
sobre o ~onsum1~or, prattcameate r~ percutem é em sentido contrario: a camara precistt 
sobre a mdustrm e a l<J.voura, ma:x:tme quan· reduzir as taxas, para não matar a lavoura e 
do são exaggerados. não prejudicar a. industria. do fumo. · 

Seja qual fôr a verdadé das tlleorias eco· \ No correr do meu discurse darei· as razões 
nomicas, em que se baseiam os partidarios do desta. convicção , · 
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A Com missão não tem o direito de taxar a 
producçã.o e <t industria. do paiz exaggt!radn.· 
mente e exigir a cout!o.nço. da Camal'a. neste 
donto, sem ter razões valiosas colllidus em 
pados estatísticos c documentos off!cia.es de 
alta v a. lia, oa crise econom ica que atravessa.· 
mos, os quaes destroem a.s rel!lamacões que 
surgem nos diversos Estados . 

Não temos uma. est>~tistica 1·egular sobre a 
agrinultura, a industrb, o commrJrcio, e a 
tributação federul , estadual e munidpal, que 
autorize a Commhs:io a a.fflrmar, cuthegori· 
camante, a. moderação da tributação do rumo 
e seus 'Preparados. 

Ao Thesouro falleccm completamente da•1Ps 
estatísticos em rela~'ão aos E$ lados e a.os mu
nicípio~. apezar dos louvaveis esrorços do 
honrado dir<)ctor da1i Rendas Publicas, cuja 

circular aos inspectores das alfandega.s não· 
roi <>inda cumprida. 

Nrt falta de dados estatísticos a Camara não 
póde deixar de acceitar a.s informações dos 
representantes dos Estados, dos governos 
locaes, das recebedorias de rondas estaduaes 
e dos prejudicados pelo imposto. 

Antes de entrar na a preciação dos do
cmment-os que influem no meu espírito para. 
pugnar pela. reducção das taxas, devo, por 
amor ao methodo, co !locar, deante dos olhos 
tla. Ca.mara, o quadro comparat ivo das taxas 
decretadas par-<\ os exercícios tle 1898 e 1899, 
pelo qual vet·il. que, de um anno para. outro. 
n.s taxas foram augmentada.s na. razão de 
150 •; ..• 300 •;,, 500 •f, e 1.500 'J., além de 
taxas novas. 
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Qllad:x-o comparativ~ das taxas 

MATERIA TRIBUTADA 

Fumo em bruto del 
proceltencia estran-' 

INCII>ENCIA 
DO 

BlPOSTO 

geíra. , ..•...•.. , ... Por 500 gra.mmas 
ou fracção desta 
unidade ...•..•.. 

Fumo des-fiado nacio-
nal •.••.•••••••••. Por 25 grammns.,. 

Fumo desfiado estran-
geiro .... , •. , •. , ... Por 25 grammas ..• 

Fumo desfiado nacio
ne.! com mistura ou 
preparodefumo es-
trangeiro ....•.... Por 25 gr1nnmas .•. 

Charutos naeiona.esde 
preço inferior a 80$ 
cada milheiro .•. ,., Por um charuto •.. 

Charutos nacionaes de 
preçosuperiora 80$ 
cada milheiro •.... Por um charuto ... 

1 
Charutos estrangeiros Por um charuto .. . 

Cigarros nacionaes .... Por maço até 20 ... 

Cigarros estrangeiros Por maço ••...... , 

Rapé naeional .....•. Por 125 grammas .. 

Rapé estrangeiro .... Por i25 grammas .. 

Palha nacional •. , ... Por ma.ço de 50 ou 
suas fracções .... 

Palha estrangeira •.• Idem ...•......... 

Papel para cigarros 
em mortalha ou eml 
livrinho ........... Por maço ........ . 

TAXA.S 

1898 

o 

$040 

$120 

$100 

$008 

$020 

$100 

$0:25 

$080 

S060 

$200 

$010 

$020 

'l'AXAS 

1899 
OBSERVAÇÕES 

$~50 Elevou-se o imposto de 

I
. $400 a l$600 o k.ilo, ou 

de 6$ pare 24$000. No 
$010 · Estado de Minas varias 

\ 
la vradoreo estão aba.n

. danando a cultura do 
$050 fumo. 

o Imposto novo. 

Estas taxas sempre foram 
Por cento $050!/ (:obradas sobre o preço 

de fabrica, até 1898. 
Elevou-se o imposto de 

' $500 o milheiro para 
' 8$ e de 5$ par,L 20$000. 

$005 ~A producção d~s fabricas 
re<:luziu-se considera-

$100 vclmente no corrente 
anno. 

(

Pela lei de 1898, pagava 
$010 $020 por maço do 20 

ou fracção excedente 
$050 . de 20. Pela citada lei 

\ 

pagava a mesma taxa 
$0101 por fl'acção de 125 

grammas. 

$100 r,lem $100 por fracção de 
125 gramma~. 

o Imposto novo. 

o Idem: 

$040 Por kilo 2fi;500 

Conhecido o augmento do i·mposto de eon-~ dos documentos subsidiarias, uma vez que não 
5Ulllo do fumo e seus p~eparados, -vou dar as ba trabalhos estatísticos regulares c com pie
razões da minha. convicção, soceorrendo-me tos, no Thesouro, pelos quaes o Governo, ou 
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antes a Commissão de Úl'<;amenlo, poss:~. in· pa8s e e;tadoaes, que oner:tm o fumo nos 
formar á camara. Estano~; si o Senado !lfineiro e os repre;en-

Coroeçarei, Sl'. Presidente, fl<)las rcdnma· tantes !e<l:)l·~es lie Minas declaram que a 12-· 
ções e p1·otestos dos la\T;Ido:·cs u ln•lu~tl'l~l<~> Youra esta decadeute, po!' cnu~a. da elevaçao 
que, j~~gan~o-s~ prejudic~r~os, reclamam, do 

1 

uos impostos .•. 
Congr~.seo, JUstJy;: ~ eqUlda..le. o SR. ALFREDO Pr.lTo- E' uma cousa que 

. Entre os muuiCipiOS que reclama.m, meu- nin"'uem púó.e contestar. 
mono os de Affon;o Penna, Santa LUtza, Pom- "' 
bn., Pouso !l.lto, C<lxambú, Chr\st !n~. "Cba· O Sa. TOHA-•.. como niío acre-1ik"ll-o? 
hense e outros , do Estado àe :mnas Ge;·;te>. Acaso j <i chegamos á. triste situação Je não 
cujos representantes.os honra•los Srs. AI tredo ser acr0ditacla a pabvr:< elos representantes 
Pinto e Antero Botelho, defen•1er:un a cm:m· da Nação ? 
da, de que são slgne.tuios, com tanto p<\tl'iO·I Não somos acaso os conhecedores de~s neces
t isnn e sincer <"l convicção . sldad,Js de todns as eiasses socio.$ nos tliver-

Quanto ao Estado da Bauia, cuja J'üpr0s<m- ~ sos Estados que nos e-legeram ? 
taç-ã.o é solidar)a co:tm;i~o n:o r: e:~sa r.la indus· Xii.o se admic·om os Jll()US honrados collegas 
tria e da l:J.vour·;l, hmbr.•rei iJ. •. '"m:r ;:<\ are· do açod'l.mento C•):n que me rdiro ao g-mntle 
c!amação q_ue li desh tri!:.nn:t, r•m maio \lo E~ta.•io de ?.Hu:ts Gcracs, na •ie r.,:;a <.l.o3 mais 
corrent e anuo . e p r.ncle ain;!n 1lc 1lecis:iu do vitaes int<, resses da b vuu;·a do furna, ora de· 
Poder LegislatiYo. porque " •·•.'mr; i.•,ii(> ~>pe· c~dcnte naquelle Estado, e qne, certamente, 
cial dos impo,;tos de consumo tl~ix .. u d .. , tnraar ha de reh:\bilihw-~e e r~flor~scer, si os pode· 
conhecimeoto della , _pe·ji r.do a C::11nar:J. quo res putlicos tcderaes e csta.do~tCiS , h&t·roouicu.
adias.se a decisão nara mais ta.rde. mer!te, rea!cverem os obstacu!os de ordem 

Não fi>rarn sõmênt{) os p!'l'judic;tdo> que !'C· trilmtr.r-i:~. que emb<waça.m o seu desenvolvi· 
clanraran! . O Ser1ado Mi"!eil'<:t. pot· pl'(IJ•·Sta mento. 
do St•. Seoa•lor Bu ,:no de P;Lint., ar•Pl'OI'Ull, Sim, Sr. Presidente, a causa. da. lavoura e 
unanimllnte, a indicação se-guinte. quo ti•;,iuz d:-, inriu ~tria do fumo, intere->sa a diversos 
clar>tml)Ote o pensamento da<l_uelle llore~ceute Estados do Brazil; é, portanto, uma questão 
Estado no que se ref~re eis a;;orias d:\ l:woum. nacional. 
d~dente e à n ecessidade de mod:.l';\l'Uill·so n~ Somos reJ)tesen t:wtes t'a naç1i.o, eleitos pe-
taxas : los divel'€cs Estn'los, e, u ma. vez eleitos, o 

INDICAÇÃ.Il 

Indico que o Senado Mineiro. poP intcr·me
dio do Governo do Estado, represente ao Con
gresso Federal sobr,1 as condições pre· 
carias da h\voura de fumo. em ;;rramle tleca· 
dencia neste Estado, esperando que l'eSOIYei-.i 
segundo o inspirar seu. patJ•iotismo, e de 
fórma a conciliar os interesses daquella la
vo:ura com os da. Un iiio,nn. taxa do im posto de 
consumo, a '\'igorar no exercício vinflouro. 

Sala das sessões. no Senado Jv!ineiro, 28 de 
julho de 1899.-B!;eno de Pai~a . 

Foi unnnimemente approvada em se$são do 
dia 30 de junho de 1899. 

Quem, Sr. Presidente, melhor do que os 
senadores.est,\doae.> pódr! conhecer as coudi
ções de progresso ou decar.lencia- da la I'Oura 

·do fumo no S';U E~t<•do 1 
E si o Serrado, solidario com o> representnn· 

tes fe1eraes, reclama do Collgrcsso reducção 
das taxas, com que àireito a honrada Cum
missã.o de Orçamento insiste pelo gravame, 
funda.da. em meras pre,;um})<(Õ~s, uma vez q•tc) 
no Theouro não lia darias e~tatisticcs s ~guros 
para ·atnrmat·-se u moderaçíio das t.t:x:as? 

Sr. President;,, si o Governo Feder•tll não 
eStá otflchllrnente habilitado para. informar á 
Cama.ra sobre os diversos impostos muoici-

n osso mandato não tem r~;;tricções. Temos o 
d ireito de fiscalizar a maroha e a t\irecção •.los 
negocio:< pu\Jlicos em toda a vasta. extensiio do 
territorio da R~publica ; e, onile quer qlle a 
justiça de ama causa reclame a nossa pala· 
vra, os nossos sel'viços, o pr~triotismo nos im· 
põa o àever de acudir immediatu.mente. 
(Apoiados, muit3 bem). Sou representante da 
Nação, pelo Est<\do da B>th ia ; nã.o estou ad· 
stricto a defeniler sómente o que possa inte
r ossar :lO meu Estado natn.l ; tet1ho o dever 
de pugnar p 1los direitos e inte1·esses de todos 
os Estados âa. Repubtica. 

0 SR. FERREIRA. P!RE;; d{l. Ulll aparte. 
O Sa. ToST,\.-Sim, devemos oos esforçar 

púr equilibt•ar o orçamento; mas, não lia de 
ser aniquilando a lavoura e a industrla. na· 
cional, que havemo~ dG conseguir o vcrda.· 
dlliro equilibrío orçamentat•io. 

Niio são somente os repre>entantes federaes 
11.0 Senado Mineiro que reputa.m exaggerado 
o imposto; tambr,m pens<\ assim o illustrodo 
Sr.Americo \Verneck, m uito diguo secretar~o 
d:.l. agricultura do E stado de Minas. 

Em t!:legramm'~ dirigido o anuo passado á 
Mesa dests. camara, etn rcspostn. a outro, 
que por intermedio d<t 1nesma. eu dirigira a 
s . Ex .. e.ota consubstanciada a opi..liào que 
S. Ex. desenvolveu em seu importante rela· 
to rio deste an,no . · 
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Eis o telegrammo. : inconte;tavel competencia em ma.teria ftm\n
CIJira, ou nã(j mn•~ou de o pi rliiio , v isto ccrno 
oenhnm facto c·JQ.heciuo occorren que po:;sa 
tet· influido pa~a i~so, 

«Municipalidades, voz unanime, confirmam 
decadencia lavoura fumo. Em alguns muni
ci!Jios bvoura quasi extincta, em oUtl'03 re-
duzida quinta. parte , causas- vadiagem, ele- O Srt. PERcu:rr:.A PrRc~- :~. irnmob!li(ladc 
,1dos imp?.~tos gravando cmsto P''oducÇão dis· cão é caraot·~ri .. é' co Jos horuens de Estado. 
penrUoso. Qtmlquor augrr!eoto' morte com- O Sa. TosTA-Not~ Y. E:r. que o relatorío 
pleta, imposto consumo el13vado só se justl- é de junho de> te ar. no, e neile ;J ministro da 
ftca paizes onde não ha imposto exportação. agriculturaapresent:~rlarlosest.:ti~tlcossohrea 
Um restringe mercado interno, outro fecha exportnçãodofu•uo,eatfirmaposlt ivamentesua 
mercado externo . Augmcnt'J 1Jro:fucçil.o fa• opinião nestes tel'm os: E r4 tal silt<ação mais me 
pnrt~ pril!cip·tl soluçii~ crise fi>~an-;eim. Assim I convea~:o de ha~:~~r" sidQ intJpporluna rt ele"'açlio 
pensam presidente do Estado c saus ;;ecreta.- eúl ta:.:<t de cu;w'in !l. 
rios: désejando ':'jUd_!>r Governo Federal. 9-u~ o SR. FERP.l;!R...l Pm.Es- Mas v. Ex. sabe 
apmam c~m,rled1caça~, mas, nad:l. é possrve, que 0 augmento da taxa1oi pC~ !'a oi;ter 0 equi· 
sem medida~ conver,entes.~ librio orça.meutario. 

Sr .. Presidente, nesteteleg-rammaestâ. bem O SR . TosTA-.\..crdite Y. Ex. que eu não 
claro o pensamento do honn1do ministro da estar ia neat1l t rtbuua defeutlen•lo a reducç-;to 

· agricultura uo Estadc de Minas . rlas l ;\xaS r!e consumo. si nõ.o est i"\·esse con
"Vencido •la .inefflcaci;t · la. ;,tgg1•avnçio do im· 
pOSt O p.t!'a a !'eSti!.Uraç·ã:J uas DO"SaS finanç<tg, 
A elevaçtio das t.,xas pód,; momen tane.tmente 
ILUg-ment •r a receita, rnas a tliminuicão da 
pl'od uccã" não se fa.ril esperar, e a remla bai
~aró. fu.tulmente. 

0 St~ . FERREIRA. PIRES-Posso g,u•a.ntir a 
V. Ex. que elle .ià mudou de opinião. 

0 SR. ANTERO BOTELHO-Não npoiado. 

O Sa. TOSTA-Não posso crer, apezar do 
muito que me merecs a. palavra do illustre 
representanie de Minas, que o ministro da 
agr icultura da.quelle Est:Ldo tenha. mu•lado 
de opinião, porquanto S. Ex., a.lem de ser um 
político de pr incíp ios e idéas firmes, exter· 
nou de.senvolvidamente a mesma. opinião em 
seu relatorio, datado de junb.o proximo, ao 
presidente do Estado. 

O Sa. ANrEB.O BoTELHO- S. Ex: . . não mu
dou de opinião. 

O Sa. FEttREmA. PraEJI- Ha. dez dias t inha. 
esta opinião, mas , posso affirmar e garantir o 
que acabo de dizer. . 

O Sa . ALFREDo P INTO- Nós rept'eSElntamos 
aquellea que não mudam de opinião, e por-
tant o nã.o podemos mudar . . · 

O relatorio do Sr . Americo Werneck de· 
monstra que a. exportação Jo fumo, no Estado 
de Minas, tendo sido de 2.305.8~16 kilogram· 
mas em 1897, baixou para 1.904 .076 kilo·. 
grnmma.s em 1898. Houve uma di.ff.,renç,,, 
par a menos, de 401.770 kilos. 

Solicitei,por intermedio da Mesa da Camara, 
informações otHciaes sobre a exportação do 
rumo no mesmo Estado, relativa ao primeiro 
semestre deste anno, p~ra. comparar essa. ex
portaQão com a corresponr!ente ao primeiro 
semestre do anno pa5sa.do . Infelizmente, não 
me chegaram ainda. as inrormações. 

O SR. . SnzEDELLO CoRRf:A.-Quando fa.Uar, 
em exportação de Minas, para que elle. possa. 
ser ra~oavel, é preciso provar a expor tação 
para os diver~os Estallos e para fóra do pai.z, 

O SR .· ToSTA- Por este trecho que vou ler porque os factos provam esta vantagem: ag-
se vê que S, Ex. não mudou de opinião : g ravamos um pouco 0 imposto, mas gar<\Dti-

«Partindo do facto de que a Minas and Rio mos o mercado :1.0 Brazi!. Diminuiu-se a expor· 
é o escoadouro forçado da principal região tação pam o estrangeiro, mas augmentou- se 
onde se eulti va esse vegetal, solieitei do seu parn os Estados · 
digno superintendente uma synopse da ex- O SR. TOSTA.-0 relatorio refere-se á. expor-' 
portaçiío, feikt. por aquella estrada, nos ultí· 't açiio fei ta pela estrada de ferro Minas and R io 
mos annos, afim de conhecer a marcha da. e creio que essa. ·exportação é par a o estran· 
produccã.o . ES!Ie quadro indica que, a. um pe· geiro e para os Estados. 
riodo de progresso regular, succedeu, em Seja como fôr,na opinião do illustrado se-
1898, uma. notavel diminuição, devida. sem cretario mineiro, o imposto de consumo tem 
duvida ás reslstencias oppostas ao seu deoen· concorrido para a decadencia da lavoura. 
volvimentn. Et~l uz ~ituaç<"<o, mais m e con· 0 SR.. FERREIRA. PIRES- Eu continúo a atllr
wnço d e ha,e,· sido inopportuna a elevaçlfo da mar, pelá segunda vez,q ue elle jiL nã:o pensa 
taa:a de cor.s11mo.» do mesmo·modo. 

Logo, ou não foi S. Ex. quem escreveu este O Sa. ToSTA-E eu espero que os represen. 
relatorio, o q ue é inadmissível , a t te!lta á sue. tantes de Minas continual"âo a apoiar soli-
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daria.mente a. emenda, par:~. que, ~om a deca-I a RO$ cada. milb~iro. ~ 500 réis por cada. mi
dencia da lavour•t.não soffm t ambcm n. renda lhe;ro rio. pr~ço mfer1nr a 80$000. 
estadoal da e;l(no•·taçã.o. ,'io pt'lmCit'o seml!stre de 18~9. ~uando as 

. ~ _ c .. t' f· taxas clow" ram-Be a 20 reis e 5 r éis, a 
O s:a. ANr:rwBoT~:..Lllo - omo J!l. cs ·• ro wxport:1.çáo <lesceu ü.6.6 71.575, ou pouM tna.is 

frendo com e.to 1mpo~to . de metade da do annoa.nteriot•, calculando·~e 
O SR. TosTA-Em relação a.o Estado da a exportação do segundo semestre em quanti· 

Bahia, aqui tenho (most>·tmdo um mappa) dade eguo.l á d() pl'imr~iro. 
dndos est atísticos fornecidos p el:1 Recebedoria. Não colhe o arg u mento de qun a diminuição 
Esta.doal, os qua.es demonstram ch1r a.mente da expor tação par a. esta capital foi compeu
Q:le, de 1897 .I>l!-r a _cá, a e.xportação dos cha· sa.da. pela exportação para o estrangeiro e 
rotos tem dnnmmdo conStt1ero.velmeoto pa.ra outros E~tados do Bl'<1Zi l , porque esta conser
esta Capital, que e o mercado principal dos von-se estacion tlrict. Ta.mbem nã.o procede a 
cba.rutos da. Bahia. explicaçã~ que s~ :!)rocurou dar, no Jornal d o 

O SR.S ERZEDELLO CoRRi:A.-Perdoe-meV. Ex.; Commer cio, attribuindo-se a. dimin uição da 
t alvez o un\co Jogar onde entre charuto producoão li falta r1e materia pr ima. occasiO· 
estrangeirosejaaCapita\Federal.Aexp0rt:wão llitda pela devastadora ~ecca que tanto fia· 
da Bahia r:arao Paránugmen tou extraordina.- gellon o Esta.do. porqua nto,no relatorio apre
mente; faz-se um largo commercio de cbaru. sentado este ao no pelo secretario das finanças 
tos para aquelle Estado,•iou t estemunho disso. ao honra.·lo ::overnador, verifica-se que a 

safra. tle J f.'98 fm·neceu p1ra. a expor-
O Sn.. Tosn-Em li •lc junbo rio cor rente, t açâo 38 .i 68. \1 2 kilos. no valor official de 

solicite i, corno membro ·la commisS<"io especial <>q 088 9!)1~94 
dos impostos de consumo,in tormaç.õcs <to i\- - · · : ·. ' 
h t8trallo e t :!lentc;;o sccret:.rio das finauca~ do O SR.. SERZEDELLO CORR~;~-Eu desej ava. 
Eslallo da Bahin,o Sr . Dr. Ro·lrigo HraiJ(l:to. que V. Ex. confrontasse a ex portação desse 
sobt·e n. exportação dos cha rutos para est11 periodo com a. do~ pe-ríodo~ an ter iores para. 
capital, " principiar rle 1895 até junho do ver como essa lavoura está dGfinhan<.lo. 
corrente anno, com o fim de ve!'ificar a mar· O SR. FERRElRA PntEs- V. l~ x. demonstre 
cha. do. producf;3.o dos charutos. vbto ser o que a. exportação não augmantou e tem ahi 
mercado desta Capital o p rincipal r ecebedor um grande argumento. 
do:s charutos d<'quella . procedencia.. Não O SR. T~STA.-Não ZJreciso fllzer essa. de· 
viBram as informnções r elativas aos a nnos de morost t'ação quanto á. · exporta~ão do rumo 
18!)5 e 1896, porque a Recebedor ia. Esta•Joal em folha no Estado da B<th ia, porque lã. existe 
começou a funccionar no fim do segunllo anno, 
nias . v ieram cs d:\dos otliciaes r elativos aos uma. grande cor rente de exportação interna· 

t - · t cional para. os mercados dd Hambu rgo e Bra-
ou ros annos, e sao 08. segmu ei : men. E como o \m posto d e consumo interno 

Charutos não a.ttioge, directa. nem ind irectameote, o 
1897 •.•.....•.•....... . , . .... . 32.256.595 fumo exportado :para. o estrangeiro, é claro 
1898... . ................. .. .... 24.9!1.204 que a lavou ra não pód() deftuhar e deca.hir por 
1• semestre de 1899 ...... ,. .. ... 6.671.575 causa do imposto internD de consumo. 

0 SR. . ALFREDO PINTO-A exportação do 
fumo tem dado em resultado fecharem-se fa
bricas na. Bahia. 

0 SR. TOSTA-Mas, O que rúnguem póde 
Volumes contestar , é que a. industría do char uto tem 

sido muito prejudicada . 

Cigarros, extracto de fumo ou picho6.,fumo 
desfiado ou migado, a charutos exportados 
par a os Estados do Brazil e portos ext.ran
geiros: · 

2' semestre de !896 .. · .. . . .. . ..... . 
1897 . .••..•..•....•... . . . ..• . . • . . 
1898 .. .................. . ... . ... .. 
1• semestre de 1899 ............ . .. 

4. 638 
8 .977 
8.335 
4.763 

Pelo exame dos darlos offi.ciaes apresentados 
se verifica a diminuição progressiva. da. pro
d ucção dos cha.l'utos da Bab.i(l. , á merlilta que 
a s taxas fol'am se creando e so elevando. 

Em 1897 a exportação subiu a 32.255.595, 
então s. taxa. c:ra. apenas de 2 r éis por cha
ruto. Em 189 3 a e~portaç~ baixou para 
24. Q41 .204, então o imposto era de 5 réis 
por cada charuto, de preço de fabrica superior 

0 SR. SERZEDELLQ CORRÊA-E' preferivel 
que exporte, porque é u ma. r iqueza para. 
o Estado, que cobra exportacão. 

O SR . TosTA-E' uooa. vantagem provisoria 
para o Es tado, porque a. tendencia dos espí
r itos dirigentes ~.de accordo com a bôa. dou· 
trina economíca, ir diminuindo o imposto 
de exportac;ã.o até extingui! -o completamente, 
Si ttvesse vingado a disposição proposta no 
projeeto de C<lnstitnição, que ser viu de base 
para. os traba.lhos do Congl'esso const it uinte, 
jã. os impostos de exportação esta.r1am e:xtiu· 
ctos desde 1800. · 
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0 SR. SBRZED'ELLO CoRRÊA-O argumento 
de V. Ex. applica-se, ~m.ttalis m21tandis, á 
importação, por~uo a tendencia tambem é 
diminu ir os impostos de importaçito . A ver· 
dade é esta: A Bahí:t exportou uma sommu 
extraordinarla o anno passado. V. Ex. cou. 
fronte essa expol'tação com as anteriores 
pllra ver si a lavoura definhou. No emtanto 
essa exportação foi feita com taxes sobre e:x:. 
portação, e taxas não pequenas. 

O SR. TOSTA-Eu ja doclarei, com toda. leal
da.õe, queoimpostode consumo não prejudica. 
á lavoura. do fumo na Bahia. e sim a. índustria. 
rlo cha.ruto. 

O Stt. SERZ.EDgr,Lo CottREA - Então éu já 
colhi a lguma cous:1. e é que não foi a. Javour.1 
do !umo na Bahia que so!fret1, foi a indus1ria. 
do charuto. Hei de demonstrar da tribu na 
a V. Ex. que isso não é verdAde ou então 
que ha difl'erenca r.ntre a Bahia e Minas . 

O Sa. TOSTA-A lavoura. do fumo nn. Bahia 
é di!Terente da. de .Minas, não só no 'Oreparo da 
foiha como no desc!no rio producto7 h' just1t· 
mente 63$&. a. razão por que o imposto 1le 
consumo concorre para a decadcncia. de uma 
e não prejudica ;\. outra.. 

O SR. S&R.ZEDELLO CoR.R~:A.-E note V . Ex. 
que, h e. qua.si treo ou quatro ;mnos, a indus
tria do charuto n a B1.hia. tem a concurrencia 
de industrias si rnila.r&s r:;n; Santa. Catharina. 
e Rio Grande do Sul. 

O Sa. TosTA-Quererá. ncaso a Commissi.i.o 
de Orçamento fomenh~r uma lucta fratricida 
entre Estados irmãos 1 

O Sa. SeazEDELLO CoR.'REA-Ao contrario . 
Estou demonstrando a V. Ex. que na Bahia 
está se modificando o reg imeu; d esrle que a 
industria. do charuto so1freu a. concurrencia 
de outros E~tados. lançou-se mão do fumo em 
!olha. para se expor tar. 

O SR.- TosTA - Proseguíndo na. E-Xposição 
dos motivos justificativos da emenda, ?ou ler 
á Carnara o tel~grammn. que os fabr icantes da 
Ba.hh\ dirigiram ao Jornal do Oommet·cio, ern 
1• do corrente : 

4:Telegra.mma.-o artigo do Sr. Jo;;é Carlos 
de Carvalho, contra. a n ossa. perseguida in
dustria, mostra que o autor a descon!Je ~e. A 
Bahia exportou 427.000 fardos de fu mo em 
folhil em 1898, ao passo que a industr ia na-
cional consumiu 10.000 fardos 1 Qu'l.Si toda a 
mataria prima foi exportada para. a fabri 
cação est rangei ra ! A là.bricação de charutos 
naciona.es esta decadente como mostraremos 
com dados officiaea. Depois do imposto do 
sello fecharam-se fabrir.~s. Muitos op~ra· 
rios a.oham-se desoccupa.dos em S. Felix. Mu
r itiba e Cachoeira, devido á falta de tra
balho. O futuro da. nossa. ind.ustria depende 

Cama.rl!, v. Y 

da. exportação, fazendo o Governo tratados 
commerciaes com a Argentina, Chilo e outros 
pa,izes. Assim dar i amos trabalho como Cuba, 
<tue to.m 35 .000 operarias charuteiros, ao 
passo que a Bahia. niio tem 3.000! 

Sim(! &: Rod~nliw·g. - Por Dan>teman n 
&: C'omp., 1'it>gilio i'inho.- Zacl!arias Jfi
lhazes& Comp.-J . M. Ferr~ra .-F. Fer
reil·a & Comp . , por Costa Feí'rei,·a. & J.fot ta . 
- Ferreira & P ennt.-Po.uliao Lapes.-Ca1·· 
Hei>·o Gersle1·. - J. R oening. - Guimarlies· 
So!cdude J . Cornpanhia . » 

Este telegramrnn robora a minha afflrmaç:to 
ne que a industria está soffren<lo tanto na. 
Bahia que prefere exportar o ·tumo em lblha 
para o estr angeiro a ;tpplical·o no fab rico dos 
charutos. 

Entro agora., St•. P resitlente, em uma nova. 
ordem de considerações, dignas, certamente, 
do llxar n atten~ão d:t Camm·a e accupal' o 
e~pirito dos estadistil.~ tla. l.tcpuh!ica. Rellro·mo 
li tr iplico tribntaçiio que son·rem o fumo e 
seus artefactos. 

Nfio ha quem desconheça c1ue o fumo é tri
butado pelos poderes mnnicipaes, est.'lrtoa.es e 
fedeJ•ne~. ~em haver orientação no sentido do 
conciliarem-~e to•los os in teresses financeiros. 
Assim quando o municipio taxa o fumo es
quece-se de que o Estado c a. União t:~.mb2m 
o t.uam ; qnaudo o Estado tribu ta fal-o des
preoccupadamente sem contar com a concnr· 
rencia da União; finalmente a União, por sua. 
Vil Z, decreta. e eleva os impostos de consumo, 
sem indagar flUO.l o gravame que o producto 
jà supporta no município e. n o Estado. A 
Commíssão de Orçamento, hoJe, como hontem, 
impõe sabre o fumo sem se preoccupa.r com 
os 1mpostos municipa.es e estadoaes . 

0 SR. FERREIRA. PIRES- A União· não tem 
que se preoccupar com isto. 

o SR. Tosr.\- P !!nso ao contrario; que o 
Congr~>sso. para procedP.r corn acerto, deve 
ter em consideração os intercss8s financeiros 
dos Estados, sobretudo quando a tributação 
tbderal va.c disfarçadamentc invadir a esphera 
tributaria r eservada pela. Constituição aos 
Estados . 

Para chegar , Sr. Presidente, à demons· 
tracão da minha prop osição, sobre à incapa
cidade do fumo e seus prepar·a.dos para. Sllp· 
por tnr elevados impostos fedel'aM de consumo 
e registro, procurei colh~r inrorm<~.ções re.la · 
tivas à. tributação do fumo nos E$tados, 

Deixando de parte M!nas, sobre cujo sys. 
tema tributa.rio contém minuciosas inrorma.· 
çõ:>S o relator lo do Sr. Americo 'Werne!:lk, 
offereço á. Camara alguns apontamentos sobre 
os impostos qne oneram o fumo, nos Estados, 
da Ba.hin., M\l.ran hão e Pará.. 

2(; 
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Na B~hia o fumo " S'll' s.rtefact.os est.ih 
onGrados com o~ SQguíntes impo~tos, sem 
fa.Ha.r nos municipa·,s.qtu · con~títuem a prin· 
cipa.l r.;nda dos municípios pro·luctor<·s. tlO> 
termos da lei n. 2S3, d~ 6 de s ~t ~tnbJ·o 
de 1898. (Li'): 

diminuirloi nos ultimas orçamentos, conforme 
mü inf,lJ·ma.rttm rep:·es~nta.nte! daquelle Es· 
ttdo. (Ui): 

Por kihJ em folha .•. ,.. .. .. . . .. • $110 
Por ]{ilo ~rn corda, rolo, picado 

ou dr1st!a.rlo •••• ,,.............. $220 
8 •;. so1m: o valor •las operaçü~s de l!ompra Por cent<'l de charutos............ $660 

ou venda realis•1das por cscriptorios e casas Por milheiro de cigarros .. , .... ,., $440 
comm~.rciaes ou comm,;rciantes d,J qualquer Por kilo de rapé •.•. , ... ,........ $220 
natureza, e mr;rc::.dores ambulantes, exc J-
ptua.das os que nr.gocbrem 1~xcbs~ vament:l O Sa. SERZEDELLO CoRRÊA. da um aparte, 
em produ.ctos agrícola.s dcst:' Est:tdo, o~ qua.·,~s o sa. TosTA-EBtou informado de que no 
:pagarão por crmto sobre o valor de (ltlaltjuer Maranb1io não se fabricâm ci:l<lrutos; por con
das duas operações· segulllte o imposto <le 660 NtS po~ cento de 

Fór>a da capital, a primeira destas taxas cllarutos recahe sobre o 1mporta•lo de 
1nrá colJrada na razão ua metad:•, outros Estados. C<~.lcule o nob1·e Deputado a 

3:000$ por fab!•kada cigarros(].) 1• orJom; som~a. dos.impostos. que, paga. ~m milheiro 
2:000:3 por fabrica 1tc ch;Lruto~ de !& ordem; I de. charuto, ria B~hra, a.e ch~gar ao cons~· 
1:500$ por fabrk:t d·' charutos ou cigarros 11;1!<101.' no Mar:tnbao, a saber: ,1mpost?s munl-

de 3' ordem; c1paes de fatmeo o. de e:pcr~:eo, 1mpo~tos 
40~ po1· l'•1hríca de charutos ou cigarros (le estadoees de fabrwo e de exportação, ~m-

h o~cf··n. posto estadoal de entratla. no Maranhao, 1m· 
"' 4 :'ooo . .;; 'p 1r rubrica de rapé. P"~tos !edero.es de registro e ~e con~umo 

· _ Interno, e ··econhecerá. que a mdustr1a. do 
Exportaçao: charnto està fortemente tributada. 
15 o;., sobre f~mo. Em relação ao Pará, lerei um topico do re-
10."/o sobre Cigarros, l'Xtra.~tos de fumo, tatorío apresentado, ao governador, pelo 

ou ptcboa, fumo desfia <to cu m1gado e 200 rs. administrador da Recebedol'ia., Ra.ymundo Di· 
por cunto rlu charutos de qualquer qualidade. niz Piuto Marques em 21 de novembro de 

2 •;. de estatística.. E~te imposto é cobrarlo 1899. (Lê): · ' 
sobre o valor official •los g<>neros de produ
ccão estadual que forem exportados, sendo 
isem ptos sómeute os prQd uctos das fabricas 
ma.nufu.ctureiras de tacidos, cbapbos e cal· 
çados. 

O SR. SER7.EDELLO CoRRÊA.-0 Estado cobra 
3:000$ e a União cobra somente wo.:,;ooo. 

O SR. TosTA - O Estado cobra. 3:000$ de 
imposio de industria. e profissão, no exercício 
pleno de um direito que lhe confere o art, 9• 
da Constituição; ao passo que a União cobra 
200$ e não 100$; a titulo de üscalisação, e 
mais o imposto de consqmo sobre os arteCa· 
ctQs antes de sa.birem d:l.s fábricas, o que 
importa em muitos contos de reis, durante o 
anno. 

~A faltr.l. de discriminação de impostos 
estadoae~ e municipaes tem dado causa. a. 
não pequenas injuseiças e ate vexames, aos 
contribuintes_ O Esta.<io e o ~unicipio tribu· 
tam, sem que um tenha em conta. o ti'ibuto 
imposto pelo outPo, de modo que muitas 
vezes é o contribuinte onerado com o dobro 
daquelle a. que de. 'justiça. devia eer obri
gado ... » 

o SR. ToSTA, -E' tambem assim que pro· 
cede a União; taxa. sem levar em conta. os 
outros tributos existentes no Município e no 
estado. 

O SR.. SEaZEDEU.o Co<tRÊA.-E', os Estados 
querem despir a União pa.ra vestirem-se. 

0 SR.. SERZEDELLO CORRÊo~.-Peço a. V. Ex. Q SR.. To~TA.-E' o contr<).tio; a. União é 
que publique no seu discurso a tabeUa que que pretende despojar os ~sta.dos do direito 
acabou de ler; quero aprecial-a. exclusivo que elles teem deta.x.ar as suas in

O SR. TosTA - Hei de publicai-a, porque dustrias. 
costumo dar publicidade a todos os documen- o SlL EN!l:A.s MA.RTINS,.-Eporque a Bahia 
tos que leio da tribuna. não dá o exemplo, uma vez que se trata. de 

O SR. SERZEDEÚo CORRfuA.-Não ponho em protecção, diminuindo o iillposto 1 
duvida que V. E,;:: a yublique, mas peço que o SR. TosTA.- A Bahia, Estado grande, 
o faça com urgencw,, porque term de re3pon- tem tambem muitas despezas a, fazer, não 
der a V. Ex:., nesta parte· I pó de abrir mã.o dos recursos financeiros que 

o SR. TosTA-No Maranhão havia os se- a Constituição lhe dá, sómente porque a 
guintes imposto.s em 1892, os quaes não foram União preci:;;a. de au~mentar as ~uas :rendas. 
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O SR. SE"R?.EoELLOCor.rtÊ•~-Sejamos razoa
V•)ÍS. o nobre D1Jputaclo concorun.ra que ent1 e 
C••brat·-se:>:ú<K$ e lO().~, ha dilfercnç:< <:norme. 

O que arlmir•a não é se ter feito sentir 
a.inda, na producção cto mesmo genero, o 
elteito do omts a que está clle sujeito, pois 
poJ.ra que o fa.l;riu.,nt·l sr"ja. conveniente· 
tcmeme remunera.rlo é preciso que urna 
arroba. produ;o;a uma importancía liquida 
nunca infe~ior a. 40~ , tal 0 o trabalho que da 
a. f.Ua f<J. br!ca<(ão . 

A maior parte, porém, do que é vendido .oão 
a.tting.1 essa importa.ncia ; const3.ntemente 
e.trectuam-se vendas a preço de dez a trinta. 
mil reis. 

O Srt. FF-lutEuu. Pnu:s - V. Ex. não colheu 
d:ldos s'>bre os impostos municipa.es em iiiinas? 
Creio qua alli nã.o existe imposto munici-
P<•l. . 

O Stt . T•JST,\-Em primeiro log-ttl' a taxil 
que a União colmt com o notu<' tle re!!i~tr·o é 
de 200$ e ni~o de I oo~. contol·me coatimil). a 
1li~M· o honrado rel:.ltoP da COi•Hni;sào; em 
seg-undo lo;:ar, o registro nã.·J ê o ü11pusto de 
consumo que se c.>bl'll soot·e.cada pro•iucto, 
do fabl'ic:mte, pot· adc•antamento, e importa. 
em cente;J as Lle contos, quando a fabrica P. 
impot·tante: é •~penas um ad:ninic\llo, incon· 
stitueio:Ja~ , rto imposto uo constlmo; fin:l.!
mente, o Estadocoui>:cile nma vez 3:000.$, S9rn 
vexame par.t· o fa.hric;tntc, e a Unifoo c:.bra 
o annc intei!·o, sujdt"mlo-o a uma tis;;n.!b a · 
ção rigor·cs:~ e importuna. . 

O S1~ . FlmRElRA Pm.Bs-y . Ex. não con· O S~t. Tool'.\.-0 hom•ado representante de 
d Minas, Sr. Al fr.1.io Pinto, póde responder 3.· 

coraqu ;~ o impostodeexpot'taçíí.o de 15"/•., 1, ! · ·, · 
sobre o fu'mo em fo lhn. 6 exeessivo? :\linas • · ~x.,' e SC!enclh propl'm. 
aco.h' de reduzir o imposto :;ohre Ciil\i a IJ ·'/ 0 • O St~. ALl'REDO .PixTo-Exíste. 

O Sn.. TO:l'l'A. - A red ncç[;) 1io imposto úe I Os Sns . FERREmA PIRES E ALFREDO PI~To. 
CXpOI'l.a,·l•.J 80b!'o! O fumo lia. lJailla, ~eria. u•J trOC<llll apart ·.1S. 
ett'ei!vs lJenetiMs para o de>euvdvilucnto <ht 
producç,ão. O SR . ToSTA.-Agora, S!'. PI'esidente, vou 

Mas tratamos a.gora. do Pa.rá. (CalHiltu-- <lemonstr<n· cem o proprío Governo, que o 
ar.do ale,·): CongJ•es:;o não de1·e prcseguir no systema de 

« O imposto esta.do:d do tabaco ó actual· 
mant~, por kilo, de 50 réis em ouro, poucJ 
m<tis ou meno:; 2•10 reis eru papel, como nos 
aunos a nteriores. O muuici nal é de chla;; es· 
}lecies: o de sahida., cobralo pelús municípios 
produ.ctores. e o de enkád.:>, pelo da capital, 
sendo este de 200 r 0h e aquelle de 100 e 250 
réis, e ist o mesmo por tet• sirlo suspenso o 
de 5')0 l'rtis do muni<Jpio de Mojú e o de 800 
réi:; do de Aveiro . As;;im. pois, u m kilo de 
tabaco vem a,. pagar no mi nimo, S.'lO r-iis, no 
maxi.mo, 650 réis, o que dá, 7$300 até 9.::5()0 
:POr uma arroba, que é a. quantdade tomada 
para a r end:\ pelo productor. 

Ninguem dirã por · certo que taes direitos 
são razoaveis e equita tívos, sobretudo s:i
bendo que o tabaco paga fretes pezil.dos ás 
embarcações que o conduzem ó. capital, e ca
patazias e armazem,gens não menos pezadas 
aos trapiches e nos desembarques, de modo 
que, quando chega. a ser ventl.iclo, já se n~ha 
onerado com despezas de ID:\is, ou menos, lO$ 
por !l.l'roba. 

O que é de bôa. qualidade supporta esse 
onus e remunel';\ ainda .o trabaiho do fabr i· 
cante, mas o de qualidade inferiot· ou produz 
u ma importa.ncia liquLLt insignificante, que 
nã.o remuneril o tt•J.balllo, ou apeons a suffi. 
ciente para faz~r face aos direitos o mai:; 
dest>ezas, e ás vezes, nem mesmo para. isto. 

Pnrecer:i. exagger•Hio o que fica dito, entPe· 
tanto é um facto que qualquer r ecebe<Iot• ou 
negociante desse genero pOde atte8tar. 

decretar impostos de consumo sem attendel' ó. 
cap~<clclade tributaria das inrlustrías, sem 
prooccupar·Se com os impo~tos municipaes e 
estadoaes, que já on!!ram as industrias, sob 
pena. de esterilizar o imposto . 

Aindn não nos chegou á.s rniios o r elatoriQ 
do Sr. ~iinistro da Fazenda, mas aqui tenho 
(mo.•trando un~ v olwntt) o relato rio dq director 
das Rend;~;; Publicas, em cujas informações 
technicas ;;a da v e basear o Governo. · 

Pois bem: o que diz em relaçã,o n.os impostos 
de consumo o zelo;o ctírector d3.8 Rendas Pu
blicas, Sr . Luiz .Rodolpho. cujo relatorio o 
il!ustrado relator da. receitn, com justiça 
qu<Llificou de notavel ~ Vejamos: 

«De consumo ou de inrlustria.s on profissões, 
como se queira considerar ,uma vez resp.eitada 
a. nos~a Qnnstituição. me parece imprescindí
-vel que a decL·etação de ta.es tributos seja a. 
?;wü escnepulosa poBsivel, attendendo-se ã. na· 
tureza do imposto e ás condições das industrias 
locaes e da. r iqueza. publica tambem, para. que 
semelhantes impostos não se tornem odiosos, 
prohibitivos tlestas mesmas i.nrlustria.s ••. 

O SR. TOSTA. (interrompendo a leitura)...,., 
Vê-se que o proprio director das Rendas, 
parece ter duvida sobre a. constitucionalidado 
de:;te imposto, que. desde 1892, tem passado 
por· variae transfot mações regulamentares 110 
que S!l refere ao prccesso de arrecad:~ção, 
com o tlm de evitar-so o escolho da mconstitu
ciona.liú.a.de . 
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O SR. FERREIRA PIREs-Não conheço na.rla I nucção, consumo i o terno e exportação. (Mo· 
mais vexatorio do que o imposto de expor- delo " . :2.) 
taçã.o. Quanto nos meios de viação t Grrestes, ma.ri-

0 SR. TosTA (continuan1lo a leit~1·a do ,·el,t- tima. ou fluvial, existentes nesse Estado, con• 
f<~l'io) : «Nós vemos todos os dias que ns as- vem da.r minuciosa informaçiío,a.compauhada. 
sembléas estadoa.ese até as municipalidades, à. de r.odos os elementos quo possam dar eJta.cta. 
proporç;i.o que o Congres:ro Federal crea uma i•léa dos recuraos de quo di$poem o destina
taxa. ou imposto, ellas o r.epro:luzcm, com dos aos trll.nsportes dos pr01lnctos e mer cado
exaggerada applicação,sem a m~nor :tttenção ri:Ls de consumo e exportaçüo,tux as ou fretes, 
a índole e á naturet'l. do tributo; e, tlesi.a quaes os favores de que car~ern e 01s dilücul
arte, o sacrificio da industl'ia local sr- não dades que por ventura embarnca.rn o seu des-
fara esperar, com gr<<Ye prejuízo do paiz. envoLvimento. · 

Nao é o prove, to, de momento, an-ecadado 
que ll71roooil-t '' "Vaç{io ; illlJlOrta sab!n', antes 
de tudo se e justo e legn~ u tributo e, se n sua 
constalite q.pplicação pOde determüuw o ani
quilamento da~ forças product?r rs e se estrrs o 
supportam. 
· E' o ~ado economico da QUCSt•c '• que dev~ sc1• 
bent pmdõrado, p<t~•a ecit·w <t.~ crises, que 
todos os diq.s .,;emoJ s.: m mi(esta1· em todo.< os 
Estado.<, Ciii C01t.<eqt<encia (in c:r.plorllçi"io de 
ttovos impo.r;los. 

A inditferença., entre nós, em questões 
nesta ordem, é, entret<l lltO, quasi invcnch·el ; 
e da.hi vem nã.o haver a.inda. e:;ta directoria 
recebido os elemento~ quo aquellas circulares 
tanto 1mcareceram c serviriam de uusc a 
compl eto e proveitoso cstu•lo do Congresso.» 

O SR. TosrA.-As eir r.ulares a que se refore 
o Director das Rend&s siio do theor seguiu te: 

Circular, Thesonro Federal-Directoria das 
Rendas Publicas, em outubrtJ de 1898. -
Sr. inspector da Alfanrl ega de .... 

Para. que bem se po_ssa. ~.precia.r as condi
ções em que se acha ·nesse Estado a produ· 
ção agricola.,industria.l e manuraeturelri\ e as 
suas relações economica.s com o consumo i n
terno e exportação, de modo n. se pod<ir jul
gar do influxo que a nova tarifa aduaneira 
deve e:x:erce.r soiJre o de5envolvimento da. ri
queza publica no pa.iz, é i:npre5cidi vel que 
essa Inspectoria. faça. organisar, com maximo 
interesse, um quadro demoustrativo de todos 
os a rtigos de producçã.o do Estado, destinados 
a.o CODl!nmo local e a exportação nacional ou 
estrangeira, por suas quantidades, quali
dades ou cspecies e valor oilicia.l , que entram 
no commercio dessa Capital e constitu~m a. 
sua principal ou geral produção. (Modelo n .1.) 

Do mesmo modo procurará essa inspectoria 
obter oa rnttis segm•os elementos sobre as fa
bricas ou emprezas de qua.esqu er productos 
ahi existei:tes, reforentes a.o valor do Capital 
empregado nas proprieda.de3, machinas e 
utensilios ; lucros ou tleficit registrados ; 
quantidade e qualidade do:; productos a.n
nuaes ; condiçõ<?s de prosperidade ou deca~ 
dencia de taes estabelecimentos e causas que 
embaraçam o desenvolvimento de soa pro-

P~ra a confecção deste h'nb!llho,deve o SI' . 
inspector procur&l' obter, com o auxilio do 
govt!l'na<lor e chefes tbs repartições estadoaes 
e das associações commercia.e3 Ol~. empN zn.s, 
os quadros ou relações est,ttisticas das entra.
dns e saltida~ <los prod uctos no merc,•do, os 
lançamentos da~ industrias pa.rõt ;trreca, [açiio 
dos imp'J~tos internos e de sa.hida, e qua.es
QUBI' outros elementos (]UO devem compor os 
tr•alxtl hos ora exigidos. os qun.cs dcvei·ão ser 
envia•los nos mel\e:;dejaneiro e julho de cada. 
anuo, imp!·eterivelmente, s ~udo que os qua
dros e inforrn:1.ções concernentes ao semestre 
findo. elevem 5l! l' rtuan to ante~ or;:anisa,los 
e enviados a oRtn Dll'ector ia, p ·\ r<t ,ervir ao 
estudo que vai ser presente a.n Sr. Ministro. 

Tendo por muito recommendatlo ao Sr. in
spector da Alt'andeg;t de ..• quanto a.qui fica 
consignado, confio que ligará ao ass umpto 
totlo o seu ~elo c derlicação, para. que o Go
verno pos;;a. ficar ha.bilitmlo a resolver as im
poi·tantes qnestõ~s que aff~ctam á boa e r3· 
gular decretação dos im postos adu<1neiros, 
com va.nta.gen~ para o consumo publico e para 
os productos do paiz, e desenvolviment o de 
ma riqueza publica.» 

o SR. TosTA-~ão tendo ninda. chegado as 
informações or denadas .nas circularas do di
reator d,,g Reudas, acredito que o Governo 
não estã habt!ita.•Jo para affirmar 8. Camara 
que nii.o são ju~t<l.s e ;ütendiveis as reclama
ções da lavoura e da industria do rumo. 

Sr. Pre5idente, a. segunda questão que vou 
ventilar perante a camara, é a seguint'3: O 
augmento da.s taxas foi effiea.z financeira
mente? As rendas s u biram na razlio direct& 
do augmento dus taxa.s ~ 

Si o consumo n[o diminuiu, si a lavoura 
não soft'reu, si a indust ria. nio foi tolhida no 
seu desenvolvimento e manteve-se a mesma. 
fiscalização, davia a. renda. crescer na. razão 
directa do augmento do imposto ; entretanto, 
se verifica, ?Or dados estatísticos officiaes, que 
isso não se deu . 

Tomando-se a média do augmento das ta
xas, ~~ncontre.-se 500°/ •. Pois bem: o imposto, 
em 1898, produziu 2.67l: 120$, sendo oo pri
meiro semestre 1.615:000$000. 
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Ora, tendo sido o augmento de 500 °/o, evi · 
dtmtemente deveria Jll'Oduúr nunca menos de 
oiio mil e tantos contos. 

Perguntn.r•uH~·bn o honrado relator do. 
Commissão, como e que o ol'udor sab:l ... 

0 S!L SIIRZIWELLO Con.nh-A diminuição 
da. rend<\ quer dizer a tliminUiclio do con
ru~~ . 

O Sa . TOSTA.-Não sei o que quer dizer. O 
(]\Ie é logico, é o seguinte: é que. si o imposto 
produziu 1.615:000$ no I•> semestre de 1898. e 
si o aug mento foi na ra~ão de 500 •;.,, na. 
média, mantida a mesma. producção, o mesmo 
consumo e a me~ma fi<ealiza.çâo, elle deveri:t 
produ zir ma1s de 8.000:000$000._ (A.poíados. ) 

Si não produziu ess<~importancia, ou hou "e 
defraudação em alta escala, ou entã.o a pro
ducção diminuiu, c o consumo tamoorn. 

A vertlaile é esta: a fraude não pedia dar 
legar a reducção tão considera.vel. 

O Sn. ~En.zEDELr.o Coamh-A historia deste 
imposto é <t m:üs edific:mte; hei de contai· <\. 

O Sa. ToSTA-Quero a.inrla a.dmittir que 
tenha havido dcfraudacão. · 

Ma.s, a verdade é a seguinte : quando o 
imposto é a:J:aggerado, seguem-se a rtimioui
ção da producção e a defraurlação am alta 
escala. . 

Os deshouestas, os que nfio tecm esc!'upu· 
los de, por meio ua defraudação, snbtr,, h ir-se 
a.o pagamento do imposto, não soffrem os ef
feit03 da taxação alt.a; mas os honestos, os es-
0rupulosos, aqnelles que não querem uefrall· 
da.r o fisco, ficam colloc,u1os em mà posição, 
visto como o product.o, que não p aga o im
vasta, vae concorrer com grande vantagem 
com o qu e paga o impo;to. 

O Sa. S:mzEJ>ELt.o CoRRÊA- Não me im· 
p r ession a., nem me assusta a diminuição do 
:Prodncto do imposto, p:l!a fraude, porque 
para isto ha. remedio ; n. unie<\ C<'.ttsa. que me 
pod9J'Ía impressionar e a diminuição da pro
ducl;áo ; mas. isto-V. Ex. já o disse-não 
acontece no Estado da Bahia. 

O SR.. To&TA-Não soiTreu a lavou ra, mas 
a iodustria. ficou reduzida.; e demais a. questão 
não é pertineute ã. Bahia sómente,-Minas, 
Goyaz e outros Estados tambem reclamam. 

0 SR . SERZEDELLO CORRÊA -0 lado serío 
da questão é a diminuição da prod.ucção, 
m as isto 11ã.o se v~l·ifica. Para a fraude, 
para os abu~os, ba correctivos. 

Os fabricantes deixaram de acondicionar 
em caixas de cedro os charutos de preço in· 
rerior, para não encarecel-os ; ~ubstitttiram 
a~ caixas por in volucro:> rle papel. 

Em Santa Catha.rirm, como na Bahia, e~sa 
indttHtri>~ foi prejudicada. 

Nõ.o obstante, Sr. Presidente, achar-me 
fatigaJo, niio posso dispens.tr-me de exa.mi· 
ne.r o IJarecer da illustre Commissão de Or· 
çatncnto, na parte relativa aos argumentos 
adduzidos para· combater a.s m inhas emendas 
ou antes as emendas das deputações bahiana. 
e mineira-. • · 

A primeira., rafcrente ao fumo de~fiado, 
reduz a taxa de 40 r<! h; por 25 grammas -para. 
25 réis, isto é, ma.nrla cobrar I$ por kílo, em 
vez de lS;ôOO, ou 15.5 por arroba em loga.r de 
24$000 . . 

A outra emenda contem duas idéas: reduz 
a t <lXa de 8 réis. sobr e o cb~ruto de preço até 
80 réis, :1. 5 r éis, mantendo a de 20 réis por 
.charuto de preç.1 superior a 80 réis, e deter• 
mina que se tome para. base da incidencia. das 
t1txns o preço da fahríca e não o do reta· 
lbl~~~. 

Combateudo a primeira, a Commissão diz 
que as taxas sobre o cigarro e o fumo des· 
tlado foram estabelecidas, guardando entre si 
certt~ e determinada relação, c que 3eria. in· 
j11sto reduzir uma das taxas, mantendo a 
uutra . · 

Acho procedente a ponderação da lllustre 
Commis;:iio, que, nestG caso, acceitando a di· 
minuiçã.o da taxa sobre o rumo des r1ado, po· 
derh• na. t!lrceir:. (liscussão restabelecer a 
relação diminuindo pi'oporcionalmente a. taxa 
sobl'c o cigarro. 

Quanto á emenda. sobre o charuto, a eom
mi~ão ar gumenta dizendo que, appro-vada a 
emenda, as ta:ras não produziriam r enda. 
sufficiente para o custo (las estampilhas e as 
1\espe:z.as com os üscaes, sendo nesse caso pre
feri vel supprirr.ir o imposto. 

A hom·a·ja CommiS!lão não tem razão, como 
passo a demonstrar. 

Primeiro que tudo, essa objecção já foia.pre· 
sentada em 1897, quando a taxa era de 2 réis 
por charuto, nota bem a. Camara , e o illus
trado Ministro da Fazenda de então, o Sr. Dr. 
Bernardino de Campos, res?ondeu cabalmente 

·como se vê do seguinte topico do seu. re
latorio: 

O SR. TOSTA-Com a interpretação que o 
Oovem o deu á lei do orçam~nto, o que im
portou elevar muito a taxa sobre o char uto 
barato, so.lfreu tambem a industria. de cal
xinhas de ceoro, em que se acondicion:~.m os 
charutQl!. 

«Uma dM criticas que insistentemente se 
teem feito ao actual systema de cc;llecta é que 
o f11brico das cintas e estampilhas ames
quinham muito a ren ila. 

Não tem fundamento. Da estimativa da 
-ca&ã da Moeda se confere que as primeiras 
200.427.700 estampilhas e cintas que tem de 
fornecer. ·custa.rão ao Thesouro cerca. de 
150:000$, em consequencia. de ser necesJari9 
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áqnelb. rep:t.r tição, pam celerlrla!le do tra
balho, adquiril· no,·os app:1rclbos. 

V. E~. prove que ns despezas de f!!':ca· 
liz:,ç:ío paro. o.rl'ec:Jdiu' esse imjlosto não th:am 
:>.lém uo;; :!50 :000$•J00 . . 'l:des:peza de ontr'8S Cllcomnwnths <lil<li-

nuü·á consüier;;,yduwnte, uoYelvlo N .luúr-se O S:: •. Tc~T,\-lsso pl'ovo. >c com o. tab~ll:l. 
á mctadc:. a ti:rlh<H :>i do l'ehttorio do Dit·cctorda" R.,udas 

As 200.427.700 esto.:npilhas c cintas repr.l- Pub!:ca,;: ondc >a lê ( in Jstralld i a tabetta) que 
sentam o va lor arreeadavel do 3 .37S:-lüõ:). ng t:xet>e!clo_ne ]89-3 ns r le~p r!ZIIS de tbcaliza· 
sua. despeza não chc l;a . pois a 4 1/2 por \ ~.l.·• com os tmp<>st()S de flllno e bebirJ ru; im
cen~o, c ?- d:ts nova;; encomme(tda~ nilo ll;tS- Í port:.t!'am crn ::H 3:050$000 . 
sara mu1to de 2 'f,. , O S1:. Sr::Rzt::DJ::LLO Coru~l:A tlti. um apart e. 

Assim, no primeiro C:\.so, as estampilhas I o SR. 'l'osrA-Si a. flscaliz,tçiio com ~ ar
darão um saldo de 3.2.28:46(\$; cgnal en com- r\ca-laçiio de torlas as t1xas sobre o fumo e 
m enda. ljuc l.Ilais tarde se laca proctuz\riL bJhid;ts alcoolicas <mstou, anglob:vlarneote, 
3.303:466$000 . I pna co nmis \'\e 300 contos, como pr etender-se 

(Relato r io êo Minister io da Faze!ld<\ de que só 12,arc. t!scaiizar e o.rrecu,tl .• r . o sel_!o de 
1897-Tomo n. 3.3) . 159 rn1lho~s de charuto.;; se ga;;tara mars de 

2;:,0 CO:Jt OS ·1 · 
. O SR. ~-F.RZEDEtLo Cotm.f: 1.. - Nio serve a O SR. S~llZJIDEr.w COR E~J~A dil um aparte. 

c1t:1ção fc1t.a; porq!:e ~c rerere em geral a 
t odos os impostos,loconsumo quesecob1·avam O Stt. Tos'l'.~-:- A emenc~a determina por 
nessa occasiíío. O que V. Ex. u:to é cap ,z de outl'o lado qu\3 o 1m posto SC',J'' col•rnuo sobr" o 
demonstrar e que o imp:>~to ÚC 2 rei,; dê preço '13. raltricn. 6 não •lo l'et<~ lhistcl . 
m e; mo p m1. o c <!~ to das t~s tampilhas. A•lmira que o ilinstre t•e!ator rlc. receita se 

} oppé>nhn. ii ~<ncn•la tambem nesta. parte, pOl'· 
O SR. TosTA. - Pertl~e-me o no!.lre Depu- qn<)~. Ex. foi quem primeiro incluiu cnt lti.;; 

ta._do, V. Ex~ argumentou no pa.recer com a ~nteriot·es e:;~c\ dill'erença de b:x.:~çilo con
!;llf!!,a e~enn_a, que •'st.\bdece. as t:t.x:ts ~e lbrme os prer,:os ,_r., thbr ic:a! 
~ rets e :0 ret~, e affirmo~ QUC o prouuc.o Digamos fr,Jncllmcnte a ve1•de.de. Sr. Pre-
dellas nao da.rw. -para. a.s de,peza.s . sid()nte. A oxigcncia r1o preço do ret1lho só 

O SR. SERtiWELT.O CottRl~ A.-A de 5 réis in- t.eu1 p •H· fim aggr<1.va.r ai.nd•t ma is a trjhutaçã.o 
.<'l uindo as despezas com a rrecad;tçfto tt~.mbem do charuto bal'ato. 
não da. O imposto de consumo ou in rle sar cobra <lo 

O SR. TosrA-Tomemos p:tra b;1 SB do c~l
culo a proilucção •l.ll c,Jm mHhões de charutos 
em todo o paiz, su}eito5 ao imp:>;to, ~entlo 
ciocoenta milllóes taxado> em 5 ré:s cada um 
e cincoenta taxados clm 20 l'éis. Multipli
cando-se cada cincoeota. m ilhõ.:s ncln. r·?sp~-
cti-v~ ta :r.~ t em os: • 

50,000,000 >< 5 ""' 
50,000,000 >< 20 = 

Total. •.•. , • . . 

250 : 000$000 
l '000: 000$!)00 

1 • 250:000$000 

nas fab:·icas, a :;ti'!S de srt.hirem os char utos, ou 
h•t de ser 3.ppost'' ao pr oducto :pelo merea.dor 
"o e:~;poi·O a. venda. 

No primeiro c;1.So não p osso admittir que o 
impv~to sPja cobrado sobre o preço do retalho. 
Quem JWl.erâ. dir.er qua l o preço a retalho ~ 
Elle varia ; é um na. Ba.hia., outro na c ,tpita.l 
Feder::.!, outro em Minas, etc. Qual e a ba.se 
do l' reço ~ retalho 1 Nioguem responderá 
porque e im1)oõsivel mes!'ilo responder. 

Agora qu:tndo o imposto ri cobra.<lo no acto 
do consumo ; quando é cobrarlo por m eio d e 
~tampilhas, senr.lo o mercador obrigado a 

Ora s-i 'como declar:\ c !vtiuist1•oda. Fazenda, pôt• o s~llo na. occa~ião de vender o genero ao 
em Jsin, o Thezouro g-<~stou 150:000$ para consumidor , então sim,_ póde-:1e -v:erifie<1-r o 
produzir 200,427,700 esta mpil has, equ iva.- ~ preço a retalho e ver s1 o fisco· foi Iasado ou 
lentes a 3,378:466$. valor at•r ecada?el, inclu· não. . . . . · . 
indo-se a.s desp<'zas com apparelhos no"Vos Mas, ex1g1r , como fez o Sr. 1hmst r? da Fa
para impressão c!a.s est!lmpillla.~, é claro que ?.€n•la. no seu rognlamen'éo, que o 1mposto 
par<\ produzir 1,250:000$ U.e est<1mpilhas se sej~ •. colJra t!_o c!o fabrican te pelo preço do re· 
gasta.ril. muito menos de 100 :000$000. talhn;ta e nao pelo preço tla. fabrica. , é u:na. 

PortantO, como affirma a c.1mmi:osã.o ')Ua. ini·1Uida.<lc contra a quo.l protesto e hei de· 
d d t - d - protestar sempre. 

approva a a. em(m o., as axas nao a.r3.0 A commiSS!10 diz em seu r elatorJo que o 
para 3S d~spezas ~ imposto deve ~et• cobra.rlo sobre ·o preço da f•t· 

O SR. SE&ZEDELU ) CoRRÊ,\. - Perdvc·me brtca, porqu e ~ó (I.S~im serú. oUicaz.mcnte fisca· 
interromper a v. Ex., 50.000.000 de cha· llzn.du, e deixará de ser lesivo ao tisco. 
ratos pagando cada um cinco réis ~ão du· E' louvavel até certo pont o a. preoccupação 
?-entos ti' ciucoenta contos . de resguardar os int eres.ses do fisco; mas 
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levar essl\ preoccupacão ao ponto de embara· 
çar o commercio e uiillcultar a vi .la da in
dustt·ia -é uma injnstiça. 

Tenho visto, não só mt imprensa, com•) em 
rcl~torios, c no parecer da commiosão, cal· 
(lUla r- se o quantum rlos impostos federa•s e 
dividir-se pela população, a exemplo do que 
se faz nos outros paízas e concluir-se que a. 
cadn, habitante toca uma porcentagem insi· 
gnifioa.ntissima, inferindo-se dahi oue o im· 
posto pode a.inda se elevar muito.- · 

Em 1890. pela lei Mac-rGnley, houve re
ducçii.o - de 5 dollars b1tixou a 3 dollar s, 
e nós aqui fazemos o contrario. 

Sr. Presillente, v. Ex. sabe qua existe 
p:mdenta da tleliberaçiio da Commissã.o. Espe
cial de Impostos de Consumo um<\ lei espe· 
cial. 

Aos que assim argumentam responderei que 
o fumo é tambem tributado nos municípios e 
nos E5tados, e, portanto, é inaceitavel todo e 
qualquer calculo feito com exclusão dessa 
dupla taxação, aliás bem forte. 

Tambem aos que pretendem que o fumo 
póde ser taxado i ilimitadamente sem que o 
consumo se restrinja, lembrarei com lves 
Guyot, em seu notavel rela.torio sobre o or
çamento francez, publicado em livro. c; ue 
depois da guerra franco·prussian.-. elevaram 
em Franca oe impostos oe consumo sobre o 
fumo, o cltit, o nssucar e o alcool, e a :·etHia. 
diminuiu, por']Ue o consumo re>tringiu-~e. 

A commissiio tez o exame do~ aysternM 
princípaes de trib<1tnc.:ão do !umo, n saber: 
mooopolio,- adaptado na França • Lto.!ia, 
Austria. e Portugo.l,-ou seja o monopolio di
recto do E:itado, ou o monopolio por meio de 
a.rrend..'\mento a. uma. Companhia. i o sy~tema 
inglez, qu~ prohibe a cultura no paiz c taxa 
a importaçiio dessa planta. sendo rnuito tribu
tados os arte!actos preparados com o fumo 
importado ; e o systema de estarr.pilha dos 
E~tarlos Unidos e da Russia, que não tem 
paridade, no ponto de vista. pr;ttico, com a 
tributação no Bratil. 

Realmente, nos Estados Unidos não ha a. 
discriminação clara e eviJente das rendas 
estadoaes e "federaes que nós temos i lá a. 
União póde taxar as industrius . e profissões, 
sendo o imposto (l.e fumo decretado pela 
União. 

Mas, mesmo nos Estados Uni,ios, onde o im· 
posto foi crea.do por uma lei de 20 de julho de 
1868, depois da guerra da. seccesllão, a ten· 
denciu. é para reduzir a tai:a, ao pa~so que a. 
nossa tendencia é para augmental-a todos os 
annos. 

A ssilll, o imposto pela lei de 1868 era o se-
guinte (lê.) · 

Eu apresentei voto em separado, desenvol· 
vido, e terei ainda occasião de discutir esta 
ma teria debaixo de muitos outros pontos de 
vista, quando o projecto fur dado á. discus
são. 

Limito-me, portanto, a er,tas considerações 
que me parecem sudlcientes para produzir no 
espírito da Ca.mara, ']Uan<lo nã.u seja a con· 
vicçã.o que está no meu espiril.o, pelo menos 
a duvida de que a taxação, existente no pl'D· 
jecto do orçamento, é muito onerosa e póde 
pr~>judicar a indllstria e a lavoura de fumo. 

No Congresso Constituinte, do qual tive a 
bonr;~ de fazer parte, a tendencia era no sen
tido da dcscentralí~a.çiio, de ;tugmentar as 
prcrogativus dos Estados e isso era natural, 
porque nós viuhamos do lmpel'io centrali· 
sa.do. 

O espirito descentrnlisador cheg.:Ju ao -ponto 
de dcspt',jar das terras .devoluta~ a União, 
que ficou p~brc, debaixo deste ponto de vista, 
pois que nem proprietilris. é. 

Noto agora no Congresso tenrlencia em sen• 
tido contra.rio, ou porque os Estados decreta.. 
ram alguns impostos de inportação sophis· 
mando-os sob outro nome, ou por outra qual· 
quer ra.zão que desconheço, 

Em todo caso pretend~-se despojar os Es
tados de suas prerogati.vas, sob o ruudamento 
de que a~ finanças estão avariadas, e preci· 
samos levantar a tvdo o tran~e o credito da. 
Nação. 

Na mlnha opinião, éalta.mente político esta
belecer-se um modus -vivenrli entre os Estados e 
a União, harmonisar as finanças estadoaescom 
as f.;deraes, de modo que não seji\m prejudi
cadas respectivamente, e a. Constituição possa. 
ser.plenamente observada; porquanto ella é a 
garantia que podem tet• os brDzileiros, para a. 
ve-rdade íla Feder:lç5.o. 

Si a Const ituição fôr a ca.cl.t momento vio· 
lada., veladamente embora, a Federação 
nunca ser à uma rea.liJade, e si ha na Consti
tuição algum obstaculo a essa concilia~o dos 
intere·sses federaes e estadoaes ; - então te
nhamoo fA coragem· de revêr a Constituição, 
emendemol-a,porque ser:l. isto obra de pa"t!"io~ 
tismo. (Mu ito bem; m uito bem. O O'rado1· /J 

cHmprimentado pelos collegas presentes,) 
Fie& a. discussão o.diada. pela hora. 
Passa~se á. ho;ra. destin:J.da a.o expediente. 

«Art. 81. Sobre os charutos, que forem ma
nipulados ou transportados para. consumo ou 
uso, serã.o lançados os seguintes impostos pa
ga v eis pelo manut1wtor:-Sobre charutos de 
qualquer especie feitos de t&.baco ou de q ua.l
quel' outro s1!bstitutivo, 5 dolbrs por mi· 
lbéiro. 

Sobre ci!mrros cujo peso não exceder de 
3 li bras o tllilheiro, 5 dollars o milheiro. 

O Sr. Çoelho Cintra (ser-t•indo de 
1• secr~tario) procede á. leitura. do se.;,"llinte 
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E;XPBDIENTE 

Oftlcios: 
Do Sr. Depuhcdo Th~otonio !L rle Brito, 

communicrmdo que deixa de compa.T'ecer ás 
sessões por te!· de r etil·a.r·se, tempol'(l.ria· 
mente desta. ca pita!.-Inteirada.. 

Do Sr. I • secreturio do Senado, d<: hoje, 
t ransmittíndo a esh Cama ra o pr.>jecto do 
Senado, regulando as promoções a.o posto de 
alferes do exercito. - .-\..' Commi;&ío de Ma
rinha e Guerra,. 

Do mesmo senhor. de igual data, r cntettendo 
a emenda â. prop~ição de.'i;a Cam~rt>, reor
ganizando o quadro de cada um dos corpos de 
engenheiros P. <le est:J.Jlo·maior tle 1• clas,e do 
ex~rcito.-A' mesma Commissã.o. 

Do i:llioisterlo da Industrin, Viação e Obras 
Publicas, de igual data , satisfazendo a. requi
sição desta. Camara, no orfldo n . \57, •le 4 do 
corrente . - A' quem fez a re~1uisição . 
(A' Commissão de Orça.mento.) 

Do mesmo Minist.crio. de O do corrente, sa
tisfa·~. entlo a r~qubição o!l!l!ta Carna.ro, no 
officio n . 154, de 2 rlo ~<lrrente.-A ' quem 
fez n. requi~io;ii.o. (A' Commbsâ-') de M:trínl!a 
e Guerra. ) 

Do Ministario da Guerra.. de 11 do 
corrente, envi;ontlo o requerimento em 
que o olferes do 4° batalhão de infantaria 
José de Carvalho Lima. p~de esclarecimentos 
sobre o uisposto no a.1•t. z• da. lei n. 350. ele 
9 de dezembro de 1895, isto ,;, si se refere uni· 
camente aos que ti verem s<!rviços de guerra 
ou ~i :t todos em ge1•al.-.'\' Commissã.o de 
Marinha e Guerra.. 

Vão a imprimir os seguintes 

P R OJ ECTOS 

N. 115 B-1899 

Rer/.acç<1o para. 3 ' disc«sséio do proj ecto n. 115, 
de<te a;m;, 'lue deten1aina. que a eleição para 
Deputados e para a r er..ovaçüo do terço do 
Senado sej_a. effeclu ada. " o ultimo d omingo 
de de::embro do am'lo da u ltima sessao de 
cada legislatura d:J Congresso Nacional e 
dd outra.s pro-oíder.cias 

O Congr esso Nacional decret:t: 
Art. 1.• A. eleição para. Deputados e para 

a renovação ao t erço do Senado effectuar-,e· 
ha no ultimo domingo de <lezembro elo anno 
d a ultima sessão de cada. legislatura. do Con
g~es,o Nacional. 

Al't, 2. • O 8" districto fetleral do Estado de 
Minas Geraea passará. 6. cathegoria de 1• e a 

dar quatro Deputados, nos termos do § 2• do 
art . 36 da lei n. 35, de 26 de janeiro de 
1892. . 

§ 1. • Ao l• distrícto de Minas Geraes serão 
ineorpol'ados os municípios de Santa. Bs.rbam. 
e Alvinopolis. de~membt·ados do actua l 1• dís· 
tricto, que passa rã à ca.tbegoria. ile oitavo. 

§ 2." Emquanto não for organizada. a. mu~ 
nicipalidade na capit<tl do Estado rta Minas, 
as eleiçõ~s serão apura~as pela respectiva 
junta com séde em Saba.r<i.. 

Art. 3.• O 4• districto do Esta.do do Rio de 
Janeiro, cuja sêrle sera a cidaile de Petr opo!ig, 
continuará. tendo a representação de tres 
Deputados, e o I• tlistl'icto do mesmo Estado, 
cuja sede é Nictheroy, Cl)ntinuará a. teT' are· 
preseutaçã.o de quatro Dcputarlos . 

At't. 4." Revogam-se as disposições em 
contra.l'lo . 

SaJ;t das Commissiies, 12 de setembro do 
18\19 .-Xn~ier d tl Silllcil'"• presidente.-Jri· 
neu Jlachado.- Alfredo P into.- Rivacla1:ia 
Con·Ga. .-Leonel Filho. 

N. 156-1899 

Concede a Lotwenço rl< Sit~a e OUDeira , ou á 
ompre.;a q>~e orgcmi.vat·, o d ireito <le con
struir, em um-.t d-.ts i lhas do littora l desta 
cidade, u m trapiche destina-lo a r eceber, 
dumnte tl'inta (tn;tos, iafiammeceis, explosi
vos. e con-ositlos, nos te1·mos da proposta que 
ap1·esentou. 

A' Commissão de Fazenda e Industrias foi 
presente a proposta de Lourenço da Silva. e 
Oliveira para. a. construcção, uso e goso, du
rante t rinta annos, de um trapiche, em uma 
das ilhas d o littora.l <!estA cidade, pa.ra rece
ber intlammaveis, corrosivos e explosivos, 
exceptuados os que forem cvnslderados como 
art,iticios de guerra, sujeitando-se li.s dispo
sições le~es que actua.Jmente regem ou de 
futuro venh<\rn a. reger o assumpto, quer no 
que respeita. á fiscalização, quei' no que se re
fere ó.s taxas ge armazenagem a cobrar. 

No estudo desta proposta, houve a. Com
missão de considerar duas questões: si havia 
conveniencia ou necessi!lade de concentrar em 
um só ponto e>sas merca dorias; si, ha ven:io-a, 
era preferível que isso se fizesse por conta do 
Estado. 

Do estudo meticuloso a. que procedeu·, 
re:rultou-lhe a. convicção de que não só era 
necessario, sinüo urgente, que se tomasse 
umn. providencia. no sentido de impedir o 
prolongi< mento do actual estado de causas. 

Em flagrante contraste com todos os 
grandes portos do mundo, os infiammaveís 
são recolhidos aqui a cinco trapiches di versos. 
distantes uull do~ outros. · 
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Em todos os grandes poPtos, essa especie \ elle construtril o trapiche que se reconh!lce 
de mercadorh\ e obrigatoriamente recolhida necessal'iO e, para sa reembulsar do capital 
" urn >.ô tr:~.piclle espeeial, construido ex- o juros, goz <·o 1lurante certo numero de 
pre,sameni<:~ p:J.ra reeebet-:t, em con•licões do a.nno~. entregando·o, no fim do prazo, ao 
segur·ança o su,jci t.:< :1. di~posições .:speciac>, Gove:•no, etn per!eito c~tado de cou,;erva.ção. 
por motivos que s<io obvio;; . As taxt>s a recebet' silo tts quo jà. estão 

Aqui , os tt·apiclles quo a. podem Ncebet• fi.mU.:1s o1u lei e silo pdrcebi<.las pelos actuaes 
sã.o os tl•apich Bs communs, que pmleriam re- triJ, [>Íehes, cuja continuação ó julgada. pelas 
cebcr qualquer o•)tra, o qu~ b~stà para. dar , autori•Ja.de3 a•iministr<\tívas perniciosa aos 
idéa do enorme perigo imminente sobre as· interesses publicas. 
vidas e proprieUades dos vi~inho;;, pois que .N?lo sofi're, pois, o commercio importador 
ta.es tr:l.pichos nem isolado;; são. · . nenhum ouus com a concessão e o Estado 

A necassi.ta.de de cc•rl·igír-se som"lhante lucra imme-1ia tM:ente pela fa.cilida.d.e de 
situação tsm-n':t apontado qu;tnto.s s~ tcCIIl fiscalização que no regimeu actnal é, no 
occupado uoassumpto e aind<1. em 1897, o í!lu11- suggestivo parecer do Sr.rlirector das Rendas, 
trado Sr. director dc1s Ren•las Lui:r. Rodolpho impossível; mer;liatamente, porquG dentro de 
Cavn lcanle de Albuquer-que d i;;se quP repu t ~ certo período entra no gozo rle um proprio 
~implesmentei r:e;mveniente que a;;mercad<J· construido exprEossamente para esse fim, com 
rias da.s cl.:~sses dos infiammaveis sejam distl'i· todos os apelof,.içoamrmtos em u~o em esta
ou idas entre cinco tt•apicltes e demon~tra. ;t baleciruentos con;roneres. 
i rnpossibiliclade d;.1. a•lm i n i~traçi'io !isc;!l ne~~ns Jnlgando, pois, q1w a. proposta sujeita ao 
tt•apiches, por nii.o rli~ttot' <~ Alf:~nd~W' Jo Ri.o ~~u E!:it~do l't;:;olvc pelo n1 l110r meio uma 
.laneir·o de rew r,;o.~ axtor·n01,; d" l'I!PlllO e fac1 l dllllcultJ1ldl' paloute o cousulta os interesses 
transpot· te JXlm desempenho (t.~ tão conshle· pulilico8, lell\to o proponEnte provado com 
r avel liUitlero de diligenci•t~ fis,,afs ; >t~lienta (liJ<~umetüGs a sua. rn·ioriuude ao assumpto, e 
qud qu:tu(lo nw~mo cJ>:bti~,;em l!SS~s recurs~s. a Commiseão t!e parecer que seja. acceita, 
e r•esso:ll, a Alfundega u5.o se·ueveri<L sub· I pal'a o r1ue tem a lwm·a de oll'erecer à conside· 
metter MS intc~essos p1•ivado:; (\o comm~r- · ra.ção <la. Camara r> ~eguinte proje..:to de lei : 
cio impol'ú.o.dol', consentindo n:• pe•'lll~l•encia 
de tantos traviches em di1l'·;rentes sit•ta.
ções; evldenci:J. que pelo contrario, i ~U· 
:pr<Jmacia da n.d miui~tração ti.<cal e do po
der . publico, err. toda a parte tio ll1Ltnllo, 
se su bmettem todos os interesses do or· 
dem privada; m ostra l\S irregularidades que 
se observam :pela sub d ivisão do serviço, 
a.s quaes cumr r e evitar; prova. que pa.ra 
a acção fiscnl cort~spondel' ao dicta.m!l.> 
das leis decretarias, é imprescindível o exer· 
cicio e.trecti\·o do de1·er que os regulament:;s 
prescrevem ,o q·ue se t ol':la imprr:;sivct com est;\ 
quantidade tlc tr-r< pich·~S di;.tanciados uns r:o:: 
outros. (Rehtor io de 1897, Iettra 11, pag . 30 .) 

O Cu!lgl'e:'~O Naciotlat decreta: 
Al't. 1. • E' concedido a Lonrenço da Silva e 

Oliveir(l, ou á empt·eza que organisar, o di· 
r~ito de construir, em uma. das ilhas do l it. 
toml desta cidade, um t rapiche destinado a 
receber. rluraute 30 annos, iuflammaveis, 
explosivos e col'rosivos, nos termos da pro
posta. que apresentou_ 

Art, 2." Revogam-se as rlísposições em 
contrario. 

Sal:• das Commi~õe~. Il de setembro de 
I 009 . -JI).~é M!t?'itmo,_ pre~itleu te. -Francisco 
Gu'"!!Cl , !'ela tor-- Coelho Lisboq..- Leonéio 
('un ·êa . - Pinhei-;·o ltlnior. 

C.L.U;$UT,AS 1;; DF.:SCr!l !'ÇÃO DO TP.APJCRE DEIIN
VJ.A~Df,\V ~T.$ CO:\'ÇI;~;>; ID:l'<''S ,\, PROPOSTA 
ArRF.~G:\'i"AlJA 

1.' 

,tsslm, pois, não só motivo!> de ln·c videucia. 
e segurança soc)a.i, como ro.zões de interesse 
tlsc:ü, j:i. de ordem geral,jà determinados p~las 
con,Jições loca.e; aconsclb(\m com urgencia. 
que s~ ponha. nm tet·mo à sit.uação a<'tual o 
que se determine que ns iofla mmaH>is s~hm 
recol!ti.dos a um só trapiche, que s:ltisfaça. ~ 
todas essas exigencias. 

O ideal seric\, sem dvvida, que esse tl'!l- O tt•apiche denominar·sc·1la-Traptche Na· 
:piche unico pertencesse ao E;,tado. - 1 

Determinar isso eni. lei, p:oi'em. se ,·io adiar ctona • · -
indefinidament<J uma providen~ia cuja urgen-
cin. todos sentem. 

Não l)a probabilidade 3:lguma ib qne . 'l~s· 
puzesse o Estado das munas ccntcna,s, st nao 
mi l!la.r de contos que a construcção 1lelle 
r eclamaria. · 

O que o proponente pede pa.l'ece que, sa
tisfazendo a nec.:s;idade actual, é razoavel: 

Será construido em ttma. illta distànte do 
littoral , em lo;.:ar in<l icado pelo proponente, 
e a~ceito pelo Governo, s i este não julgar de 
vantagem·ceder ao proponente, por arrenda
m:mto, uma das ilhas nacionaes ou parte de 
um:t deiJas. 
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Será e l ifi~a.tlo em 11ma ú.rea cotnplet.;lmen t.e 
isolada., () na sua cons u·ucção não poderá o 
proponeot,~ empregar outrcrs makl'ill.~.s (}Ue 
nio sejam reconltecida:neute incombustí >l'is. 

No intuito dG preYeni r qualqu~r in~.id;,nt~. 
desagra.du.vel, o propouente, além 1le obrigar· 
se a construir o trt\p;che nas con . liçõ~s tia 
clausula anterior, ot•riga.c·-se- ba a montar 
apparelhos a.propril\d"" e u~ado:; em ioler.ticos 
estabelecimentos eurc ,peus, fazendo rr·s ·:·va· 
torios capazes de l:tw;:ar jorro~ u., agua que 
possam ncu!lir com facili,Jade a qualqner si
nistro. 

5" 

O proponente obriga.·"<' f\, subm.,ttcr á a p· 
provação d o Governo, dentro de clo~ u~ IJ;ezes 
depois <la obtenção <la conces.<ão, a pl:int• •le· 
talhado. do cúillcio, de inldt·u U('C<.mlo corn a 
descripção, que om ~Ublllel tc it tLpr·ecíac:u.o 
desta. Camara. 

\l" 

O proponente sujeita-se a cumprir !ielmcn· 
te o regulamento que r·ege a tlscalí.zar::i o actu~ll 
desse ser viço, e bem a~s im ús tlem'-l.is ôi~posi · 
Qiles le>gaos 'I ue forem cre;\l.las pa!'a a. b011. 
execução dessa fi~caliza\ilo. 

o proponente obriga-se a ter junto ao tra
piche uma. repartição apr·opriaàa para o. per~ 
ma.nencia do pessoal do ti;;co. 

O proponente terã, quando concessionario, 
o prazo.de doze mezes para a iniciação dos 
trabalhos do referido t rapiche, e o de dous 
a.nnos Jl!l.ra. a. sua. inaugul"c.ção. 

9• 

O prazo acima determinado principiará a 
ser contado d& data em que forem approva,
dos pelo Governo a respectiva planta e o local 
em que deve ser ooostt•uido o trapiche. 

10> 

'O proponente compromette-se a to1•nar ex
tensivllll as oependenciali do trapiche ás ne-

cossid<ltles tle occo.siiio, gua.l'llo.wlo, entretanto, 
ne~l e accr()scimo as t.lí.~posiçües úa. pl anbl que 
/ôr aJ•Pl'üVa,Ja. 

O proponcute cohJ':ll':'\ as at·ma.zen:\guns, 
ti r·agcns o wais clespeza..; fiEl accorrlo ''' 'm a 
tai,I:Ila. f;X i:!lente pa!'a o~ trapid\c~ «llá nilc
({w.lu.>, u•lstiuadus <t es.;c ~;t~ l'l'iliO. 

A contar do di:\ em QIIO o r.{er·i•lo tt·u.piche 
funccion<tt' e princi{;Íar-, portanto,~. z·c.::eb<:l' os 
inlla rnrn:Lvcb, corrosi\'OS e expinsi vus . ;~ r.ima. 
clt:~dos , tica (:X \ •l'•·s~amente p:·oilibido a. qual· 
quer· outr•) t m picite ,,u •tnposito o l'C.C<:vi· 
menta dos ditos infiu.m uuJ.VE'is, corroõivos o 
explosivos . 

O p1·opont>nt~ se compromette a constrt:it· 
um;\ ou m;lis ponte.; uec.~ss •rias á. atracaçilo 
de omha.t'C:l.Çli ·s pn.ra ca.rg.\ e de:;c:l.l'ga uos 
ll!:tCeri;~e~ COll~ tant :s d<Jsla. {'roçosta . 

14." 

As v:,nlag•\n,:, uso c gozo da prc~ent.1 con· 
ce~~ã" durarão pelo pmzo de Lt'i nta. n.nl105, a 
c1mtar •.la. data. da ina1.1 gur(l (,•ao 1lo trapiche, 
fl.n•lo o qual, o conces>ionar·io entregará ao 
Governo FcdP.ral como «pl'upl'io naciOtlah>, o 
trapiche o Llependencias, convenientr:mente 
conservados, sem dil·eit o a indemr:izaç,ão al
gum:~.. 

t>ESC:.UPÇÃO DO TRAPICHE: PARA. IXFL,~)I~rA V EIS, 
EXPLOSIVOS E CORROSI \'OS, QU~ SE PROl'ÕE t.. 
CO?iS'l'RUH'. O PIJ,\RliUCEUTlCO LOU!tE.)IÇO DA 
SILVA. E OLlVSlRA 

O trapiche par<t iuflammaveis, explosivos 
e corrosivos, a, que se refere a propost;\ junt.l, 
occup~rá. uma área. superior a 12.000 metros 
quartrados e se comporâ. de tre~ corpo>, ou 
lances, sendo o Oflntral de 25 metros de frente 
po1· !50 de fundo , e sc:-:i. fom;ado 110r tl'e> pn.· 
vimentos, um ao nível da p onte de carga e 
descarga; um inferior a este, ou subterraneo, 
e o terceir" superior áquclle. 

Os outros dou~ lances serão iguaes ent re si 
e terão o mesmo cumprimento que a.quelle, 
isto é, !50 metros, tendo de largura 30 me· 
tros cada u m, e terão apenas deus pavi men· 
tos, um subwrraueo e o outro ao nivel da 
ponte referida. 
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1\"3,;; JiP· t·tcs ~u\,tcrr:tue:;s, r:u sitno.·!as ~h:d~o · res. A constr1w;:io •lo tr:>pichc sel'á mixta de 
11 ?. nívd m;,xirno dao 11w ró~ •.. >ori'io c~;ta.b · ·l~- i'·ll'l'CI f! :.l<;ü c aln:llar·l:J.~, n:1o se ernpt•egando, 
cwo~ ,,., ar:l!a;:eil~ th; m:•tf,rl:tes Hlitl~ íacc, ,. ~oh qu:dquc:· pret••xto, madeil'as ou outr o 
de se il Jilamm··l' ,, ;;wrilc c li •·:; ""' nu:<Ir,·u ''" •n~t: •;·i:J.i s~.;sccpti vel de oomb11stã.o. 
!:t: tr-~s em C;J.<h >ttbtt:!l'>·i<IV!O do.; I:Lill:o" 1:, - Aleu1 da ~ulirkz: e cnmmouidade, r1ue seriio 
ter·ac:s. ot: di;;a1:10s, :w lotl•l scís. o •1s ;;ei3 H:S-~ o. uwwr pr.·occupa.c;ão c!o proooncntt~ terâ o 
tantcJS do mc!lot· Cil.Jlacid:t<lc, situados no Sl.ib· c.! i fiei o a est~cti ea compati l't!f com ~j espccie 
terraneo do lance c~ntl':tl c U•Js la.:.los J e uma. i.le cou~tl·uc•;ao. 
J·~mpa , (p;r, pr:lr:'o. 13111 c•mlrtlUilícnç(lo os ''"pn·l Os a! 'r:.Jazens do pil vimt:nto terreo e dos 
sí:o., suljtuJTtt ll<l~.-; com '·'ponte pr1r me10 lle :;ubtcr-raneos w1o tcri\o !llttml. rn~n.or de seis 
va~onot~s. . ~ m<>tms,_ t<m.lo o rmvmwnto ~upe1·10r alturo. 

1 o:ln:; '-':i d ·~po.-x~.ll" snbté!t•r:•n•J(lS e~t:c:·ao em I>rOjl()l'ClOIJ:H.la. 
imnt.;;dia.i'' CCI I t:r\11~ 1~ d;~.o c:Jin t·c;;:.n·v.•.tol'Í·:" I 0 ;_ :mnawns U.e c:~·h f : vJmento que se com· 
U.e agaa, ole e<~paci•<a• lo tnl, :,u., em .ell!~u I m nmcarcm .ent:•c ~t .scr~~o fecltat!os por porto.s 
Jtatl :mttJ, ,, ou: c;Lo;o rlc accu.lc~:tc, p ti<lcra.o , rut·talltcas uc col·redlç-,os c encaJXe, q~a iso· 
innun:Jrtr complctMnm:te o u.rmazem que do !cnl, t:m caso de ixu:tmdio. o ~rmazem ata · 
tal l'<X;Ut'>ü c lr\)C<;~·. c:.•diJ, c que o íl'er(:ça.m re~ist.encia capaz de 

Os rc;;-cr·valo;·; r, ~ >'0i'er·i•lo> serão post'.:~ e~H l>'''J:er-vm· o armazem cuutigno, cOJ'!l o qual 
comr"unicadio cc•!n c<Ld:l. :Jrm<J.t(!m, p.,r 1ncw >e commun.k:ll, da. aeçâo c!a agua jot·rMu. ua-
1!e cow;;r,rta~ :~cciou~.üas Htlbrn:tlie;l!i:t-nt(; quelle. 
l"H' ~\•· c<>m pr~mi• i <J, qn·; t:tmi ,cm ~·l r<i. " liJr·;~ ilié::l do e.líficio l!e~erípto, haverá 1nais 
que :1Ct.ionocr·á to· to.: o~ ;tuitu.l,u;u·s 2 JlHLis um.~ t:·,~;-, ; ;:r!i pa1.11. uclle funcc:on:n~m a.s ca)d2i· 
c.hi:~ isn•c.s ou "íl:!llr(!fhos •lc <:U}l c~ p r(.·go. =' l.l ~ r~-; c mc·., ,rc~ n~·.-c~;;arios ~ eo.mJ>rC~-;iio d. o ar 
1•a.r e0··r, c qu•• nl'lce:;s•t~m >CJ' ITIO\'!!'llCnL:dos e que llc;t r a : ·elml>.!O ~m distll.nc>a ta l elo ira
p!lr ont:·;t fnr-.~a. que n~o a l!mnuu.l. • . piwho !lu~. ai~•>t.~l •lU<dC]U~t· .1dea d~ yer~g•J; 

Nos tr<·s lu.nc~s ao m·:elda t•Ot:tEl S3! i: .. o ol· <lll tl\IIJe:;. Jn:;J•J <~ r•:parti>;ao ll:;ca! a.JuaneJra, 
tuado:-; os ~J.r;oaze!1S , ou dcJH~:si:u.-:; ~ los iufl.1rn - o (!~!c ík:.:.trô. ~:tn:v~o nv.~ prux.irnH1:lde;o; tlo tra.
ma ··eis que mencs ))l'!l'>go otJereçam " s· :rilr~ picll~. •lc ;nut!o a. !'adlitar a. fi:;eü.llz>:ção, e 
ea1 numero e c:~ paciilatle t<>l c,ue sati:;:açarn que tcra a.s n-~..:essal'ic.s commodid;tdlls a.o mis
ú;; exi::cncir.s d:~ llspccics de inll;J.1umavois a. tér o. que se li••stin:;,; EJ o terceiro, finalmente, 
(1ue $e~ de.~tiuem. r:n•a escriptOI'!o e mais dependencia.s neces~ 

Estes f<P.t·3o p~·slos em commur.ic;~ção con• sal' ias á. suporinlenueuci". tio me;;mo trapiche. 
os reset•r:Ltorios d9 agu:t pot· n~eio de hom- Este~ tre~ edi íicios set'ão construidoo corno 
bas , que, fu11ccionando tt0 al;r igo de. Jit:icu_l- m_e!l.ior- _co::v~DÍ!<l ~o co~ca;;~ionario, isto é, 
,;,\lleq, 11~cuuu.m com p:·e~tezo. e Sl llnctene:::t a..; n~ o ~em obr!Ju.tOl'IO o na<J emprego de ma.
neces,;icLtues tlt~ exEncç·ã.o de C]tlalquot· incen- rleira:;, ~cw.!l>, entretanto, lev.:da em conta a. 
t\io, que, por ,·enturo, sa m.aniti:ste c:n algum s.ohle~ r!~n i.od •. ·s, e a l!<lce~saria estbetka nos 
arrouzem. uous u ltmlOs. 

I\' a pat•te superior do corpo centra I ~o ~!li- <,l e1 i!i~io uo tr~p_iclte poderú. ser: augmeu
.ficio >CI'àO siwados o:s n.rmazens dc;mnados ta••O conh>rmc e'\tgit'Cm us necesstdMcs dCl 
aos cxpl:osivos e co:··rüsil'üS, pG!:t razão ele ser o~c,,~ iiio, }JGJ' meio u~ aggreg;;.mento de novos 
mais facil ta;:s <irmazer.s gozarem d,; ma:or et:illctt:S lateral e ~yn:e::tL'JC<Hn<mte, podendo 
Yenlilaç~.o e fk<trem m:ü~ S.•> ai:l'igo de en:n- estes llOvos eJificios t~~em ou n::to pavimen· 
tualidfl.dc> oriundas tle constnnte movimente. tos subte1'1'anecs. 

Serão elles po~to~ em commuuicação com o Tomaucl.J em ccns[clera.ção Lll hypothese, 
pavimento iefe!•ior por ml:io de e~evutlores l'acil ~- c~Jnpl'ehetldet-se . <jUe o pr~dio _para. _a 
que fuuccionem sem choque.> ou ;J.!:t l'It<Js c repar•l<;to fis~'~l a.:-luv.ne1ra. d~vera fica~· Sl
que. l'ortunto, nenhum perigo possam cll'e· tuado em po:s~ça~ ta"! em r_ehiÇét~ ao tr!l-Pl?he. 
recer . que >om sacraw10 ao se a fim, na,o préJUdlque 

E' obvio qu,) estes àepositos teriio tambem o desenvoh·imento rto mesmo trapich~:> . 
meios facei~ ctc extincção de incendio. , _ Ct\pital Federal, 2 r\e setembro da 1898. -

Os rle)>O~ t r.os snbt-wr:UlP-<'S se communtcarao Lo~<reuço da Sil.:n c Olit'ei.-a. 
c:~m o pavimento ao ni'vel da oontc, p~!a 
ra.m i•U. ja :s.lludiJ:t e ttunbem J?Or meio de 
3Uind•lste;; ou elo>'<t•.!ores. . 

A ponte dec:l.l'i;!\ e desC<lrgt\ ;,em coberta, 
l1.ftm do fac ilitar o trab<üh•) nos dias chuvo:;os 
o s.mi. m1.uliila de guindaste ou guindastes, 
para facHidade e ~·apidüz cia cal'g<t e descarga, 
e terá trilhos para \rélfego de -vagonetes, tr1· 
lhos que se ramifi:carão por todo~ os arma
zens, tentlo pal'l'l. JS:>o os neces;a.l'Jos gyra.do· 

O §r. li"•·esi(leute- Kiio havendo 
nada mais, a. tr<Jtàr, de<>igno p .ra nma.nbã. -a 
m~sma ortlem c!o dht de hoje, .ôto é: 

1" pa1·te (até :is 2 llOl'<\S, ou :mtes): 
Vataçii:o do projacto n. 23 A, de iSOD, de

olaranr1o qu('j n~s cap.itaes dos E$tados, onde 
não estiver creado o logal' pl'tvativo de au
ditor de guerra, a.ccumul;;uV. as tuncções de..ose 
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cargo o juiz seccional, com a graduação de 
capitão, v.~ncendo o soldo deste posto ; 

Continuação da 2' discussão do projecto 
n. 106 A, de 1899, r•estabelecendo a Allan
degads Porto Alegre , no Estado do Rio Gmmle 
do Sul. supprimida. por llecreto n. 2. 871, ele 
31 de dezembro de 1897, e autol'izo. o Podei· 
Executivo a abrir, para esse fim, os neces· 
sarios creditas; 

3' discus:;ão ([O proj~cto n 140, de 1809, 
declarando extensivas aos pl'imeiros o!Ticiae~ 
da. armada. retorma.dos compulsoriameute, a 
conta.:r de 31 de outubro de 1894, as v<~utagens 
do a.rt. 6• do decreto n. 193 A, de 30 de .i,,. 
neiro de 1890; 

3• díscusoão do projecto n. 117, de 1899, 
autorizando o Poder ~::xecutivo ·a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extrn.ordinar·io 
de 3:350$. p(lt'a. pagar ao capitão rel0rmado 
do exercito Carlcs Augusto Ferreira de .As· 
sumpção u diaria. que lhe comFetia de I de 
julho de 1894 a 30 de abril de l81l6, como in· 
spector de 1" c1a.ssCl d(\ Repartição Gel'il.l do$ 
'felegraphos na. commissão encarregada da 
con.~trucção dn.s linhas de Cuyal;à a Corumbá; 

Discussão uníca. do projncto n. 143 A, rJe 
1899, com o parecer sobre em;,ndas otfel'e
cidas na 2" discussão do projeéto n. 143, 
deste a1mo, que autoriza o Podt~r Executivo 
a abrir ao Ministerio da Fazenéa o cradito 
de 2.974:428~112. para p;~gamento de cre
dores por exércicios fiodoo, de accordo com 
o § 2• do art. 31, da leí n. 498, do lG de de
zembro de 1898 ; 

2' discussão do projecio n. 149, de 1899, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
competente o credito até 97:2$, para pnga
meoto de S\lrViço feito, no districto telegra
pbico de Goyaz, por Joaquim Ferreira Codho, 
com pareceres d,s com missões de Fazend,\ e 
Industr·las e ele Orçamento; 

2• discussão do projecto n. 150, üe l B~19, 
autorizando o Poder E"xecutivo n o.hrir uo 
Mioisterio da Justir;a. e Neg-ocios lnter·iores o 
credito de 5: l50$, suppl€mentar a verb"' n. u 
do aT·t. 2• da lei n. 560, de 31 de de~embro 
de 1898; 

2• discussão do projecto n. 152, ~e !899, 
autorizando o Poder Executivo a nbJ•jr ao 
Ministeirio da Justiça e :::egocios Interiores, 
o cre(lito de 100:000$, supplementar á verba 
n. 14- Drligencias Polici~es- do aJ"t. 2' da 
lei n. 500, de 3! de dezembro de J898; 

3• discussão do prpjecto n. 137, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conce!}er 
ao patrã.o-mór do Arsenal de Marinha da Ca.· 
pita! Federal, Raymundo Nonato de Carva. 
lbo, us venclment<:ls iol.Jerent€s ao posto de 
1• tenente da Armada com a graduação de 
capitão-tenente; · 

2• discussão do proj~cto n. 10-1, tle 1899, 
concedendo a. Francisco canello. o direito de 

construir e explorar um~< estrada Lle ferr<l 
de bitola do um metro, ligando os portos do 
Rio de Janeiro e Santos e percorrendo a. re
gião c';.steíra, com os fa vore~ que ostabeleae. 

2" parte- ás 2 horas, ou antes): 
continuação da. 2" discussão do projecto 

n. l 10, rle 1899, ort:-ando a Receita Gera.! dé~ 
Ropublic'' para o exercício tle 1900, com o 
Jl'trecer sobre as emendas oll'erecidas em Z• 
tliscussão. 

Levanta-se a sessão as 4 hora~ e 5 minutos 
d!l t;mle. 

93" SE~SÃQ E~1 13 L>E SBTE:\WRO DE lSGD 

Preside,c.ia dos Sn. Ya; de Jlello, (I'rssi· 
daHte); U~bano Santos (1• Vice-Presidente) 
e Carlos de ~Yowes (i' 8ccrelario). 

Ao meio-dia procede-se a chamada, á qual 
respondem os Srs. Va.r. de Mello, Urbano 
Santos, Julio de 1\!ello, Carlus de Novaes, He
redia de Sa, AngPlo :\eto, Eugenio Tourinbo, 
Eduardo de Berredo. Rivad;tvia Corrêa, Serze
•lello Corrêa. Luit. Domingues,Viveiros, Cunha 
Martins, Anizio de AbrBu, Pe.iro Borges, 
Francisco Sá, Tav:ues de Lyra, Francisco 
Gurgel. Eloy de Souza, Trind~~ode, Ermírio Cou· 
tínho, Herculano Bandeira., Cornelio da Fon· 
seca, Pedro Peruambuco, Manoel Caetano, 
Vergne de Abreu, Rodrigues Lima, Paranhos 
Montenr~gro, Pinheiro Junior, Timot!Jeo da 
Costa. Fonseca Portella, Alves de Brito, Silva 
Castro, Banos Franco Junior,Bernardes Di~s. 
Rangel Pesta.n<t, Cnlogeras, Carvalho ~Iourão, 
1\lomeiJ·o d "' Barrós, lldefonso Alvím, Gon· 
calves Ramos, Antero Botelho, Francisco 
Veiga., Leonel Filho, Fet·r·eira Pires, Antonio 
Za.cbal"ias. Rodolpho A breu,Eduardo Pimentel, 
O lega rio Muclel, Rodo!pho Paixão, Padua. Re
zende, Casemiro àa .I~ocba, Domingues de 
Castro, Din<l Bueno, Oliveira. Braga, Elias 
Jo'austo, Edmundo da Fonseca,Paulino Carlos, 
Fran1·1sco Glicerío, Eermencgildo de Moraes, 
Alves de Castro, Alencar Guimarães, Luiz 
Ado1pho, Paula Ramos, Pedro Ferreira, 
:\Iarçal Escob;tr, .Diogo Fortuna, Apparic:io 
Mar-iense, Francisco Alencastro, Pinto da 
Rocha e Vespasiano de Albuquerque. 

Abre-s'3 a sesoão. 
Deixam de comparecer com causa partici~ 

JX\Õa. os Sr·s, Silva Mariz, C a dos Mar
cellino , Pedro Clwrmont , Theotonio ue 
Brito , Malta Bacelh\r , Rodrigues Fer
muales, Elias Martins, To!'res Portugal,_ 
Madullo de Andrade, Jo~é Peregrino, Coelllo 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2510012015 14:30- Página 2 de 20 

SESSÃO EM 13 DE SF;TEMilRO DE 1899 213 

LislJOa., Appolonio Z'lnayde;;. João VIeira .. Pe
reil':t do Lyra, ~Ia.rtin~ ,Jnniot•, B:~rboôa Lima., 
Rocl\3. Co.valcante, Araujo Góes , Gominianu 
Br:l2il , Olympio Campo;, Jayrne Villas t:Jo 15, 
Senbra, Fra.nr.isco So:lré, Marcolino Moura, 
Jeronyrno :\tonteiro , Torquato Moreira , E rir.o 
Coolho, Ernasto Br:tzilin, Jnlio Santos, Cam
poliM, Almeidt Gomes, João Luiz, Jacob da 
p ,,jxiio, Henl'Íque Va7., Octaviano de Brito, 
Alvaro Botelho, Tel !es de Me nezes, The(:tO!IÍO 
de Mn.ga llc ães, Mo.tt<\ Machart0, Nog neira 
Jnnior, Lindolpho C:t.eta•1o, J.ama.rtine, Mo
rair:\ da Silva, Lniz Flacqner •. Alvares H.n
hiilo, Gu>ta v o Godoy , A~.lo lphll Gordo. Cezal'io 
oe Freitas, Lucas de Barros , Arthnr Diecle
richsen, Rodolpho Miranda., Leopolcl.o Ja rdi m, 
Mello Rego, Leoncio Corrêa, Plínio Casado, 
Aureliano Barhos :t, Py Crespo, Ca-siano do 
Ka.~cimento e ,\ZeveJo Sodré. 

E sem ca.us~ os Srs. João de Siqueira, F elis· 
bello Freire, Aristides de Queit•oz, Eduardo 
Ramos, Dionysio Carqueira. Sá Freire, DoJ
clcclano tle SOuza, Paulino !te Souza Junior, 
Lnmounier Gcdofredo, Artbnr Torres, Galeão 
C'\r vnlhnl, BroziHo da Luz c C11mpos Ca.rtier. 

E' lida e sem cleliate approv:uh; a acta d;t. 
sessão antecedente. 

ORDE\[ DO DIA 

O Sr. Pres.id~nte- Não havenrlo 
numero para se procejer ás votações das mo.· 
terias, passa·se ó. ma.teria em discussão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da o. continuação da. 2' discussão 
do projecto n. 106 A, de 1899, restabelecendo 
a Alfandega de Porto Alegre, no Estado do 
Rio Grande do Sul, sup;Jrimida p or decreto 
n. 2.871, de 31 de dezembro de 189i, e auto~ 
r iza o Poder Executivo a abrir, pa:>a esse fim, 
os necessa.rios cre•litos. 

O Sr. S e rzedello ('orrêa vem 
a tribuna defander o parecer de que foi r ela
tor, referente ao rest.'\belecimento da Aihn· 
dego. de Por to Ale~re. 

A Camara não pódeestranh:\r a sna attitude 
nesta questão. Quando, o anno pas>~do, em 
emenda. ao orçamento de despeza no Minis
teria da Fazenda, e de qu e era relator, a. ban 
cada rio gra.ndense propt>z o restabelecimento 
da. All"a.ndega de Porto Alegre, supprim ida 
havia um ou dous meze!l antes, por aeto do 
Poder Executivo, o orador, em divergencin 
com a maioria da Commissão, opinou pela 
manutenção desse importantíssim o posto 
aduaneiro. . 

Assirn , não podia deixar de dar parecer 
tavoravel a amenda. identica . Por eserupulo' 

porém, e pensando que niio é coovenisnte oes
raz·n• hoje o que se fez hollt<'lm, sem moti 'los 
justo~. procul'OU ouvir o Governo a respeito, 
a desta soube ser a medida. conveniente .O ora
tlor levem o fa.cto ao conhecimeoto da. Com
missilo e, ent:lo, lavrou o seu parecer. 

Dest'ar te , comprehen1la o nobre Deput&'io 
p~la Bahia que o St'!U mquerimento, tendo 
p~r fim conhecer:~ opinião do Governo; não 
tem rnzilo de ser, porq uc esta. é a que acabou 
de expo1•. Quanto á con'l'eniencia da. medida, 
tem o nobre Deputalo para. j ulgn.l-a. o rela
torio do clit·P.ctor c.le renclas e tambem ~pare· 
cer com que a Commissão justifica o s~u 
voto. · 

Em segu ida, passa o orador :-. examinar os 
mot ivos que tevo o Governo passado para. 
supprimlr a Al fantlega de Porto Alegre, con
centrando o serviço aduaneiro no Rio Grande 
e os que tJ.lm n. Commissão para p()dir o res
tabelecimento daquelh nlfandega.. 

Dous moveis .bvaram o honrado Ministro 
1.h\ F<\r.en~.Jo. do governo passado a praticar 
esse neto. 

Prime-iro, o f.1eto <In c:lnlrabanlto que de 
long-a dntn. se exercia nas Ailàndogas. 

Segundo, a seg~rn.nçn. da que, concentrada. a 
importação !lo Rio Graode, cessavam taes 
n.lmsos, a fisca.liza.ç1io ~a tornava eft'ectiva e 
n. mercnd<>ria cresceria. 

o pri meiro fac to prova. de mais. Não é só 
a Althnr\ega. de Porto Alegre que se tornou 
celebre pelo contrabando. 

Triste é dizel-o, t; as o contrabando se raz 
em larga eSi'.ala em mai~ ~e u ma a l1a.nd!3ga.. 

A desta. Capital, em mats de um penodo, 
tem solfrido exame 1\e commissões, qu e toom 
revelado r~ct.os extraor,linarios. 

Cita as accusaÇões de Saldanha Marinho 
em 1868 na Cnmara e os enormes escanda.los 
denunciados e confirmados pela commissão 
nomead<\ pelo Governo. 

Cita ain!la os f,\ctos occorridos no Pará. e os 
escand;.1los prathados no Maranhão, ~ i~so, 
alias, ntio foi motivo para qt1e se suppr1mzsse 
ess~s a.lCand~g-as. 

Mostra. que, r.olloc~d~ como está. a. Alfa.n- . 
de""a do Rio Grande tambem não póde evitar 
o ~ntra.bando, pois si é certo que elle se 
podia fa:zel' em as mercadorias em ~ran
sito para Porto Alegre, ao longo de 76 mllhas, 
lambem se póde fuzer de Pará a M'l._nã?s e 
ninguem ainda. se lembrou d e suppr1m1r o. 
Alfanuega d~ .M:anáos . 

Pergu nta: a conceutração dos serviços no 
Rio Grnode trouxe au~mento de rendas! 

Não, pelo menos até agora. 
Dir-se-ha que isso é devido á Ta.rira.. 
O orador não duvida que a Tarifa. tenha 

inJluido alguma cousn, com quant o o Rio 
Gran de, como a r egião amazonica, nl<! tenham 
tido motivos para restringir a sua tmporta- · 
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ção, poi~ ó certo qnE>, sendo esm uma fnncçiio 'jecto l'eceh~n ou nilo, pelo 1'-!i11bterio •lo. Tn
d& ~XpoJ•tnçüo o não t endo :1 import:~.c.~o di - <lustl'ia, \'i:u;;io e Obras Publica~ . os venci
rnlnu íclo, e autr.s a•t;:rruerltlVh>,-niio lho pareee tnl'nto;; I}Ue ihn competiam na I)Ua.lid.a.Jo •h 
que tr.nho. ,!l'l'a!Vle l'" zfto os quo la nçam á in.•:•r.CW1' cl{l 1 ' C i:• ~se da !l.t•po,L't içilo Geral dos 
conta ela. Tarifa w:ss:•!i r••gi•i,,s a ui minnic:iio Telr.gt'<• pilos, a fJUO }R.l'tcn,~i;l a cotumi~;; ã.o en
da rcc::;i ta. ca.JT<,~:tch rla cou~tl' ll <:·;:!o ti<1s !ínhas do 

O OJ'~(1or prPfvrc nc:·c·liilll' que o <:nm iMr - cuy~ l!:'t :t COl't:!llhit. 
cio de Porto Alegre s·. ns~r. t:tn:cnt·~ ~·~tral!i t: ·:-<( ' Brt!a ,;:~,..;~~~ti1 ·s. 1 t Jc :.::et~nlb!·o do ] ~! •:) .-
um poueo. Jl()Í:> ,, cerk QllC\ :t' i•al•!•:u ~·í<·~ 1;0 L i! i: A •loll'f,o . 
R io Grande, os li• IVO~ fl'etcs, r, 1i e n•o1 a <h~ 
descarg;\~, os cstr:q:o::: C·l_:l~·. ,qnri · ~~s i1ppal't:1 :_ :1 Xi: ::.!·uem pcdin,to a. pa.b \'!':1 , c f\n c..-~r1 ·nr!n a 
em onerar o mcrcad0. ~ml~<l :·t.:,_~a,~ _'H! P~rt:.~ ,Hs::u~~:-iu e :alia.•sa n. ,·0t,1 dl~1 . 
Alegt-e (1e cerc.a de .J.o ,.,,J :~ H1<l~s l' 1s:-:o u:.1.,, c.: ' ' 
pouCa. cousa.. · I E' r.nnnn0ir.ll;\ :\ di>cn~~ã·' nn ic~ do p eo.kcto 

Por o;l.'l' '? l a.~ lo. Ye:r. de d.:monstmr qne ;:sI n. 14:1 .\, <le ll:l>:ll, com o )lr> l'eccl' ~olJre 
rendas wmi~uu·am. _ . . CIIIC!tda.~ oil'e!·ec!JIIs n;\ 2·• clisca;.sãn 1lo p~o· 

o. que . po1~, pod~ levaí'·nos a uao votar pew ~ j••cto 11. 143, dest<! a~mO, IJ U~:mtor i z:\ o Poder 
projecto? ; Exe~ut i I' O a ab1·ir r.o Mini<terio do. Vazanda o 

O <pe o:>s leva. n !'fl;mt:~r l'e•:ames ao com- :credito de ~.\li4:4~8 . .:;J 12 para pag:lmo!\to de 
roerc10 e ao con~umtdor ''o um E~b<lo Impor- :credores por ex el'<!icios Ent!o~. do accm·•lo 
tante? . .. . 'como~ z· • do:1rt. 31 <h lcin . ·lG<l,de !Ode 

Espcra, pms. ipie a. C·· mar;:. aCCo'IIC o pl'ClJC•Jt<>. uez·.'nl h:'o de lSíl8, 
em nome da' ~onvenii:nr.ins do The;-,,nrn c t! :l. 
pro,:p2rida.la de u:u clc• :nni~ ('Xtrao:·dinn t'if's l\ ingu/3m pwlin•lo a P>l.b vr<Jo, é encei·ra·.lo. n 
Estados <h1. l7ni tco. (Jlt~ico ~~Cí:l; ,-,ltJ.fto bem} . rli~~U~:-!ã.C e ittlia.rla. a v otnçã~)& 

Ninan,1m mr~is ~tlinolo a. pQ.l:t 1-1-., e cnccr- São Sl~c-ces;:i_vamentn ~em de!J3.!e <JUcet'l'•:dos, 
rl 

0 
· "" · 

1 nm 9 " '' I"CU'"·•o OS '\~t· 1 '' e ·>·> do pr o ecto ra n a {11sr~us~ü.o do a.r t. 1') c (.qn s <.- g:1id~, sern .. - u.. ,~~1-ll, , ( : : . : _, . .. .1_ . 
d ebate. a. do aet. 2" fi~<~u• lo acii<1Jl,1. ,, YO· , n. ~-19, de _. 8_99, .au to.mwd.oJ o Gc>·>err.o ~ 
tnção, ' 1 ahrH' ao MimsteJ·to competente o cretiJto nte 

I 07~$ p:l.l'<\ p;~gn.n:cnto de servi~'O f;d to, no dis-
E' annun~i11-:h• a 3" ôísc:u~s1io do 1n·o.j~<:to trdo. telegraphico de Goyaz, ror .Jo(l.quirn 

n. 140, tle JP.~i9. dccbltant:!o cxt11n,siV;1S ao~ 1 Fcrren",.l Coelho; com pt.recel'es tb~ Commis
primeil'OS otriciaes d" :c :•m:td ;t !'ef,,rm,;do~ ;:G~s de E"azenda. e Indu~tt·ia e •.te Or çamento 
compulsoriamente. a co:\t:u· elo :n de outubro fica ndo adiada o. 'I'Otação. 
dll 18CJ4, as vantagens do art. 6• do •.Lecreto 
n. 123 A , de 30 de janeiro de ISiiO. 

Niuguem pedindo' a palu,;r~. é encerrada. a 
di scussão e adiada a votação. 

E' annunci<1.da a. 3• discussão do pt•ojecto 
n . 1!7, de 1809, a.utoriza.ndo o Poder E~ecuti· 
vo a a.L!'ir ae> Miuisterio J& GU(;l'l'a o cr-atlit.io 

E' sem debate onccl'rado em 2• discus~iko o 
artigo ;mico do p1'ojccto n. 150, do 189'J, n.u
torizo.ndo o Pode•• Executivo " abril' ao Mi
nisterio da Justiça. e Ne..(ocios Interiores o 
cr~dito do 5: 150$, supplementar il. verb<~ 
u . O Jo nrt. 2• lh lú Jl. 560, de 31 de de~ 
?.cmíJro lle !898, ílcantlo adiada a ·vott;ção . 

e~t_raordinario de 3:350.S. para png,\r ao C<\~ ~- sem ·.1euato eH.:: ~rrado e;n 2' discu~~ão o 
p1tao r eformado do exerCi to Cai' los A11 f.t' U$tO 1 a.r.•go unwo 1lo pl'oJECto n . 1;,2, de 1899, au· 
Fe~reira da _.~ssurnpçã.o a lliaria. qne lhe com· , t~?l'i.z~ndo o Poder E.~~tcu~ivo a abrlr ao Mi
petla de l a e JUlho de !89J a 30 de a:,ri! üe ms!eno (](>. Jusllç.'\ o J:i:;,goc•o> Interiores o 
18!!.<3, como inspector àc 1 • cl•'s;e da Repar- , cretlito t!e. JOO;Ou0.'3 •. ~~pplementr.r il verb~ 
t1cao Geral dos Tcleg-rapllos;na. co:nmi$são 

1

. n . 1 4-DIIIg-en~I~<i po!Jc1aes- do art . 2• da le1 
encarregada da construc~.:.'\o d.1s linhas de n. 56{), de ar de dezembro de 18!:13; ficando 
Cuyabà a. Corumbti. . adiada a votação. 

Vem a Mesa, e lirlu, apoiado c sem debato E' annlmciada a 3' uiscus~5.o do projecto 
encerrado o aegu inte In. 137, ée 1809, a.utorizando o Poder Ex-

' ecu tivo :t conceder ao pat rão-mór do Ar~enal 
de Marinha da Capital Fetlcral, Raymuntlo 

REQuERiMENTo XJnato de Ca.rvalh<', os wucimentos inhe

Requeiro qur~ o proj~cto n. 117, de 1899, 
volte á Commb;são de Orçamento, afim dil que 
esta, depois <le ou vido o Govarno, informe ~i 
o tunccionario a que se r efere o mtsmo pro-

r cntes ao posto de I• tenente dtl. armada com 
(t gr;;.<lua.ç[o de capitiio-tenente. 

Vem i :Mesa, e lida., apoi~üa. e se-m tleba.to 
cnceu<J.da a seg\rinto 
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EM. E:'\ DA :;:uBSTITDTIY A. 

Ao projecto n, 1.'37, ele 1899 

Euclides l\faHa, Arroxellas Galvão, Rodrigues 
Doria, Neiva, castro Rebello, Milton, Tosta, 
Pauta Guimarães, João Dantas Filho, Adal
l.Jel•to Guimnães, Tolentino dos Santos, Pa.-

0 Congresso NadonJ,l res·,lvc : ranhos ~Iontenegro, Galdino Loreto, Xav)er 
Art I " Os pat!'i3es-milres nomofldos nos d:t ~ilveira, Oscar Godoy. Irineu Machado, • · · > . ~ .. ' Alcmjlo Gunnahara., Augusto de Vascon-

tct m' s rla I.~ n . . [,8 (lettrn, a •lo n,.. 10, do collos R:ml Barrozo RHlbario ele Souza Pe• 
<trt l") gozarao p~~·~t t•"los. os cJb)ltO-~ _ ,la~ rdra. ;los ~antas NiÍo Peçanha. Leonel' Lo
vnnt:tg·e~ns_ u l'e;,rall~s Ct·~ce_J,,_las a:_l::; oll!Cl3N I reti, üt·bano M!~rconcle~. :-.Iayt·ink, Alfredo 
dD~ cl-~~- _e, ~~m' xa~ ~~~, ~~~.m . L~·~· ~~~~ - lona.l .. , . Pint?, Cupertino ~e Siqueira., Manoel Ful-

·'i:? l. .\. e .. os p.~t10 -~ l.Hll e., s la concerl.J la, ''r>ncw costa ,Jumor. Bueno ele Andrada. 
;·e~'-·.~1-~m, Y.o~· ltl \ a;lt~t·z . _comprovrllla pal'a torl.o i' Cim:in:;to Drago' Ovidio t\ brantes, Xo.vier d~ 
.,er \JI,.n ""cttv .• , llJS p stos I) com o soldo de Valle Lalnenha Lins Lauro Müller Fran-
2" c l···_ tenente~, couta._ntto-se-l.hes o tempo ci-co Tolentino Guiil~n Possidonio dá Cunha. 
no;; tm·mos da ctlado. ler n. 47ti (lettl'a c J.o e \ictorino Monteiro ' 
n. l ). · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
§ 2. " Os mestr•cs do corpo de marinlleiros 

n:1clonae~, qne contarem m;ds de :10 annos de 
lml~ ser·viços, serão r·e torma.dos, por invalidez 
proY<>.da., no posto .!e 2·' tenentes com 0 ~oldo E' annunciada a continuação da 2n discussão 
da respect!va. pa.tcnte. do_ projecto n. llO, d~ 1899, orçando . 3: re-

§ 3." Oi.: co•ltra-me~trc.s ~~ ~u;wdiU.es do ci~a-. cr.Hta. geral da. Rerubl1ca para o exerclclo de 
uo C·.i''PO, que est.il·ürem j1,19 cnwl 1ç0es •lu: ; \JOO; com o parecer _sobre as emendas oife· 
p:otragl'a-pho untecer1entc, serão reforma: los i r-eCJdas em 2" d1scussa.o. 
~1os ]•o~ tos de mest1·es. ou contt·a-me:;tr•es, I Comp:lrecem ainda <.s Srs. Silve rio Nery 
m~n~t-ll_a.tamente superJ~,~·,~ s, percebendo o Amorim Figw.Jira, Henrique Vallada.res, Ilde: 
re"'p:ctt~o"soldo_ou~otr.le~~i~_- . , fonso Lima, .Jose Avelino, Augusto Severo, 
~r t., -· . Ao .P·L:mo-mo~ '-·~ :apJt~l F •. cleral All'onso Costa, Amphilopbio, Leovigildo Fil

se:ao .tbon.1do~ o~ v_e!JCim,v~;o:; de l , tenente: gu~iras, José Murtinho, Agostinho Vida!, 
<le~d~ qne conte nM~S de uÜ . U2lno:; de hon::; JOS·l Bonifacio Au<•u;;.;to Clementino e Carac-
ser•vrços, e a g!'aduaçao de cap1tao-tenente. _ ciolo ' o · 

P<lragrapbo unico. Pal'<l. a reforma neste • 
c:trgo. nos tet·mos do § l" ào n.rt. 1" desta Continúa a 2" discus~ão do projecto n. llO, 
loi, subsistirão, para. todos os effei tos, o dispo- de 1899, orçando a Receita Geral da Republica. 
sitivo da cita•la lei n. 4i8, lettra c. para 1900. 

Art. 3. 0 Re•·o15a.rn-se as disposições em 
contrario. 

Saln das sessões, 13 C.e sctemb!'O oe 1890.
Barbos:~ Lim:L-Neiva.-C<Ie'tho Cint,-a. 

Ninguem perlinr1o a jlala>'ra, e encerrada n 
discussão e adia.fla a. votaçii:o até aue 3. Com~ 
mis;:ão de parecer sobre a emcnàa offerecida 
pelos St•s. Bc<rbo~a. Lima e outros. 

Siio sucer>ssiva.mente sem nf\b::tt~ enceri'Il
dns, em 2" discnssilo, os ~~rts. • e 2" do pro
jedo n. 104, de lts\19, coneerlemlo <l l<'ran
cisco canGlla o tlir·eito de construir e explorar 
uma estrad;l de ferro de bitola •le um metro, 
ligando os portos do Rio ele Janeiro e Santos 
e _percorrendo a. região costeira, com os fa
vores que estabelece; ficando adiada a vo
tação. 

Comparecem mais os Srs_ Albuquerque 
Ser~jo, Augusto Monteuegro, Enéas Martins, 
Guedelha Mourão, Marcos de Araujo, Thomaz 
Accioly, João Lopes, Helvecio Monte, Fr!;lde
rico Borges, JMé :Mariano, Teixeira de Sá, 
Coelho Cíntrn,, Mahlquias Gonçal,'es, !.Jor~íra 
Alves, Juvencio de Aguiar, Arthur Peixoto, 

o Sr. Luiz A.dolpho-Sr. Pre
sidente,a minha presença nesta tribuna, para 
discutir o Orçamento da Receita, não deve 
surprehender a Camara. 

Quasi todos os annos, o Orçamento de que 
ora se trata tem merecido do orador, que 
neste momento occupa a tribuna, a sua at· 
tenção, os sens estudos e a sua collabora~.ão 
que, embora modesta (n<"to apoiado), tem con· 
c;ll·rido para que, em todas as leis de receita, 
entrassem disposições no sentido de acautelar, 
já os interesses da fazemla publica, já para. 
1'omecer ao governo os elementos de que elle 
necessita para a sati~facção das diversas ne
ces8idades da publicét administração. 

Por outro lado. a minha. situação, como 
opposicionista ao governo do Sr. Dr. Campos 
Salles, indicava tambem a necessidade da. 
minha presença, nest<\ tribuna, para vir aqui 
expor no paiz a minha opinião sobre a pro
posta da receita e da despeza. que o Sr. Mi
nistro da Fazenda submetteu ao conhecimento 
do Congres~o, sem que, entr~tanto S. Ex- se 
tenha lembrado ainda ue mandar a esta casa 
o relatorio de sua pasta, dando conta da ma-
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neira. por que~- Ex. t"lm gerido os negccios l ditar ser o p~·ouucto da sua gest~o . financeira 
publicos. no curto P'modo de nove ~r,z(IS . S. Ex:.pelo 

Esta t'lll:ttorio, S1·. f'l'~$idollt~,·.leveserar•re. in tlnx'' U!lir.o de SU!l c~-~:tc.Jdudo a;!rnnustra
sentado :to Congr0sso em tempo su!Iic;eute., t1va. consegue t.ranslollll_:lt neste. pequeno 
para. que o Poder Le;ds-!o.th·o poss·.t <>stud:>r lap~o do temp •Ut!H1 ~1tuaçao <hs !JllUS ç~,· s~spe
conveoientemente as tabellus orçaoueutariM! lWLos c f:\'l'aves n~sse e,;t.adc h;ongcu•o que 
submettidas :10 seu conllccimento. t~lc~ vemos, convcrtenúo _d>'l urH IHOI_nm t.o 

Sem o relatorio do ~ov.,rno, s:·m o rchtorio po..ra outro um nescJ·~ a.r1do de are1:t em 
do Tribunallle Gont;~. não púdo o Congr-~s~n co:'o si~ colo<'J'to ole luxul'w,noo vegeta.çil.o. 
cumprir o seu de\'ct' com a pr<'ciziio »Pr:os- l ':>; i;~. Sr. p1·esi•leut,l, e a. par te visível e 
sarin, quan<1o se tr:~tn. th\ ~n:mo:as: ~'Oirn,.·sci v e! dn propo;.ta.. 
Comprehenuo-~~ q\10 o :5~ •. r-~llllStro ua Fa· \'e.ill.ID•>:;. ngora, qua.es for am os procesF~S 

zendn preocnupaw~ em conqul:>.ar c g .. verno em 1 ,n~g11.105 Jlilra. so} cheg-ar a. este esta< lo ffil· 
de Matto Gro>~o, t1ves~c dt-mor•~do a ~- ~mcss;t 1-<.lcnloso de convcrtm• um orçamento :.. ssober
do seu relo.torio; mo.s, conquista•[,, o p:Jder badll d<l defi.cits coutinuos e permanente:!' nessa 
eom. a crueza. e o .!~se:11baraço com que S. Ex. situaç~.o fioresce11te de ~a.ldos ele milhares de 
o fez, pareca que na o e o caso ~e S. Ex: re- con C<JS em ouro e em pa.)'lel . 
pouzar do> lom·os dessa victor1a,. mas _sun de O:; artificios usados par<t attingir este fim , 
vir dizer á Camara. qnacs as provu\enctascorn constituem a parte invisiYel ela. propost-1., em 
que S. Ex. oonta IJ?-l'lt que ? pa1z sol v~ os perfdto cont r<\Ste com a. p:·imeira, e pl'ccisa.m 
compromissos, depo1s de ternunado o penado ser con c·anientcmente elucidado;; para a. com· 
d~ moro.toria. V. E:o:: sabe que nó~ n.mo~ I e- prchemão exacta. olo docuinen~ forneci•lo ao 
g!Slar par~ o es:erctc1o dc_l\'100 e que o J>la7.0 cong1·c:$O para servir de t-o.se a elahoraça.o da 
da moratorta termtDa.n bole junho de ,go~ e td Je 1•eceita . 
que, po1,ta_nto si, no orçamento fut~r·o nu.o p,,r 3 cliegar a.resnHactotão extra.or ,Jina~~o, 
forem eom1gnauas todas as provltlenCJas,que o s. E:;:. in!laciona t< das as v•Jrha.s da. recetca, 
governo deve ter em vista, <lfim de melhorar eleY:>n•.!o-as n algarismos ate h-1jenilo a.ttingi
a. situaç~o. teremcs fátn.lmente d~ c!H;I)ar ?" dos; é um c:•s't<i;l!o de c:.rtas qun o simples 
umo. catastrophe, e t-ro logar d<t sttuaç;to. It- cannecimentu dos elementos da anecadação 
songeira pintatla na sua proposta de rece1t.il, vem dorrooar com uma rapído. analyse. 
teremos de chegar a um de~a~tre financei ro. .. . . 
Neste r~lat01·io,Sr. Pr~:sitlente,ba. duas pJ t·tes: O Sn. SERZ~>DELLO CoRRI,.\ \\a. um a par te. 
uma visível e outra invisi\'el. _ o SR. LUlil ADOLPHO - Na.da ienho o. ver 

Todos aquelles que esluda.ra.m pbys1ca com o relator d:o. receita; a paixão política. 
(faUo aqui pet·ante medico:; e eng~nbc!rcs) , não entra nest.1. questão de algarismos e 
todos aqnelles que conhecem esta scmnCJa.,sa- v. Ex. ha do permittir que en só lamente o 
bem que pela simplJ:.s interposição de um PrJS· facto de te:· v. Ex., nm dos homens mais 
ma ~e decompõe a. luz solar em dnas partes, competentes, um dos talentos mais brilhantes 
uma luminosa. e visivel, a q_ue contém as.sett? d<)st1t ca~a, um dos espíritos ma~s lucid.os e 
côres do ~pectro e :1.outt-a. o•!sc~ra em>Jstv:J. interessados pelos ncgoclos pubhcos, vmdo 
qu~ ?ODtem os ra1o> co.lorJílclOs_ e o_> ra.19s com 3- sua o.ssigna.tura endossar este doc~
chlm.tcos que, comC!uanto lnvis;veis_ n<tO meu to, a.cccitando todos os dados que o Sr. Ml· 
deixam de existir, p01s a. SU(1. presenç;-. e com- nístro da Fazenda remetteu ao Con g-resso . 
provada por meio de ~i versas expe1·ienci~s. Sr. Presidente. a primeira inflo.ç~ é a. dos 

A propostndoSr. M1mstro rbF<J7.enda po(le d' ·tos de imr ortação pa.ra consumo. Essa 
ser ta.mbe':ll_decomposta. em duas partes: h~ i~~:~o e molitas outra-s 'tazem com que o 
a l2_arte Vlst•el, _em IJ ';le S. Ex. m~tra. ~ sr Ministl'o da Fazenda apreEente à Nação 
na.çu.o 0 esta.do l1song<11rD do:; negoCJos pu- · · t t•·d (1 d ) 
blioJos, caracterisauo pelos saldo; tle milhares o segum e resu ""' o: en °· 
de contos ein ouro e outros tantos em P<lpel, «.\ receit.'l. é orçada em 53. !li5!543$593 ouro 
que S. Ex. exbíbe perante a opinião publica, e em 31-1.418:000$ papel; a despeza ~m 
fa.zendo acredíta.r que r·eulmente o estado tlo 3-1.641:651$021 ouro e em 267.109:520$852 
paiz é dos mais ~tisfu.ctcrio.~. papel; dando um saldo de 19.333:892$5i2. 

Quem quer, porém, que ui:io conhc\'a a. si- ouro, e de 47 .308:47G$14S papel.» 
tuação do paíz, qúem não tiver a pratic:l ou o 
conhecimento do estado dos negocias publicos, 
quem não tiver paciencia pnra examioniJ.r 
esta. proposta ficará. realmente illud'do quanto 
aos algarismos ministrados por S. Ex. 

Parece que S. Ex. paira. em uma região 
phantastica de onde a.cena. p<~.ra a Nação com 
este resultado maravilhoso que b11ppõe acre-

Diz ainda a proposta: 

«Si deduzirmos desse saldo 9.()-26:667$ ouro 
para. o fundo de garantia e 23.9-20:000.~ papel 
para. o fundo de resgate, teremos u m saldo 
disEOnivel de 10.307:225-~72 ouro e de 
23.388:4i9$l48 p:1.pel,}> 
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A Cama.1-a vai vêr a. que se redu zem esses 
saldos licticEos. Para se che~::tl' u. cst.e re;ut
tnilo fot'am.como .iá disse,compntart:ts exa.gge. 
rtlflamente d.ivec·~as fon r.cs rte reeeita.,sendo a 
primeira a. do~ direitos de import.:u;ii." para 
consumo.qur~ sào:tvaliarlos em 153.()1JO:OOO$ 
papd e 27 .OOO: OOOS ouro, que rer!uzido a.o 
cambio do dia ( 1$ ouro=a~no papel) de\·em 
11rocluzir a somm11 de 246.ü90:000$00ll. 

Ora , Sr. Presidente. tosta renda FÓ tbiai.tin· 
gid;t. pela. imporhção de !896 ; quem quP-r que 
se dê ao trabalhe) de esturbr a estatistic<L que 
o Sr. relator juntou ao seu projecto verá que 
ess:1. renda não pódc ser atting ida. no futuro 
exercició . 

Os dados que se encontram a pag. 26 do 
parecer do illustrado relator, dão para a renda 
i!e imp ortnçii.o os seguintes numeros, flUe re· 
velam a sua diminuição progressiva: 

1896 ••. ••.• • • 246.043:298$000 
189i ••..... • . 2~3. 442:679$000 
1898 •••• . • • •• 219.823 :045$000 

Pois,quando se sabe que a ren<ia está. dimi
nuindo em todas as a.lfandQgas, é que o Sr. re
lator vae dar uma. rendade246 . 690:000$000~ 

E' claro que não poderem0scontarcom uma 
renda superiot· â. arrecads.da. em 1898, isto é, 
de cerca de 220.000:00()$, que e i•.1ferior em
mais de 26.000 :000$, a. avaliação da pro-
posta. . 

Mas, Sr. Presidente , o que rc dá. nr~ renda 
da importação dà·se em todas as ontras ver 
bas. 

A renda da Central, calculada em 
35.000:000$000, nu.nca. chegou a isso; a maior 
renda. arrecadada n'tCentral e de 32 .000:000$. 
E' o que se vê dos dados que ~e encontram n o 
parecer do Hlust rado r ela tor. 

0 Sa : S ERZEDELLO CoRR~A. da Um aparte . 
0 SR. LUIZ ADOLPHO-EU reduzi OS 27 mil 

contos a ouro, ao cambio do dia .. B' preciso 
parn somma.r não llilquecer o agio do ouro e 
feito o calculo, encontrará V. Ex. os 246 mil 
contos p>lpel. Não havia de somma-r quanti
dades heterogeneas. 

Os outros impostos qu e foram excessiva
mente elevados são os segu intes: 

O imposto de sello, que pela. ultima cstatls
tica rendeu em 1898, 8 .288:000$. foi avaliado 
em 12 mil contoo, isto é, com um augmento de 
perto de 50 •;o. 

O imposto da l /20"/. sobro operações de 
cambio não tem sido a rrecadado, n:~.lia ha
ven do pruduzido ate esta datfl , e tlgur:t ~n
tretanto com a ava liação rle 700:000$000 . 

O imposto sobre subsídios e vencimentos 
esta orçado em 6. 000:000$, quando no ultimo 
exercício, rendeu apenas 3.000:000$, nada 
justiticá.ud.o esse augmento, porque o imposto 
n ão foi alterado. 

Cam:LI'!\ v. V 

Pa.ssanr!o agora aos impostos de consnmo, 
vemos IJ ue, as taxas de !'umo, bebidas. pbos• 
phoro e s"l, fi ." unun na proposta do go
Yerno <:():n 211 .500 :000$. ao passo que ren
de1·am, em 1~8. 14.54.8:000$, como se vê dos 
d;vlos consigna<los á pag. :36 , do pareror do 
illu~trarlo relator . 

Estou citando os dados estatíotlcos que se 
eucontra.m n este rlocument.o, j it.que o Sr. Ml· 
nistro não manda o relatorío. . 

O Sn. Sr.RzEDELLO CoRal~A-V. Ex . tem um 
meio de demonstr.\r á. Ca.mo.m · como essas 
verbas estão infiacionadas : e recorrer ús ta
bella.s anteriores. 

O Sa. Lut~ Acor.l'Clo-Os meus alga rismos 
estão anno~ados á margem da proposta e 
foram extrahirlos flos quadros fornecidos por 
V. Ex .. uo scn parecer. A renda iolerior,que 
r en!leu 13.56!l.OOO$, em 18\:18, vem na pro· 
po~ta com a somma de :!Z 530:000.~0. 

A contribuição das cornp'lnhiasou ernprezas 
de estr:ui9S de ferr·o , que tigur,t com a impor· 
tancia. de 3.000:000~. não attingiu n03 exer· 
cicios de 189i e ld'J8 a 2 . 000:000$; ha. aqui 
nm excesso de mais tle 1.000:000$000. 

M11s,o que é ainda maiscurioso,e que as ta· 
x as sobr e o calçado, vel:ls, p·~rfumaria.s, es~ 
pecialidades plll~rmaceuticas, vinagre, conser
vas e cat·•as de jogar. que constitu em impost os 
novfjs,. vott•dos 0 anno passado e cuja. arre
coi!açlío não teve Iogar ate meiados do exer
ci'cio, devido á demora na confecção do regu
lamento parn. sua cobrança, impostos para os 
quaes não ba base sufilciante para se cal
cular o guantum da sua. arrecadação, foram 
avaliados com uma renda. de 7 . 270:000$000 . 

Ora, Sr. Presitlente, si o governo conseguir 
arrecada.r metade desse imposto deve dar-se 
por muito te liz, porque esses impostos teem 
encontrado grande reluctancia por parte da 
população. 

Nem é pos:ivel que impostos novos dêm o 
result.\do que S- Ex. imagina. 

Ha a.inda. a. renda. de proprios naciona.es,qne 
figu l'a, ignoro com que fundamento, com 3.000 
cont.os. 

Som mando to·Jos os excedentes das a valia
ções calculadas sobre os product.O:l do exer
cício de 1898, chegaremos á. conclusão de que 
o ai garis mo total da receita está inflacionado 
em somma superior a 52.000:000$000! 

Vê-~e. portanto, que o gov er no, paro 
chegar ao resultado almejado de apresentar 
saldos orça.menta.rios, fez uma. operação ficticia. 
e illusoria. 

Deste modo, nadn. tenho qu e admirar da 
passagem do Sr. 11inistro da Fazenda, peln 
sua pasta. 

Si é para fazer orçamentos e r rados que 
S. E:x: . occupa aquel!a posição, é forçoso 
confessar que nós já estamos acostumados 

~ 
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ha muito tf>,mpo eom ess·:· ~y~tema. corn qu<J ~e j •'oprelion•l(; ,,:;,, ;:;, d:• rt:frr ido. lei n. ~:n· 
pro1~'ll'a i llutlír a opí ni:io J>U \ll ic;;., p l.ra , co>rlO t ;Hr.hr;;n do;; cr,nt:·:.;:tos cc:lll hrat!o; entre 
ol~~vh!·n. •1u conhc~imcnb oxacto tlo·o nego~i O:; '[o Tlltscm:o c o Bawo ~ !:>. l{(lpu b'.íc;\. 
pn hl•r.~.< . l.!omo c que t.cn1•> o 1 h<•>u ur. , e:;ta fonte de 

\!a .c. n rn :.:r,vr.nto h<)n~;.;t~ c uma C{!nlfd•a ! J'Ccl•if.a pa ra. n 1·~-~~a..tn do p;t{l'=!l·m" ~·la, ·vem 
t··· p :~ hr t!.•J ' . t ·, :H) :l ·:'! :tt I) rllroiln ·~e nccu!t:1.. r· a i ap~n·~~ Inendon. I O i~ qaautia ti1'... iustgnifi .. 
\'t•r•l. tdt• a .•-:.11.i1". •tllr: ,l.· v·: :.aiJ.•r q u~ nâ.o e~ C••ntc? 
.'-l ifiP1 1F 1·k · · ··, !i i ' ....... ilJw··o:·;o, fl i~e s:~ Ct'\IH·cr· .. ! l lC.~I 'j: t.nl. qnn S . E:c me tlU -;.~e es.;:a. ex pli .. 
ta.rn :1 · iit•. !:••;a.::; i tt : • l~t·:• .:. 1 t·fH.;:io, l! HI:L vez que aos llcpuf.:triv~ da opp0· 

o ('X1'l '• ·i c:i•1 d·· I~~· I : ~' ··n ::)•.) ' f H:··~~ .~ ~ t h:•)fl ,IJ (j 11(:-: : ~j~·fi.n ~i:! i'CCthndos os l'C1} uerirnen tl;S de in
jll'( '!1{'ti(! úq i u·ll·~ , .. ,j qu·· d~ ~ \~"i.tHJ., a~:~Hmtt' \r ; f~n·:n;:,;,:cl<.~-3 a.o guvcrno, e c.:u preciso sa.ber, a. 
pag-. ~IJiento c:n t •.c; I. ('C!P . 1 i:(:Jn d(, ... iut.erao;"'es t.: a N:)<:;io. a. raí' .. ÜO pnr·quc 

Si o Sr. l lt' . r.": ·j)n:-; Sa~!· ··:.: n ~·H) f.·tw:n· no. s - ~ <:E:;·:. fo~ %'"~BÜD vert í gín tJ~a lnentt) a. liq~icla.çâo 
orçatnento 010 c1l~cu~:::;i\n :1~ ~~: ·o\' idt~n·.~:a~ q:..:1•: rio ~~on ta.s ,··:ntre o Ba.n co d it H.t~.pn btwa. e o 
em sua. mr,n,a:;<m• pnnn· 1.ten ao p •ir., ~i i Thc.;ouro, em vir;.udc do acr.01·du !cJto com 
S.E :<.n:ío adopi:~ rosm~tlitla,; coll!ple;;,e:ot~.;·es ~ fl~l" estai,e l !:'Ci:l:~nto, em 18 •le maio de l$97 
que tamh<:m prot!l•Jtteu o.o;. Sr.;. Rot~ehi H 11a' nr:c,,i t .. m;io o i;Overno di\·e, ~o5 beus e lie:ando 
carta que t•screreu c·m Lonrlre:>. unte.~ d·,: :t <lil'itic. u.,, Ba!ICO :·;:duzi.Lt i1 ~··mma de 
a-s~umir o go,·.wno, i r.J:11livdmente, <·m vez i 9LG;(I C:•>nto3. 
d '' situ:tç:',o lison!:(airo e·•m que Ho:; ::..-~n" ui Or~>. o g->'•Ye:·no, a.cceitan do muit ~.< T•rO
Sr. ~Iini::;tro Ja tlaz ·nda, t e•· .. :nc;; g'l':tll,fes \ pricd:ule.; d•> Baar:oe \':,J, .. :·r,., ci '" IJ!!C 11~0 tinl1a 
dil!lculdades fiuancei;·a~ em ElO!. I ~.!cc;~-s:~~de: .~i~ ~·:~vi;; r: , i to .~r':~!dc~ c<iii~e;;~:lrs 

O SR. TmoT!IEOTJ,\ Co•r.\ - 0 Pte>i •!ente da . • tqu_Jt .. ~st.tl,e.c< . .J~lf-n . o <: 'l~C . ' m;>olt:J.t.tm 
> bl' j · · . · · I em "'';\Utl(, l"•:dUq,;ilO da SU::I (.! lV!da. 
l~epu lCa lo est:~ tO,!illldO ll.S pl\ii"J\\eil· i c"' > , ·.. q n•+•nt!O 1, !:l• n cO (m ··'t· . as ~ onlo e, 1 01~, ue ~:'ill(.:. . . u. l ~ 

c.r • 1 iuação p~.,~pero, em C•lntllções <.lo ~olv::.bili-
0 Sr.. Lurz ADOLPuo- E' :J/,mira vel qun o i da•lc, se e,tcja. les:tndo os int~;·esses rla Naç,ão 

nobre Deputado <~>sl!gure que• o I •residente d;\. i com as operações dc,;vantajo~:ts como essa. ua 
Republica <\Sti tr.mc.udo c:;>as p~·ovi leuda.:<, ' liquidação d:~ di vida que o mesmo Ba.uco 
quando o melo dG que di,:põe o Chefe; • lo Estado J1inlu r>:1rn. com o Thesouro ~ 
para este ilm , é r.presenlHl' no Conp;res;o om [ Fundament:tndo a rn inlm pergunta no H
Mensagem as suas it.léa..~ para que a> Com- , lustre l'Cintor, vou ler à Oamara. o relatorío 
m issões r-e.•pecti vas ns est•tdem c tts c-Jnver- apre~entado pelo Sr•. Luiz Martins do Amaral, 
tam em prnj eetos •l e leis. ]•residente do Banw, em 4 de abril ultimo. 

Não é por inte!' loerlio do i! lustr e Deputndo Ante:;, porém, dllvo sali<;ntar que 11 divi!la do 
pela Capital Fedet·aJ, qne o gove!'no lu:. de Hanco socrreu uma J'educção de mais de 
tr~nquilisar :t opiniã<l publica c a Ca.mara, e 13.010 contos em menos de dous anno.;, desdn 
nem tão pouco com ós orr.>:tn1~11tos orya<los i J 8\Ji e que já se falla em nova~ acqttisicões 
como o qne est.~.mos l\nalysando. ! pot• parte do governo, a.Jl.m de acceler<!or esta. 

Pro;:eguindo no ex:une <io pr·ojeclo, encontro 1 reducção . 
na «Reuda co~ :tppl:eaç:ão e"pecialJ> e desti · S5o ~stas as palavras do rel:ttorio: 
nado a forrYJ(!.çaodo luuLlo de resgate dop·1pel- · ' ' 
~o~chl, o ~~guiute : ~pro:lncw t'e~~ ~o\.>1'3 !11::~ da « A rliYida t1o banco P<'\r:J, com o Thesouro 
diVIda actn·a !1&: Umno. qualq1:.er que SC'J' a que pelo nccor<lo :firmA.do com o governo 
sua no.ture7.~, mclus1ve a$ s·J!nmas p!·ovc- 1 ~m lS de maio de 1M97 ficou fiX<;da em 
nientes <h1.lir, u ida~·flo_ do .debiw d~s . banco:; e ! g.J.(3iO: 1 ,lf,$71!3. aclw·se r~d uzida, como v e: 
dos empr~Ht mos fut tos a~ l ndus•t'l as ~ob a J reis rlo ba.Ja.nço de dC'zembro ulttmo, a. 
fctl'llla de bomm> . •. tn:\o isto ~,·alw.du em 81.406:\:175$\Ji5, por pagamen tos . 1<l it_?~ ell!-
000 contos . virtude de transaçi>es por antec1paça.o,a.te 

Desejava qu<' o iHustre r~la.ti.:Jr q;Je se acha 1003. 
presente me infol'mnsse a r.-.zão porque men- Posso annunc!ar-vos que ~st,ro pewl.e,;tes 
<:iono~ apenas .a ~omr:u''. de noo contos q uan<lo impo,·taalcs liquidações quo det•cm redvzir 
~ sab1do que so a C<\rtetra de bonus do Banco aiadrt. de rnuitJ este t!euilo.» 
da. Repuulica. produz perto de 3.000 contos 
por a.nno ? Trnrmdo esta qu estã.o a. debate, não te11ho 

Como e que haven1lo a. clispos.ição clara do I outro intttito siniio pedii' ao Ministro da Fa· 
art. 3·', lettra. B, ela. lei n. 427, de 9 de z.mda que acauiele os interesses do Tbesouro 
dez~mbro de 1805. que não esta re,-ogad;>, ne;tes ne~oc?os com o Banco ~a Republica. 
S. Ex. de accordo co:n a p1·opnsr.a. do govemo , O l•a.n0o não pó·Je e.sta.r imp10gm•:lo aQ go. 
roencion·)U ap 'nas 600:000:WOO~ I Y•n·nn, por preços eleva.dissimos, propriedades 

Oru., v1sivelmente, o rendimento da. carteira •le <; ue este não precisa, sómente para redu· 
de bonus pertenceao The.~ouroe é isso que se zlr a su;\ divida. 
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;~s conllir;õ ·~ do banco ~iio a!> mai~ !i:.;nn - ~ ;rvmnVu, como tnrn1 ·~m pu'" Jli'~ Jl:tr;lrJr. '.;·IJf>S 
ueiras pOS;>:iivci;q; ns srw.~ ~1C(:õt~s ~ que om u:;:,~L para o inlc!o dos p:tg· ~ 1n r;t1tn~ tJn csp~~ci~.-1 n~o 
esth·er;Lm deprcciad:ts dll auasi r:o "/ .. , ho.Je 1 s·: cnmvl'el.H:n.J c como o l.i•N•,~ !·no cstf,J!l auq:n
e5t.ií.o eota.·las qu:l.>;i ao pn.r.' 

1 

r·itHlo.p•H' I>r·•~ç,,:; ião ex:1:!í!era•los, proi'r·i•~•la· 
E C>t' J ~itua·~iio Ji i'OV:t p~J·t:~it:~.mcnte qne o d.o~ r;ue fo J•am h,rp:> t h~c;,cJas ao B:: nco por 

g.werno porbria rec<,ber. nilo-a com1na que o, p!'e';Oil m•tit<:l. inf,dr)r<:~ ;.r,s rnention:1.dos 
proj·~~to cor.;;:gn:t para. o funda r!o r~.g.·;;.tc, ·1 nesta nr;tici<l. 
isto e, n. _•: erba. tln flOO:OiiO~, m:J.'' ~nn.ntia ~:;. Nii.11 ~e. CQmp~~hen<lc qn•l o int11iio elo 
["'ll'i<ll' n. 8.000:000$, V>I''J t: .. nt~ so :t wmm~ S;· . P;·c~ld•Jnte r1~ R •jiUbhr:3o fnzenilo essa 
meur.ionaun. no rPiatorio tlo B:.~nco como lucre) rurnpra, nem qna\ "· neressvl::tcle <la mu<l an~a. 
da C:IJ'tllir:t d:' l;om•~. elrw:t·SC a 2.870:358.~85fJ , rlo Arsenal de r;uerr a p;u·;~ u m e.J dlcio con· 
c ~.oúo> sa hemo> que qu<~.t:do se fizeram os st.I'IJi.lo p:trn llm J.iv<:m;o d.i1CFtello para o qual 
empre.~ timns de l,o;.,s, o nancll c ::•::i>rindo.' cs- ora ó de~ti nado. · 
tal.oleci:;:en tos p :1'" os quaes fa.z.i:1 empra:;t.i. Dei:X:\i <le apre~ent3.s· ;·equerimento rle in• 
mos, totla~ a!:' ~M':l lli:as possi"V('ÍS. de modo /i. rmar:ões neste sen tido put· haver l'cconhe
qut'o e:;sa cart•·ira nio !leve •i<~r ptejuizos ;>o 

1 

d•io qu., n. CtummL nl\;:;r,v:1 s::st;,mati<~:J.mente 
IJanro. r.pprovat· tn~s pedidos. ainda m~smrJ quando 

o S!~ ' U.AXGl:r. Pt>>TAXA - ~;in (oi,)oi~t1o ; c • ste:~ ~(J rtferiatn, como nr;S'_(l _caso,"aos ~r~n-
dá o rl;i grande po~m f<S.'le"'U!'al'-l lle. I rJc.s l ~ t nrc $~; c h f,lzenol;t p;r_t•lrr;:I.C! ~pr~~ orto-

• ' · "' _ . Í me da h ;:::u;.ao <in·ec l:J. qUP. . ·,;te :tSSianpco ten1 
O Sn .. _! .t:JZ :': D :,J,l 'ilfr - Nan e r:.Lsoo;Yel c . COP.l a co.astit.uiç;i.o do lU!~do tlr ) re:o:;;atc . lYa.ra. 

nr.:n ,ju~tJ(t n.v;d que E>llc filjne Cc)!ll <:S ·.-an-1 cll;unar a. utt nçio d;1 C'tmar11. 0 do ;;ovcrno 
tagens pt•r:YPnirntcs tia cartcil'a de 7, '" " -' e·~ pa t·tt e;;to sy~tcma da liqu :da::it~ ue contas, 
l)!·ocurfl pas~ar 11ara. o govct·no, 1>or preç:Js 1<~ ~to •.tt•i··::u .:ente em llt"O\Tito (u!qaclle cst.'\
not.oriam;-nt~ sup~riores n.~ 3e.u v:llt:~ real , ns b01ccimento bancal'io énta projuizo e damno, 
:stabaJe:-nnentos ql!e lhe ~l!lh.::.m ~1\10 bypc- não p~quo.ti<JS, p<.tra o_ Tltcs".nro. 
•becadns por qu~ .nttas mmto mfer ,or~s. o nobre relator n<LO po . .ttl conte5tar que, 

A _Camara não ignot~ll, por e:wmplo, que o. :cssumida plllo govet•no a resp"~1s.a.hiHr:h<drl da. 
Ü\hrt!!ll 1le !;!. Lar.n.ro fOI hYllOtheeada ao B::..nco eml:sfi.o de l,or•l<s e. conve,• ti do~ n.>te~ ttllllos 
por 3 . 500:000.~. e entr·c•;w!o o g overJJo o.cab:\ em notas do Thesouro, l'as~ariio o~ juros e a 
de <l.'lqulrH-a. por S .500:0008, <: i_st'l quan'~'' 

1 

amortisação pl'o\·eniente.s drstD~ ~mp1•estimos 
todo o mundo sabe que t::.~s rrupl'lerhres nao t\ pertencer ao go\'ot'llO, e t~ntrl '·' assim, que 
Yal<'m nem a quarta parte · l ~ss;•. quantb.. a l <'!i n. 427, de\) do dfz.erobl'O rl.e !S97, em seu 

Desejnri<>., Sr. P_re>}rlente, q_ue a Ca:.u(l!'P.. · ai•L 3" letra. J,, ,iá destinai-a para, a Jormação 
pudesse ver a a'l':tl m~'ao dessas ocns , <lo lhrrr.a do fundo d.c resgate d0 p~rú-rnoe::!a estel'l l 'O• 
a ficar provatlo quanto o Bancc lHcJ ou 11esta cm•sos, do mesmo modo que ora se encontra 
transacção, que foi levad3. a.o conhecim~nt<> do no ;-oro ·ecto em rliscussrio. ~i. p oi:;, o governo 
publico pela. sc,gain te varia d•.l .ir;r;;rd d 'J pretende re:\lmen ta execuür ess<•S disposi· 
c,,,,m.~,·eia, que deu n noticia da acqu\sição ções e lançar mão de;;:;es l'ecurs(J;;, afim de 
como facto coosumroaào: a.cti v ar o r e>gate do pa.pal-moe<.la, não se 

O · • ' • t " : · · - 1 • compreh0nde c·)fGO pet·mith essa liquidação 
~~< s p~pets le,e\E?, 0., •'_O.CiJ)'IStçao (.:\s Pl.O· r:\ lida do ri·Jbito ([O Banco r:!:o Repuhlica e 

p.teflade~ em S. Ch:.stovao u.ts com .Jnnh!.!S 1.. . , 1 • t . : •r 
~ 11 I1·qut·d·~iio co Lnd""O e s S"ba >iÕ:o 'le ro ffi lll•O rr.enos :tllli•a coH:o O\lt:{e 1 e ,nenc.on .. 
~1 

"""' .., • ' ..... • ~ , • • · "'a. 1 · de r~ei' · o- fun los c···,..,ressa"'ente 
/<OI' Cl'I!O, pa:-a o Arsen:-.1 e l !t tencLncia G~!·al ••' }t 1 • .• "'~ ~. '· ... , ~ 
da Guerra., por encon tro cte cm.t:ts com o lle~ •. nHu .. o~ }).~ta t~l nm .... , , • 
Banco da Rcpublica 110 Bra%iL Iorum ante- . Opp~::cwm~ta.. "o ~~: '':~·o ... do Sr ·~Pres~-
1 ontem r:to Ga b:ncte r! o SI'. \ finistr" d,1 l"n· ~l"tlt~ ,,a Repub!tca, h,,,,, , l l'" e,~a pos1~ao ps.r.\ 1 

.. . ,.;. d ~., . . • d JUS:.mcar a !ll .n l •~• cur wsJJacle GIO conhecer as 
zenda. jJ..'\1·1· n Dtrec to '" o 1.- .. ntc.ncJo_o o r cl · -~es exi<tent"' ~D ' l'P. 0 B" nco ll.;t Repu· 
Theso•:ro Federal, afim de ser lavr<\i!a. a re- 1 1. ~

1?0 • ~1·"h. :·ou· .0~, m'· s' ;evo l.ec:nnv.r ,~e 0 •· a · mt r n. es•ri ptu r 1 tio ~ou ·1 L< t<. e 0 0~ 1 • ~·· '' ·' ·' • .. , spec.n•, mtt a. P[l a ' · ~ ' • - ColÍgre:i'so igcora por completo todas as tra.n· 
tracto · . . . , , . •. •d- f . sa.c~õe"l que se tee:n real is(l.rlo de5de o a.ecocdo 

«?on::o Ja pubhe!.n.~s •• 0 pr~-<!, a.)ust .. 0 01 de 13!.17 c que deve estar no interesse d<\ pro
de 8.500:000$, sundo o.600:0u0$ pofa. S. La.· · . d · · ·t · ,. · ' "t ~ • , 0 bl' -n 
ZMO, sahindo destes6à0: 000$, pa.r<• a nthpção, prla ~ mlntS taç,_~o, x;:>1;1•> ·~~ · • . pu .co, J"' 
rtfim di\ funccion~r () Ar,l.ln:\1 de Guerra. e que r.ao o ra.z ao, :oc.~l L~o·S~~ttVO, :o;1o e 
2.900:000$ pela s. Sebastião, dos qna ·s de seucleve1, tOu.o., o:s esc"tre"'mento,,obre 
900·00C$ •ão para a adaptação da lutendencia este ~ssurnpto. . . _ . 

• ~ • Estou, portanto, no meu d1retto, nao so 
Geral da G,terra.. » como opposicionista. maB tambem como rc-

Ora., Sr. Presidente, no estnrlo em que nos presentante 0a Nação, de vit· petlir a. S. Ex., 
nchamos, procurando recursos de toda. a or· o honra.do :relatcn·, que <crpliquc o~ pontos 
dem, nã.o s(; para o fundo de resgate e da obscQJ.'os deste orçatuento. 
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Vejo, Sr. Presidente, consi~nado no pro· fn~er economias, devido certamente á. carestia 
jecto, como r ecur·so or·ç:~ mentario, o s:1!clo ou do:> p1·incipa.es g-eneros de alimentação e ás 
excesso ontrc os roc:ebimontos e :1s re:;titui- uífficuld•llles do, vida nas classes d r.SÜ\'oreci· 
ções dos deposito;; da.: caixas cco~Jomícas, das dn. f ,>rtuna. 
sa.l,fo este que o p1·oject.o 1hz montar a Já 1lemo nstr/l.mos que o projecto consigna. 
5.000:0oo.;ooo. •~•alia~-úes cx:1gcra.das para as diversas par-

Ora, este 1•ecurso tem sido nu !lo no;; ultimos cellas tle que se co:11põe a receita e que o or• 
annos, porq ue as entradas par<1. as caixas eco. çamento tht Repuulica, longe de apresentar a. 
nonlicas se teem qua.~i equipit!'ado ás ~:~hidas, siiu:,ção lisougeíra que consta. da proposta do 
de modo que o Thesouro não póde contar com Min istro dit Fazenda., deverã. apresenta.!' de· 
a receita extraord lnnría proveniente desta (lcit ; 
origem. Mas admittamos por hy pe>tbese qne os cal· 

E dou pa.Pabens á minha patJ•ia por não ter cu los optimist:ts rle S. Ex . se realizem e que 
de lançar mão destas economias, porque esta. a receita arreca(tada ascenda ao elev1l.do alga
dívida ia se avolumando consideravelmente rismo da. proposta. e fa.ç<Lmos uma. comp aração 
de anno para anno. co1n a som 1m~ dos nossos compromissos ao ex-

Esta fonte de raceita nada t em produzido, pirar o cootracto moratoria e ma1s as desp~· 
desde 18Q7, o que prov<\ que o pobre n~o pôde I zas da.ad<r titllstrl\ção publiC<\ , 

A receita elevar·se·ha, incluído o agia do ouro, calculado a.o cambio 
de 8 d. por 1$, n , ...................... ,...................... 410.1 48:000$000 

Despeza 

Em ouro 9.013:774$4.28 ..................... .. .. .. 
;I; 3. 323 .000 ... ..... . ................ ........ . . .. . 
Dsspezas internas da administraç:i.o, . . . ...... .... . . 

Ao cnrobio de B d . 

28.005:5!6$244 
9!1. C95 ~560!fl{)() 

26i .109:520$852 

Differença •.. .. . .•..••. . ....••..•...•• 

394. 810:597$000 

15.337 :403$000 

Este saldo e intlliratnC!lte fictício, porque ba.la.DQO prOViSorio relatiVO 8.0 :~X"rc.iciO d :\ 
V. Ex:. sabe que a taxa. do cambio d l) hoje é 1897, romettirlo ultimamente 1\ Ca.ma.ra., are· 
inferior a. 8 d., e portanto. qualquer dcpr essiio ceita. geral não exo~duu de 307.000:000$000. 
da taxa cambial importara. em desequilíbr io Como, port9nto, se pretende passar desta 
do orçamento. rcnd;t para. a. d" 4!0.000:000$, continuando o 

Ainda mais: não é admissivel que todos os paiz sob a a.cçí'b de nma crise ~gud 1 qu ·l re· 
fa<:tores com 'que conta o Gonrtlo se ro~ lisem, percute desfa.vornlmcnte sobre as difl'er.mtes 
pois não se inflaeiona. impun1~mente uma r,l· fontes de receita, det;rminaudo nestas uma 
ceita em mais de 52.000:000$000. depril>Sitogeral ~ 

A Ca.mara sabe, po_r outro la.do,qu·;) os orça.- Ha., po1•em, um facto bastante significativo 
mentos não exprimem a realidade da ,,bsp~Z!l. que denot!l. qu :1 o proprio Ministro da Fazcnd_a 
Aélm da despcza. ordinaria. h<L os crcditos não confia muito na. emca.cia das suas m cdt· 
supplementa.rcs " cxtraordinario~ o que im- das financ.liras . Esse fa.ct.o , ·que est<'l. em in· 
portam em todos os e:x:·.~rc\cios em quant ias t ,_,íro aot\lg.mismo com o optimismo maní f~
avulta.das: basta considerar qu; eó os c r e· tado na nropustfl da. rec::lita, é a oouversao 
ditos da t abel!a. A montam a mais d.~ . das apolices de 4 "/o ouro do emprestimo dfl 
28.000:000$; portanto, todos ess1s factores 1S'39, operaçã.o que foi levada a etreito dando 
tenderão a d;~Jquilibrar o orçam_ento que, S. Ex. '[lOr titu lo de 1:000$ a somma de 1:800$ 
longe de apresentar o saldo que o sr. Minis· em apolices do empre..'<timo de 1897 de Juros 
tro imagina, ha de a.prosentar u m dcficil. fa.- de 6 •j. a.o anuo. . 
zeodo com que não possamos satisraz;Jr em Esta. con versão reduz- se, flna.lmente, em 
1901 os compromissos unica.uFmlt~ com os re· substituir os 40$ ouro de juros de cada apo
cur<ros indicados na. proposta. . lice pela quantia .de 108$ papel, ao mesmo 

Est.es recursos são, como já dissfl, em grande tempo que eleva o ca.pitt\1 da. rli vida de 
parte illusorios, e não poderão proi uzir a 18.350:000$ ouro para 33.030:000$ papel. 
renda. Indicada no projecr.o , · Nestas con1ições a. vantagem da opel'ação 

E si examinarmos detidamente as diver~s só existe quando o cambio se conserva. abaixo 
-pa.rcollas da receita orçada faz~ndo um con- de 10 d. ,e ella redundará em prejuizo pa~& o 
fronto com as se>mmas ar reca.:la.das nos ulti· Thesouro si a taxa cambial se mantiver a.c1ma . 
m os exercícios, veremos que a. r cndt\ de dRquelle limite. . 
410 ,000:000$ não poderá, ser attingida, ma· Ora, si o Sr. Ministro da Fazenda. t1vesse a 
xime si considerarmos quo s~glllldo o ultimo convicção de que a situação iria. melhorar, 
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s. Ex . não teria certamente posto em ~ra- por sorteio, sendo os titulos pa.gos ao par na 
tica umn medida que só póde ser va.ntaJosa. razão hmbem rle 4$ por oitava de ouro. 
n:• permanencia d<< taxa cambial abaixo de Suscitando· se duvir!as sobrl3 a interpretação 
I O d. da clau~ula. tio art. 1 ", a rlecisão n . 251 , de 

Realisanrlo esta conversão, S. Ex. deu uma 2:'i tle setembro !lo mesmo anao veiu declarar 
prova matltem11tica de q11e não confiava na. aos subscriptores daquelle emprestimo que 
emcacia dos planos t!oauceíros que e:'tavam cada titulo ou apolícfl de 1:000$. dava direito 
de;;tioados a ree?·guer o nosso cre~ltto, fir- ao portndor de receLer annualmente 15 olta.
mando-o sob novas e solidas bases e valo- vas de ouro •le 22 quilates, moeda nacional 
rizando o nosso meio circulante. deste meta.!, ou em libras esterlinas . 

Mas si o :iir. Mlmstro <la Fnzenda foi todo . o SR. SEazEDELLO CORRÊA - V. Ex. sabe 
cordur<~ e blaodie:ia para 09 possuidores das quanto o Governo recebeu por ·cai.la. apo!ice, 
apollces de 1889, centt•alizadas em um conhe-

1 cido bauco desta praça, o mesmo não n.~onte· tleste emprcstimo em 868 ~ 
ceu com os possuidores das npolices (le 1868 O SR. LUIZ ADOLPUO - Não teuho nada a 
que não só tiveram os seus jul'03 demorados ver com isso. 
na Caixa de Amortização, como viram S. Ex:., Não ind<lg'•) se o Thesouro r ecebeu menos 
armado de u ma autorizfl~ão d o GIJngre,so do •JIW o tilnlo consignava. 
para pa.!!at•-Jhes e:n titulo:; semelhantes aos Conhe;;o diver:;as conve~ões feitas nos Es· 
do (unding·lou11, u t iliza.r·se deste meio para o tn dos l:nidos, na luglaterr& e em Fronçn, e 
pagameuto rln~ jlll'o.s. cmbcr:t no or~,;a.ruento niio ha noub.urna obrigando o possuidor de 
houve:;~e ve!'ba cl~:;tmada para e.te fim. 'titulas des'a ualurezt\ a receber menos do 

1~ como cs,cs títulos teem um tlesconto de capital omJ..ireotl\do. 
mnis do 10 ·-; ... os po:ssuidore> das apollces es
tavam visivelmente lêsaclos. 

Taes medidas tioham o intnito do forçar os 
po;;:suidores das apolicPs a um novo processo 
de conversão, ist o e, obr•lgal·os a abrir mlío 
de seus tit ules, metliante qnautia determi
nalla pelo Ministro . Pergunto: não é isto at
t ·•ntar contra o credito publico ~ Póde qual
quer ministro ele uma na~ão que t~nl1a com
prehensão dos seus compromissos.. fazer esta 
pr~s;;ão sobre os portadores dos ti tn !os de sua 
d ivida.1 

Quan(lo contrahimoso emprestimo de I8B8, 
esl:J.vamos nas condições as mais preca.1•ias, 
senlo estipulado que cada titulo ~le 6 "/• se
ria resgatado em ou!'o. Para._ nao haver~ 
menor duvida sobre ~s cond1ç'Oes em que fo1 
emitti rlo este llmprestimo, a lei que naquella. 
época o autorizou, tornou bem claras as obri
gações assumirias pelo Goveru0 para com 
aquelles que na. hora em que o credito nacio
nal estava profundamente abalado, em que 
esta vamos a braços com uma guerra que nos 
consumia milhares e milba.res de contos, vi
nham confiados na honr-J. e na pr.obidade até 
então nunca desmentidas do Governo, concor
rer com as suas economias para a subscrípção 
deste em prestimo. 

o decr{'to n. 4 .244, de 15 de setembro de 
1868, no seu art. r• di7. : ? juro annual do 
emprestimo que começara. a. correr de l de 
outubro pro~imo futuro, s~rã de 6 "/. , conta
dos na razão de 4$ por oitava de ouro de 22 
quilates, ou 27 pence. por 1$! e pagos SJmes· 
tralmeute nos prime~ros qumze d1a ;; dcs tnG· 
zes de abril e outubro de cada ann_o.» _ . 

O art. 3' estipula que a . amor:1za.ça.o s_era. 
feita por compra. no mercado Sl as apollces 
estiver em abaixo do par, e no caso contrarto, 

o Sa. Sr:azEI•ELLO CoRR~a-V. Ex:. procura 
mostrar o. íuiquiclade do Governo, declarando 
que este en1pr"stimo tinha sido feito em con· 
dições muito críticas; m ns lembro a V. Ex. 
qu e o Governo re~ebeu por cada apolice 900$ 
papel e propoz-se pagar 2:200$000. 

O SR. Lvrz ADOLPIIO - As palavras de 
V. E:x:. teriam alguma procedencia, si não 
fossem os t ermos claros desl'e contracto. 

Si o Governo recabeu 900$, isto aconteceu, 
porque o seu credito não ia além déSSe ponto, 

Vir propô r aos possuidores desses t itulos 
pagar uma. quautia muito infe r i.or à cotação, 
que elles realmen te t eem, não é um prooedi· 
mento regular da parte de um Governo con
stituciom\ 1. 

Em nenhuma d as conversOes, que se verifi
C<~rnm nos puizes, que ha pouco citei, se en· 
contra uma só medida coercitiva como a ima· 
ginada pelo nobre ministro. 

S . Ex. que tinha sido de extrema. benevo
lencia para os possuidores das ap olices de 
1889, foi d e um procedimento inte iramente 
diverao para com os infelizes possuidores da.s 
apolices de 1868. 

Os possuidores das apolices de 1889, a.poli
ces, cuja cotação maxima fôra em 1898 de 
1:600$, tiveram pc~ cada urna. l :800$000. 

Vejamos como S. t<;x . procedeu com~ relação 
ao:; possu idores das apolices de 1868, que ren· 
dia m 6 • 1 o ouro e que eram cotadas de 1 :880$ 
a 2:500$000. 

S . Ex. man tlou propô~ por cada t itulo 
2:200$ e .como os possuidores não a.cceitas
sem. expondo os motivos da recusa, o nobre 
ministro declarou que os juros seriam pagos 
em títulos do f itndii'!J-
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O noure ~nnis'cro imp0z e niío li ouve reme
ui o: (,5 lJOSSUi(tOres ha YÍ:\ln rle J·ccciJ;~!' em 
titu'los do fi,•di:·:í · 

O fr.mdi~>(l !'oi i~ag- in:J.<lo psm Roth,;ahil<l, 
mas devia t e:- applicn~iiü no n os;o pa.!z. 
Or:~., Sr . !'residente, o Mini:>\ro d:t F<tzemlu. 

portou-se com os ]•ossui<lori:S d<ts auoli cP.s de 
üe !Sôi:l <le fll<!do altam·mte incoti>-enieute 
Jlat•a o credito pno!lco. 

O GovL•rno 11evia. la nç3.r mii.o ele ou tros rc
cur:;os, pn r:\ l'CÜNr d:t cil'•Jttlaçã.o e~s:J.~ a.po· 
!ices de jures dc~\':l:lis:>imos c niío aquelle úo 
que S•l ~OI'ViU. 

Em que naçílo chili7.a<tt, u:n mini~tro cm
preg:\rio. t n.. •s c~pcdicnt.~s !lr.l '<l <J! miuait· os 
compromis~os rio Est:,J o ~ 

Nl\o é ~~ti) êJ.,tt 'l';t·Hl' el~~·itn~(~nt o Cl)ntr:t a re 
dos contl-:lclo; '! 

O. meu do ver de opposicioní.?.tn. OI'!!. negnr ao 
Governo n ovos irnpo>tos e não apl'e.>cntar 
··mentias como esta ; o papel da OJlposição 
duro COIISis tit· !1!1. ct•itka dc:s ac to,~ do Governo . 

Nestas C(Jlldições não tinha razii.o o GovCJrnO 
1Uando mnnd,;u notída. des3<~ naturo~a aos 
j IWnDes, daud•>·nma idéa erronea sobre :1. me· 
tJ h h que ou tinha proposto á Commis>ü.o de 
O,r.;;:m~nto na. emend<t suhmettid':'. á. sua a.pre
cJa.<:a,n. ,. 

A cmend,, o a. seguin te: 

A•) n. 3S do :1.!'1 1•, onde se diz :-impo~to 
~~c 2 1.:2 °/ c.•, ctc .-rliga .. se: 

lmpo;to <lc z I ;2 o i. sol.Jrc a renda. do capi· 
t:!l empregado: 

r r) C!!l acções, ch/J:·ntur,·~ c qunc~quer ti t ulos 
,!e ·~t·mpa n i: ias on !:'O ·i e1lad,1,; a.nonvn1us com 
>é•:'" l i " D stricto Fl••leral e nos Es to:,tos · 

1·) em ti tu los da •.li\· ido. t·U!>! icn, inter:la da 
l~>li ·:,.~ (aJ :o l i~c~) ; 

c) <'til l r: t;·:t~ Lanc.J.rhts, li:\' [l<1t1te,:ar ia.s e 
•tn:le;;qnct• 011 t:•a.s prorluz:ndo j uro.o . 

~·1n s o qrlf.-, li: ... ~ c:ni~=t r;;:, ; ~ a !ll~l il".:t\=~0 <\ <) :lf·, 
ten•lo ma:l;1n:!c ;:. Co:n!t~i·'!-iio ~~e On;:,;n•:nr.c 
1un:t í'iHCl'1 b 1't ··L· t iv:·l a o i :np~·· ~to ~ob~·c :l 
J•ôJHln . .'Jil C:': !•!t~.! . vj o !~W ~l ~l~·-- n~a tl.irn tn ,.,,IH· 
piP.t.(ll llt'n ;,,~ d f•t :t:·J.i~~d·.l i.(t~ .i \,l'!l>t~~ tlO c li:: :,!!· 
~·ui :1te. ,t;z,.! ,,!,,-srl qa·! L)u tinha propo~;o u m:.\ 
rerl:l~•:iil) ,:, s jur0;; tb ,; ;\jlt>l iN5 chl üívi•lo. '{lu
!JI:.-a. ! 

Como se Y<\ Sr. Presicl~nte. eu eôteudia o 
iln p~::-to so~r1·c a. rt! nda, que já existe ent1•e 
u<b !'úb dillel'<! JJ!e:> mou.lliolades :tO impo~to 

O flm ,l. l: .. :l n:1l : :,· ~ -:;~o c :o~ n }n exu'i~:~r o sr>bl'\l :1. t'OU•.! a rlo cnpítn.!, qu.: j:i. Ú!ta ro.l "'u al· 
pensalll•' '·:o d '• n• •nll.l o me-ntia, mns tr:wsvr"r m<'l! lc no orçamento com o nome 'ila imposto 
a opioiii.> ;ml:tic . . svhr' rlivi<len·:os. 

Qt;aes o.; (•Jfell:Js .lc~ >etn~lh ,n~e r~cur~o c T;>d~s ~s naçii~s civi lizadas, que :v1nptaram 
qttilCS foram 03 alltot·L!s de :Oe.~~e!ll:m tJ notida, 1 o imp8;;to so1JN t1. renda., n(to iscnt~H·am <lo 
não eutro e t:l S':J:lt:l! r •HlC a.or?.cia ·ii.o . i;r.rJé•sto o remEmcnto dos tiLulos da. t!iv·ida. 

· S S ,. C· 1 • • r. pUÍJJ j,~a , QUC l'O,Pl'CSCtJtam IJ IDa riqueza IDO· 
~ R . E l.?.E!JE!,V) ult.~I·:A- '\ . Ex. per- ve l ·u·ceot'~cl de ~~r· t ' I t ·' 1 nufte · , ~ • • • ' -. r1 JU :tua como qu:c -
' . ,. G,U!ll'OUtl'i1. . 

o s n. L;;rz AÓOLPIIO- O not•rc Deputadll é Na Jngl:l.terrn, n a S1Iissa, n a. AUemanh a. e 
inc \ ,P!l~ de recorrer a manejo,; de5sa ordem ; em ontro_; palzes civi lizt\.c!os, esse imposto está. 
laço justiç~t ~\ v. E;:, fnmcamente a.lmittido c pela facilitlnde da 

O S 
<:~ . _, C, •• v , sua. ar,·ccarlaç:lo viria constituir entre uõs um 

?.. ~"'R.ZEI>Ei..~O <.R:l~J::A-;_ • ~x. apr~sen- recmso qne a i.tenta a etev:t<;ü.o de nossa di-
to1l a ,:na ementl" que fo1 pnb•I~ar!n no D'i!''W I , .·,1 i ' to . .' ~ . .-.1 , . • • , d; -" • do C·mg;·as.,0 r.o ·,10 0 fot·~m tod~ s us 0 ,, .·ras t a .[' ,. ;~8: · s .. u. na~ act.1:tes con .çoes, u.e 

• .' · ' ~ . . ." - ' . • "T:J.na.:. utll tdaüc p:;.:•a o Go~·ert10 
de mcJo ~UP. .a •. :~P_re!ISa dia-r1~1 ~ev~"c.1~h.e~~- "'O i!lnstr<•do :·chüJ)r achou que par:1. s.~r co
ment~. dLS ,c.ouOo, em que -· l•l •v ach,h,l lu:rontA devia c::u ter pr oposto o imposto sobN 
concebida. . · , . _ ~ • __ ., o ren1Hmonto dos títulos de. dividtt e:rterna .. 

Da "' man~1r_a ~or ,que~ · Ex. s~ ex~re.sav .. Ora,-Sr. Presidente, V. Ex . sabe que o pol'• 
parec~ q~e_1s,o ::?rl.~ P0• {:Onta t:le a!., um dos t ador dO$ t itu ios externos não tem para cam 
membro~ da ~o·;~rnl.S,lo . _ , _ o pn.iz, qu~ cs emitte, as mesmas relações que 
Re.alme~te \ · ,,x. tem raz~~ ..<n. U 1\l. v_onto . o por·tador de~ t\tulos da. divida int&rna , e 

V· ~x · n,~o, ~ropoz a ~~du~ç;•o do -~u~.~ da_s nó;; só portemos exigir esse sacrificio dos na
ape>!:c~s, I f ) ! oz llffi:J. l. x.\ .. obre a r. n l .. \ "·' cionacs c11 oos pos~ni(lnres reshlentes no paiz. 
aponc~ · Sl i;;.xamcs os rlivid.mrlos de sod!lrladGs ano-

O Sa. Lt:I7. Anm.r·u·1- Vou justi!!·)J.r tle~d·l nrmas. p011J.Ue não pc.iemos t<\Xal' outros tí· 
jà minha emc!l r~a pol'CJU~ e:; t" teve pn!'cr:er t alos de rend<~ ? O que são os ju ros <las :~po· 
contrario. licas sinão di>idendos que o possuidorrecebe1 

Estou most1·acdo a.paoas que qoem a>.t·ml<1 O possulrlor da apuliee , é cerLo, nem despende 
contra o credito :publico nii.o· póde abso~u ta- a at!ttvidade, que dnvc ter o accionista de 
mente se~vü•-sc destes argumentos contr:~ um uma companhia ; :~.quella t em renda certa e 
Deputado, q ue manda uma emenda. à 1-:í da determinadn . 
r eceita, fornecendo Msim ao Governo recursos Pretender que se deve isentar o ca.pitalísta 
pal'll. debellar as difliculdades da situação . do imposto, quando elle exige da socieda.do 
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uma. somm_a. m~ior ds se~viço, do que outro 1 de 5 •;.,. Posteriormente duas conv~nões 
qw\l9uer c1dadao, necessJtando de toda~ ga-. ~ucc<)SSivas Sl~ re<~ liinram em 1883 c; em 1894, 
t•a.nhas par[!. os seus direitos, unm wz que.l r1~·-~endo a taX;\. 1los ju!'oS a 3 1/2 ~~. , dauüo 
as suas funcçues na socíedude são muito nwís lagar· a uma díminuiçáo consideravclnos ea· 
complexas do que as de qualrJueJ:> ;n.,m!Jro ? l ca1•gos d:.L 1!i\·ióa publica . 

. ora, ~í _o i'unCcliOrnrio pultlí~.o e !axa.tlo :~0- .. Foram. e,tas ope;:aÇÕIIS que já o l~gis~a~lor 
bte os seus V•m(:tmetttos, seJa ex1ste o tm- lnl.ne~z tmlm. em v1~ta t' ffectu!l.t' que alh m
posto prer\ial, que outra CO\!~~ niio_ é sipilo o fluir"m par,, não .~et• adophvlo o imposto 
unpost•J sobre a renda; Sê Ja ex1st·~ 1gu t!· s•1bre a renda do~ tílnlos da rlivid}~ pu1lic~. 
ment~ o imposto d•; indosüia.s e p:·ollssú?s, E tanto isto é ve,·darle que de 1894 ate hoje 
que e tamotlm un1 unposto sobl'e a. renda:, tem sido apr<l~enta<los :\. c,,m,,ra, rranceza di
por ([UI: rtuã.o não h<cYemoa de tnX<•l' o rentli· y·crs~>s projectos ;;overmLmentJ.es sobre esse 
menta do capit:: t·? imposto coJuo rs do Doumer, Cocllery, etc. 

Na Prn.•sh. ·~ nr.,ntt·ctmos o impo~to sobre a , . , .. . _ 
rerüla. e tambem o impo~to complementar sobre . _0 SR:. S~r~E~E~r.o .~OR.RJ.:A-V· ~x . , nao 
0 capital e 0 rnasmo deparamos nos diJier-•.:n· ~-I. co_;-tt; t n .. ?ao al~um. qu~ ~ tenl:~. taxa.rto _?S 
tes cantões fln Sulsso.. ! ,, •t;o, c. e SdlS t1t.u.t.,s oEhlO.•) (lu· .ndo e,tao 

- · · · · ··ctffi'l dt> l'''" [Iet "e "t· 0 "''llt1et· " \' E·· Nr!. Inglaterr~:., qu~ e urn pmz qu~ ~ respt:it~1. ( .... -· . · _ u- .. •. . _ ~·-· l -~r'-' ~- : ·'-• 
a. fü elos contrP.Gtcs c.,mo 11 enilmn outro. 0 Op::<)I·twJo.me:JttJ llet de tl'.<Zer <1. c•sUhJstJcet. 

ll:mco <lo lngl:tte:Ta no p>•!Pl' o éOUpon ,lo O SP.. Lur. Anor.rr:o - Tarnl,em fa1'ci o 
consulidndo de~·cnnt:c a p<lrta Uo int·onw-ttv·. J!!CSiJlô e sín;1c) o f~~co jú. é porquü nio ten!lO 

O mesmo ncomc~o na !tali<t, oudc l ~mbcm Pl!l :nfins '' iDport:wtu livr' ' ot ,J Col:cn (Re· 
cxi~tc ~s·.e impo>to. f<,rô\l<~ dos Íllljiüt') c>nde e>sc> o'•iccçlio v·,<m 

01':1, Sr. l'r~.-idcnte. so isso so (l;i, :m1pni1.o; co.llalm,'nte r·~rut:l•la com a cir.a~tiio dos ti· 
civili~auos, P•>l' qac lia. vemos r1c p,!ar com e""~ t•il'' ' it;diar,0s r1uc cntatlos :c 70 c; r.Jo seu 
escrupu!o tle hxo.r a 1'en,l!\ tlo capital rJ.nanuo Y:J.!o;· attil~ginm. apezar 1lu í:upo;;to crel\do, ás 
empregltuO· em ''l'olices? proXilniol:u.l.:s uo j'Ul'. 

Argumenta-se com o t'racedimento t1a Desde r;u'J u;na parte da riquoza movel já 
Fra.nça . se acha tribut~.d<>. cnêl·e nôs, não se compre· 
Ma~. Sr. Presidente, alem t1'? (j\11) em hen·'c o m otivo da iscnÇtio pa:·a 11 renda do 

Fr:n1ça o impo~to sohr-e a retHla J<L compre· capital empregado em apol\ces. 
herrdc rliveroas ta~aç<1es como entro nós, <lc- Diz 'mo~ eco:wmi~tas que a jllStiça , em 
cresce :1ind:-t q :{e <h·ersos projedos que alli mat•, ri:t de imi!Ostos, devtJ attingít• o su
teem Sido :l.present;v[os j{t tem procurauO Jleltl'!!O do ricO O ronpar 0 !ndiSplnSa.Vel tlCI 
consignar o imp0stosol>r·e ·~ rcnh.Entretanto, pol>t'c. 
em Fran,:a exbtio. uma gr~nde r~zão para Quandotodoses:itotribut<:~dosenormemente, 
não se taxar a renda. dos títulos da div!cla a j u:;to que <J possUtclor de apolices uã.o con
pu,,Jica. V. Ex. s~. \Je que em 179\J l10uve alll t>'ibua pol' sua parte p<1ra os encargos !la 
uma bo.ncarott\e a ND.ção teve ele r c:rluzh' a dcspeza pub!íc:::.? Qru~udo to•los conüibuem 
st1a divida publica ti uma terça pttrte da. pri- com os impostos indirectos sobre o que V<Oste, 
mit.iva. B' o que alli :-:;e de~ígna sob o nome :;obre a alimentação, será. justo que o capi.
de Te~·ço collso/itltuio. tabta, a.quell" que appllc:t a sua fortuna 

Depois de medida tão radical, foi arloptadtJ. e:n Gpolice" da divirla' publica, fi·1ue isento 
uma clausula dispondo que a l'enrl:l não seria de taes encargo~ ·? 
passível de nenltum desconto; mas muitos _Pois o pr,,prietarío rural ou urbano, o 
daqueiles que t c·cm intnr·pretado e,s,; parte empregado publico, o fabricante, todos, em· 
da fegisla.ção fra.nce71l. aJfirmam que o eles· fim. que exer~em na sccíedr.de uma funcção 
conto (rete;we) a que se refel'e o texto à a lei, qt<aiquer, são obrigados a concorrer com uma 
não coroprehende o imposto sobre a renda, parcella, :1inda que minima, para."' satisfação 
mas qualquer reducção do capítni àa. divida dos encargo~ da admínistr11çã.o publica, e· o 
repreRent~da pelo titulo. Vem da h i, Sr. l're· capitali~ta, em pleno regímen rlemocra.tico, 
sidente o escrupulo dos estadistas f•·ancczes se cmpreg:<;:> ~ sua fortun.-. em titulos da 
em ta:s::•r a retv!a proYenicnte dos títulos de dívida pablica, fi;;o.~·á isento de qu~lqll:el' con· 
divida pulilica . tnbmçt\0 ~ · 

Além tlessa. razi'io, uma outra liasbnte po- Não será i~to um attento.ào coutra os mais 
del'osa tem concorridó pa1':l. não se lan•;<tr na-~ comosinho3 principios da justiça social~ 
qudle paiz esse imposto. Niio se comprehende ; é absurdo. Demai~, 

Sabe a Oama.ra que em con~equencia da, in- diz-se que o E~tado vae attentar contra os 
demniz<1Çáo da divida à. Allem~mh<t para pag<\-f coutrac:tos. 
mento das desuezas dn. guerra, fizeram-se ali~- :Mas o imposto sobre os subsídios e rendi
arandes empi·estímos internos e esses em· mentos tamtem nã.o incide sobre um con· 
prestimos foram eruittidos em titulos de juros tracto 1 
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A :pas~ar esta theoria, os funccional'ios pu
blicas não pódem igualmente sotrrer des~on
tos, porque o Estado comprometteu-se a 
pagar determinada quantia. por anno 1!, eU· 
tretanto quando o funcciouario vae receber 
os vencimentos, o Thesouro procede ao <ies· 
conto. 

Si isto se. dâ. com o pobre, por que razão o 
rico, aqueHe que r.mprega os seus capít'les 
em titules da. di~ida publicl, não ha. de cem· 
tríbuir com uma quota pa1•a a satisfação dos 
encargos da. Naçil.o ~ 

Nós estamos em uma época em que del'e
mos cogitar ne recnrsos de 1oda n ordem, 
afim de que o Presíd•:mte da Republic:\ po~sa 
sclver os compromissos cl)n Ir" h ido~ c não é 
natural qu~J procurem0s i~cntur os possuido
res de apolíces que poderão facilmente con
correr com 4.00Dcontos para n receits. l 

Seria. i;;so ante pô!' aos i utere~ses na com
munhào os interesse~ individuaes • seria 
poupar OS ricOS, ÇS poderosos, para somente 
fazer incidir o tt•ibuto no. classe llesfa.vore
cida ; seria. tudo, menos um sentimeuto de
mocrs.tico. 

O Sn. SJ>RZEDELLO CoRREA- O titulo pu
Llico é o reflexo do credito da Nação ; Mdo o 
Governo t.'m empenho em ver o t:tuto do 
Estado cotado altamente,de motlo que, quan
do está desvalorbado.o Est~tdo não deve con
correr pa.ra. mai:; deEvalorisii.l-o. 

O SR. Lmz ADOLPHo-Deixando de lado a 
oarte relativa a.o imposto sobre a renda, 
passo a tomae.em coosíde!'ação outros pontos 
do parecer sobre as emendas o.trerecidas em 
2• d iscussã.o. 

Farei rapido exame .de algumas emendas. 
A emenda ua do· Sr. Calogeras, que 

teve parecer fa.voravel,esta-tue que S''rá eh~
vado ao dobro o imposto sobre a manteiga 
de :vacca.que se verificar con ler prl'd1,).ctos 
artifi.ciaes, como margarina.etc. 
(l1 Sinto estar ausente o illustre autor da 
emendaporquequería ponderar a S. Ex., 
que grande difficuldade haverá em dar-se 
execução a esta disposição. 

Ninguem ignora que a manteiga impor
tada no Rio de Janeiro é um producto arti· 
ficial ; as mais tinas são misturas de marga
rimJ. fabricada pelo processo Mêge·Mouriés, 
·em que entra n ma.nteiga natural na. por
centagem necessaria para dar no producto o 
saboi' do producto natural. 
·.Nem é possível que a Fra.nçe., a !Jinamc•r~a. 

e outros paizes que nao teem industria pas~ 
tol'il muito desenvolvida, p~ssam alimentar 
a Americ~ do~ Sul com tão grande quantidade 
desses· productos. 

. A menos·que não se prohiba a importação 
da manteiga, este aTtigo ficará lettra morta, 

além de que h a difficuldade de distinguir·se 
a margnüna. da manteiga natural. 

Demais, a população está de tal mod.o ha
bituada com o producto im;:>ortado da. Eu
ropa, que qualquer outro prodttcto n~ltUral 
poderá não 5er bem .:tecei to e esta ma teria. só 
póde Eer regulada pelo commercio que expõe 
á. venda o producto, segundo o gosto do con
sumidor. 

Ha outra emenda, esta do Sr. Francisco de 
Sà, determinando, que as agun.s a.rtificiaes 
paguem o dobro do que pagam a.ctualmente 
as agnas míneraes natur-aes. 

Não vejo tam bem o meio de distinguir uma. 
aguv. artificial do uma natural. 

Os pl'ocessos de analyse podem revelar 
apenas qtl<l uma agua está. mais ca.rregwla 
de ~áes do que outt·a. 

A emenda do Sr. Paula Ramos, suppres· 
si v a do a.rt. 5", não mereceu pa.rewr fao vora
vel da Commís~ão de Orçamento. 
Parece-m~ entretanto, que o Sr. Paula 

Ramos teve razão mandando supprimir o 
art. 5•, porque no regulamento do imposto de 
transmissão de propriedade, que baixou com 
o decreto n. 2.800, de 19 de janeiro do em·· 
rente anno, esses impostos ji figurn.m como 
renrla lerlera.l,e como tal, sempre foram arre
cadados nos Estados e nesta Capital, não ha
vendo, porta.nto, nece~;;1da.de de reproduzii'·Se 
no orçamento uma disposição que já. se en· 
contra na lei (art. 2", ns. 2 e 3 do decreto ci· 
tado). 

o SR. S&RZF.:DELLO CoRR:iliA - o Ministro e 
quem solicita esta medid''· no relatorio de 
1898. 

O SR.. LUIZ ADOLPHO - E' um engano de 
V. Ex. 

0 SR. SERZEDELLO Co~RÊA-Perdã.O, quem 
me deu estas informações, foi o 81'. d!rector 
da Recebedoria. 

0 Sa. LUlZ ADOLPHO - Sr. Presidente, 
mandei tambem Ullit\ emenda suppressiva da 
ultima parte do§ ô" do art. 6°, que trata da 
multa, como daquella que mrmdaque a multa 
\'everta. em favor do informante. 

Acllo, Sr. Presidente, pouco conveniente. 
repugnaute mesmo, prerniar·~e a delação, 
como se quer f(lzer, por uma disposição de 
lei. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Não é uma de
lação. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÉA - Nã.o é uma 
delDção, é um acto de patriotismo denunciar 
o ciLtadãf' que está defraudando as rendas pu· 
blicas. 

0 SR. LUIZ ADOU'Ro-Seja acto de patrio
tismo, como querem os nobres Deputados, 
corllioúo a pensar que a medida é odio~a e 
repugnante. 
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Mas; Sr. · Presidente, devo declal'ar que l ou tiver na. Tarifa uma só taxa. fixa., de modo 
faço ques~ã.o pera_ nte a Camara d_a rejeição que a sua classíftcação não olfereça. duvida. 
do art. 7° e doa seus paragra.phos. A ra~ão desta medida, Sr. Presidente, é, 

Em todo este artigo não encontro uma só não só a. grande affiuencia de serviço nestA 
disposiÇão cuja utilidade poss:~ ser justi- a lfandegn., como porque, os empregados que 
tlcada. nlli teem exercício ~ã..,, em regra, homens de 

Que me perdoe o honrado rela tor da Com- grande competencia, que conhecem p9rfeita· 
m issão, mn.s, o conhecimento que tenho do mente o serviço, e estão, por consequencia, 
serviço aduanoiro me leva a protestar contra nos cas~s de, por si sós, examinRr e classi
as diversss medidns con~ígno.das no art. 7•. ficar as merc<>dorias-, de mo:lo a fa.~ar-se a.. 

Diz S. Ex. na justifienção 1ln. medida con- ar1•ecadação exncta da renda. publica.. 
tida no§ i", que ma.n<\t\ v igorar para. os ser· O mesmo não acontece nos Est ados onde 
viço> int~rno e externo dos alf11ndegas dos esse p')SSOal não é recrutado com o mesmo 
Estados e desta Ca.pital, o mas mo tempo quo escrupulo com que se procede uesta capital, 
os das capa~azias, das pontes, das descargas a o que, de certo modo, impva nas outras al
embo.rques: · fandegas a. necessidade das cuas conferen· 

~E;;ta. providencia e necess~r~a para. apro- eh~i : E:t ., comprehendc que uma só coofe
veJtamcnto d~s melhores bOla~ d'? tra~.lho r encin, nestas condições, não acautela. os in· 
dmt•to. e.m to (I S. as a~fandegas e Untf~rmuJ.~el~ teress<'S da Fazenda Nacional, principalmente 
do s~J VIÇO pu!tltco fi~ cal em tO!los 0• portos~ porque o empregado, por mo ti vos diversos, 
prevu~e (llfilc~ldade. qu: em dlve~sa.s époco.. póde faltar ao cumprimento d os seus deveres, 
expertn;enta a Alfandeoa da ll1h1a e outras, e deslillca.r assim a renda publica . 
em suas descarga~. etc. » . . _ o 

O Sa. SEazEDELLO CoRRR,\ - E aqu1, nao • 
Ora, Sr . Presidente, não vejo, absoluta- o SR.. LUIZ AUOLPI-!0 - Aqui não, não !iÓ 

mente, r~zão parn prorogar-se, para outros porque o pesso:J.i é de tirocínio e competencia 
empregados, as horas marcadas para os ser· provados, como .porque 0 governo exerce vigi
viços. de capntaziH s e descargas . v. Ex. sabe que as difficuldades com que lancht directa e é frequentemente infol'mado 
luctam as alfa.ndegas. nos dl•ersos F..:>tados, de tudo quanto se passa na a lfa.ndega.. 
nii.o são devidas o.o serviço interno, mas ao O SR. SERZEUii:LO CoRRÊA- Isen ta- se a se
p~ocesso de deseat'gM, à falta de armazens gunda conferencia só em um caso: no caso de 
sufficientes, <te guindastes e apparelbos pro- taxa ma.xtma. 
prlos e não ao funcciona.rnento do pessoal in- o SR. LUiz ADOLPHO- V. Ex. sabe que na. 
terno ele escripta. e conl'ereacia. a\fandega desta Capital, presentemente, só 

o nobre 1clator me8mo, quan rlo ministro. são submettidas ã. conferencia interna, isto é, 
permittiu que o ponto nas diversas mparti· a duas conferencias, as mercadorias submet
ções fosse encerr·ado, não as 9 1/2, mas à~ 10 tidas a despacho com a n ota - ignora-se o . 
horas, e muito bem <~ndou S . Ex. assim pro- peso ou a qualidade, as mercadorias 1arifadas · 
cedendo, porque, teudo-se dano o na.t11ral tle· I' wl valo!'i3m, e aq11e!Jas geralmente cuja classi
senvol vi meu to nesta cidade,e ficando distante.:; ti cação pô Je offerecer duvidas. 
os arra.bft.ldes,onde residem grande numero de Fóra d~"ies casos, a. mercadoria soffre, em 
emprega.dos, pelo facto de a lli ene!'lntrarem geral, a conferencia denominada de sal;ida, 
mora.!l.ias mais oora.ta.s, não era possivnl que tendo os inspectores o cuidado de colloea.r 
estivessem muito cedo em snas rep:trtiçues. nas pol'~as aquelle;; funceiona.rios cujo zelo, 

Ül'a, si S. E:x:. como ministro, >lssim pro- conhecimen-tos e ap-tidões lhes inspiram maior 
ce<leu, como quer agora obrigar a. esses em· confiança. 
pregados a esta.rem ás 8 horns na alfan- Não vejo a. utilidade de estender ás de_mais 
ilega 1 alfandegas esta prerogativa, originada de 

Já. disse e repito, que as dificuldades com condições especiaes, sem grave damno pa.ra. a 
que Juctam as diversas atfandegas, não eão conveniente ti:scalísnç~o da renda. 
devidas ao serviço interno, mas á. falta. de O § 3' dispõe que o serviço das conferencias · 
apparelhos de descarga, de p ontes, arma- d e mercadorias deve ser, tauto quanto possível, 
zens, etc. confiado ~ómente a<is conferentes de numero. 

Protesto, portanto, contra esta medida. No caso de impedimento daqu elles empre-
0 §~torna extensiva <\ todas as alfan- gados ou atll.uencia. de serviço. poderão ser 

degas da. Reput>lica a disposição do art. 4i9, designados para este serviço os I• e 2° escri· 
Jl&ragrapbo unico da Goasolid<tç<'W das Leis ptura.ric.s, 
das Al(àndeg·;.s, disposição que dispensa para Não vejo tambem a necessidade desta dis-
a alfa.ndega desta Capital :.\primeira. conte- posição. . 
rene ia, qu.ando a. merc.'\doria submettida a Os empregados são designados para os di ver
despacho fór declarada de qualidade superior sos serviços,segundoas a.ptidões ecompe\enci~ 

c .. mn.rn. v. v 29 
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a. juizo dos inspectores, sendo que aos confe· 
r~rites cabe ·especialmente o serviço de vet·i· 
!icação e classificação das merca.donas, 
· Entretanto, nas alfan<iegas de grande mo

vimento oi! inspectores na. fe.l ta de empregados 
daqnella cathegoria, semp_re tiveram a fa.ctll· 
da.de de designar os escripturarios pa.ra o 
mesmo serviço. 

.Esta disposição taxativa vem cercear a. li
berdade de escolha, que os cbefes de repar
tição devem ter na. designação dos funcciona
rios pa.ra um trabalho da maior confianca, 
que entende directamente com a arrecadação 
das rendas. 

Não oompfehendo,portanto, a necessidade 
desta disposição tanto mais inutil quanto a 
pratica. observada é a que a c• bo de referir. 

A disposição do § 5• parece-nos igualmente 
desneoessaria. e vexatoria.;não se comprehende 
como o comma.ndante dona. vi o que recebe mer
cadorias no Havre, Mar3eille e Lisbôa, proce
dentes do interior da França, da Hespanha ou 
da Allemanlui., possa. ser obrigadQ a garantir 
a; qna.Iidade e a. qunntidade declaradas no des
pa<lho no porto do des~iuo,por isso que os ca.· 
pitães ou mestres das embarcações são meros 
agentes incumbidos de transportar as merca
doria~. não tendo sobre a sua. qualidade e 
quantidade outra. indicação senão !l declaraçã.o 
do e::~~:porlador authentica.da pelo consul. Não 
póde portanto, ser responst bilisado por 
qualquer divergencia. que appareça no con· 
teudo dos volumes, como estabelece esta dis
posição. (lê:) 

O § 6° dispõe que «os generos de im pol'tação 
de t&cil deterioração, uma vez esgotados os 
prazos durante os quaas podem permanecer 
nos entrepostos, a.rmazens e tra. piches alfan
degados serão incontinente arrolados é com 
igti&l prompti.dão avisados seus donos ou con
signatarios, por editaes pela imprensa. ou 
carta. official registra.d& no Correio, sendo co· 
nbecidos, pal'a os despachos e receber no praso 
de 30. dias, sob pena. de, fiado elle, serem os 
ditos genei'os ou vendidos em leilão aduaneiro 
ao correr do martelo, ou cedidos ao respecti
vo depositaria, si este os quizer mediante 
:pagamento iutegral dos direitos devidos á Fa.· 
zeiida.». 

Ora., Sr. Presidente, pergunto o que temos 
n~ que ver com as despazas de estadia de 
mercadorias particulares nos trapiches al
fa.Jidegados1 Elias viio para os entreposto~ que 
V. Ex. sabe são os armazens donde se abas· 
~ o commercio dos Estados dos generos de 
que necessitam. 

c ·· O ~mmarcio do Rio tem estes depositas 
pelo littora.l e ahi os vapores das differcntes 
ll!l~· de na;vllgaçã.o de cabotagem distribuem 
~ me:;:ca.dorias pelas diverso:; portos da 
União. ·. 

Como, pois, Sr. Presidente,prohibir que o 
eommereio tenha. estes genaros em deposito 
além de um prazo determinado ~ 

0 SR. SEilZEDELLO ÜOP.RÊA.-M&S quem pro
hibe? 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-.,. porque isto é 
a~terita.r contra. a economia interna. do nego-
cla.,nte . · 

O Sn.. SERZEDELLO CoruttA-E' p~ra evitar 
o abuso, quando o negociante não paga di
reitos. 

O Sa. L v~ AnoLPllo-V. Ex. estã eng!r 
nado. . 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Pergunto; mer
cad.oria. em deposito, que sa póde estragar, 
esgotado o prazo da lei e o negociante não 
queira retiral-a, Qllem ac!l.l'retará com o pre
j uizo dos direitos ~ 

O Sa. LUiz ADOLPRo-A lei não determina 
prazo_. 

0 SR.. SERZEDELLO CoRRÊA-Mas ê preciso 
que determine. 

Cito a V. El(. dezena~ e centenas de ge· 
neros com os quaes a Uniã.o tem tido pre
juízo. 

O SR. Lmz ADOLPHo-0 que penso é que 
nã~ podemos acceitar o § 6• do modo por que 
está. redigido. 

Sr. Presi~ente, o negociante é o primeiro 
interessado em que a mercadoria não se de
teriore. Portanto, nã.o h a. razão para que 
subsista este § 6>, mesmo parque importa em 
legislarmos sobre a propriedade de que n in
guem é abri~ado a se desfazer por imposição 
legal sem indemnisação. 

Os §§ 7• e 8• consignam disposições concer
nentes aos leilões aduaneiros, estabelecendo 
regras e praticas que já estão em vigor como 
a di visão em lotes e as garantias exigidas dos 
arrematantes, sendo que estas por decreto 
de Z7 de dezembl'o de 1897 se acham suffl.~ 
cientemente protegidas. 

Considero, portanto, estas disposições como 
uma superfetação injustilica vel. 

o § 9" prohib3 o despacho com a d2olaraçã.o 
-Ignoro o contendo. 

Não concordo de :fórma alguma com esta. 
disposição, porque considero uma necessidade 
a conservação dessa faculdade; que, aliás, 
se encontra na legislação aduaneira de quasi 
todo,q os povos cívilisados. 

O SR. SER.ZEDELLo CoRRJh. dà. um aparte. 
Q SR. LUIZ ADOLPHO- Ora, Sr. Presidente, 

nesta ponto eu divirjo completamente do il· 
lJ!sti'e relator, pois o despacho nessas condi-:
çOes diillcilmenb poderâ. ser supprim~do nas 
Alfs,ndega.s; a tarifa. nã.o é tão si.Diples que 
qualquer pessoa possa applica.l-a. 
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O negociante muitas vezes não conhece a Protesto, portanto, contra esta.lnnovaçíi.o e 
merca.doria que lhe é destinada(} isto não é direi que todas as moditica.ções ínlroduzídu 
r:~.ro. na Consolidação das Leis das Aifandegds, do 

O sa. Ss:azEoELt..o CoRRÊA- Perdoe· me, 0 1 ~9j até esta data, não t~ell! fei to out ra cousa 
relator não suspende esse dcspMho, ap~nas ~lUao levar. a perturba.çao e a desordem 
o torna. mais dítficultoso e isto devido aos aquelle serviço· . 
abUSOS que Se team dadO, J!Ol' iSSO que e Íli· 0 § 10 dJz O segUIDte : 
acrJdita.vei iiUe o ~~p~rtador n:ão saiba o gc- cO despachante, ajudante de des~a~ha.ute 
ncro que lhe~ d•z:•gtdo e multo menos que ou qualquer outra pessoa que, a JU~ do 
o exportador na.o sa.1ba o que manda. chere da. repar tição, se tornar demasJa.da-

0 SR. Lmz ADOLPKO- o n egOciante póde mente frequen~ na. !'-J?resentação de ta.es 
não ter na !actura que receber do fabricante desp~chos, fi~~ proh1buio de despa.char na. 
ou do exportador todas as indicações precisas mesma reparttcao .~ 
para fazer uma classificação exacta da merca- Estas palavras cdema.siadamente freqtten
doria. e póde tambem nã.o ter sobr e o peso to- tesll> são muito vagas e deium grande lati· 
das ?.s informações, de modo a permittir que tuda ao arbítrio das autoridades !iseaes. 
o deepacho seja organisa.do com a exactidão Accresce ainda que o trabalho dos despa-
exigida pelo regu lamento fiscaL eh:J.ntes va.l'ia. segundo a aJJiuencia do serviço 

Ha merca.dorit\S que são tarifadas a peso e a extensãó das suas relações cominerciaes. 
bruto S~íiUndo a natureza do envoltorio, 6 assim 0 que tiver um grande expediente a 
outras que o s~o a. peso liquido; ha nos te· despachar poderá tornar-se frequente naapre
cidos uma. grande varierla.de de t axas muito sentaçiio destes despachos, sem que, entre,. 
ditrerentes; \udo isso constitue um conjuncto tanto, se possa. o.ttribuir essa.circumstancia. ao 
de ciraumstancias que é preciso a.ttender na. intuito de lesar a. Fazenda Nacional. -
confecção do dcspacho,sob pena. de incidir nas Tambem não concordo com a abolição da. 
pesadas maltas que o r egulamento comrnína flll.nça. idonea, nem com a prestação da.quella. 
por qualquer inrracção. em moeda correo.te ou em apolices, por en" 

O SR. SERZEDELLO CoR.R.iA.-Peço_ a V. E x . tender que estas medidas ofl'erecem diffieul· 
que .me prove que o negociante não tem dade~ na sua. applicaçã.o, sem qne por outro 
meios de reconhecJr realmente a m~rcadoria lado apresentem maiores garantias ao fisco. 
que recebe . - - A defesa dos interesses d>.• Fazenda. deve, 

o sa. Lmz ADOLPno _ D;.m~a.is, para esses_ tanto qu.,nto possível, ser confiada aos em
despachos já. ha uma penalidade que, é a pregados que por- lei são cbrigados a. exer
mutta do 1 L/2 •f. até 5 •f, do valor offieial. cel-a. Crea.r u ma serie de medidas para p~ 
v. Ex. comprehende que essa. penalidade, venir o descaminho das rendas, para euja. 
impósta com crjterio, já. é suffieiente ~!lra arr·ecadação paga o Esta~e u m corpo nume
determíua.r a sua. menor frequencia. roso de funccionarios, é dividir as respona&-

E' claro que a. mercadoria sujeita á. multa bilidades entr e estes e os prepostos dos ne· 
d 5 •f d ped' t b 1 ffi · 1 ·· gociantes sujeitos ã. fiscalisação. 

e • e ex •en e so re o va or o ela Ja A fiança em dinheiro não viria melhorar . 
tica ma.is sobrecarregada do que a; da mesma 
qualidade que pagou os direitos simples, não as condições, nem augmentar as garantias, 

d d t t r ta accrescendo que muitos ver se-hiam ímpe~ 
po en o, por ao o, compe tr com es DO mer· didos de exercer est<>. profissão pela. imjl9SSi• 

c~~;ia talvez mais conveniente em logar de bilida.de depresta.l-a . 
supprimir estes despa.chos elevar· se ate 10 o lo A disposição do § 13, concernente allft . 
a multa. de expediente, a. exemplo do que jit. livros dos despachantes, ta.mbem se lll6 a;fi..: 
vigorou anterior.mente. · gura desnecessaria, porque esta. ma teria j~, 

O SR~ SERZE!lELLO CoRRÊA. da um anarte. e~tá r egulada pela legislação em vigOL\ qoo,· · 
r estatue a obrigação de terem uma escriptu• .. 

O SR. LUiz ADOLE'HO.._ Quer o neg-ociánte ração dos despachos que lhes são eonfi~Qs~ · . . 
ho.nesto, quer o deshonesto, com a d!SpQsição . O § 14 manda reproduzir no ~espilcho a 
consagrada Do art. 7•, esta sujeito . ás dnras declaração d<\ responsabilidade q~ assó me o. 
pena.lida.<:les ·do regulamento da.s alfa.ndegas, negociante ou o dooo da mercadori!l. por .todas 
no ca so de qualquer irregularidade no d.es- l\S faltas ou descaminhos de clireitos, ·etc. , o 
pacho. que parece · tambem uma. desnecessidad& 

E' cousa. muito commum, mesmo entre os desde que se considera que estes in.ter..me~ 
fa.nccionarios das Alfa.ndegas, a dm àda sobre diarios teem um termo d{l fiança. Iança.dô em 
a classifulaQão das mercadorias, ta.nto que os livro espt>cial, · do . qua.l consta. essa · me!ma. 
inspectores subll)ettem constantemente à Com- responsa.bilidade. · 
missão de Tarifa a.s questões su...<citadas sobre O§ 15 dispõe que «os artigos ou xMrea-
a classificação e a. applicação llas taxas. dorias importa!.los, que pel'tencerem a. di1fe· 
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rentes claMeS da tarifa e forem encontrados 
occultoa ou m1o, e dos quaes não se fizer es· 
pecial men~!l.o nos despachos ou notas, serão 
con.~íderados como contre.l andeados e appre· 
heDdidos, seguindl).sc os termos do respectivo 
processo.:~> 

Ora., Sr. Presidtmte, isto e uma iniquida.de. 
v. Ex. sabe que qualquer descuido, qual

quer omissão involuDtaria. do corresponrlente 
do negoclantê na Europa, por esta disposição, 
póde determinar q processo e pri5ã.o de.;te 
negociante por dous ou tres annos, pelo 
crime de contrabanrlo, equiparado p~la lei 
actual ao crime de moeda ti<lsa. . 

Não S'l JlÓ~e absolut:1mente admittir que 
sõmente JMio fhcto do esquecimen to ou do 
de$cuido do exportador estr·aogeiro, o nego· 
ciante daqui Sl'ja preso n p!'ce:;ssado. 

O SR. SF.Ill.IWE:U.o CoRaf;A-V. Ex. entiio 
acha r a.zoavel que ~m volumes d~ louças de 
pó de pec.lra ,•enham ('SCondidcs, (.'Orno é f re· 
quente aqui, em ::;a.nto~. no Parã. e em tonas 
as alrandegas, o!•je<'tos de ehristofie ou de 
outro metal, se::1 -1ue isto CXlllste do conheci
mento? 

I sto será descuido de quem manda ou àe 
quem recebe'! 

O SR. Luzz Al:>oLPIIO - Si estes objectos 
veem e$COndirlos, :~.s p<lnas estão t;Omminadas 
nos regulamentos \las n!fandegus ; este caso 
está. previ3to na legislaç:io vigeote e é seve
ramente punino. 

A mercadoria occulta. é considerada con
trabando, sendo a pprehendida. 
· Os empregados dn~ alfandt>gas são imme
diatamente intcm.>S:'ados em descobr ir esses 
objectos, porque e llrs teem vantagens nas 
apprehensões . 

Desde que o conferontc desconfia, manda 
abrir um por um todos os volumes, aftm de 
verifica r si ha <J.!.!;uma mercadoria di:fl'e. 
rente da que vem decla.t·arla. na nota.._ 

Não posso absolutamente concordar com a.~ 
disposições a que acabo de me refer i;·, visto 
que ellas são por demais vcxa.torias ... 

V. Ex. não encontt':.~Tà em n~uhuma. le· 
gislação aduaneira m&,litla.s 1ão iniP,uas como 
as que veem eonsigna.dM no art. i•. V. Ex . 
sa.be qu e este artigo vae ser uma. arma d os 
empregados do fts••o contra o commercio . 
. 0 SR. SERZEOELLO Cormia-Dos emprega.. 

dos do fisco 1 Basta. · 
· O SR. Lurz AT>OLPJio-Mas eu sou repre

sentante da Nação ; não atlvol'o interessas 
desta ou daqnella classe ; a•:ho que devo 
servir o.qni a Nação, sob o ponto d!l vista de 
meus conhecimentos praticos . 

Com ess::. medida vexateoria o que se quer ? 
Deprimir e vexar o commercio 1 

0 SR. SERZEDELLO CORR.EA.-0 que se.quer 
é evit:1r o escanda.lo, o contrn.bando, o desvio 
de dinheiros. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-V. Ex. sabe que a AS· 
scciação Commercial daqui e a de S. Pau lo já. 
protestaram contra as (\isposições deste artigo, 
cuja in serção na nossa legislação só poderá. 
suscitar embaraças, tlifficuldades, se é que 
não est.:í. destinaàa, como tantas out ras, a. fi. 
gurar como uma inutilidade q11e ninguem 
procurará observar. 

O § 16 dispõe que «as met·cadorias ou ar· 
tigm; de commercio ~ncontrados nos volumes • 
de bagagem dos passageir os serão reputados 
contrab:mõo c como tal sujeitos ás penali
dades de. legislação ftsca!.» 

Ve.ia V. Ex. o passageiro que se esquecer 
de declarar que tem uma duzia de cami . .;as 
novas terá. a ~ua U<\ga.gem apllrehendilla e 
ver-se·h!\ processado por crime de coutr•t· 
baudo . 

0 SR. BUEJ~;O DE: A:>IDRA.DA. - Quem é que 
se esquec~ das camisas que tem ! 

0 SR. L UIZ ADOLPI!O - V. Ex. não sabe 
então o movimento que h a com· o serviço d:l. 
tlscalisação das bagagens. O pa.ssage!ro póde 
ser um he<mem de boa fé, que não conheça a 
legislação fisca.l, pois quem vi:1ja. para o nos;o 
paiz n ão r.óde ~.ogítar que a nossa legislaçiio 
;oduaneira contenha disposi~.ões desta ordem. 

Para que existem os empreg~dos sinã.o para. 
examinar e ver quaes os objectos q ne teem de 
pagar direitos? Si V. Ex. a.lgum dia tiver de 
ir ã. Europa, e eompra.r la um objecto e ao des
embarcar csquecer ·se de declarar e.;se 
objento, estará processado por crime de con
tra.ban!lO. 

0 SR. SERZEilELLO CoRR.EA. - V. Ex. a.rgu· 
menta com a emenda da commissão ~ 

0 SR. LUIZ ADOLPilO - Ari\'Umento com O 
tra\,a.lho de v. Ex:. 

O.Sn.. !;ERZ!i:DELLO Con.Rf;A.- V. Ex. me dá 
licença, para ler a emnnda ! 

O Sn.. Lmz AooL?RO- Ett argumento de boa 
r e. 

O S& . SER.ZEDELLO CoRRÊA.- V. Ex. está 
dizendo que a commiss.'io e o seu relator pe
dem que sejam CQnsiderados esses crimes de 
contrabando e no em tanto ha. uma emenda 
modificando essa. disposição .acceita pela. com· 
mbsão, mandando pagar dirE-itos em dobro. 
Portanto, vê V. Ex. que não d.eve ga star o 
seu lat im incrimina ndo a commis>ão. 

O SR. L"'I7. AJ>OLPHO-Si houve modificação, 
ess.~ motllfica.ção não está sanccionada pela 
Camara, porque a emenrla, póde ser rejei· 
tada. 
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. 0 SR. SERZiilDELLO CoR:aÍ:A.-Si fôr rejeitada. 
toUilur questio. 

O Sn.. Lurz AooLrlio - Declaro pooitiva.~ 
mente qu& não conhecia essa (lmenda.. 

O SR.SERZEDELLO CoRitEA.-POi$ ella foi pu· 
blica.da com oukas ernendaa. 

O Sa. Lurt. AOOLPita-Sr. Presidente, tinha. 
ainda ouiras considerações a fazer sobre a lei 
da receittt; mas, ~tchando-me fatigado, vou 
concluir as minhas obset•vações; rna.s antes de 
fa.zcl-o devo inquirir do Sr. Presi-:lente da 
Republiea. quaes os recui.'Sos com que S. Ex. 
conta pam em 1901 desempenhar-se dos 
compromissos assumidos perante a Na•;ão e 
perante os Sr.>. Rotschilds 1 

O Sr. Dr. ca.mpos sanes, em resposta. á. 
cn.rta. daquelles ba.nqueh·os, poucos me1:os 
antes de assumir a st:prema :tdministrnçã.o rlo 
pai z, fez a. segui:Jte declaração: 

«Estou convencido de que uma ..,-ez feito o 
accordo c em consequa;,cj,' das medidas com
ptem,·ntare.< fJ'II.B sertio tomarias pela admú~i~· 
tração, entre as quaes entrara na. primeira. 
linha uma regr'' de severa economia, ot so· 
luçii.o financeira ficará preparada, ao tnesmo 
tempo que os alios interes>es que e5tiio em 
jogo serão conv.,nientemente protegidos pela. 
mais intima recíproci<!ade.~ 

Venho perguntar a S. Ex.,em face do Or
çamento da. l<.eceita. para. 1900, quae;; são as 
me<liilas complementares que S. Ex. pro
metteu aos Srs. R.otsch!lds e que S. Ex. pre
tende submeLter ao COngresso, afim de que a 
Nação possa em 1901 assumir o compromisso 
de pagar em e.specíe a su;~ divida externa e 
as garantias de juros ãs liStradas de ferro~ 

S. Ex .. que diz que entre os problemas 
administrativos o mais serio, o que fioourava 
como ponto culminante, para. o qual ~e vol
tava. desde j<i. a attenção, era o problemtt ft. 

· n~oceiro, está. na. restricta obriga.çi'.o 'de vir 
d1zer em mensagem, ou pm· intermedío ela 
Commís~ão de Orçamento, quaes as medidi1S 
com que conta para salvar o credito da Na
ção. 

Si sã.o os recursos postos a disposiçõ.o de 
S. Ex . pelos folicu larios que elogiam ess>1 
administração sem base, sem ordem. S<lm ne· 
nhull_la con~ideraçã.o I_Jelos ]nteresses publi· 
cos, e o ca$0 de d1zer a NaçM que e lla esta 
profundamente illudida.. 

O jornal que m~is defende o Ministro da 
Faz.mda e o Governo do Presidente da Repu
bllca., o jornal das finanças cõr de l'Ósa., JUl· 
ganoto ta.l vez que escreve para beocios disse 
em a._rtigo intitulado A. eo:ec>Ação ®-(u~ing o 
segwnte: 

<Ca.lculado o excesso da' arrect.da~o em 
ouro emt 1.111.00(},adàiciornmdott.OOO.OOO 

de dcspe:sa ce;sante e mais a.ddicionando o 
M.ldo de .t: 500.000 de 1899, terGmos em 1900 
um fundo (!e g:1rantia. de ;e 2.611.000.» 
Vê:~ Camara que o financeiro d'A N()ticia 

somrna como recurso um milhão stel'lino que 
(J Governo deixa de pagar em 1900. 

O Sa. SERZEnEL'LO Coaa!i.'I.-Não ; dtüxa. de 
p~a.r ; accresce. 

0 Sa. LUIZ ADOIPRO - Então, a despeza 
cess11nte e rendil.1 (Apartes.) 

VV. EEx. não me convenr.at'áo de que um 
milhão que S9 deixa. de pagar é recurso para o 
Governo, é renda. arrecadada.. 

Esse artigo é um &3carneo á opinião pu
blica e ao b:>m senso. 

O articulista., preoceupaolo em pinta.r as fi· 
nançns prosperas, calcula. como recurso a di
vida cessante de .t: 1. OCO . ooo ! 

O Presidente da. Repuhllca não pôde tet• 
uma boa. politica. tlnanceira, porque esta. de· 
pende da. ordem e tranqui!lidadc dos ~tados 
c S. Ex., promovendo sedições contra. os go· 
vernos l<;>cacs, açulando contra os poueres 
constituidos tle um Estado da. União os ele· 
meutos de desordem, não pôde contar com 
a establlida•le da situação financeira.. 

A prov1t de que são intructiferas todas as 
medidas post:ls ern pratica pelo Presidente da. 
&lpublica. está no cambio, que em vez de su
bir está baixando de modo pronunciado. 

Quando S. Ex. chegar a.l901 se convencerá. 
de. que todos os recursos, todos os milh1!es 
sterlinos com que conta o Mi.!ústro da Fa. 
zenda são illusorios e tão il!osorios como a 
;nílbão que o financeiro d'A Noticia descobriu 
pa.ra. o ruesouro. 

A situação é das mais graves e o Ministro da 
Fazenda. que levou pa:ra. o Governo as sua.s 
theoria.s, tem o dever de e:~."{llr á. Camara si, 
a.lém dos recursos consignados no orçamento, . 
S. Ex. pensa em outros para. retira.r o paiz 
da. 8itua.ção a.filictiva em que se acha.. 

Na qualidade de opposicionista, devo dizer 
a. verdade á. Nação, sem a :preoccupação de 
agradar a. este ou aquelle e decla.rar que si o. 
Presidente da Republica não cogita de outras 
providencias para retirar o pa.iz da situação · 
actual, S . Ex. chegará. a.o termo do con~ 
tracto da moratoria sem que a Nação poesa. 
e1fectua.r seus pagamGntos em especi.e. 

Não se admire a C:J.ma.ra. do que avanço: 
na Repurlica. Argentina, onde a crise não 
foi tão profunda como aqui, reconheceu-se 
a impossibilidade de melhorar a situa.ção com 
o contracto Morgan, contracto aliás mais oue· 
roso do que o nosso f,;ndírag loara, cuja taxa 
é de l •;. menos elevada do que aquella. 

E si na,quelle paiz, onde as fontes de pro
ducção não passaram pela. crise que as nossas 
estão so!Irendo, reconheceu-se· desde l~Jgo a 
improficuidade do contract.o Morga.n; si ·lã 
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houYe neeessidnde do recorrer a medidas r&• tro tenía. ro.zón. Mientras los gl"Andes centros 
dicaes,é claro que devemos cogitar desde já de urbn.oos donde se h'tbia producido especula· 
qualquer meio p~ra que o Governo [lO>Sa !;11- ción y se llabía. abusado dei crédito, se revol
tisfazeL' os seu~ compromissos. vla.n ya entre las angustias de la crisis, las 

Nós teniog respons~bllida.ites perante a. p!Jblaciones rurales S•Jgoian aumentando su 
Nação; o nos80 ma.nda.to va.a terminar, de- produccióo y en consecuencia su r iqueza. 
vemos, portanto, prtlvenir ao Presidente du. Asi tenemos que la exporta.ción en 1890 a.l
Repnblica. de que :1 situação é grave. canzó á 100.000,000 contra. 1)0,000,000 en 

Bem saí que S. Ex. pouco se preoccupa com 1889. 
ella, embalado nas fa gueiras illusões ao Sr. « Eo.las poblaciones rura.les no se sentia 
Ministro da Fazenda. crisis. Por el contrario, se sentin. bienestar, 

s. Ex. não sabe. o que o aguarda, m::ts nós porque las cosechas eram buena~. porque 
devemos sel' previdentes e eu appello para muchos ba.bian vendido sus solares enlos cen
a Camara., que ji em 1897 me apredejou tros ó sus quintas, por precios fabulosos, y 
quando eu 'àesta. tribunn. disse algu:mns ver- porque con la. depreciacion del pr.pelrec\bia.n 
d&des, do que não me a.rrependo, porque, re- mayor caotidad dó esta moneda en cambio de 
lator do orçamento da Fazenda. então corri~· sus pro:luctos. Los fabricantes se encontra.· 
me o de~er de expor á Naç.ão, sem me ban en iguales condiciones, desde que, no 
Importar com c•s conselhos neste on daquelle,a solo contai.Jan con la proteccion a.duanera. 
~itua.ção em que sa achava c não encobril·a ~ino con lo. proteccion que resulta de la dcsva• 
com palavras ocas e sonoras que podem pro· lorizacion de nuestra monada. . 
duz'ir etreito ló. fóra, mas que não podem il· El Ministro agre~ba. la crisis a recta á la 
ludir ::~.nós outros. circulacion, porque el medio circulante se 

Devemos,poeta.nto, perguntar no Sr. <:am· oculta. Faltando medio circulante taltu el 
pos Salles quaes as medidas que conta. pôr em vapor que dà movimento á esta gran má· 
pratica., porque o o.nno de L!lOO estti. a porta e quina., los valorea decaen, 111- propriedad se 
não pod~mos a<lial·as para mais tarde. deprecia y la bancarrota cas! general se pro· 

0 SB.. SSRZI>DI!)LLO ConnÊ,\-1\I~S a. inicia· duce.:.. 
t i va é nossa.. E ai naquel!a. Republlca. uma crise que 

O Sa, Lt:rz ADOLPHO- Mos pertence tam· a trecta.va tão sômente a sua circulação, crise 
bem ao Governo, priucipa.lmente quando ao passageira. por sua. natureza, obrigou os 
assumir a. direcção dos negocios publicos pro· seus estadistas a lançar mllo d" m~didns ra
.metteu adoptar medidas eomplementa.res s.o ~ienes aflm de melhorar a situação financeira 
accordo de Londres, medidas que está. no ri· e forçoso confesB&r que o descuido e a inditre
goroso dever de communica.r á camara. . ren_ça que manifestam os que teem a respon-

l!l'listo neste ponto, Sr. Presidente, porque ~b!!idade ~o Governo sio ínexplicaveis e in· 
as Do&:,"aS conclições fin~ceiras, comquanto JUStJ~ca.veJ~ neste momento. . 
semelhantes ás da. Repo.b!ica. Argentina., são Ali!,depots de celebrado o empreshmo mo· 
entretanto muito ma.js graves, muito mais. r'!-tona·Morga>_l, ~e r econheceu qu~ ~sta me· 
criticas do que as da vizinha republica. drda. era por sr so msut!le~entee oMinJstro R.o· 

U. . . mero,nogúverno de Sa.enz P(lna.teve de entrar 
A L houve apenas uma crlsemo!l•fkl:rl&: 'tue em ajustes com os portadores elos tít ulos da di

aft"octoll; mome!ltaneamente as lnstJtuu;oes vida externa. afim de obter uma. reducção dea· 
d~ credito e a cLr~laçã.o, .~o Jl8.l!SO que entre tes encargos, o que de facto conseguiu,ftcando 
nos, alem ~esta C!tse que Ja pas~o~, uma ou- conveneiouad.oquenflB cinco primeiros a.nnos, 
t:1'a. de etftllto.s ID&JS (a~s, .1JerniClOSOS e d_u- de i2 de julho de 1893 a J2de julho de 1898, 

. r~ouros ve1u quas1 ~DIQULllar a. nossa prm· seriam pagos 70 52 •; dos J·uros devidos 
ClWl fonte de pr·odncça.o., a lavoura do café, ' • • 
pelá. . d&svaioriaaçã.o extraordina.ria. do seu «O tei'lll~ mêdio do j~ro que ~sultava. para 
p~uctó. os emprestlmos eontrabJdos a d1versas taxas 

Pal'a. bem patentear a. di1Ierenca. entre a pe~ Jtepublica era. de 3,51 •{. . dlz M&rtiuez 
D?. SSfl s. ituação e a da. v:isinhà. Republica, vou I na su~ obra ús finances de la RepubUqu6 
.ler a Cu.mara as segumtes paJavras qne se A.rget:t•ne . 
encontram no livro de José Terry intitulado Assrm, os credores estrangeiros tiveram dá 
La Crisis, publico.do em Buenos Ayres em recebsr os seus juros durante cinco annos, 
1893: · com uma i'~ucção de 30 •; • e como eu sup· 

. . . . . _ . , . ponho que nao é esta a:· sorpreza que o Sr • 
. . . < El M1rustro soshe~e que. la crJst~ umca,- Presidente da Republiéa. re~ervaáos nossos 

· mente a.fec1a. ai co,merc10 de l rnportac;ón y a credores; como eu acered1to que S. E%. está 
. l~ ~~ores. de ~Lt'?los y . á 1~. especulado- resolyido a eft'ectllar o pagamento integral 
· r!JS, ~,r~ !l~ ~facta. a. la producm?n• agre.q-a~a.. nos Qoss()s compromissos em especie metallica, 
~rqúe esta SJ~e l,'lll a.umento. El Sr. Mtnts- venho pedir fut'ormaçóes que não ezicoptrQ 
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na proposta da receita. sobre os recursos com O Sr. Supplente de 4• ,Se-
que conta o governo para rea.lisa.r o seu cret.ario procede a leitura do segu.inte 
desideratum. 

Dada a desva.lorisa.ção da nossa producçã.o 
e ~ crise aguda. da industria agrícola, cujos 
efi'·Jttos permanentes tendem a. paratysa.r o 
movimento comoiereial e a diminuir a impor
ta.ção, serã. possível conta.r-se com a arreca
dação de 410.000:000$, constante do projectõ? 

Preciso de uma resposta que me tra.nquil
lise sobre a solução da situação !lnanceira, 
porque vejo a Commissão de Orçamento uni
camente preoccupada em remetter á Camara, 
com a sua approva.ção, pedidos e mais pedi
do.> de creditos, alguns de quantias bem avul· 
tadas, sem que se levante aqui um protesto 
contra essa onda crescente de despezas. . 

Antes de termina.r, Sr. Presidente, devo 
declarar que assim como não alimento duvi. 
das sobre os calculas pha.nts.sticos· do Sr. Mi
nistro da Fazenda, e nem sobre o optimismo 
ex~t.ggerado das suas previsões orça.ment<J.rias, 
tamb.1m. não ccntlo ns. solucio do problema 
financeiro, promettida pelo Sr. Preaidenb da 
Republica aos banqueiros londrinos. 

A prosperidade das fina.ncas só póde exis
tir com a estabtlidade das instituições, espí
rito de ordem e economia. na. administração, 
respeito aos sagrados direitos .do cidadão e 
completa. confiança na. acção emcaz d9s po
deres publicas ; mas, é forçosJ confessar que 
a. politica do Sr. Presidente da Republica e 
dO Sr. Ministro da Fazenda. tem sido a ne
gação daq uellas eoridições. 

Não será promovendo a a:O.archia e a..de
sordem nos Esta.dos, açulando os movimentos 
de sedição contra. os seus poderes çonstitui
dos e attentando contt>a a autonomia local, 
base da Federação, que SS. EEx. consegui· 
rão restabelecer o credito publico tão pro
fundamente abalado: 

A política de aventuras, inaugurada. por 
~. Ex. es.tá causan9-o .no espírito publico as 
mais sérias apprehensões sobre a sorte da 
Republica, apprt;!)lensões que veem aggravar 
as ditficuldades da. situação financeira, mas
caradas por este projecto de receita, que o 
ilhi.atràdo deputado pelo Pará teve a fra
queza. de subscrever. 

Tendo ana.lysa.do os düferentes artigos do 
projeeto, deixo a. tribuna aguardando as ex
plicaçõe~ do digno relator e renovando pe
rante o Sr. Presidente d!!- Rep:ublíca o pe
dido pa.ra trazer a.o éonhecimento do Con
gresso, as medidas complementares que de· 
vem produzir a nossa. regeneração financeira 
e economica. 

Fica a discussão adiada pela bora.. 

Passa-S!! a hora destina.da ao expediente, 

EXPEDIENTE 

Officio do s~. Deputado José da. Rocha. Ca
valcante, communicando que, por. motivo. de 
molestia, é forçado "' retir>ar-se desta Capital• 
deixando de comparecer por algum tempo 
às sessões.-Inteiradll.. · 

Reql).erimento: 
·De Ernestina Fontoura Ferreira.· Souto, 

viüva do capitão de engenheiros Sa.lustiano 
Ferreira Souto Sobrinho, pedindo melhoria. do 
meio-soldo.-A' Commissão de Fazenda. 

O Sr. Presldent.e- Nomeio o Sr. 
João Da.ntas Filho para,na. Comm.issão de Ma· 
rinha e Guerra. substituir o Sr. Leopoldo Jar
dim, que se acha ausente. 

O 8~. P~esldente - Não havendo 
nada mais a.tratar, designo para nmanhii. a 
seguinte ordem do dia: 

Votação das seguintes matarias : 
Do projeeto u. 23 A, da 1899, declarando 

que nas capilaes dos Estados. onde não esti
ver creado o lagar priva.tivo de auditor de 
guerra, accumularà as funcções deSile cargo 
o juiz seccional, com a gradllação de capitão, . 
vencendo o soldo deste posto ; -

Do projecto n. 106 A, de 1899, resta.bele
cendo a Alfandega de Porto Alegre, no Es
tado do Rio Graude do Sul, supprimida. por 
decreto n. 2.871, de 31 de dezembro de 1897, 
e autoriza o Poder Executivo a. abrir, para. 
esse fim, os necessar:ios craditos (2• discussão); 

Do projecto n. 140, de 1899, declarandn 
extensivas aos primeiros o:tficiaes da armada. 
reformados compulsoriamente, a. contar de 
31 de outuhro de 1~94. as vantagens do 
art. 6• do decreto il. 193 A, de 30 de janeiro 
de 1890 (3• discussão) ; . . , , _ ... 

Do projecto n. 117, de 1899, at1tori7,and0 o 
Poder Executivo a abrir ao :Ministerío_ ,da. 
Guerra o creditn extraordinario de 3.:35()$ 
para pagar ao capitão reformado dq ,exercito 
Carlos Augusto Farreira de Asstl.m~ .. ,~ 
diarin que lhe competia, de 1 da julho de [894 
a 30 de abril de 1896 como inspector _ d!! .1~ 
c,_lasse da Repartição Geral dos TelegraphQ~ 
na commissão éiJ.carr~gada. da C:Oriàtrtte\lãO 
das linhas de Cuyabá a. Corumbá (3• dis
cussão); . , .·. _ . , 

Do prójecto n. 143 .A. de 1899, oo!ij 
o p~.rece~ sobre ernen~s offereeidás ., na. 
2" discussão do pro;iecto n. 143, deste anno. 
que autorizao PoclerExecutivoa abrir ao.Mi· 
nisterio da Fa..,_rtda o credito de 2.974:~112 
para pa:gamento de cred_oreà por aiàroicios 
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findos, ·1~ accor•lo com n § ::!'do art. 31, da. I nhoiro Junior, Timotheo da Costa., Raul Bar
lei n. 4U~, do W do dez:!mbro d,) 189.~ (d1s- roso, Fon.<eca Portella, ~ilo Peçanha, Atves 
cussão uniw); de B1·i lo, Erneoto BrazHio. J11lio Santos, Ber-

Do prqj·~cto n. 140, de !S!Ig, a11toriz,Hill•> o na.r.les Dias, Rangd Pcslan:t, Cll.rY:,Jho 
Governo" ;1brir ao Minbt.;rio couipelllnt•~ o Mo11rii.o. Monteiro de Barros, !Wefonso Alvim, 
credito a1é 1!72$ pm·a. pn.;..:-al!lentc, .r e ~erviço Leonel Filho, Ferreira Pir.:s, Rndulpho Abreu, 
feito, no distrícto telegrapllico de Goyaz, por Cup 11·tino de Siqueira, Augu,;to Clementino, 
Joaquim Ferre ir•~ Coelho; com P<tr~ceres das ~·~anoel Fulgencio, ·Eduardo Pimentel, Ole
Commissõesde Fa.zenda e Industr1a, e de Or- g-ario Mnciel, Rodolpb.o Paixão, G;1semíro da. 
çamento (:Z.• discussão) ; Rocha, Domingues de castro, Alves de Castro, 

Do projecto n. 150, de 1899, autorizando o Lauro Müller, Paula Ramos, Fra.nciseo To
Poder Executivo <\ abrir ao Miniüerio da lentíno, Marcal Escobar, D\ogo Fortuna, Pos
Jnstiça e Negocies Interiores o ~redito de sidonio da Cunha, Apparicio Mà!."iense, Frau-
5: l5G$, supplementar <i verba n. 9, do ~rt. 2• cisco Alencastro, VieCorino MontGiro, Ríva
da lei n. 550, de 31 de dezembro de 1898 da.via Correa, Pinto da Rocha e Vespasiano 
(2" disaus::ão) ; d.e Albllquerque. 

'Do projecto n. 152, de 1809, autoriz,\ndo o b -
Poder Executivo a abrir ao;>.Iinistel'io da Jus· A re-~e a sessao. 
tiça ,; Negocios Intllriores o credito de Deitam ele comparece1· com causa partici-
100:000$, supplemmlt:n• á verua u. 14- Di- pada os srs. Silva Mariz, Carlos :-.ra:rcellíno, 
1ígendn.s j'oliciae~- do art. 2• da lei n. 5GO, Pcílro Chermont, Theotonio de Brito, Ml~tta 
de 31 de' e;.embro ·1e 18'J8 (2• dis~n:;~ào) ; I Bacellat•, Rodrigues Fernandes, Elias Mar· 

Do pro,jeclo n. 104, da 1809, concedendo a lins, Marinho de An:Jr~rle, F1•ancisco Gurgel, 
Francisco Cane!!n o uir.,iio de construir e José Peregrino, Coelho Lisboa, Appolonio Ze· 
explorar uma o~h'aún de f.·.rro de bitola de nayúes, João Vieira, Perci.ra de Lyra, Bar· 
um metro, ligando ns purtos 1lo Rio de Janeit·o bosa Lima, Martins Junior·, Arthur P~ixoto, 
e Santos e percorr•·ndo a região costeira, com Rocha Cavalcante, Araujo Góes, Olympio 
os f<>Vores que est<•belece (2' discussão), Cz1mpos, Jayme Vil!a.s BoQS, Francisco Sodré, 

Continuação da 2" di>cus>ão do proj~cto Jeronymo Monteiro, Torquato Moreira, Cnm· 
n. 110, de 1899; orwaJo a. Receita Geral da poli1;1a. Jnilo Luiz, Jacob d<.L Paixão, Henrique 
Rapublica para. o exercicio <le 1900, com o Vaz, Octaviano de Brito, Aivaro Botelho, 
pa.recer sobre us emanda.s oiT~reci•.las em 2' Telles de Menezes, Theotonio de Mag(l.lhães, 
discu;são, 11Iatta Machado, Nogueira Junior, Lindolpb.o 

I,ev,lnh-se e. ses.>ã:o il.s 3 horas e 45 minutos Caetano, Lamartine, M~:eica. da. Silva, Luiz 
!la. tar•de Fla.cquer, Alvares Rub1ao, Gustavo Godoy, 

· • • Adolpho Gordo, Cesario de Freitas, Alfredo 
El!is, Arthur Diederichsen, Rodolpllo Mi
rand>), Hermenegildo de Moraes, Leopoldo 
Jardim, Caracciolo, Mello Rego, Leoncio Cor
rêa., Plinio Casa.do, Aurelia.11o Barbosa, Py 
Crespo, Cazsiano do Nascimento e Azevedo 

94• SESSÃO EM 14 DE SE'J'EMBil.O DE 1899 SOdré, 

Presic!encia dos 8-Ys. Vaoz de Jrlello, (Presi
dente), Urbano Sa:.-;tos, (1• Vice·P'<·esideMe), 
JuUo de JieUo (2" Vice·Presitlente) e Carlos 
de Now~es, (t' 8ec1'etarw), 

E sem causa os Srs. Ildefonso Lima, Au· 
f,Usto Severo, Eloy de Souza, João de Si· 
queira, Felisbello Freire. Aristídés de Quei
roz, Rodrigues Lima, Augusto de Va.scon
cellos, Sá. Freire, Leouel Loreti, Deocleciano 
àe Souza, Lamounier Godofredo, Elias Fausto, 
Br<tdlio da Luz, Lamenha Lins e Campos 
Cartier. 

Ao meio dia, procede-se á chamada, á qual 
respondem. os Srs. Vaz úe Mello, Urbano 
Santcis, Julio de Mello, Carlos de Novaes, 
Heredia de Sil, Angelo Neto, Eugenio Tou- E' li!i.a e sem debate a.pprovada a acta da 
rinho, Albuquerque Serejo, Luiz Domingues, sessão antecedente. 
Guedelha Mourão, Eduardo de Be.rrêdo, 
Cunha Martins, Henr'iq ue Valladares, Pedro O Sr. Pres ident.e-A .Mesa, tendo 
Borges, Helvecio Monte, Frederico Borges, e:z:aminado as emendas apresentadas ao pro
Ermirio Coutinho, Herculano Bandeira., Eu·ljecto n. 44, deste anuo, que orça. a despeza. do 
clides M"lta, Art·oxella.s Galvão, Geminiano Orçamento d[l. Fa.zenda p&m o exercício vin
Brazíl, Seabra, Manoel Caetano, Vergue de douro, resolveu, de aecordo com a disposição 
Abreu, Ampbilopbio, João Dantas Filho, Adal· regimental, não acceital' a. segunda e ter· 
berto Guimarães, Tolentino dos Santos, Para- ceira parte da emenda apreoentada pelos 
nhos Montenegro, Marcolino Moura, Pi- Srs. Barbosa Lima e Coelho Cintra., e bem 
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assim a. apresentada pelo Sr . Carlos de No· 
vaes. As demáis em!lndas vão á. Cúmmissã.o. 

ORDEM DO DJA 

O Sr. Pre!!lidente-Não havendo 
numero par·a se proceder ás votações d<\S 
materias indicadas na ordem do dia, passa-se 
à ma teria em discussão. 

E' a.nnunciada a continuação éla 2• dis
cussão do p rojecto n. 1!0, de 1899, orçando 
a Receita Geral da. Republica para o exer· 
c icio d.e IIJOO, com o p~reccr ~obre as emendas 
oJferecidns em 2" discussão. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Cupertino de Siqueira. 

O Sr. Cupertino doe Siqueira 
ob:ierva que a si tu:tção llilllcil e affiictiva qu e 
o pair. atmve~sa tem determinado, na con· 
r~cção tlos Orç,amentos um sy,;Ü:m;L l'es tric i<>, 
n ullificando n acção e :t critica dos rept·esen
tantes tla l'i ••ção. Os poderes Executivo e 
Legislati-vo estão emperJhados em pro<iuzir, 
na recei ta, um augmento ele renda, efrectu
an<lo, nas de:pezaa, todos os córt <'s po>si veis. 
Obedecendo a. estn corren t.e de ideias, n<lnh u
ma m<•rg~m fica ao repl'esentaute da Nação, 
quer pam propor medidas temlent ?s ao au· 
gmento da receita, quer tenJen tes a . reduzir 
despezas. 

Oxalá que ns verbas orça.méntarias nã0 
sejam excedidas pelo P oder Executivo, como 
acontece sempre l .Em todo caso, o orador 
sente que caminhamos pa.ra o equilibrio orç;.t· 
menta.rio, contando com a acçã.o energic;\ do 
Governo, ao sentido de e·vitar os creditas ex
traordinarios e su pplementa.res que nullifi· 
ca.m a a.cção do Porler Legislativo. Um simples 
resumo dos excessos commettidos pelo Poder 
Executivo. de !892 até 1897, demc 'lstra o 
deplora.vel ·estado da nossa situação urçamen
ta.ria. Em 1892 o Poder Executivo excedeu 
a verba vot ada 74.000:000$; no anno de 1893. 
o excesso foi de 120.000:000$ ; em 1894. f oi de 
71.000:000$; em 1895, de 69.000:000$ ; em 
1896, de 25.000:000~ ; e em 189í, foi rle 
14.000:000$, ou o totá.l de 400 . 000:000$000 ! 

Diante dessa situação, o orador não v em 
contrariar a p oli tica tiaanceir11. e Ol"çamenta.
ria posta em accão. Lembrou-se de vir em 
auxilio indirecto da producção nacional, Pt'r 
um processo que reputa não aggra.var a si
tuação do pa.iz e que consta das emendas que 
apresentou. 

A bon r·a!la commissão julgou acceita\·e is 
essas emendas, m8s concluiu o · P<lrecer regei· 
t<mdo-as.· Disse a Commissão que acredita 
9-u~ o Gov~rno porá em pratica. algumas das 
Jde1as contidas nas emendas. Assim, regei-

Cun~"" V. V 

ta ndo-as, a Com missã.o qu ir. fugir à. respon
sabilidade tle a<lopttll' taes « ideias Meitaveis>> 
e quer que o Gove:·no ;~s p ratique . 

Pede o orador, em uma emenda, que o Go
vel'Do th:e uma. tarifa constante nas est radns 
de ferro, para !1. exportação de prociuctos da. 
nos~a - Iavout'a. Não ha receio da. medida 
trazer de{!.Cit aos Orçamen tos das est radas; 
mns, ainda quando fosse vorificado um deficit, 
este s·.!rio. compensaAlo pelo eff\~ito economico 
que a medida p rcduziriv. no n osso mercado . 
O exemplo do que se passa n a Estrada de 
Ferro central ahi está para demonstrar a. 
utilidade d" emenda em questão. 

A Cornmi~são nã.o se quiz convencer tle que 
o bom co!tsellw é proteger a producção na
cional ; comelllo a que, antes rle t udo, obe
deceu ús emendas do orador. E para. prm·ar 
que esta~ se vasnram ern moldes verdadeira· 
mente scíentificos. mostm que ellas se basea· 
r·am, já quar;llo o orallvr p ede o abaixamento 
d:~. tarifa p ,r:~, os p r•o-.tuctos dt~ baixo preço, 
ji~ qu a.wlo f!ropõe que se estenda a ta. t·ifa. dif· 
Hn·encia l alem dos 300 k ilometros a que ella. 
é a pplicada, jâ propo:ldo a tarifa tixa. em 
ví~ta de obter r~~ultados de grande vanta
gem, cita a~ profundas obser-vações de Bri
cort sobre a materia , as quaes, t odas, assen· 
tam sobre fact L'S identicos áquelles a que se 
retere o orador. 

Pa!!sando em seguida. a examinar cada. 
uma de suas emendas, é o orador interrom
pido pelo Sr. P residente, que lhe faz ver que 
h i\ numero na Cl\Sa pa.ra. se proceder á. -vota
ção das ma terins encerradas. -

O Sr. Pres idente-Peço ao nobre 
Deputado que interrompa o seu discurso, afim 
ue nroceder-se á votação dás matarias encer· 
ra.dà.s. 

o S1~. CUP:&:aTrNo nE SrQUI!ItRA. - Sim, 
senhor! 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Amorim Figueira, Augusto Mcmtenegro, 
Eaéas Ma r tins, Serzedello Corrêa., Viveiros, 
Anizio de Abreu, Marcos de Araujo, - Thomaz· 
Accioly, Torres Portugal, José Avelino, Joã.o 
Lopes, Francisco Sá, Tavares de Lyra. Trin· 
dade, José Mariano, Teixeira dd Sá, Affonso 
Costa, Coelho Cintra, Mat~quias Gonçalves, 
Cornelío da Fonseca, Moreira Alves, Ju vencio 
de Aguiar, Pedro Pernambuco, Rodrigues 
Daria, Neiva, Castro Rebello, Milton; Tosta, 
Pau la Guimarães, Leovigildo Filgueiras, 
EdU;>r do Ramos, Dionysio Cerqueira., üa.ldino 
Lo reto, José Murtiuho, Xavier da Silveira, 
Oocar Godoy, Irineu Mactla.do, Alcindo Gua· 
na,bara, Belisario de Souza, Pereira dos 
Santos, Eric:o.Coelho, Silva. Castro, Agostinho 
Vida!, Barros Fr-anco Junior, Urbano ltla.r 
condes, Paulino de Souza Junior, MayrinK, · 

30 

·.·; 
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Almeida Gomes, Calogcr;1:;, José Bonifllcio,\ stituido sem o conseatimento do credor hypo" 
Gonçalves Ramo.;, Antero Botelho. Fra.ncis•·o thecorin. 
Veiga, AIJ'rQdo l'i tJto . . \ntonio Zacharia~. ,\r· P:mlgl'llpho unico. Ainda. faltando o con
thur Tot·rcs, Padua !'el.cmle, Din•J Bul!UO. sentilll euto do cl'edor hypothecario. o dilo pe
Oliveira Br·a.go., Cost:t Juaior, Bueno •le Att· nhor tamt,em valerá contra este, ~i o credor 
dr~>d~t, Lucas 1le Barro.!. l~dmnn,lo da Fon~eca, piguoraticio solve1· a pr.•sta.<;ão bypotlleearia, 
P Rnlino Carlos, Cincina.to lkag:~, Fr:mcisco que se torn:•r <'l.igivel dentro do prazo do COil· 
Glicerio, Ovidio Abrontes, L uiz Adolpho, tr::cto do penhor•, e solvida. nesses termo3 
Xavier do Valle. Alencar Guimarães, Pedro e;;sa. pt·esta~ão, ftctwi a importanci_a. pa:.ra. .i~
Ferreira. e Guillon. cornorad;~ ípso facto a.o credtto ptgnorattclO 

O Sr. Presidou.to-Antes de snh
metter n votos ns materias constantes da or
dem do dia, vou submet.ter :i. con:;idcração da 
Camara ·um requerimento offereeí<1o :pelo 
Sr. Galeão Carva.l11al, na, sessão tle 9 do cor• 
rente, cujo theor é o ::eguiute: 

«Requeiro que, por intermerlio da Mesa, 
sejam pedidas a.o Sr. Presidente do. RepubJir,a, 
as seguínies iolormações: 

r. • Qual o esta.do actua.l da conta rle debito 
e credito eutre o Thesouro e o Bnr.co da. Re
public&, &.traogenrlo os detlllbes que a in
struirem no período decorrente desd e ot ru~ão 
d os Bancos do Brazil e dos Esta.Jos t:11ídos do 
Brazil até hoje? . 

2." Qua.l o e~tado rlctual da conta 1lc de
bito e credito entre o Th,suuro e o Banco 
HyiJ(>thecarío do Bt·azil, o.bra.ogeado os ue
talhes que comprehendem o perlodo que 6e
corre desde o antigo Banco do Credito Po· 
pular1 · 

3 .• Cópias de todos os accordos celebrados 
com esses dous estabelecimentos de cre
dito. 

4.• Qual o estado das contas entre o The· 
soufo e os Bancos, que~sob o imperio recebe
ram varias ~ommas para fornece1•em Ct1pitaes 
á. lavouru., e si alguns del!es liquidaram seu 
de~ito com abatimento, e nesse caso qual o 
:prejuizo causado ao Tb.esouro e quaes os mo· 
t i vos determinantes da reducciio do debito 1» 

Posto a votos, e rejeitado o referido re· 
querimento. 

E' lido, julgado objecto de deli beração e 
enviado à Commissã.o de constituição, Legis· 
)ação e Justiça o seguinte 

part~ todos os elfeitos de direito. 
Ar t. 2. • O contracto de penhor agrícola. in

depeu.le da. nsaignatura. da mulher casada., 
e p9de~~ tambem ser estipulado por· prazo 
menor de um aono. 

Art. 3 ."Sempre que o contra.cto de penhor 
a.!:·ricola não t\l.Ji·a.uger safra inteira de fru
ctos pendentes ou colhidos, eoteuder - se·ha 
qne são sujeitOS a esse onus os primeiros fr·u
ctos colhidos ou beneftdados. 

Art. 4.• Deixa.ndo o devedor ou seus her
deiros de deter no to• lo ou em parte o objecto 
•lo peohol'. o credito p ignoratício podel'à ser 
des.re logo oxigido. 

Al't . 5. • Tanto o penhor agrícola.· como a. 
hypothecn, consentidos em segurança. de um 
cre<lito aberto, são validos; e p revalece!'ão 
contra terceiros, da data. de sua transcripçã.o, 
ou de suo. iuscripção, sem clepeodencia. da. ef
Cectivldnde dos compromissos tomados pelo 
credor. 

Art. 6 . • Nas exe~uções bypothecarias, a. 
arremo.t<wüo ou !!.djudicaçã.o dos bens. embora 
obtidt~ por preço inter ior ao da l:'ondemnação 
exeqneuda., importará em todo o caso para. o 
devedot· em (!uitação da divida. coDJJtante da.. 
m esma con<.lemnação. 

Paragt·a pho unico. A disposição deste ar
tigo n ii.o s0 applica ã.s execuções por cootra• 
cto~ celebrados com as sociedades de ere1ito 
real. nem ás por hypothe[:as rur ... es, em que 
tenham sido couveacionados juros não maio
res de 9 •;. a.o anno, e , simulta.neament~, 
prazo não menor de seis &.onos para amort l
sa.ção (la divida por prestações igua.es, pelo 
menos, de ca.pita.l. · 

PROJECTO 

Art. 7 . • Nas execuções por dividas ga.ran
t ide.s por immoveis agricolas, o direito de 
opção pela antich.rese, estabelecido em favol' 
das sociedades de credito r eal, pelo art . 19 do 

./ decreto n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, é 
./ extensivo r~ outros exequentes; mas estes oão 

poderão dalle usar sioão requerendo no 
mesmo dia. da terceira. praça. si nesta. não th 
ver havido arrematante do immovel por 
pre.;o igual ou superior ao valor da eonlle
mna.ção exequenda. 

N. 158- 1899 

Determina que o penhor agrico!a sobre frv.ctos 
co.mprehend.dos na hypo1heca opera set~s 
e/feitos em 1·elaçãa a terceiros, embora con· 
stituiào sem o amsentimento do credor hy~ 
pothecario e dá outl·as prot>idencias. 

Art. I.• . O penhor agrícola sobre fructos 
con:ipreheildHos IJa hypotheca. opera seus 
ll#eit9s e m. relação a terceiros, · em hora. con· 

Art. S.• Revogadas aa disposições em con
trario-. 

S . R.-Sala das sessões, 11 de ~t~lllhro de 
1899, -Cincinata B,.<tga , 
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E' o.nnuneiada. a votação do projecto nu· 
mero 23 A. do 1899, deel&ro.udo que nas ca
pit<~es dos Estados, onde não estiver crea.do o 
loj%nr printivo de auditor de guerre., ac· 
cumula.râ. as funcçõos dClSS!J e~rgo o jui1. sec· 
cional , com a. ~~·e.dun~ii.o de e:1pitõ.o, ven· 
cenrlo o !oldo deste posto. 

O Sr. Frnncll'!lco Tolentino 
(pela urde-mi - Ao projecto cuja votação se 
acabn.rle anouncial' foram, em 2' discussão, 
apresentadas diversas emendas e pelo ol·a
dor um substitutivo, que a Commissào una· 
nimemente acceítou. 

Para. ~te substitutivo pede ao Sr. Presi· 
dente q uc se digne •le consultar á. C<tme.ra si 
concede preferancia na votação. 

Consultada a. C-amara., e concedida ~~ pre
ferencia pedida. 

Pos to a. votos, é approvado o seguinte :w
tigo 1• do substitutivo o!l'erecido pelo Sr. 
Francisco Tolentino, 

O Congresso Nacional dec1·eta : 
Art. L " Nns Capitaes dos Estados, ond('; 

não estiver creado o loga.r privatlvo (1e 
auditor de guerra. a.ccumularó. a.s funcções 
desse cargo o juiz soocional,com a gratificação 
extra.ordinaria. _ annusl de 1 :800$000. 

O Sr. Ovldlo Abrant.e8 (pela 
ordem)-Requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a. favor 93 Srs. Deputados e 
contra 25. 

E' a.pprovado o seguinte art. 2• do me:;mo 
substitutivo: 

Art. 2.• Essa gratificaçã:o nào será. compu
tada. para a. aposentadoria a que tiver direito 
o juiz aecciooal que accumuls.r as funcções de 
auditor de guerra. 

Posto a. votos, é rejeitado o art . 3" do 
mesmo snb3titutivo. 

de dezembro <le 1897, e a.utoriza o Poder 
Executivo :>.abrir, para. esse fim , os necesl!a.
r ios creditas (2' dis·:ussiio ), 

O Sr. Presidente-A ·este projacto 
fni oíferecido um requerimento pelo Sr. Vt:-r· 
gno lla Abreu, na ses~ão tle 11 docOI'I'ente, 
que vou suumetter a. votos, cujo theor é o 
seguinte: 

<~'Requeiro que, sem prejuízo da. 2• lliscus
eão do pr(ljecto n. 106 A, tle 1899, que manda. 
restabelecer t1. Alfandega de Porto Alegre. se 
solicitem do Governo, :pnr iutermedio do 'Mí
ui~te~io da Fa~enda, informações precisas 
S•>bre a conveniench\ e opportunida.de da. me
dida proposta. 

O Sr, "\-·ergne de 1'-.breu (pela 
ordem)-Depois das declarações feitas hontem 
da t ribuna desta Ca.mnra, peln honrado Oepu
tado pelo P ará. e digno relal~r do pa.raoor 
sobre o projMio n. 106 A, pode parecer a 
e.lguem que lhe Ml'ria o dever de retirar o 
requerimento, cuja \'Ota.çilo acaba ele ser- an
nunciadn . 

Proceder h as>im, si viesse a.penu.s cla.r uma. 
demonstrn<;ão de apreço pessoHL o.o nobre l'e· 
lator da Commis~lb de Or·çamento. · 

Deve declarar, entretanto, à Camara que 
mantem o seu requerimento, sem quebr<\ al
guma do muito respeito e alta consideração 
que lhe merece S. Ex. ; porque - pede li
cença para. lembrar aos seus nobres collegas
no regimeu que 2e adaptou, o Poder EXe· 
cutivo só manifesta a sua opinião medinDte 
mensagem ou ..• 

O Sa. PRESIDENTE - O requerimento nãO 
está. em discussio. 

OS!t. VERGNE llE ABREU- • • • em coo.feren· 
cia collectivA. com a Commissão. 

A opinião de um ministro dada a um mem
bro do Parlamento pódc ser ca.mara.ria, mas 
não representa .•. 

O Sa. PaEsrliENTÉ-Mais uma. vez declaro 
E' approvado o seguinte artigo: ao nobra Deputadc que não a.tmunciei a dís_· 
Revogam-se a.s disposições em contrario. cussão.do requerimento formulado por V .Ex;; 
São considerados prejudicados o proiecto a.nnuo.ciei, sim, a votação . 

n. 23 A, de 1899, .e as emendas a. este offere- o SR. VEF.G;>l!: DE AllREG-Bem; não con
cida.s pelos Srs. Ga.lrllo.o Loreto e Ovidio tinuara, porque não quer que o Sr. Presi-
Abràntes. dente o censure. 
'E' 0 substitutivo assim approvado em 2, São estes ~s.motivos que o obrigam a mau-

d iscussão e enviado a. commissão de Coosti- ~r o requer1mento que vae ser votado. 
tuição, Legislaçã:o e da Justiça para. ser redi- · .. .. 
gldo para a. 3• discussão. I O Sr. Laur() Muller (pela ordem). · · 1-0 honrado Deputado acaba de se referir ao 

E'annunciada. a votação do projecto n.l06 A, . meu illustre collega de Commissão, o Sr. 
de 1899 , restabelecendo .a Alfantlega de 1 Serzedello C0rrêa, o o. .Cam:u·a conhece a de
P orto Al\)gr~, . no Estado do Rio Grand.e do : elaraçã.o, que S. i!:x . fez, de que nã.o retira o 
St!-1 1 supprimu~a por decretQ n. 2.871, de 31 ; seu requerimento, porque entende que, neste 
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regimen, ~ó por mensngGm ou por intermedio! O Sr. Coelho Oin~ra (]da ordem } 
da.s Commi;si>es desta. Camart\ e que os -Como já se apresentou ao orçamento da 
membros do Poder Executivo so podem com~ fazend:~ uma. emenda noste sentido, julga 
munica.r com a C;untor~. desnecessa.rio ·manter a.quella. cuja vota~ão 

Crê que o b, nra.do Deputado ~e esquecGu se ac.1.ba. dG annnuciar. 
de que o il!ustt·e rcipre><'lntante d<> Par·á. é o Nestas condições, pediria. que se consul
l'elator deste pat'ecer, e. por \:onsr.qu•mcia, ta.sse il C<ISa si consente na retirJ.da desta 
o orgi:to da. Comrni::;siío de Orç.amenlo, nesta emenda, 
disc.uosã.n · . • I ConsuJt,Hla a. Cam:~.ra, é concedida. a. reti-

S_l a. S. Ex. 1sto n<L~ part~ce bas~nte :para rada pedid•t. 
ret1ra.r o seu r.equerunento, a nos outr os 
pa.re~ bastante p".ra recu.;nr o nos,:o voto ao Em seguida é posto a voto3 e approvado o 
l'<HJUeJ•imento; ])Oi~ que a declaração feit>l seguinte: 
p_elo honrado re!a.tordeste parecer é compa.r- Ar t. z.• Revogam-se as disposições em 
t!lhada pelos outros membros d>\ Commbsão contrario. 
de Orçamento, com excepçiio, aliás, rlo nosso 
1llustre collega, que se assignou vencido. 0 Sr. Bueno de Andrada-

Si o honrado Deput:1do suppõe que a decla- 1 
ração do honra:do relator do parecer· não tem PP.ço a palavra pela or r em. 
valimento, porque e isolada , pode uizer a 
S. Ex. que essa declaracão não sri foi aatori- O 8t>. Pre8ldent.e-Tem a. palavr:1. 
zada paio illustradn membro do Poder gxe- o n0\Jt·e Deputado. 
cut.i-vo a que S. Ex. se referiu, como lllllll. 
maicria dos membt·•·'" da Commhsão do Orça
mento. 

Et·a o que tinha a dize1·. 
Posto a votos, é rejeitado o requP.rhnento 

o1!erecido pelo Sr. V ~rgnn de Abreu por 
81 votos contrtl. ~. · 

O Sr. Presidente-Vou submetter 
a. -votos o a.rt. 1• do projecto n. 106 A, quo 
manda restabel 'lCer a. Alf,wdega de Porto 
Aleg-re. 

A emen~a additiva, apresentada pelos Srs. 
Barbosa Lima e Coelho Ctntt·a, será votada, 
depois do 8ft. 1• do pro.iec.to. 

Posto a votos, é approv~'·o ern2• discussão, 
o seguinte a.rt. I• do 

P11.0.ll!:CTO 

N. lOd A-1899 

O Congresso Nacional resolve: 

c • Sr. Dueuo de ~nclr-ndn (pela 
o>·dctll) acompanhou a. 1!iscus:;ão to(b quo 
que se traYou, sobre o proj~cto que a.c.tb:~ 
de ser voU• lo e verifkou que não &i' pareceu 
nenhum a.t·gurnento novo que demoVIISI!O o~ 
Sl'$. D(~pnta.<io8, que votaram o anno Jtll~Sil.lto 
contra o mesmo, a votar JU.voravelmente 
este a.nno. · 

Como não apparect>tt argumento novo, :1 
<liscussao trouxe apenas a repctiçií.o dos ar· 
gumentos do a.uno passado, que esta Cnmara. 
recusou pelo seu voto .•. 

o Sn. P:R.E5IDE~T&-0 nobre Deputado não 
pód,) fallar contra o vencido. 

0 Sa. BUENO DE ANORADA.-Vae enviar á. 
Me;a a seguinte declaração de voto. (LB. ) 

Posto a. votos, ê approvado em 311 discussão 
e enviado à Commissão de Redacção o se
guinte 

PROJEC'l'O 

. Art. L• Fiea. restabeleci da a Alfandega da N. 140 - 1899 
Cidade de Porto Aleg1--e, no Estado do Rio 
Grande do Sul, suppriroida por decreto O Congresso N~\cional decreta : 
n_. 2.871, de 31 de riez~mbro de 1_897, e autQ- Art. unico. As vantagens do art. 6• do 
r1zado o Pode.::" ~xecut1vo a. a brtr , pa.r~t este decreto n . !93 A, de 30 de janeiro de 1890, 
tlm, os neceual'lOS credttos. são extensivas aos primeiros officiaes da ar· 

~ • , mada. reformados compulsoriamente, a. contar 
-~ !Sr. _Prel!ud~nte.-:-\ae.se proc~.-~ de 31 ele outubro de 1894; revogadas as dis-

der a -vo~açao da emenua (l(ldlttva, a que Ja posições em contrario. . 
me refer1 . 

O Sr. Coelho Oint:ra-Peço a pa· 
lavra. pela ordem, 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

E' annu nciada. a. votaçã.o do projecto n. 117, 
de 1899, autorizan,Jo o Poder Executivo a. 
abrir ao Mini~terio da Guerra o credito ex
traordina.rio de 3:350$ para pagar a.ocapit.ã.o 
reformado do exercito Carlos Augusto Fer
reira de Assumpção a diarla. que lhe competia 
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de 1 de julho de 1894 e. 30 de abril de 1896 
como inspector de 1~ classe di\ Repartição 
Get•al dos Telegraphos na comrnissão encar
regada da. construcção das linbas de Cuyabá 
a. Corumbá (3• discus~o). 

por exercicios ftndos, conforme as respectivas 
relações, de accordo com o § 2' do art. 31 
da lei n . 490, de 16 de dezem!Jro de 1897, fa.· 
zendo as ne~essarias operações, sendo: 

Do Ministerio cl•t Justiça e Ne· 

t 
gocin.~ Icteriores.. . ..... . • • 2!!6:454$736 

O Sr. Presidente-A e! e p?ojecto Do Ministerio do. IMustria., 
foi otrereciuo na sessíLo de hontern pelo Viação e Obras Public<ts. .. 48:48i$865 
Sr. Luiz Adolpbo o seguinte requerimento : Do Ministerio da Gue1·ra . . ,.. 947 :452.§53 

« Requeiro que o projecto n . 117, de 1890, » » » Ma.rinha ... 1. !7:3: !9i~~9 
volte á Commissão d.:l OrçametJto. afim de que » » » Fazenda . .. 518:835::;129 
esta, depois de ouvido o Governo, informe si Sã.o su ccessivamente postas a votos e ap· 
o funcciooario a. que se refere o mesmo pro• pro~·adas as seguintes emendas: 
jecto recebeu ou não, pelo Ministerio da In · 
dustria, :Viação e o br-as Publicas . os venci- Accresc~ntc-se-4 :433~33 para pn.gamento 
mantos quB l!Je competiam na qunliolade de ao major José Lourenço rl~ . Si !va :Yrillanez d<t 
inspector de I" clas~e da Rcpartiçf.o Geral dos divida relativa a quotas j á l iquidadas no The· 
TelPgrnphos, a. que pe•·tcncia. a Ci>romissiio suuro Federal, e que ca.lliu em exercícios fin· 
encarregada da cnnstrurção das linhas 1l~ r! <Js, conforme aviso do Ministerio da Guerra 
Cuyabã a CoJ·umbá.» para O na Fazentta., n. 325, U•} 0 de junho do 

corrente anni).-Auge~.~l<> Sev6ro. . 
Vou snl,metter a vr,tos o r•?fel"ido reque-

rimento. Cordjn·se, na parte relath·a aos exercícios 

O Sr. Luiz 1'-dolpho (/>d,.. ordem) 
diz que a razão do seu J'equerimento e estar o 
orador informado d'1 'lue o runccionario de que 
sa trota recebeu vencimentos como chefe d e 
construcçãr'l da linha. •lo Corumbá a Cuya.bá., 
por intermedio do Minlsterio ~a Viaç.ão, ao 
qual pertencia. a. mesma cnnstru~ção. 

E não comp1·ehende o orndor como o Mi· 
niatro d;L Guerra. ma.ndasse pedir credito 
pora. pagar a uma commissâc que não per· 
tence a este ministerio. 

·.>?- O Sr. Lauro 1"1Üller (pela ordem) 
declara que,em vista. da•lecfaração tio nobre 
Deput.a~o,darã o seu voto.aorequ eri mento do 
nobre Deputado, p<Jrque 1la approvaçã.o do re· 
querimen to de S.Ex. provirá. a proYa. complet:J. 
dequeS . Ex. não tem razão. (Muito bem . ) 

Posto a. votos. éapprovudo o reque~imento 
do Sr. Luiz Adolpbo . 

E ' annunciada a vot:Lção do pl'oject o 
n . 143A, de 1899,comparecersobre emetlda.s 
offerecidas na. 2• discussão do p1·ojecto o. 143, 
deste anno, que autori:z:a o Poder Executivo 
a abrir ao Mioisterio d a Fazenda o Cl'edito 
de 2. 974:428$ tl2, para p agamento de. credo· 
res por exercícios findos, de accortlo com o 
§ zo do art . 31 da lei n. 498, tle 16 de de-
2embro de 1898 (discussão u'IÍca.) . 

E' approv(l.do o seguinte ar·t. 1•, salvas as 
emendas: 

O Congresso Nacional resol\'e: · 
Art. 1." E' o Poder Executivo autorizado 

a .. abrir ao Minlsterio d3o Fazenda o credito de 
2 .974:428$112, para pagamento de ccedores 

ftnrlos do Min isteJ•io tlo IHterior, o nome do 
cre~to1· Or . Ignacio ~1ont~iro de .\ lmeida Gou
\'êa, Jent·J substituto da Academia de ?-IeJi· 
ci11:1. da Bahi:t, que ahi'fignra como-:\Iartins 
em vez de Monteiro .-1'\'eiv(t. ' 

E' approYado o srgu intc art. 2•: 
Revogam-se a.s di~posições em contra1•io. 
E' o projecto assim emendado a.pprovado 

em 2" discussáo e envw.rl.o à COmmissão de 
Orçamento para redlgil-o para. a 3• dis
cu~são. 

Po,tos a votos, s1ío successivamente appro
vados em 2' discussão os seguintes arts . I• 
e 2' do 

P!lOJECTO 

:>/ . 149-1809 

O congresso Nacional resolve: 
Art. I. • Ao m inisterio comp~tente é o Go

verno a:ttor izado a abrir o credito até 972$, 
para o p:1gamento de. serviço feito no dis
tricto _telegra.p_hico de Goyaz, em 1897, por 
JoaqUJm Ferre1ra COelho, faz~odo para. .isso 
as necessarias operações de cJ•edito. 

Art .. ~.· Revogam-se as disposiç:ões em 
contrat'lO. 

Posto <~. votos, e a.pprondo em 2• discussão 
o artigo unico do 

I'R.<>JECTO 

N . 150-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto· 

rizado a abrir ao Míoisterio da Justiça e Ne· 
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.goelas Interiores o credito de 5:150$, sup-1 reduzindo na Estrada de Ferro Central 50 •;. 
plernent~l' á vet•ba n. o Jo art. 2'' da lei 1lo frete que sobrecarrega essa mercadoria. 
n. fBO, rlCl 3 de dezembro de 1898, fazenno Niío precisa· p~\ra justi:dcat' a medida pro· 
us necessarías operações, c rçvogadus us d1s- posta apresentar em documento qual o estado 
posições em contrario. deste commercio dee.nte dos impostos muni· 

Posto a votos, é approvado em 2' discussão cipaes, ostaduaes e das tarifas elevadas das 
estradas. o seguinte ar~igo unico do 

PROJl!:CTO 

N. 152-1899 

O C< ngresso Nacional r e sol v e: 
Artigo unico.E' o Po'ler Executivo auto· 

riza.do a abrir ao C\Hnisterio dt~, JuRtíca e Ne
gocias Interiores o credito de 100:000$, sup
p!ementar á verba n. 14-Diligencias po· 
liciaes-do art. 2• da lei n. 560, de 31 de 
dezembro de !8!13, ü~zencto es necassa.rias 
operações, e revogadas as disposições em con
traria, 

Postos a votos, são successivamente appro
va<.la:> em 2• discussão uor 63 contra 55 votos 
os seguintes art,;. l"c ~" tlo • 

l'P..OJló:C'!'o 

N. 104-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' concedido ao cidadão Francis~o 

Ca.nella o direito de ~onstruir e explorar 
uma estrada de ferro de bitola de um metro, 
H nau do os portos do Ri() de Janeiro e Santos e 
p;rco!'rendo a região costel.ra. 

§ L • O concessionario goza rà do direito de 
desapropl'inçi'io nos termos do decretou. 816, 
de 10 de julho de 1R55. · 

§ 2.• Os ma.tcrhcs necessv,l·ios á constrnc
ção da linha e de snas dependencias, bem 
como o ma.te<'ial rod<J.n te, são isen ia dos do 
pagamento das taxas aduanE->iras de impor· 
ta cão. 

Art. 2.• São revogadas as disposições em 
contrario. 

O §r. Presiden~e-Estão findas as 
\, votações. 

~ Continúa a 2' di>cu>são <lo projecto n. 110, 
de 1899, orça.rHlo a. :receita gerai tia. Repu-

. bl!ca para o exereicio rle 1900, com. o pare
eer sobre as emendas o1ferecid;~ s em 2~ dis· 
cussão e com a paJa rra. o Sr. Cnperti no de 
Siqueira. 

O Sr. Cupertino de Siqueira 
(r;untinuando) propoz que para a iudustria la· 
nigera. se duplicasse a tariil~ da alra.ndega, 

Combate o parecer da Com missão e diz que 
si esta ind ustria. niio se exerce em condições 
aprecia veis, não e por falta. de tentativas, 
nem dos el~mentos 1odispensaveís e ainda. 
menos de consumidores. 

Essa industria existe e si não apparece nD 
mercado do Rio de .Janeiro é por causa. do 
fisco, é porque el111 não deixa resultado, não 
h~vendo mesmo esperança de que se desen
volva. 

Lê á Cama.ra um& conta corrente, cuja ve· 
riflc:.-se que só ha desvantagem para o com
mercic,, Apresenta uma. lista. dll va.t•íos ar· 
Ligas que servirão de base a industrias im
portantes e que igualmente n5.o podem appa
recer devido as tal"ifas dtt Estrada de Ferro 
Central. 

Cita, por exemplo, os legumes, carne 
fresca, leite, queijos, etc., que a.bsolut~~omente 
não dão lucro, e, ao contrario, deficit. 

Para melhorar este lamentavel estado de 
cousas, pensa que se dove evitar o monopolío, 
ba.ixa.ntlo os impostos, embora em começo 
fossem pequenos os resultados. 

Occupa-se largamente dlts producções que, 
não po lendo ser transportadas em oito ou lO 
dias, receiTem os e~pedidores aos trens ra
pidos, pagando 372.~ por tonel<~.d<l, isto é, tres 
vezes mais do· que pagaria o proprio dono si 
viesse em 2·• classe acompanhando a sua mer
cadoria. 

I-;to que se dá em qualquer estação do 
int!!'rior .com as mercadorias que se destinam 
ao Rio, dt.-se tambem com as que daqui são 
enviadas para o interior, po:r que muitos 
de~ses generos não supportam o preço do 
transporte. 

Depois de outras considerações, o orador 
conclue lembrando á Camara. que não são 
pequenos os sacrificios impostos ao povo, os 
impostos,as suppressõ~s de agencias, de linhas 
tele~:,'l'aphicas, de estradas, de melhoramentos 
de portos, emfim, üe todas as obras publicas, 
que a estes sacriflcios ilão se deve accrescer o 
mais d~sespera.d.or de todos-a Sllppressão do 
mGrcado cODsumídor ao productor laborioso, 
patriot<i. e hon•ésto. (Muito bem ; muito bem.) 

O !§l". 1~1lonso Cost,a- Sr. Pre· 
sidente, agora tambem · ca.be-me a vez· de 
usar da pala. vra., quando se discute o projecto . 
que fixa a receita ger-al da Republica. 
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Depois de tão prolongado deba.te,. quando jà. 
se fizeram ouvir tão aba!isa.dos e illustr•ad~s 
oradores, já defendendo os mteress ·s rio pa.1z 
em geral, já pa.rticularmente pugnando pt>l?s 
interesses de seus Estados, que todos consti
tuem a. pa.tria., nesse intuito nobre e lou
va. vel de desenvolver a. industria. nascente de 
cada um d&lles, occorre-me ta.mbem o dever 
de fs.:zer algumas considerações a. respeito, 
uma vez que V. Ex. tão bondOliamente me 
deu a pa.la.vra. 

:;'{ã.o, Sr. P residente; eu vou entrar em 
outra. ordem de observações ; tomei por base 
outros du.dos que o orçamento consigna. . 

A's minhas vistas, Sr .Presirlente, aos meus 
olbos, como aos. olhos de todo mundo, o orça
mento da rece1ta., o or~a.mento que fixa o 
quanto va.mos exigir ao povo, de impostos, 
assume proporções maiores do que a.quelles 
outros que passam coostantemeote wp as 
nossas vistas e cabem sob as nossas maos. 

E' que em geral. Sr. Presidente, o povo 
não sabe~ quanto nós ga.sta:r.os com a. nosSll. 
ma.rinha, o quanto nós rlespe1\damo~ com o 
nosso oxcrcito. o quanto rlesnend1 o pa1z. para 
manter no exterior as legações diplom'!-~lr.as.:e 
no interior, outros serviço~ que a. civ1hsaçal> 
exige e requer. 

Mas o povo com certeza. sabe, o vovo 
com certet3. lê e tem conhecimento dn quota 
que se lhe exige e do qua.nto se lhe re11uer 
de contribuição e de impostos pnra as des· 
pezas publicas. 

E' por isso que en disse que o orçame~to 
que fixa a receita. do paiz a!\sume proporç11es 
maiores do que todo3 aq~telles outros que an· 
nua.lmente votamos a.qm. 

A esta. hora adeantada., Sr. Presidente, 
quando a sala está vasia. e a.~ Cal!) arar ~fl: tigada 
por uma. discussão que de tao longe Ja. vem, 
nã.o pretendo fazer um discurso. c~mo o a~
sump~o reque:-, nem mesmo se1 s1 '[l<lderHI. 
fa.zel-o. · 

Desenvolverei desprewnciosameote consi· 
derações que si, por ventura, poderem me
recer o nome de discurso, constituirão um 
discurso de pa.letot ~co e chapéo baixo e 
digo assim porque não quero ns.a.r da ex
pressão de Tobias Barreto - um d1~eurso em 
mangas de ca.mi~a. - nã~ só para n.ao ser ta
xado 'de pla.giario de 1dea.s alheJaS, con:o 
ta,mbem para que não se veJa na expressao 
uma irreverencia á. ca.ma.ra. dos Srs. Depu
tados, que tanto acato, como representaote 
que é da soberania popular . 

Senhores , s\ o Estado ga~ta toilas as suas 
rendas na manutenção de servic;os publlcos, 
si a Nação despemte rios de dinheiro para 
sustentar o exercito que garante a paz, a. 
magistratura. que garante os direitos indi
viduaee, a. policia que mautem a ordem e sem 
a qual não podem· existir as sociedades c1vi
lisadas ; é justo, é na.tul'al, que todo o ci
dadão contribua com a sua quota para a ma
nutenção desses serviços, que todos paguem 
o imposto equitativo (l bem lançado. 

Nem o imposto rr.pugna, nem o imposto 
levanta prot~~to>, uma vez que não aosume 
proporcões de uma extorsão. 

Dir,·;e em geral o diz-re algure..:;, e princi
palmente ou VNe i:sto de demagogos ex:al~ 
lados ou de canrlidatos em vespera.de eleição, 
qun o p<I\'O paga muito imposto.que a Nação 
e~tá eJ.bausta., que mais contribuições nã.o 
porlem ser exigidas, porque o p:l.iz ba.te ás · 
portas do abysmo e da miseria.. 

Mas, Sr. Prel'i,lentc, nós brazileirosquando 
estudamos sé ri~ mente est:ts questões e com· 
pat•amos o quanto o no>so povo paga de im
po:;tos com o que se paga na. Europi'l , somos 
levados fatalmente o. esta consequencia, que 
apezar de torlos os nossos males, o povo bra
zileiro vive ainda desaft'rontado e fol~ada
ment.e, quanto aOli impostos que o palz lhe 
exige para as despezas nacionaes. 

Com erreito, si nós sornmarmos o quanto 
de impostos, é exigido do povo pela. Fede
ração, pelos Estados e pelos Municipios, 
teremos, por um calculo approxima.do 
que fiz , a. somma tle tlOO mil conto;; : dando.se 
::>50 mil contos á União, 200 mil aos Estados 
e 150 mil contos aos mil e tantos Municípios 
da Republica. · 

Si dividirmos ~s 600.000:000$ pelos i B mi
lbões de babit:~ntes que se acham espalhados 
pelo nosso territorio, segundo o. ult imo recen• 
seamento que se fez no pa.iz, nós veremos que 
càbera a cada. habitante uma quota. qu~ não 
é e:x:aggcrada em relação il. que paga o pova 
europeo. 

Não pretendo di:;corror sobre a que>otão .~
nanceira questão que tão debatida. tem stuo 
nesta. ca.$3. nem é meu intento entrar em 
consideraÇões a respeito do melbor systema. 
tributario nem está. nos meus calculas ana
lysar :si a discriminação de rendas. quJ est<~:
beleceu á Constituição é boa, ou SI na.o seria. 
poS!Iivel fazel-a melhor. 

Assim é que na França, segundo a. estatís
tica. que compulsei, cabe a c1da. habitante por 
impostos directos e io.directos, 64 francos; em 
Portugal, 42; na Inglaterra, '46; na Hol.landa. 
47; na Ita.lia,, 35; .• a Noruega, e ahi d<!S'!& a 
escala, cabe a Cllú.a um habi tante 20 f!"<lncqs, 
o mesmo dá~ se na. Suecia,Hungria, etc.; como; 
tudo ist.o se vé no quadro que se lê na. obra 
de Mauricio Block, -publicada em l8S2, L'E,tl
rope politique et sociale. 

O quadro é o seguinte : 
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ESTADOS 

Pra.nca. .... . i 
Ing:1at~rm .• J 

Pl'USSla. •• • • 
Ba - I nera .. .. 

1 
·wurtem-

berg ..... 
Be1gica - ..• 

1

' 
Pa.izes Bai-

xos ...... , 
Dion mar~. 
Noruega . . . 

· Suecia .•... 
Russia e PO· i 

lonia .... · 
Austria •..• 
HUJJgria .. . 
Suíssa ... .. 
I tal ia. •••. •• 
Hespanha •• 
Portugal. .• 

QUOTA. DE IMPOSTO 
POR 

li<I.JHTA.NT!il 

Directos I Indirectos 

Frs. Fr;;. 

13-G3 50- 47 
10-75 I :35-11 
10- 11 I 20-1 1 
6- 25 35-41 

7-90 32--H3 
8- 31 I!J- 60 

13- 15 i 34-15 
5- S.') 22-1'·5 
fi- !! 21-~8 

20- 60 IG-94 

S- 46 14-26 
8- 81) 16- 81 

10- 15 17-72 
13- 41 24- 14 
14-15 20-92 
17-74 17-55 
8-43 

J 
35-53 

ANNAE.'I DA CAMARA 

I 
momento íi.Ctunl. ir a.o povo pedir· lhe mais 
lJ?poRtos para fazer o equilíbrio orÇllmenta· 
no; a ['rmlcar·.lbe maiorcontribuiçãopa.r<~. pn.
gar o.s divi•las Interna e externa. Nao! 

TOTAL Assim, ao emvez de augment1tr essas 
contr!bnições,õe pedirmais impostos aos coo · 
tr1bu mte.-,, eu . uma. voz que as con•lições do 
p:liZ o permittissem, p ediria a Camara dimi· 
nuição de a l)!umas taxas que ft.~utam na lei 

Frs. 

64- 10 

I 
46-75 
~0-11 
41-li6 

! 40-7:1 l 
27-9! 

47- 30 
28- 50 
21- ~<8 
19-54 

2Z..,..72 
2:1- ôl 
27- 87 
37- 55 
:3:)-JJ 
35-00 
42-96 

da meeita. R(;firo· me, priocipalmuu te aos 
Correios e Tetegrapho.;. ' 

São excessivas ss b:xas do porte das car
tas pelo; Correios e tamhem cat·i>s\míl a trans· 
~niss~'" ?o telcgrnmn1aS; um sello por 200 réis 
e carJSS!lllO e a palavra. por telegramma,não é 
menos cara. 

Não pi'n[JtlZ, Sr. P residente, a redncção 
des;;n~ tax:•s porque a situa\âo do pai;, não 
peJ·ffiJtte que 11ós nos aventuremos a es>a.~ 
e!llpre7.as, mos mo po:·q11e ~i t 'ntassemosl<lvar 
a ell'eito a re.luc~iio do ~elJo da carta, õe 200 
reis para O ]> r~Çil primitiVO riH 100 l'éil', fit· 
talnt<•nte o nu.111ero de car·tas st•ria maior o 
movimento ji(\Stal cr·escPria 1oas a r~nrla p1:o. 
vemeot<l de,sa foute dccrescel'ia tam11em. 

'Kão l;ÜO pa.lnvra~ vãs o que ;n•,mço. Na 
França em 1Si8,os par·lamentares cl:Lm>tva m 
contr" o _exces.•ivo _preço d<1. t:orre~p,,ndencia 
postal, Vlllga!ld<} a I.lé<t d., que as t•espectivas 
taxas devia li\ ser diminuída;;. Diminuira.m-;;e, 
e o resultado uão se fez e.; pera r : uma gran· 
rle baixa na re!lda. notou-~e kgo. 

Em 18.,9. a lnglaterJ•n, cedendo á campa
nh>l de Rowland Hill, r eduziu a taxa postal 

Ora, quando se com para quanto o povo e as mesll!as conse'luencias se notaram. 
!rancez png"t\ d~ impostos com o que pa.,oa 0 Em 1839, aotns díl r eforma, fol'a.m trans· 
JIOVO brazi1eiro, quando eonsiderarno~. quere- mitti~os pelo Correio d<t Inut:1 terrn, 76 mi
unidos todos os impostos federaes, municipaes lllões de cartas, isso sem íÍ:.lla.r em outros 
e estndoaes, etles formam um tow I n ppt•oxi- objectos de correspondencii1. ; no anno so
mado de 600.000:000$ quantia que divld:àa guinte diminuiu-se o preço do sello e o nu
pelo total da popuhtçilo b ras i !eira. daria., pa.ra. mero na cartas subiu a. . )69 milhões mas <~ 
cada. ba1>ita11te, uma quot.a y-ela.1iva tnente renrla, que no a.nno anterior foi de dous 
baixa, é justo dizer quo o povo hi'DZi - milhões de l ibra.<; sterlinas, de~ceu a. um 
Jeiro estú. assoberbado de impostos, qu<:l milhii.o detls~ moed(t, 
essas contribuições são pesao.l i;;simas e o Bem S•l vê, p!>is, que, tendo rleante dos 
paiz está á.s portas !l<t rniseria. 1 Dizendo oibos hcs exemplos, eu nã.<> me atreveria. a. 
assim nli.o quero dizer que temos mnrl.\'ell1 propur dimin•lição tio s:Jllo postal nem das 
para ~.ugmenta.r as existentes contribui- taxas telegrapbie<\:! . 
Ç(!es e que devemos ir ao po~·o e dizer- lhe: Os orç~tmentos da Republica haurem suas 
nós p recisamos de novos impostos, nós quo· fontes de rendo. nos impostos intiirectos .Pt'in
remos rnaiot• contrlbuiç.ão. . ci_palmente, e s! bem que tenhamos Impostos 

O SR. TJ~IOTHEO DA CosTA-Para i~so •eria d Jrectos, predc,mma.m aquelles; e , com cer
teza, esse é o melhor caminho . 

preciso inventar um povo rico. Com effeito, Ségundo a opir:ião de todos 
O Sn.. AFFoNso Costa- V. Ex. não me ou- aquelles que se oc·cupam da gra1•e questão de 

-viu, de cer!o, e yor isto dá-me este aparte. Jmpostos,a contribui.;~ direct..1. provoca pro
O SR. T IMOTHEO DA CosT.A..- Ouvi a sua af- testes, ar> passo que o l_mposto indirecto, os 

1irmacã.o, que combato ~m iod;~ linha . impostos de consumo, sao mais consentaneos 
com a natu reza humana. 

O SR. AYPoNW CoSTA- Estou, St·. P!'esi- O contribuinte paga de boa vontade o im-
dente; de pleno accort1o com o uobre Depu- posto indirecto que se lhe exige por meio ela 
lado que me aparteia nó~ não podemos oo mercadoria que ellecompra; elle paga, porém 
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de má. vontade e procura ~ompre evit~r, im
postos directos. 

Si fosse possivel na a.ctual or :em de. cvusas, 
estt>belecer o que tantas veze.> eom oü tms. 
patzes, tem sido tentado, o írnpo<to d3.renol:~: 
si na pratica o im oost<J un i co snbre o cn rl'tal 
nã.o aprescnta~e os inconveniP.n tes que todos 
nós recooh·1cernos, cu não vacl llaria em dizer 
que o legis!arfor brazilciro pot.lh\ mudar de 
rumo em ma teria. de kibutaçã.o,de modo que 
em vez de "{lrocurar na. seri11 infinita. de con· 
tribuições imllrectas os recursos ol'ça.men· 
ta.rios, Ozesse predominar nos nossos orça
mentos o i.m posto sobre a. renda ou o imposto 
unico sobre o ca.pital. . 

Mas, camo estabelecer o imposto de renda. 
quando tantas diffleuldades se nos a.utolba.m, 
quando sua pratica é cheia. da itnpeeilios? 

Si a. nossa a.rrec~dação já é tão diflicil, o 
que se daria si mudassemos de systhema, 
nesta quadra em que não podemos tentar 
experieneiasf • 

Foi por i~so que na. · l<'rauç:~, quando se 
tratou do impo~to unlco sobre o capital, de 
que era a.dvoga.do e:r.tromado o íllustra<:!o ca
pitalista e industrial Menier, o projecto re
spectivo apenas conquistou uma dezena de 
opiniõllS e not!l.veis escriptoreB fra.ncezes 
combateratn-no, prevendo os grandes pre
juízos que a sua a.dopcão t raria. ás finanças 
:CL"a.uce~as. 

Por isso. sem pretender entrar em uma ana· 
lyse profunda da escolha. que se pÓile fazer 
entre uns e 01\tros impostos, a.penaseotudando 
per sum11-.a caput este assumpto, passo a outra. 
ordem de considerações. 

Bem ou mal, Sr. Presidente, nosso systema 
tributaria Y,l i da nno para ·as 110S33S despezas 
e si o paiz não atravessa uma quadra de feli· 
cidades, é que el!evemdessa noute te;:ebrosa 
dos emprestimos e só agora. comeca· a descor
tinar-se para oós a aurora da regeneração 
fina.nceira. de que nos ral!ou bontem o relator 
da. receita: é qae devemos procurar & causa. 
das nossas d!fflculdades em passado não muito 
remoto, cuja lembrança nioda se não a.pa.-. 
gou. 

Quando o anoo prts~ado, discuti o orçamento 
da fazenda., au attribui, em grande parte, a 
baixa. do cambio ãs grandes emissões de pa.pel
inoedn, ou melhor, ã. supera.buudancia do 
meio circulante. 

Este anno, pretendo, quando se discutir esse 
orçamento, re.bater desta tribuna. argumen
tos que em contrario foram levantados e que 
se resumem uo seguinte, que á proporção q ne 
se faziam no passado essas eJniseões, o cambio 
subia.. 

C.1.marn. v. V 

Etl preten·l", p:>rém, rett~rquir :\OS quo de· 
rendem esse. rloutrion, que não se lembram de 
que ao melSlUI) t~mpo que se desprezavam as 
emis:ões, s~ !n~ium D'' Europa empreetimos 
correspou•lentes. subindo por esta ra.zão oea.m· 
bio; por tsso que pelos em presUmo~. o Go~ 
verno tinha, na Europa o ouro de que carecia. 
e não fazia concurl'encí [l. ao merc:v.lo. ao 
mesm? tempo q~1e most::~.va·se em todo o 
seu VIgor o cred1to do p!l.l:G. . 

Ma:s, Sr. Presidente, ha. um mal de ordem 
principal, par<\ o qual po.:ca.s v(stti.s se teem 
voltado quando se estu·la a p9breza. da. nossa 
hl.vour.~. e o enrra.que~;imento de nossas in· 
dustt'ias . 

o nosso paiz fatalmente se divide em du;,.s 
zona.s: a. do Norte e a do Sul. 

Os habitantes do Norte, desde tempos remo· 
tos, deram·se quasi que exclusivamente á, cul
tura da canoa., e a.o fabrico do assuca.r. 

0 SR. TulOT!lOO DA C<JSl'A-Uaica, não; do 
algodão tambem . 

0 SR. ALFREDO CoSTA-F&llo em geral, dtl 
cultura. que mais avultava. 

No Norte predomínava. a cultura da c.-.una. 
do assucar, que 11.queHas terrM produzem 
com um vigor extraordina.rio ; no Sul, qua.si 
que exclusivamente a. cultura do caté ; o no-
bre Deput:tdo !nlla.-me do algodão e eu . posso. 
garant,ir-lhe que a. pt'eciosa mnlva.cea muito 
110Uco su plantava em tempos longínquos, no 
Norte; posso dizer, mesmo, que a. sua. cultur~~o 
só nos ultirnos tempos tem tomado grande 
desen vol vitnento. · 

0 ia. 'fl.MOTHEO DA CoSTA-AO eoni!.'a.I'iO. · 
0 Sa. AFFONSO CoSTA-E quando 08 lavra•. · 

dores do Norte se convenceram de que nã.o 
erllexclusivamente na ca.nna.que deviam pro· 
curar elementos da riqueza que desejJ.va.m .•. 

O Sa. TIMOT!l:&O DA. CosTA.-0 Rio Grande 
e Parabyba plantavam algodão. 

0 SR. APFONS? COSl'A-0 Norte não com· 
prehende sómente o Rio Grande e Pernam·· 
buco ; ba. o Pará, o Amazonas e o Ceará. · 

Mas, Sr. · Presidente, ao mesmo tempo . 
que no Norte só se planta.va a canna e 
só se tr,, tava. do MSuca.r, no Sul, quii.Si 
que . exclusivamente só se t!"a.tava do café, 
sendo que estes dous genero5 de ·pro..:
ducção constituíam as duas unicas e 
funda.mentaes fontes de riqueza.; tl\rde, muito 
tar1le se convenceram os lavradores brazíl&í
ros de que nessa singular cultura não estava 
o que elles almejavam para si e para o pa.iz , 
mas que na. po!.ycultura. e qne à.evia.m pro
cura.r elementos de rique:oa, para ~i e pa.r:J.a 
Nação . . 

31 
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Não S?. cuit.lava :~bsolutamente de indus
trias fabt•is, nem da outros maios de conse· 
cução elas riquezas; as artes, tudo e•·a l<ban
donado. 

Nas provincias,os homens abonados e rlcos' 
aquelles que dispunham da ca.pítaes, ao em
vez de foment<uem no paiz uma outra in· 
uustria pl.'oductora, mantinham os velhos 
moldes, o quanto ao futuro da família, apenas 
procuravam maudn.r os filhos ás faculdadess 
de direito ou de m~ licína, quando não os de
tinavaxn á. vida t•cligiosa-a se~ padre. 

De ntodo que , Sr. Presidente, aquelle que 
não seguh a tradicçá0 ua família, no plantio 
da canm, oo Norte, ou no Jllantio do café, no 
Sul, et·a. mandado pelos paes â.s academias 
para tirar a carta. d·~ bacharel, medico ou 
engenheiro. 

As industrias e o.> outros ramos de nativi
dade e de trabalho eram como que considera
dos ignubeis pelos nos;os antepa~sados, sem ~e 
lembrarem de que muito perto vinha o dia 
em que as con,;eqmmcias de sêmelha.nte erro 
se fariam sentir. 

O deslso dos no,sos la v r adores foi tal, o 
habito de :plantar C:l.ona. no Norta e caf<l no 
Sul, foi tamanho que a cultur;t menor, a cul
tUI'a de cereaes, quú as nossas terras podiam 
produzir não só par:J. a export Lção como 
1Jara o consumo rlo paiz,foi qna.si qne a bando· 
ns.da., e caus•t tristeza, se)lhores, ler a somma. 
das importações de generos ue primeira ne
ce;sidar.le, generos qus o pai~ produz e que 
importamos do estra.ngeil.'o. 

0 S:a. RANGEL PESTA!\'A-:-Veiu da desorga-
nização dos serviços. ' 

O Sa. Ano::-;so Cosu-~,i.o indago desta 
causa. 

O Sa. RANGEL PESl'At>A-0 lavrador t inha 
a necessidade de concentrar o instrumento de 
trabalho para uma lu. vour'a. só. 

. O Sa. Al'F0:'\90 CasT.-~-0 argumento de 
V. Ex. vem dar m:tis força ao que tenho dito; 
predominava uma cultura só: no Sul, o caftl, 
e no Norte, o assucar; as outras co usas são se
cundarias e não affectam a questão. 

0 SR. RANGEL PESTANA.-Mas que deter
minaram esta ~ituação. 

0 SR. AFFONSO CoSTA-QUando se Jê a eS· 
tatistíca dos generos que importá.mo~. o anno 
:yassado, da Europa, vernos avultando em 
grr.nde escala ent1c outras cous:ts que no; 
espanta:n, o assucar ! o fdjão, as b,ttat,;s, o 
arro~. o mibo, etc. ! 

As fl".lctas, q ne t 1 ntas e tão boas nó3 temos 
em nos;os campos, o ~acúo,. que nooso paiz 
IJroduz aom tanta proclig~üidad~ ! 

Mappa dos generos exportados do pot'to elo 
Havre para o Brazil, em 1897 

GlllNEJl.OS 

Algodão ......••....• 
As>ncar ••.•......... 
Batatas ........... .. 
Frnctas ............ . 
Manteiga e queijo •.•• 

K!LOS 
VAL01t E~t 

FRA~COS 

804.014! 
20.887 

().9&1.336 
519.540 

3.321.183 

3.835.608 
40.677 

ô58. J48 
3i2.807 

6.509.058 

----------·------·~~--

Feitas, Sr. Presidente, est~s considerações 
a respeito das ca.us;~s gm•nes a. que attribuo 
a deficiencia de nossas !'LJntes de producoão e 
as ditfi<mldades que nos assoberbu.m, entro 
na analysc dos pontos principaes. que mo 
trazem a. trib•lna.. 

R~fii'O·me, Sr. lJrl\sidente, a uma e1nenda 
que a Commissão de Orçamento accaitou, 
emenda que teve origem em outra Com missão, 
a de Taríf<t:s, e que 1liZ respeito a uma in
dustria que no nosso pa.iz vae se desenvol· 
Yendo com vantagem - a industria. dos phos· 
plloros. 

Ha uous an.tos, nesta. Casa, Sr. Presidente, 
nós, Deputados por Pernambuco, no ponto 
que chz re~peito á importu;ão dos pho;phoros, 
temo·nos b«tido pela. modificação da tarifa. 

Apezar dos nossos protestos, apeza.r !la do· 
cumentaçã.o de factos que fizemos varms ve7;es 
a este respeito, nada serviu para proteger-nos 
e as modificações não se fizeram, modificações 
que eram reclamadas pelos proprios inte· 
t·esses do fisco, c isto porque as Commissões 
de Orçamento daCamara não o quizeram, nem 
ptermittiram. 

E vem a proposito citar um facto: é que 
ba. dous annos, essas Commbsões. na Camara. 
teem exercido verdadeiras dicta•luras, por isso 
quu, si um Deputado apresenta alguma 
emenda e esta vae á Commissã.o, si tem 
parecer ta v ora vel, é approvada; si não o tem, 
é fatalmente rejeitada. 

0 Sa. T!MOT!IEO DACO.I!T.A.-A díctadurt1 alli, 
é da propria Camara, 

0 SR. AFFONSO COSTA. - E até m~is, sem 
offensa a V. Ex. (dirigin do-se aJ 8 1·. Se'l'::e
rleUo Can·êa) não se procura saber qua~s as 
c~t.usa~ que milita-m a favor da medida pro
posta, nem as razões de sua conveniencia. : 
indaga-~e apeuas a conclmão dos respectivos 
parecereB. 

Assim, St•. P1•esi•lente, por este pl!'ocedi
msnto das Cornmissões de Orçamento, nada 
p11demos conseguir para as fabricas de vhos
phoros e p1•incipalmente para a fabrica do" 
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Recife, da. qual somos advogados, advogados 
dos interesses da industria •.• 

bidn ou difficultada a. sua entrada. pelo pro
teccionismo da tarifa. 

O SR. Tn.t:oTnEo DA. Cosn-No bom sentido 
da palavra. 

0 SR. AFFON"EO CoSTA-Ma.s, Sr. I're5i
dente, essas providencias virão, de certo, 
agora, desde que o Sr. Dr. Campos S;11les. 
(]Ue em tão boa hora. preside os destinos 
dl:!te grande paiz, lembrou em sua luminosa 
menss.gem a. convenioncb de ser modificmda 
a. tarif~. 

Essa lembrança. bastou para. que a Camara 
elegesse uma. Commíssã.o de Tarifas e esta se 
deu pressa. em concluir um trabalho que em 
breve serà a-presentado á Camara. e subn.et.· 
tido a nosso juizo ; foi por ie~o. attendendo 
ao facto de jil ter sülo elo; ta uma. Commissão 
com o tlm de modificar as tarifas, que ea não 
renovei as emendas IJUe tenho apreaentado 
sempre, am annos antet·lores, a. este orç.~
mento. 

Diz m11-is e.inda. Levosseur! outro factopelo 
qual a. protecção é prejudicial é o seguin~e : 
é que os donos das fabrica.s, assim proteg1dos 
pela tarifa, contando com essa mesma. pro
tecção e seguro~ de que o preço de seus P,rO• 
duetos não poderá ba.ixa.r , porque só elles 
te ~m o gencro quP vendem, não se preoe
cupam em dar maior desenvolvimento á. in · 
dustt•ia., nem em melhorar o genero, porque 
o povo fatalmente ha de compral-o pelo preço 
estabelecido, · 

E' aqui occasião de render '' gra.decimentos 
ao nobre D.,putado, relator da. Commissão, 
que, procurnndo ir em apoio da. mesma pre· 
tençi1o justíssima. e da noss:t idén, salvou do 
orçamento da r•~eeitiL a. díspo~içit:o pela qual 
a. futura. aueca.dacão serú. fdta, de accordo 
c;:,m a tarifA, modificada. nas partes em que a 
Camara entender. 

Sr. Presidente, a industria dos phosphoros 
no pe.iz é promettedora,mas carece, com tudo, 
desse prote~cionlsmo para. poder mnnter-M e 
fortalecer-se na. crise que atraves;amos. De
mais, si em these, os escriptores de econom ia 
polltica. são qua i accordes em afilrma.r que 
em mataria de commercio o livre cambio 
deve predominar, si é verdade isto, não é 
menos verdade, porém, que os paizes novos 
precisam usal' do prot;)cciouismo á.sindustrias 
nascentes, a pr-incipio, para. o seu desenvolvi· 
mento edepcis para ·a. manutenção dellas, de 
modo que não se percam esforços empre-
gados. .· · 

O criterio com que é empregado esse pro
teccionismo, é -que garante os bons ou máos 
resultados que n medida. póde produzir, 

Leva.sseur, um dos maiores inimigos do 
protecclonismo, escriptor moderno de eco
nomia. politica, tendo até compendies a.do
ptado~ em varios estabelecimentos de ensino 
da Fr;~nça, argumenta. assim : o proteccio
nismo começa razendo ac1rretar ao povo 
gr~ndes prejuizos, porque. si em um paiz se 
fabrica. um genero c_l,e qualquer necessidade, 
e os fabricantes nacion::~.es só podem manter
se e vitando a concurrencia estrangeira, para 
isto é necessario que a. tarifa releve o im· 
post? sobre a importação ; segue se que o 
:pov-o vae comprar esse genero, que podia. 
adquirir barato, si fosse importado do es· 
traugeiro, muito mais caro, porque é prohi-

Mas ioto, Sr. Presidente, nã.o aeonteca em 
relação á iudustr ia do phosphoro no Bra?.il, 
nem es>e iocon venie11te se nota. :~ respeito 
dc;;ses fabricantes. 

0 Sn. T IMOTIIEO DA COSTA dá um aparte, 

o Sn. AFF ;Nso CosTA - A tarira para. os 
pl1osphoros não é proteecioni::ta, e, apezar 
dhto, nós compramos o p hosphoro multo 
caro. 

A tnritll. neste ponto contém verdadeira:~ 
anomo lias. A Camnra. quer ver 1 

Vou pruva.r a.o nobre Deputado que a ta
rifa nctua l não é proteccionitta em relação 
á. verdadeira iudustria. do phosplloro no 
llll.ÍZ . 

A.o ·• a~so que as caixas de p iuho ou de qual· 
quer t>utra rua,leira, destina1a.s exclusiva
mente para pltosphoro$, completas ou por 
acabat·, pagam sómecte 320 réis por kilo, 
alO bocetas de pinho ou faia. , destinadas a pre
parados medioina.es, pagam ~por kilo 1 ! t 

Ainda. mais . Os palitos, sem massa ~orém 
destinados a phosphoros, pagam 80 ré1s por 
kilo, ao pas~ que os palitos para dentes 
pagam 1$ por kilo t 

Ora, Sr. Presidente, ha fabricas no Bra.zil 
que se di?.em fabricas de phf•Spboros, mas 
que importam a preço barato, sob a prote
cção da tarifa, tudo do estra.ogeiro, recebem 
as caixinhas, ns palitos, os rotulas, a massa e 
aqui só teem o trabalho de collocar a massa. 
pllosphorica e encher as caixas_ 

Ora, pergunto, n ão e~ta assim sendo ludi
bria.do o pensamento do legisl.ador, conti• 
nuando, como continúa, a ser feita a impor
tação dos phosphoros muito commodamente 
com grande prejuízo para o Thesouro e maior 
ainda. para. a verdadeiro. industria.? 

0 SR . TIMOTH&O DA COSTA - QUem está. 
semlo luLlibriado e o Thesouro, duas vezes. 

0 SR. AFFONSO· COSTA - Ha. fabricas no 
Brazil, Sr- Presidente, que gozam desses fa
vores da tarifa . e são por e lla protegidas, 
importando tudo do estrangeiro ; ha outras 
que pretendem àproveita.r a materia. prima 
brazileira, e luctam contra as tarifas. 
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O SR. TIMOT!lEO DA. CosTA - E qual é a. f>\· 
brlca no Brazil qu'l ra.brtca. mas~a para pho3-
phoros 1 Qual a ma•leir:< de que dispõem essns 
fabricas, para os palitos 1 

0 SR. A:VFONSO COSTA - Em Pcl'natnbuco, 
no Parauó.,em SantaCatlla.rino.,poEso afirmar 
u. v. Ex., a r11adeir•1 empreg:\.lln. é bt•a?.ileir•~. 
tttdo so munípuh\ n~s proprias fab!'icas, e 
tazem·se os palitos e fal.em·su as caiJ.:inha.s. 

Sr. Preshlente, é a es;as f;~bricaa que se 
deve llispensa.r toda protcc•.'ão, porq uo nuo só 
aproveitam as madeiras l.J t·o.ziieiras, como o 
trabalho dos brazileiros. 

E' preciso que se taça. uma diotin~çito catre 
essas fabricas e a.quella~ que ílludem o The
souro. 

O SR. ·THIMOTI!EO DA CosTA dã. um aparte. 
0 Sn. AFFONSO CoST.-1.-Sim, Sr. P!'esidertte, 

é necessario fazer uma. dístincção entre as 
verdadeiras fabricas& aquellas que import-am 
do estrang.-íro os p;•l:tos, as c.\ixinhas, a 
massa, os rotulas, e turlo, e aqui não t%m 
outro tra.balb.o 8inão acondicionar t udo isto o 
ex pôr á venda.. 

E como V. Ex. vem dizer-nos que não ha 
· no pa.iz actua.lment'l importação 1\e I•hospho-

ros V · 
Si não houvesse essa impot·taçã.o, a iudus

tria. nacional, cujos interesses neste momento 
detendo, fracamente embora, si essa indus
tria. não sentisse os el!e!tos desS<\ concurren · 
ciil. estran~;·eira., ella. viria. pedir, implorar a 
nossa protecçã.o 1 

Não, St·. Presid~nte, porque os industriae,; 
nacionaes uã.o são tão gauanciosos coa;o 
muita gente pensa. 

Ha. dous a.nnos, di~se tlm Ministro dt\ Fa
zenda, a. re~peito da. tarifa : 

« Para. outras mercadorias que pela tarifa 
de 1897 pagavam a.d-valo1·em,a tarifa de 1898 
estabeleceü taxas determina.das, com grande 
abat imento,que attinge a eo .,,,em relação as 
ca.i:xinhas e palitos pu.ra. J>hospboros. Prfci
sa.roeote com relação a estas duas mercado
r ias, fôra. para desejar. não se l'eduzissem, 
mas _que se ma.ntiv6ssem os autel"iores diJ•ei
tos aduaneiro3 . De facto, tendo o Congre;so 
estabelecido importànte Imposto de consumo 
sobre pbosphoros, (1. importação <le palito;; e 
caixinhas vazias obriga o pessoal das Alfan
degas a exames demo\'a.dos e minuciosos des
tas mercadorias, para evitar que em Jogar 
de! las sejam importados illega i e occultamen te 
pbosphoros a<:aba'.los ou caixinhas cheias 
.de .phosphoros. Accre~ce que n. industria 
da fabricação de pho.sphoros ja esta bastante 
adeantada uo paiz, para.!>'Jdet· prescindir da

. quella.impot·taçi\o e a.proveiLal' p;~.n o mes-
mo ·tlm,as excellentes ma.duirns l:irazi!eiras. » 

1\gra.~ecendo, pois, ao honrado relator d t\ 
Commis~ão que, ne~to assumpto, deu ouvidos 
aos nossos ·I'Og-os, concorrendo com o seu 
ap~io pflm a adopção da medida qne pedimos 
e (.\l':t tlio n eaess•tria. passo a outros p1>ntos do 
Orçamento da Receita . 

0 bit. FRANCISCO Tur.ENT!NO-Então a Col]l
llliSBiio niio é t.ío :nã., como V. Ex . disse. 

O Sn.. 1\n'oNso CosTA-Eu~ Pelo contr ario, 
<lcabo à e teter um elogio merecido ao hon· 
rarlo relator de. Comrnissiic, 

(,JUG.UÚO uisse, Sr. Pre~idente, que a~ Com· 
missões de Orçamento exerciam clictadura, 
não quiz nesta minha phr<tse envolver u ma 
censura ao honrado relator. 

O que eu dis>e era e é verdade:aCa.mara só 
approva em geral, as emendas, só as rejeita, 
de accordo com os :pareceres da Commissão. 

o Sa. Tx:uoTSEo DA. CosT.'\.-Enlã.o a tyra.unia 
é dn Camara e não da Çommissão. 

O SR. A1l'o:-;so COSTA.:...Nesle ponto a Com• 
missão da Orçamento supcl",t a. t,•de.s as ou
tr;~s, · é a mais tyranna de todas. 

0 Sa. SEIUEDELLO CoRRÊA.- E' signal rle 
que e;sa Commissiio estuda muito os ;\SSum• 
ptos que lh~ são comtnettic\os, e dà parece
res que convencem a. Camara. 

O Sa. PAULA R.A.MOS dá um aparte. 
O Sa. AFFoNso CosTA.-Isto porque o Presi

dente do. Republica lembroú. 
O Sa. S:&nzEo~LLO ComtÊA.- V. EJ:, neste 

ponto é iotiet. 
O Sa. Al:'l·'ONSO CosTA- Em o o.nno passado, 

tentou-se a creação de uma Comrníssão d.e Ta
rJI'<tS, mas esse pensamento, esse desejo, não 
foi realizado; este a.nno ,porêma Camara, por· 
que a idéa veiu na. mensagem presidencial, 
deu-se pressa em eleger essa Com missão, que 
felizmente jà traba.lha.. 

E~ta. é que é a Yerdade. 
O SR. SER.ZED~Lto ConREA - Mil$ onde 

V. Ex. encontrOlt esse pedido, na mensagem 
presidencial ~ . 

O SR • .An>ON•O CosT.\-Ahi vem a idéa de 
que a tarlfa, em varies pontos. carecia ser 
modificada. 

O nobre Deputado por Santa. Catharina 
afiirmou quo o Sr. Elias Fausto tinha proposto 
·a crea.ção da Commissão e5te a.nno; pois bem 
a. proposta coincidiu aom a vontade reve
lada na mensagem presidencial. 

E como a minha afiirmacão é contestada, 
n<~ primeir:t occasião em que tivet' de fallar à 
camara., tra.re\ a mensagem, pa.ra. ver si estou 
ou não laborando em engano. 

Mn.s, isto não vem ao ca.so, nem prcwno.l() 
dia.lo;;ar com V. Ex. a respeito de uma ques-
tiuncula. · : 
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A proposito da. industria. de ·phosphoros, 
o.ind:\ ho. um ponto om qua c:trcço tocar. 

Quero referir-me á injustiça com que a 
Cornmi~são nspecial do im]Íosto do cousnmo 
procedeu, em relação á industria do phos
pboro. 

Não se comprebende que, eshndo o pl!os
phoro sujeito no sello e tendo feito a Ca.mara 
um favor o. todos os oegoci;ontes, lh.vor qne 
consistia no acleantomento de 5ellos, uma. 
verdadeira venda a pra'll·l, esse f d\'Or não se 
esteode~se á. industria. !lo pbosphoro 1 

0 SR. SERZEDELLO CoRR~:A da um ap!U'te. 
O S:a. AFNNSO Cosn-Quando se discutiu 

a lei , um il lust rado collega, Deputado por 
Pernambuco-, interpellou ao J'elator da .Com
missão a respeito de saber si as fabricas 
depbospboros gosariamdesse fa.vor,e o nobre 
r ela.tor,o Sr. Alcindo Guano.bara,declarou-lhe 
peremptoriamente que não, pois que a. Com
rnissfto não tinha ess.3 pensam:~nto; mas, que 
depois, quando se tra.ta.sSe de uma. lei mais 
vasta., talvez as fabricas de pllosphoros fossem 
contempladas. 

Não comprehendi então como o negociante 
que tem centenas de garrafas a. sell11r em 
seu estabelecimento, tenha direito a um 
adea.ntameuto de ~ellos, e uma f<tbr.ica ele 
pbosphoros, que tem em seus deposites mi
lhares de caixas desse producto, não tenha o 
mesmo direito . 

tenç,'io, e é a que ma.nrla cobra.r imposto de 
2 l/2 •;. sobre a renda ou j1uo das apetlices . 

Felizmente a illnstrada. Commlssão unani
mement~ não a.ccel t,u tal a! vi tre, inspirando· 
se n;t verdadeira. doutrina. que as o.polices, de 
direito, nã.o podem ser sujeitas a esse onus ou 
a esse imposto, :tlém de outras razões de 
or.!em elevada. 

Não encontrei J•azão na. comparação que1 
nesta Camara, um do;; signatarios da. emenda 
apresentou para justiftcal·a., dizendo que da 
mfsma. mane1ra que o empregndo publico es
hva ~ujeito a u1o desconto ou imposto nos 
seu~ o\·dena.do:<, o po.>suirlor de uma. apol!c_e 
podia. tambcm csta.r sujeito ao imposto co· 
brado sobre a renda que ella lhe dá . 

O símile não é perfeito ; o empregado pu~ 
blico, uma. vez que não se quer sujeita.r ao 
desconto que o Governo faz em seu ordenado, 
tern a Ca.culdade de deixar o emprego, si 
este não lhe convem; mas o possuidor de 
uma a.policc, que và o ,juro desta decre
scillo pelo imposto que se lhe exige, níi.o 
pódo rehaver o seu capital, porque o Tb.e· 
souro não está. ba.bilitn<lo com a verba. precisa 
para !a zer o resg<lte. 

E deste mo,to tlca o pos3uitlor da. apollce 
obl'igado a. receber um j111'0 menor de seu ca
pital, sem que poss1. rehavel -o, afim lle em
preg<ll-o de outr-.>. qualquer !órma em outra. 
qualquer operação que mais lbe renda. 

U!ú Sn.. DEPUTADO-Apoiadissimo. Eu não vejo hoje, como não vi bontem, a 
razão de ser desse procedimento;vejo, porém, O SR. AFFONSO COSTA -Eu lobrigo na 
uma verdadeira injusti~a. (Apoiados) . emenda que discutimos, Sr. Presidente, um 

A' industria do phosphoro no Brazil ainda. ensaio, uma.-tentativa do tão malsinado im- • 
é preciso conceder certos favores, e porque posto de renda, imposto que em these póde 
não se lhe ela esse direito que se tem dado a ser sustentado e defendtdo, porém que na 
outras ? pratica apresenta. as mais sérios ditltauldades 

o · SR. SERZEDÍ!LL'> CoRRÊA-Isto deu-se e extro.ordinarios obices, o qu e acontece, em 
com relação a nm certo numero de generos geral,a respeito de todos os impostos directos, 
que ainda. oão estavam sujeitos a. este im- contra. os quaes as sociedades todas clamam. 
posto de consumo, cobra.do por essa. fõrma, e Foi Isto o que levou Montesquieu a. · amr
esta. medida. foi tomada, attendendo-se 80 mar que os impostos indirectos são mais con· 

sentaneos com a liberdade, e os directos cóm 
grande stoch que havia nas fab1•icas e casas as sooieda.desescravi~~adas,porque os impostos 
commerciaes, e á duvida, que então se le;van- sobre as pessoas sempl'e lemôram o .feudalismo 
tava, <le saber si devia ou não esse stock ser e suas consequencias, a vassalagem, a sujei-
snjeito ao sello . · 

N- " t d'd te • ção, o senhorio. . ao se ,cz es a. me 1 a ex nstva nem aos Tributar 0 juro das apolíoes, Sr. Presi..;, · 
phosphoros, nem ao fumo e nem a outros ge- dente, seria u ma em preza arriscada, sem 
neros, que já estavam suj eitos ao imposto de vantajosas consequencias, além de ser um& 
consumo. como que violação_ !lesse contracto que fez 

C SR. AFFONso CoS'i'A.- Espero que a Ca- o Governo, toman·lo do cidadão o seu dinheiro 
mara. não se inspira.r:i. oas :palavras de e dando-lhe um título, a apolice, com a obri
V. Ex., quando ti ver de se pronunciar sobre gaçã.o de pagar-lhe um jm:o certo e em moeda. 
o assu.mpto; elfa. certamente estenderá ás determioada. 
fabricas de pbosphoros o favor a que acabo Demais, si não é violar o contracto taxar o 
de me referir. juro das o.polices, si uão é uma fo~.lta. que se. 

Ha, Sr . Presidente no co,IJjnncto das emen- ~ commette <:9ntra. a bêa. fé de quem empregou 
<las que foram apresentadas ao Orçamento. em apolices o tieu capital, o momento·a.ctual, 
uma. que chamou especialmente a minha at - quando esses t.itulos tle divida publica estão 
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desvalorizados, niio é certamente o mais pro· 
prio para ser estabelecido semelhante im
posto. 

o Sa. SEar.EoEu.o C)OrmliA. dá um longo 
a.pr.rte. 

O Sa. ,\FFoNso CosT.-1.-A~im, Sr. Prcsi
deltte, andou l.Jem orientado <• íllustl'ado re
lator do Orçam<'nto, n:ionccci b nrlo a ·~mcml:\ 
que :-.té con~ign:'"'t tllll::J. g-mn<lú inj~tsti~a., 
poisque, taxundo sobt•o <•S .Jltru,; das apol1cCs d;t 
úi viria interna. nii.o envolvia na m·~dído. "s t t 
tulo~ da divid:~ externa, crcando·sc a. respeito 
destes uma. situa~'li.o sup<>rior <\queHa. em que 
ficar ittm aquelles . (.1poiados.) 

Níio fallo p;·o domo m·~a; Jlào tenho t!tulos, 
nem outro iutcre,;se que o do l1em pubhco e o 
da. justiça. 

Vou, t!aa!monte, abortlar, Sr. Presidente, a 
ultima das questões que me trouxeram á. 
tribuna, isto é, ao numero XU do n.rt . 7 do 
projecto que disc:utimos. 

Pela disposição contida no n. 12, do at•t. 7 
do projecto da Receita, a tia.nça irlonea. que 
pre.ste.m os despaclumtes nas Alfan•legas da 
Rapublica, seni. substitui•.la pela fiança de 5 a. 
15 contos de réis. 

Ao ler, Sr. Presidente, tal disposição, <l.fi~u
rou·se-me um Yexa.me, essa substítuiçao, 
mesmo porque, para gara.ntil' a responsabíli· 
dade dos despachantes. a tianca. idoaea,pare· 
rece·me e pareceu a outros legisladores, é 
bastante efficaz. 

O Sn.. SERZ&DELLO CoRREA-Devo declarar 
a. V. Ex. que a. Commi$São proce<leu assim, 
attendendo a reclamaQão que lhe fôra pre· 
sente. 

0 Sn.. AFFONSO CosTA-Quan<io, Sr. Pr~SÍ· 
dente, no intuito de supprimir essa. disposi· 
ção da lei da Receita, dirigi-me ã. Mesa., afim 
de apresentar emenda suppres>iva, já encon
trei la. á emenda do nobre Deputa.to,o Sr. Al
cinrlo Guauabara, que figura. 50b n. 4.0, e que 
consignava o meu pensamento e a minha 
idéa ; entw nem aprese11tei a emenda, con
vencido de que o nome do »r. Alcindo Gua.· 
naba.ra., a.ssignando uma. emenda quP. sa.tis· 
fazia os meus fins, era. uma garantio. para o 
seu feliz suecesso. 

A ma teria., isto é, a fiança que (levem pre
star os despachantes nas alfandega> està re· 
guiada. por aviso de 25 de março de 1890, ex
pedido pelo Dr. Rodrigues Alves, então _Mi· 
nistro da. Fazenda, e que estudando dev;da
mente o a.ssumpto estabeleceu que : « não es
tando os despachantes comprehenrlidos na 

· cl:~sse dos exactore;: contractadores das ren
das publicas, e nã.o t endo em seu poder va
lores da Nação, est,;.vam excluídos da. fiança. 
real ou por hypotheca de immoveis, depo
sito, cauções etc., e mais que at~ntaa. Datu-

reza. das funcçõ~s que exercem não h a. limite 
fixado para a r csponsabi lidade dos llador·es." 

O SR. S ER.ZEDEE.E.O C'mtR.~;A dó. Ulll O-parte, 
0 Sa. Tl:IIOTllF.O DA COSTA-E' preciso e-vi· 

ta r abusos. 
o SR.. AP~'ONS•> Co..--rA- A tlança de 15 ?O!'· 

tos que o nobre relator do Orçameuto e:r.>g~a. 
ans despn.cl1a.ntcs, é excessiva ; ella tena. 
corno ,·onsequeucía. o af;,~,stan.eu to da.s alfan
de~as de um grande numero d_esses ínte_rme
dlll1'it~s do cou1u.ercio. po1s fac1lmente nao so 
comPgue 11a.nça em <linheiro. 

Nã.o po.so tamhem cornprel!ender como 
possam ser• o> de;:pachantes uma. das _causas 
de írre::ularidades constantes no serv1ço _das 
Alfandegas, coucorrendo para que muttas 
vezes S8ja o ft.o;co lesado. . . 

Não, Sr. Presidente, não posso admtt tlr 
isso. 

A t•egularída.de do ser viço nas alfandegas, 
a hoa. marcha dos despachos, t ado depende de 
urna. bo~ a•.lministraç;í.o a quem compete zel
!ar pela ordem dos trabalhos interuos •• e a. 
quem cumpre impor as penas regulamenta· 
res aos despachantes que abusam ou se esquc
~<lm dos cumprimento;; de seus deveres. 

Ur.c SR. Dl!lPUTADo-Apoiado. 
o Sa. MAL~QUI~s GONÇALVE;- Assim é que 

se· comprebende. 
0 S~t. AFFONSO CosTJ.-Qua.ndo, Sr. Presi

dente, chegou a Pernambuço a noticia dessa 
nova ilisposioão orçamentar1a sobre fianç_a dos 
despachantes, este~, e era natural, t'eumram
se e resolveram telegraphar-uos, afim de que 
intercedessemos perante a Commissã.o, no sen
tido de não ser sa.nceionada pelos nos•os vo-
tos tal disposição. · . 

TenHo em mãos o telegramma que me dt· 
rigira.m e, por isto, estotl cumprindo a incum· 
benr.ia. 

o Sa. FRANcrsco Tot.ENTINO - Está cum
prindo muito bem. 

0 SR. Ar'FONSO COI>TA- (Apresentando u m 
telegra.mma}. . 

São com es;;as credene~aes que me a ventura 
a fa tiar a respeit'l, defendendo os interesses 
e os justo> desejos de uma classe que, penso 
eu merece n nossa attençào. 

E como a com.missão de Orcamen to não vae 
praticar uma inju.st.iça, e. como o honrado 
r·ela.tor do projecto conclmu o parecet• sobre 
a. emenda. a.cceitando-a e pedindo a sna ap· 
provação, eu, em nome dos de:;pachantes ~e 
Pernambuco, a<>radeço a S. Ex. a. resoluça.o 
que tomou de ~uppritnir do oryal}lento, . que 
s. Ex:. tão brilhantemente red1g1U1 a dispo
sição injusta e vexatorin . 

0 SR. SERZEDH:LLOC&RREA. dá um v.pal'te. 
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0 Sn. AFFONSO CoSTA.-Nade. mais, Sr. Pre· 
sidenle, tot1ho :t accresccntar á or dem geral 
de conslileraçõas que ac~bo •le fazer perante a 
Camar:\ do~ Ceputados, abu~:~ndo t:l.nto da. 
benevol<t a.ttenção de V. Ex:. s dos collego.s 
que me dão a bonra de ouvir. 

· Vou concluir. 
Como b:·a;\ileiro a como patriota, como 

moço que tem a a lma ciJeía tle íllusões e de 
es!!emnças, faço ar•l<.>ntes votos para qu~ 
umd,>s os e~forços do Congresso patr iotico e 
elo Gover!lo bem InteJ:cionallo, consigamos o· 
fim almeJa.rlo, o completo restal·:elecimento do 
nosso eredito, :L nossa rest:l.uração fina.nm!íra 
sem o que não pôde llavoroomplsta civili:;ação: 
de modo que a nos~a querida Patria pos~a. oc· 
cupar na America o Iog-ar que :1. .natureza 
grande nos deu e o dedo do destino nos :•ponta. 
(Apoiados.) 

,Não ba. muitos annos, Sr. Presidente, nm 
sabio lnglez Buckle, o .. tudando a origem daa 
civili::ações e o de~en voh·imPnto dns povo; 
no orl->e, affirrnou que o Br.'•Zíl pela sua col· 
locaç~p n~ t errn,. por ~on~içõos climatologi· 
ca.s, J:lma.ts pocerta attmg1r a culrninancia da 
civili~aç.io, pol'que contra nüs conspit•am os 
ventos ai isios e a propria natllreza qnc pa· 
rece extravasar -se em um arroubo rle vaidosa 
força, em uma ex paru,ão exuberante de vida. 

Ah ! Sr . Prt>sirlente, unamos os no~sos es 
forços, façamos do nosso patriotismo uma 
energi~ m~fcula. rara que os posteros pos· 
sa.m dtzer a face do muurlo que a prophecia 
de Buckle era u ma mentira. 

(Muito bem, muito bem, o orO<lor d cumpri-
1ttentado.) 

O Sr. President,e-Havendo ora
dores ioscripto~, fica a- discussão adiada pela 
hora. 

Passa-se ã. hora destinada. ao expediente. 

O Sr. Pedro Pernambuco 
(sel"uiado de 4 ° Secretario) procede á. leitura 
do segumte 

EXPEDIENTE '/' 

Oilicios: 

a conceder um anno de licenca ao ajudnntr\ 
,[o gnarda-mór •la Alfandega úe Santo~ .lo~, i 
Lobo Yianna.-Inteirarla. 

Do Minis tcrio da. Guerra ,de 13 do corrente , 
en viuuJo o requerimento em que o medico 
a 'lJtinto do exercito O r . José llernardiuo Ba
ptiSta. Pareira peo-le 10 mezes de licença para. 
tratar de sna ~ude onde lhe convier.- A' 
Commi~sii.o dtr Peti<;:i:ics e Po·Jeres. 

. Do mesmo minislerio, de igual data, en
vtanclo o requerimento em que o 2' sargento 
do 3• t'C< I!!mento rle artill!aria ArtltUL' de Fa
ria e Silva. peite dispensa do exces;o de idade 
para poder matriculat··se na E~cola Prepa
ratoria e de Tactica ll0 Rio Pardo, etc,, etc. 
- A' Commls~ão de ?.Iarinha e Guerra. 

Requerimento: 

D•) enf2'Cuhoiro cl;ere •lo r.listricto da Repar· 
tiçiio Gern.l dos Telcgrapllos João Antonio 
Coqn~iro, peJindo licença. para. tratamento 
•le SUl\ saud ll.- .-\.' Commissão de Petições e 
Podere>. 

Telegramma : 

ViCTOR!A, 13 d·1 setembro de 1899- Ao Sr . 
Presidente da Cama.ra dos Deput.,v lo~-R!o
Communicamos a V. Ex. a. insta.llação do 
Congresso Legisl:ttlvo. Saudações.- 1lfoH· 
te i ro da Gamo., pres!dente.- Mo1·eira Gomes, 
!• secretario.-.4ntonio Al~ixo , 2• secretario. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N . 159- 1899 

Emenda< d o SeHado ao 1ii'O}ecto n . 172 D, de 
1898, fJ!!8 amp/.i ll a ocçr7o pewtl po>· de11un
ci t ao .o/linisterio I'!t/Jt ic.o , augment•! as p e
nas de algH>llfJ.S co>•travenç.,es e dtl O!Atras 
prot:idenci:ts . 

Do Sr. Deputado Elias Firmino de Souza A Commissão de Constituição, Legislacão e 
Martins, por seu procurador Sr. Depu· Justi~, tendo examinado o.s emendas que á 
tado Mar cos de Araujo, r equerendo a esta. proposição n. 122 da. Camara olfere;·eu e a.p
Camara pr·oro,l!;ação de licença. por tempo in· provou o Stnado, e não encentrando incon
determinado, á vista do e;tado precario de veníente na. adopção das alterações feitas na 
sua. sau~e. o que .comprova. com o attestado outra. Casa. do Congresso, é de parecer que 
medico junto.- A' Commissão de Petições . e ~ejam approvadas. 
Pollercs. sala das Commissões, 9 de setPmbro de 

Do Sr. 1° Secretar io do Senado, de 12 do 11 899.-Xav~r da Silveira, pr,_siJ ente.- Riua· 
corr ent'l, enviando um. dos authographos, da,ia Corrêa, r elator. -Leonel Filho. -
devidamente sanccionado, da. Resolução do Edmundo da . Fonseca,- .Alfredo Pinto com 
Congresso Nacional, autorizando o Governo restrícções. . ' 
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Emendas do Senado ao Jl>·oj~cto >t. 172 T>, de 
1898, di! C,w,ara dos Deputar/os 

Ao art. r.• Substitua-se pelo seguinte: 

« Ar-t. 1. • Compete a acção pe_nal pot· de-
nuncia. do :\lluistcrío Puu\ico nos crimes de : 

r. furto: 
11, (como no projecto). 
Parngrapho unico. ,\ acção publicn será 

iniclllda sob rapmoentnção do oft'endido, si o 
furto se tlut• entre 1J.1reutes e a tuns até o 4• 
grá.o civil, não comprchendidos na dispoSição 
tio art. 335 do COdigo Penal, que continóa 
em vigor.:. 

Ao art. 2 . • Substitua-se pelo seguinte: 
c Art. 2." Não setão admittidos a prestar 

fiança os réos de : 
I, furto, q uando rei ncidentes, ou qunndo 

jà tiverem cumprido pena por crime de 
roubo, falsidade, estellionato c cxtorsã.o; 
. Jl, crimes preTistos nos arts. 141 e 142 do 
Codigo Penal, si tt~mbem reincidentes. • 

Ao art. 3": 
§ 1.• Onde diz-metade da prisão e multa. 

do presente artigo-diga·se:-50$ a 100$ de 

b) Nos crimes punidos unicamente com 
multa, o va-lor princi pal da fta.nça será equi· 
valente ao maxi mo do 'Valer desta. ~ 

Ao mesmo art. 5• ·§ ô'- Supprl:na.-se. 
Ao art. 6• princípio. O!lde diz art. 39i -

uíga-~o: art. 3G9. 
Ao mesmo art. ô• S§ 2 :t 12. Substituam-se 

pelos segu intes: 
< § 2. • EJfectnada a, prisão, sará inconti· 

ne!íle lavrado o respect ivo a u to, em que, 
depois de qualificado o r eo, deporão duas ou 
tres testamunh&:i, e apresentada. a defesa 
veroal ou escripta em 24 horas, com o rol 
de testemunhas, em numero de tres, no ma· 
ximo . Dous di:.s llepois do r ecebimento da. 
defesa, serão inquiridas as testemunhas nrro· 
ladas pelo réo, ao qual si quizer, se dará 
vista dos autos em cartorio para otrerecer em 
24 horas, as nllegações que t iver. Acto conti· 
nuo se fat"a t"emessa dos autos no preto:c, ::t 
quem competir, que, salvo o disposto no § 5•, 
jnlgnra a contraveoção em 48 110ras, depois 
uo recebimento dos autos. 

multa.. 
· § 2. 0 Suppriroa-se ; pasaa.ndo o§ I• 
pa.ragrapho uoico . 

Aoart . 5•: 

§ 3.• Niio tendo havido prisão em fla
grante, o processo sera iniciado por portaria 
aa. autoridade, na qual serão arroladoe at:i 
tres testemunhas. O r~o ser á citado para 
comparecer dou> dias depois, e lhe serà per· 

a ser mittida. pelo officíal a leitura ou cópia da 
portaria, si o quizer, observando-se o se
guinte: 

§ 1.0 - Supprima-se 
XIII. 

Não comparecendo o delinquente no d ia 
as pala.vros - e til . aprazado, a au toridade inquirirá as teste

Ao mesmo art. 5•, § 4• :: 

Substitua-se pelo seguinte: 
« § 4.• A fiança. não é prooís:t,. porque 

nelles os réos li vt•am-se soltos, nos crimes a 
que não é imposta. pena maior que a. de multlt 
até 100$ e pri~ão cellula.r a tei tres mezes, 
salvo .si os réos fo1•em -vagabundo.> ou sem 
dom icilio • . t> 

muuhas do fucto e fará. logo remetter o pro
cesso ao pretor, para. o julgamento. 

Si o delinquente comparec~r. feita a quali· 
fi cação, a a utorida.de lhe far& a leitura da 
portaria, recebera a àefesa e rol das teste• 
munha.s, que não excederão de tres , inqui
rirà as testemunhas começando pelas da 
a.ccusação, fará as perguntas que entender 
necessar ias, seguindo-se os mais termos do 
paragrapho antecedente. 

§ 4.• Si as tutemunhas não puc1erem ser 
Ao mesmo art. 5' § 5• - sul!stitua-se pelo inq,1iridas no dht d •signado, con tinuará a 

S3gUiute : . inqu irição uo dia seguinte. 
"' §_ 5.• A fianç'!- set•ã prestad<t pot• meio d6. § 5.0 Si o pretor ver ificar no processo pre· 

depos1to em dinlle1ro, metaes on pedr<lS pré- terição de formalidades que induz~m nulli
C!osas, em apolíces. ou t.itu los da divida ua- dade, ou falta que prejudique o esclareci
Clonal, ou da mun•ctpalldade, ou hypotheca m anto da verdade do facto e suas circum
de immoveis livres de preferencias, derogado sta.ncias, procederá immediatamente às dili
o art. 14 § 3• da. lei u. 2 .033, de 20 de se- gencias precisas, e isto feito proferirá. a sen -
tembro de 1871. I tença no prazo indiC<~do. 

_ ~) O valor da fiança _será fixado pela au- § 6. • Do julg1tmento cabe (I a.ppellação para. 
· tondade a quem compelir,- na conformidade a. Camara Criminal do Tribunal Civil e Cri
da. t. abella a.nuexa '!_O decreto n. 4.824, de_ 22] minai e, :pendente, este recurso, podera o réo 
de nove!ll~ro de l~1 l, que o ~O<ler Executrvo eondemoado prestar ·fiança. 
adaptara. a penabdad~ em -vtgor, de ~ordo § 7. • A appei!ação será. interposta em 48 
com o art. 406 do Ccd1go Penal e no disposto horas depois da intimação da sentença ao réo 
n~ let (art. 5•. § 4•). ou do recebimento dos autos, pelo Ministerio 
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Publico. si fôr esto o appellanto. A~ rn~·ie~ 
do réo (para. n.s ~uaes ~e IlM c!:1rit vist.a. doR 
autos em u.Jrtorio) serão o!l'erecitl3S wnJun
cta~nente com o requerimento de appel
laçfio. 

§ 8.0 Interposta a appellação, que inue
pende do termo, ~e fará. immediata.mente re
nJessa dos autos ao presidente do Tribunr~.l 
Civil e Crivinal, e o juiz a quem fôr 1listri· 
buido o processo, o apresentará a julgamento 
na pt·imeira sessão do conselho, indepeodent~ 
do-visto- dos outros juizes e da audíencia 
do Ministerio Publico. Sen1lo, porém, este o 
a.ppellante, tera o réo o prazo de 48 horas em 
cartorio p:cra J'esponder ás razões da ii)Jpel
lação, e o j ulga.rnen to se effeotuará na. sessão 
que se seguir a este termo. 

§ 9.0 O promotor publico diril. vcrb~lmcilte 
sobre a appelln,ção a.púõ o relatorío teito em 
Camara. Na mesma se~são, ou quando muito 
na seguinte, será lavrado o accordão jul
gador. » 

249 

11. nnmnos om cou.~n~ do dorninlo on uso 
pnhlko da Unifio, elo'! Est.rv!o~ o municlpio~, 
otJ c:tn livt·os d·' uotas, rc;{i~tr·o;, as~enta
mentos, actas e termos, e.uto~ e Mtos origi
naes do autoridade publica. 

Art. 2,'' São inatbçaveis os crimes de: 
I. Furto de valor igual ou excedente de 

200~i (Codígo Penal, art. 330, § 4•), 
lL Furto de animacs nas far.enda.s, pa.stos 

ou campos de criação ou cultura. 
Ill-. Os crimes capitulados nos arts. 141 e 

142 do Codigo Penal. 
Art, 3. • A contr,wençi1o do art. 367 do 

Codígo Penal, é punida. com pri,;,i.o cellula!;' 
pot· um a tres mezcs, além da pena estatuída 
uo mesmo at"tigo. 

!:> 1.0 As pesso&s que tomarem parte, sem 
ser por algum dos modos espectftca.dos no 
§ 2' do citado art. 367, em qualqu~r operação 
em que houver promessa de premio ou bane~ 
ficío tlependente de Eorte (cíta.do artigo, § !•, 

Ao art. 7.• Substitua-se :pelo seguinte : 2• parte), incorrerão na meta•le das pena.s de 
"'Art. 7.• E' crea.da mais uma cleleg::-.cia prisão e multa do presente artigo. 

auxiliar no Districto Federal, ficanrlo ns>im § 2." Nas operaçOes de que trata o citado 
art. 357, § 1", 2• parte do mesmo codigo, não 

elevado a tres o numero dos delegados auxi- se comprellendem as que for·ern prat\ca.tlas 
Iiares e es_crhoães dos mesmos, e com os mes• p:ua resgate de titulas de compa.nltias que 
mos venctmentos. 'l'unccionem de r.ccordo com a lei, nam pD.ra 

Paragrapho unico. No uso da autorização cumprimento a.nuual ou semestt·al de obri
conced.ida pela lei u. 560, de 31 do dezembro ga~ões pelas mesmas contrahidas. 
de 1898, art. 3•, o Governo, reduzindo o nu-

0 
• • 

mero das circum~oripçoes policiaes e dos Art. 4. Todo o lagar em que é permttttdo 
delegados, prescreverá condições de idonei- o accesso de qualquer pessoa, m~dia.nte paga-. 
dade e comp<ltencía parll. as nome~ções, a in- ~ento.de en~rada ou sem e\l~, p1ra o fim de 
compatibilidade para outras f 1mcções e assí- JOgo~ e constderarlo lagar _frequentado pelo 
duidade do serviço, ço,Jendo, sem augmento publtco.~ara o e1Ie_1to da le1~ penal_. " 
de despeza., elevar-lhes os 1·encimentos até Art._:>. No Dlstricto Fede,al sera ob~erva.do 
50 •; •• » o eegumte: 

senado Federal, 30 de agosto de 1899__ · § 1.' O processo e julgamento dos crimes 
Francisco de As.<is Rosa e Silva, Presidente do cornprehenui,los no liv. Il, tit. VI, cap. ll, 
Senado.-Jaa7li?ll d'O. Catunda, l' Secretario. secções l e !Il, tit. XU, caps. H e IV, e 
-Alberto Jose Go11çaloes, 2, Secretario.- tit. XIII do Codigo Penal, e~ceptuados os de 
Thom'u Delfino, servindo de 3, Secretario.- competen~ia da Justiça Federa.l e das Juntas 
M. , Correcionaes, pertencem em !• instancia. á 

1 anoel de "'fo1·aes e Barros, servindo da 4° Se- Camara. Crimiml do Tribunal Civil e Cri-
crctar·io. minai. 

Projecto n. 17'2 D, de 1898, da Cama1·a dos 
Dep'l.ltados, que amplia a acção pentl por 
denuncia do Minísleri-J Publico, a<~gment L 

as pewrs de algumas contrauenções e dà 
outras providencias 

O Ccngrcs~o Nacional decreta: 

Art. 1.° Cabe acçã.o ponal por denuncia 
do Ministerio Publico nos crimes de : 

[. Furto, qualquer que seja. o valer do 
objecto fartado, respeitadas na acção publica 
as excepçoes do art. 335 do Codigo Penal. 

C"m~•o. V, V 

a) O julg::mento em Camara Criminal sera 
ferto em uma >ó sessã.o, indep~ndente de lei
tura. dos autos pelo sec1·etario do tribunal. 

b ) Quando, nos termos do art. 5', § 3°, 
n. IV do decreto n. 2.579, de 16 de agosio 
de 1897, o pretor coadjuvar os juizes do Tri
bunal Civil e Criminal ou o juiz dos Feitos 
da Fazenda Municipal no preparo dos pro
cessos crimes, servirá com elle o seu es
crivão. 

§ 2. • As jmtitlcativas dos arts. 32 a. 35 do 
Codigo Penal serão apreciadas pelo juiz da. 
pronuncia com -recurso necessario, no c~o de 
ser qualquer dellas julgada prov11.da. 

32 
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§ 3.• As multas impo~ta~ ~os jnr:1.1lQ>; ~ vo- § :i. • Aprcsen tilllos os antos ao prf' tor, 
r;aPs sor:io robl':ldtto.< c xecu ~i va rrtent.c [' (Ji n~ m:lllllat,i. o,-\ n illC•·nt:nonti intímm• o accn,;,.'\,10 
&.utorilla!ll)'< que:>$ imp11zertJm. para dentro de :t-1 hul\ IS i mpr·or"gnv~c> i s, Cotll· 

§ 'L " Nos crin 1e~ e con tl'aYclO\IJI'S IIS I'Él< s tadas 1l:t IJliÍ II•:tÇii!1 , t'e~ U~ !'<~r a;~ ol ili;:enci<tS 
só se Jivr:u·ão <Oito~, indc pondc•nt<! <l" !la!ll;u., kg.\l's que t iver por <:onvcnientes it sua de
si tivel·cm habitual ocr.upa~:iio em qual'lncr fc">l, devcn.lo tacs •liligencias t ··l' Joga,r n as 
pl'ofbsflo ou iudu~tr ia licita. uu r <)nola non!Jc. IH !!Ora..' SPg·uínte;; o na prcsnnca úo accus:1dO; 
cida quo :tsse:zuro corr.:spoud ~n te .,ubs i.~ten~i;I e s1 e~ te nada rB~nerct• ou fôr r.w el, segui r
e si a pena privatlv:t •h lih!!r'·lade niio <Jxce· l s"·ha o julgamento immediato . 
de~, ?~ grito maxin,o,dc ~ou~ m_czcs. ~ 6. " Do julgamento cab•; appellação pa.r:1 

l" ::>. A fiança provls..:rla ~o pr~tle ser pr es- o Conselho tlo Tribunal Civil e Cr iminal. sem 
tada por meiO de d3P~-'>Ito em dmhel~o •. me· etl'··ito smprmsi vo, salvo si 0 condemnado 
t!Le.s O!l pedr~s. fil'll-·lOsas, em . apol!' e• ou preotar liança pela fórrna. indiCivla. nesta lei. 
ttt ulos da dtnda publte.- nncwn~~l ou do _ . . . 
Governo do Di~~~·ícto Federal. A l.lefinití v a . ~ ' . o S1 ~~ sentença for u.bsoluto!'Ja, .o~ aut?s 
serâ. prestada por e.~e meio ou em immo· ll'ao com vr~ ta ao J'Ppresenta.nte do Mm1sterro 
'Veis. Publico para r r.correr, si assim entender·, e 

§ 6. 0 Si o rr'•.o qu~lJrar a fiaoç:\ ou si, d~i- arr:~zo:1r o recurso. 
xantlo de converter ;t provhoria em defini· ;:: 8.• O pra.%0 para n in torposiçi'imlo recurso 
tivo., não se apresentar á pr·isão ainda dentro é :!<1 .{,:; hor as, o. rlatn r d;~. int imação d:t sen
do prnzo le:rnl, perdera, em benelicio da t~n~o. no r éo. o•r do rec<'bimento •los aut os 
Na,·;io, o valor cleposit>idO. pelo rcpre entant •) <lo Mínislerio Publico. 

,ut. 6.• Compete a.o chefe e del·'!!'auos dC> ;:, 9_, lnt<>r post11 0 r.~cu 1·so, qne imlcpen<le 
policia do Districto Federal pt•t•ces;ar·,.,,.uf!ido de termo, se l'•n·:i remc~s:1 do.; auto,.: ao pre
as coni raver·çõ.-s do livro 11 1. cap~. 11 o 111, sidcnteuoTribnnal Civtle Ct•imi n<~l , no p ro.zo 
arts. 390 a. 371 e 3i4, IV , V, 'i!, Vlll , :\ll I! 11e 2-J 11or~s . 
Xlll, art. 397, princlpio, § l' do Codig-o 
Penal. 

§ I. o No C:l~o de pl'isão em fiagranlc ou d~ 
proceder a. autoridade policial li busc:~. rle 
oootorm!de.<le com o art. 189, § 5• do co,ligo 
do Processo Criminal, seriio de~de logo nrre
caclados e depositftdos o;; objectos quo, nos te r
mos da dispos ição penal, pa,;sam a pertencer 
á. Fazenda Publica, por t<n1:a de sentença 
condemnat oria, 

g 2. o Efl'ectun.dn 11 PI:i~ão, será incontinentl 
lavrado o respectivo aúto. em que, depois de 
qualificado o réo, deporão dua$ ou t res teste· 
munhas, r ecebendo em sogui•la a auctoridnde 
a defesa, escripta ou verbnl. No dia imme
diato serão ouvidt\s as testemunhas rle de fe!a 
em numero <le tt·es no maximo, e, inte1•rog-ado 
o r éo serão j untos os documentos e allegaçõt>s 
que o mesmo aprese11 ta.r e, ~cto c<mtínuo, 
remettitlo o processo ao respecti vo pretor, 
para seu julgamento . 

§ 3.• Não tendo baviJo prisão em flagrante 
o proceBõo será iniciado por portaria. di~ auto
ridade e , citado o réo para. comparecer, ?-:! 
horas depo!s tia ci ta~ão, serão inquer idas em 
sua · presenç<l. <luas ou tre.5 testemunhns, 
se~uindo-se os denwis termos do par:1grapho 
antecedente, falvo o caso de revelia, em que 

§ !O. Asrttzlíes <l•l rEcurw sr.rilo onerecidas 
em 2• ittstancía. e no pl"i1ZO do 48 horas, ; i 
o recorrente 1-."or o J' éO. O ~ub-procurador 
do •1 i5tricto •tir á ' 'efba l111ente ~obre o recu~o. 
após o relatorio feito am C•)llS·•lho pe:o pre
sidente da Ca rnara Crimina l do Tribunal Civil 
e Cri minal. 

Ar t. 7.• Fícarn creadas mais tr cs delega
chs auxiliares no Districto Federal, fican•lo 
a>sim elevado a cinco o numero ,Je delegados 
auxiliares e es.:rivãEs <los mesmos . 
~ 1. o Os respectivo3 funccionarios percebe

rfio os vencimentos dos actn<ws . 
§ 2. o AS funcções das delegacias serão as

slm dHribuida.s: 
l ", inve,tig·açÕI's crimicr,cs; 
2", superintendeucia de divertimentos pu

blicas. r estaurtllltE's. !1oteis e casas <1e 
11em ão: 

3>, ••ccidentes, de~astres, inMnd!cs , atro· 
pellamento e fiscali2ação de vehiculos nas 
ruas e praças publicas; 

4", fiscalização de loLel'it<s , j q~os y.rohibidos, 
rifas e infracçüe~ congeceres ; 

5', inspecção de mendicidade, vagabunda
gem e menores vadios dclinqnentes o ab<lnc\o
nados . se encerrará logo o proce~;So . 

· § 4.• O pr:~.zo acim<t eotabe lecido para o- Art. s .• Revog\tm·se os à isposiçõ'ls em 
"(lrocesso poder a s~t· prorog:~do por mais dous contrario. 
dias, si tór isto indispeusavet para. a realiza· 
çã.o de busll<ls, :>prehensõea, aca rea<;ões ou 
e:xames de qualquer natureza., nã o podendo 
o processo, em caso algum, ser dilatado por 
mais tempo. 

0:\mara. dos De putados, 24 de dezembro de 
IS98.-A•·thm· ce .. ar Rios, Prei:idente.-Julio 
de !lfello Filho, l" Secretar io .-Carlos .111gusto 
Valente de ~vo~aes1 2" Secretario. 
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Foram apresentadas nn. sessão rle 14 de 
set~mbro, ao projecto n. 15[, de l~9l:l,ft xanrlo 
a. despez:t 1!0 Minbto1·io d:t,; Relações l~x
teriores, as seguintes 

Ao projecto n. 151, tlc 1809: 

Attendenrlo ao que pede o Ministro em seu 
relatorio e consi•leranolo ;t elev~o dn renda 
do Vice-consu l~t1o de Soutb:lllJpton: 

Eleve-se a Consulado o Vice-constJ!<I do de 
Southampton. 

Sala da~ scs~õcs, 14 de ~ct.~ mb1·o d<: 1899. 
P •Lula Guimllraes . 

Ao n. 2, •lo nl't. l."-l~1n vez do 7:00{)$ 
pa.rn. nm Consulado no J:•plio, riigo.-~o: 
!Lill!'llwnta.t\a <ld 1} :2110$ para um vil'e-ronsn l 
no Jól. f>Üo com 2:500.'3 de ordenado e 2:WG$ de 
gro.tificaçã., 500$ ('ara. df'spc7.as de expe
diente e 700$ para um int01·prote, ftcantlo 
extincto o lagar de c,nsul honorario, oro. 
existente. 
Sal:~. das ~e6súes, 14 de setembro de 1899. 

-A lcimlo Ot<a»abM·a . 

O S••. ·Presidente -Não h i> vendo 
nada mais a tratar, d"signo p~ra. nmanhã, a 
seguinte ordem do ctía: 

I" parte (até 2 horas, ou autos): 
3' discussão do projecto n. 115 B, da 1899, 

que detcrminn. que a eleição pam Deputados 
e para o. renovaçii:o do terço do Sena.do 
seja etrectuada. no ultiJLo domingo de dezem
bro do anno da ultima SI'S~ã.o de cado. 
legislatura do Congresso Nacional, e dú. outras 
providencias; 

3" discussão do projecto n. 141, :le 1899, 
autorizando o Governo a. mandar ín•lemnizar 
o capitão- tenente Rodolpbo Lopes da Cruz 
de todas as Yantagens pecuniarias de que ti· 
ver sido privado por força do proce~so a. que 
respondeu; · 

3• tliscussão do projecto n. 109, tl<l 1899, 
autorizando o Poder Executivo a promover 
por serviços relevante~ ao posto de ~lferes 
ou 2" tenente do exercito ao 2" ~argento 
cio 2• regiment o de artillla.ria Agenor Ro· 
cha, independentemente de vaga nesse 
posto; 

Discussiio unica do projec to n. 153, de 
1 B99, autori7.ando o Poder Executi r o a conce
der oito mezes de licença, com ordonnào, 
ao Dr · Alfredo Moreira de Barros O li" eira 
Lima, lente da Faculdade de Direito de 
S. Paulo, para tratar de sua sa.ude onde lhe 
convier; 

Discltssão unico. do projecto n. 110, ele 
1890, autoriz:t•Jdo o Poder Executivo a. con
ceder o. .José Joaquim ele Mír·anda , confer~nto 
da Alrandega rle Saltto:l, licença pelo pr<~ZO 
de 10 nrez:es, com o rcsp~ctivo orden<~do, 
afim (],-, tratar de su:~ sn.ude onde lhe 
conviur; 

I" 1lí~cm:são do pt'(ljecto n. 138 A, de 1899, 
decla!'aodo livres do pügamento de quaesquer 
direi tos n" Alfandega d:~. Capital l'edera.l ou 
na. de s~ntos os Yolum~s que contecm um re
gulador publico dest ínadv ú. torro da. matriz 
de Ubero.t:t. 

2" parte (ás 2 hr.ras ou antes): 
Continua(,oão da. ~egunrla iliscussão do pro

jrcto n. 110, •le 189!J, orçando a receita <>e
ral da. Republica pa.ra. o exflrcicio de 1900, 
com o parecer sobre as emendas offerecidas 
em segnnda •liscnssiio. 
Levnnt11.-~e o. ~es~ao as 3 hor~s c 40 minu

tos da tarde. 

Declaro que votei contra o projecto n. 106 
A, do 1899, restabelecendo a AlCandega de 
Porto Alegre . 

Sala das sessões, 14 de set\1mbro de 1899. 
Bueno_de A.nd1·ada." 

95" SESSÃO EM 15 DE SETE~!BRO DE 1809 

Pre;idencia elos Srs. Vc~.:: de Mello (Presi<lcntB) 
e Angelo Neto (4" Secretario) 

Ao meio-dia, procede-se á. obamuda, a qual 
respocdem os .srs. Vaz de Mello, Crbano 
Santos, Julio de Mello, ca.rlos de Novaes, 
Heredia de Sá, Angelo Neto, Eugeuio Tou
rinho, Luiz Domingues, Viveiros, Guedelha. 
Mourão, Eduardo de Berrêdo, Cunha Mar
tins, Henrique Vo.lladares, Marcos de Araujo, 
Franc!seo Sa, Frerlerico Borges, F1·a.ncii!CO Gur
gel, Tr indade, Ermirio Cou tinho, Teixeira de 
Sá, Affonso Costa, Herculano Bandeira, ~I(l !O.
q uias Gonçalvc3, Cornelio da. Fons~ca.,Euclides 
i\Ialt<l, Arroxellas Galvão, Gemininno Brazil, 
Seabra, Milton, Manoel Caetano, Rodrigues 
Lirn(l, p,,ranhos Montenegro, Tin1otbeo da. 
Costa, Augu;;to d() VasconceUos, Raul Barroso, 
Fonseca Portella, Nilo Peçanha, Alves de 
Brito, Silva Castro, Agostinho Vida!, Er 
nesto Bra.zilio, Julio Santos, Oeocleciano de 
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Soma, Paulino t:ln Souz:~. Jrmior,_ Rangel 
Pe:;t,,nr~, r.aUogorn~. Cat•va ll1o Mour•w. Mon
teiro r1e li:1rrM, Jlrlefhn~o AJ Vllll, Fr~lll<:l~co 
Veiga,, r.~ottC! Filho, Ant~>oio Z~<clla~ia~. M:t .. 
noel Fulgencio, l·>lu:u·do Prmentel, Olegar1o 
Mn.cid Rorlolpho Paixão, Ptvlna. Rer.ende, 
0<1semiro dD, Hrll~ila,, Domingues de Castro, 
Btteno de Andrada, Francisi'O Glícerio, I_Ier· 
menogildo de Morae•, Paula. Ramos, D1o~o 
Fortn11a, Apparicio M:triense, Rivada.via. Cot'· 
rC..n e Vesp"sü1no ,~<_; AlhuquarltUe. 

A bre~se a sese[io. 

Deixam de comparecer. com causn. partici
padn, os Srs. 5ilv:t MaJ•iz, Carh.s ~1arc••l!ino, 
Tlleotonío de Brlto, Matta B:teellal', Rcd:·i· 
gues Ferna n.les, Elins ?.!arti n~. ;,.-r m•i nlro rle 
And1•ade, Jose Perr.gTino,Coe.lhoLisbm, Appo· 
lonio Zenaydes, J r·iio Vieira, Pereirn. •1e Lyra, 
Bnruosa Lima, Martin~ Jnniol', Arthnr Pei
xoto, Rocha C:w:dcante. ANujo Goes, Olym
pio Campos, ,Ja.yme Villa• B<Jas, Fr.\ncisco 
So•lró, Jct•onymo Monteiro, Tort'J.mto Moreir,1, 
Belí,nrio <.h> Souzn. C:~mpolin'l, Almeida Go
mes, Joiio Luiz, .T:tcoiJ da Paixão, HerJriqll.e 
V ar., Octavía.no uB B:-it", Alvaro B<ltelho, 
Tdlcs Jo Menezes, Theotonio de )lfagallriies, 
Matta l\1(1chado, r;l'gueír~\ J:mior, Lindolpho 
Caet.ano, Lnmartin~, Moreira ela Sil,.a, Luiz 
Flacquer, Alvares H.Uhiii.o, Gustavo Godoy, 
Adolpho Gordo, Elias Fau~to, CesBrio de 
Freitas, Alfredo Elli~. Artbul' Dlederichsen, 
Rodolpho Miranda, Leopoldo Jal'dím, Mello 
Rego; Leoncio Corrêa, Francisco Tulentino, 
Plinio Casado, Aureliano Barbosa, Py Cresp 1, 
Cassia.no de Nascimeuto e Azevedo Sodré. 

E sem causa. os Srs. Eloy ue Souza, João 
de Siqueira, Felisbello Freire, Ari~tides de 
Queiroz,OscarGodoy,GonçalvesRamos,Aifredo 
Pinto, Lamounier Uodofredo, Arthur Torre~. 
Galeão Carva.lhal, Oliveir,t Br~ga, Brazilio 

.da Luz e Possidonio da Cunhu. 

E' lida e seni debate approvada a <teia da 
sessiio antecedente. 

ORDEM DO D!A 

PRBIEIRA PA!tTE DA ORDEM DO DIA 

E ' annunci~cla. a 3" di~cu1:0~ão do pro
jecto n. 115 B, de 1890, que determina que 
a eleição para Deputados e para a reuo
vação do terço do Senarlo seja eiTectu:\da no 
ultimo domingo de dezembro do anno dtt ul· 
tima sessão de cada legislatura do Cor.gresso 
Nacional, e dá outras providencias. 

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

Sul,otitulim ao projcclo n , 11:; B, do 189.? 

O C(lngt•esso N~cional dacreta: 
Ar!. l.' A eleição para Deputados e p·1ra 

a. rcnov~cíi.o do terço do Senano elfectnar·se· 
llil no uHimo t!omiuzo de dez~.>mbro do anno 
!la ultima 99~Siio do 'ca•la legislatura do Con~ 
g;·esso N.wion:tl. 

Art. 2- • O so dístricto federal do Estado 
dç Minas Geraes passará. á. cathegoria de 1• e 
a rlar quatro Deputados, no> termos do§ 2". 
do nrt. 3tl, da lei n. 35, de 26 de janeiro 
de 1892. 

§ 1. • Ao 1'' distríeto dr! Minas G~rae.; serão 
ír.corporados ns municípios tle Santa bar-hara 
e Al"ínopolis, de,membra(log do actual 1 • dis· 
trieto, que passaPé. a cathegoril!. tlll oitavo. 

~ 2.• Emquanto não fui" organizada a mu
nicipalidade na. capital do Eht,do do Minns, 
as deiçõe~ serão apurarias pela respectiva 
junta com sede em Sahará. 

Art. :~." O 4• distrieto do Estado do Rio 
de Janeiro, cuJt ~éde ~el'á. a cid~de de p,~tro· 
polís (capltnl] pass:ná á cathegoría de !•e 
darà qw1tl'O Deputados, 

§ I • • A este di$tricto será incorporado o 
municipio de Magé. 

§ 2. • O actual 1 • districio, com séd~ em 
Nitheroy, terá a cnthegoria de 4• districto. 

Art. 4.• Revogam-se as tlisposi(}ães em con· 
trario. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1899. 
- Rartqel Pe>tana.-Silua Castr:J .-Alves de 
B~ito.:...Deocleciat1D de Sozt:m. 

Ao art. 1', em vez de: no ultimo domingo 
de dezembro do anno da ultima sessão de 
cada legislatura do Congresso Nacional, diga
se: a 30 de dezembro do anno da. ultima ses
são de cado. legislatura do Congresso Na.-
cional. • 

Sala das sessões, 15 de setembro de 189!). 
- Vergne de Abreu, 

O Sr. Foni!ôeea Port:~lla.-Sr. 
Presidente, pouco direi a respeito do projecto 
em deuate, porque as Qbservações que tinha 
a fazer, já as enunciei da. tribuna na 2• f.!is· 
cussão. 

O meu fim é apenas enviar uma emenda ao 
rn esmo projecto. 

V. Ex. viu que muitos Deputados tivllram 
escrupulos em votar no sentido das atlirma.
ções que eu fizera na 2• discussão, quando 
nccupei a tribuna; creio que agora. esses 
Deputados não poderão ta.xar essa emenda 
de illegal. 

Realmente, vou ao encontro das opiníõe3 
emittidas por esses Deputados, quer dizer 
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procurei guar~htr a proporcionalidade entro ! tancia c1a cidade de Nithcroy é srJperiÓr
a repl'esentaçno e o eleitorado cte cadc~ um ninguem contestaril.-ào que a de Campos. 
dos d1~trrctos . Nes tas coH~ições, ca:;o po.sse o 4• districto a. 
A~sr~ é quo o 1' districto eleitoral do Rio srr !' 1•, o 2' niio tleve ser Campos, mas Ni· 

de hne1ro, que tem l7.ú00 eleitor·es, passará t lleroy, corn t od<IS ns vantagens. 
a. dar os mesmos quatro dcput·.>.dos porqúo Deixo, por· t~ nto, de apr~sentar a. minha 
tem a representa~ão mínima que póde te r emenda por já estar o seu pen, amento com
em face do art. 26 da. Con~titui,,ão . prehendido na emeudl do SJ'. Fvnseca Por-

O 2", cuja população eleitoral é ele 14 .000 t•Jlla. 
e quanto a. rracção de deputado que dava Limito me, por tanto, a mandar á Mesa a 
parten~e a.o 1". pa.soa:a. a. dar os dous depu· mioha e menda, que perante a Commissãojus· 
tados, mdo esta. fl'acçao p<H·tencer ao4•, futu ro trficarei. 
1• rl.a. Capital. 

E' ô que tinha a dizer. 

. Vem á :Me:>1., é lida, a.poia.d•t o J>osta con· 
JUncta.mente em ui::cus;ão, a ~eguiut.e 

~tESDA. 

Ao projecto n. 115 B, de 18\19: 

Ao nrt. 3• - Substitun.so: 
Art. 3. • 0 4" districto do Estado o lo Rio ele 

Jo.neii'O, cuja séde ~e1·á Petropolis, pa.:;sará. 11 
~er? 1".; o l" distrlcto, p .. ssará a ser o 2•; o 
l• d,l4 r'ldo a 4", com tollas a.s vo.ntagcn& e 
e.ltettos legaes. 
, Sala das se!;Sões, 15 de setembro de 1899.

l•onseca Portella. 

cO Sr. Paulino de Sou:za .J'u
nior- Sr. Preaideuto, duvendo as cmendus 
volta I' á. Commis;üo para sobre ella.s interpor 
parecer, limito-me a. mo.nolar á Mes<t u noa 
emend:J. supprcssiva do :U't. 3• do projecto 
e~ef!da que justificarei pern.nte a Com~ 
m1ssao. 

Desejaria, Sr. Presidente, a.presenhr uma. 
outra. emenda <t este artigo, de modo que, si 
passar o 4• d1stric_!o -a. ser o !·•, dando quatro 
depu~dos, o 2• nao seJa o actU<ll 2• ui:striéto, 
com sede em Campos. mas o actual · I• dis · 
tricto, com séde em Nitheroy . 

Mas, creio que o meu nobre compo1 nhBiro 
de tancad<l jà. apresentou emend<~ nes te sen· 
tido. 

Desejo, portanto, sa.ber de V. E :c. si foi este 
o pe~an:eoto· 9ue nictou n sua. emenda, por
que SI for, t orna·se desnecessaria a emenrla que 
pre tendia s.presentar. · 

0 SR. . FoNSECA. PORTELLA-E' n actamcnta 
este o meu pensamento. · 
. O SR. P.-'ULINO DE SoUZA. JGNIOR- E~clare· 

c1do, S1·. Presidente, o oensamento do meu 
nobt·~ collega, deixo de 'a.presrntar a emenda 
que tmha neste sentido, fazendo sent ir á Ca.· 
mara q~e ê um .acto justo, nào so porque a 
populaçao de.Nttheroy é muito maJor do que 
a. de Campos, como t::.wb<!m porque a impot·· 

Vem á Mesa, é lida, a.pohd~ e posta conjun· 
ctumentc em discussão a. seguinte 

E!I!END.-1. 

Ao pYojec!o n . l1..5 E , de {899 

Supprima-se o art. 3•. 
Sala. das s~ssõt>s, 15 do setembro de JS!)J.

Paulino de 8ou;a Junior. 

Nioguem mais pedinolo a palavra , é encer· 
rada a dismssão e adiada. a votação, até que 
a regpect.iva. Coromissii.o LI& parecer sobre as 
'lmenda.s olfej."eciclas. 

Comparecem mais o3 S L'S. Silverio Nery, 
Albuquerque .Serejo, Amor im Figueira, Pe
dro Chermont, Augusto Montenegro, Eneas 
Martin~. Serzedello Corrêa, Ani~io de Abreu 
Pedro Borgt-s, Tilomaz Accioly, Torres Por: 
tugal, lldefon~o Lima. José A velino, João 
Lopes, Hel vecio Monte, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, José Matiano,Coelho Cintra, 
Moreira. Alves, Juvenc!o de Aguiar·, Pedro 
Pernambuco, Rodrigues Doria., :-leiva, Castro 
Rebello, Tosta, Paula Gnimarães, Vergne de 
Abreu, Amphilopllio, João Dantas Filho 
Adatberto Guimarães, Edual'do Ramos, Leo: 
vigildo Filgu•Jiras, Trllentino dos Santos 
Marcolino Moura, Dionysio Cerqueira, 6al: 
d iuo Loreto, Pinheiro Junior, Jose Murtinho, 
Xavier da. Silveira, lrineu l\Cúchado, Alcindo 
Guanaba ra, Sã. Freire. Pereira. dos Santos, 
Erico Coelho, Leonel Loreti, Barros Franco 
Junior, Berna.rdes Dias, Urbano Ma:rcondes, . 
Mayrink, Antel'O Botelho, José Bonit'acio, 
Ferreira Pires, Ro1olpllo Abreu, Cu:pertino 
\te Siqueira, AugnstoClementino, DinoBueno, 
Cv.st;;l. Junior, Lucas de Barros. Edmundo da. 
Fonseca., Paulíno Carlos, Cincinato · Bra~a. 
Ovidio Abrantes, Alves de Cast r·o, Luiz Adol: 
pho, Ca.racciolo, Xavier do Valle, Alencar 
Guimarães, Lamenba Lins , Lauro Müller 
Pedro Ferreira , Guillon, M~>.rç~l E~ob.-.r: 
Fra.ncisco Alencastro, Victorino Monteiro 
Pinto da. Rocha e Campos Cartier. ' 

E' a.nnuucia.<ia a 3", di~cussão do projecto 
u. 141, de 1899, autorizando o Governo a 
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mandar indemni:mr o capitiio.tcnente Ro
dotpho Lopes da Cruz do tod,, s as vantagons 
pecuniarias de que tiver siào privado por 
força do processo a que respon•leu. 

Ninguem pedindo a prdavra, é encerrada a. 
discussíi.o e adin•la a votação. 

E' a.nnuncinda a 3" discussão do projecto 
n. 109, de 1 !399-, autorizando o Podct' Ex
ecutivo a prom•wer por s~.r vi(,.-os rl'leva.nt~s. 
ao posto de alferes (lU 2'• teneo!e do otercito 
ao 2•• sa1'gentCl t'o 2' rrgi rucnto ue ar til h a ria. 
Agenor Rocha., independentemente •le vag11. 
nesse posto. 

Ninguem pedindo a pa.la.vra, ó encerra.•l:l a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciado a. diSCU$sã.o unica do pr.-•jecfo 
n. 153, de lS99. au torizaodo o l'orler Ex
ecuti,·o a. conc~rier oit~ lllel.<1S <lc l icença com 
ordenad•> ao fl1•. Alrredo Mornir,, ele Rnrros 
Oliveira Lima. lente ch Fnculcla•lc de lliroito 
du S. Pnnlo. p~ra tratar de sua saut.le ondt• 
lhe con viel'. 

Vem ó. !\lesa, é lida. a poiacla c po.~ tn. C/)U· 
junctamentc em diSC<I~~~o. ll s:·gulntc 

\_ Sli:GU:lDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

'\.,f, nnnnncinda a continuação da 2'' dis· 
cussão tlo projecto n. 11 0, d·~ lSG9, OJ'Çant.lo a 
Receita Gera.! t!a RepUIJ!íca par<~ o exercicío 
de 1000, com o parecer sobre as emend<lll 
o1ferecid~ts <!lll 2" tl!scussii.o. 

O Sr. I~ residente-Tem a palavra 
o Sr. i 'aula Rumos. 

O Sr. Poula Ramos, <tepois de 
allw.Hr a circumstancia d;t Com missão do Or· 
ya!1Wnto haver apl'f'.seni<Hlo 110 mesmo 1empo 
Jlt'Sto.mente os tr•?S or<,11.mentos tnais impor· 
tctnt~s-o da rceeita, o da vin.ção e o da t\l.
:r.en•t~ . <.Jiz sen t il' rlimculdade em a procíal-os 
por fu !ta. de elementos, não esta lltlo ,,i nela. 
r~i~tribuidos os l'elutor ios da viação o d:• 
r .. zend:;. . 

:\las, a o.nalys" do orador no pt•ojccto da 
rrJt~ "i t:t ~J·a muito li;:oira. tanto mais r1n:mto 
a Item dizer, vem repetir o que dis:;e em 
o::osto do l8fl7, quando teve o ens<·jo de <lis
cuLir o Orçamcato da F;•z·~nda para o ex
crcirio <lo lt!\18. Fr•lizmente Yê confirmados 
totio~ os conceitos que entií.o expendeu. O 
ora c 1M foi proteccionista á ou! rance; m:~s, a. 
liçil(l <los fo~ctos e ::L experiencia. o têm con· 
vencido de flUe essa. proteccão ileve ir sendo 

Ao projecto n. 153, de 1809: limitado, Let;n como que, entre nós, a iodus
t,·w. qne ma1s precisa de proteoção é justa-

Accrescente-se : - em proroga•;ii:) á que mente nque!la que menos protegida. tem sido 
finda. em 3 de sotcmbt'O cort't•ntc. -a industria agricoln .. 

Sala de.s sessões, 15 de setembro de 1899. - 0 orador dividirá o seu discurso em tres 
Lui~ DomingHes. . pnrtes a primeira constará. de ligeiras con

sider:t<;ões a. reS[>eilO da. crise que a Repu· 
Ningllem pedindo a pala,vra, é encerra.d'" a hlicA atm veL>sa em r elação ás smts finanças; 

discuss1\o e adiadn a vota.o;iio. a segunda sera a analyse, bmbern ligeira, a 
respeito das tarifas ; e a. terceira ~eré. a 

E' annunciada. a discussão nn ica. do proje- justifiencito e a critica a. respeito de diversas 
cto n . I 19, de 1809, a.ntorizando o Poder emendas apresentadas. 
E::tecutlvo a COlJCedel' a Jose Joaqllim de A primei ra questão que impressionou o 
Miranda, conferente drt Alfamlega de Santos, orador no estudo do pt'ojecto de receita é a. 
licença p~lo prazo ele lO me•es, com o r"spe· (jue COJlsta d;1 prelimiO<If de s&.oor si 3 ca
ctivo ordenado, a.lim de tratat• d~ sua sa.ude mara tem o direito de introduzir modifica~ 
onde lhe convier. ções ás tarifas dentro do projecto de orça· 

_ Ningu,~m pedindo a pahvra, é encerrada á meuto. Quando st~ aventou a idê~ da ct•eação 
d1~cussão e adiada a votação. de uma commissão permanente de tarifas, o 

orador viu logo todos os grande< incon-ve-
E' aununciada. o. !• discussão do projecto nientes que traria essa execução. 

n. 138 A, de 1899, declara.odo livres do paga· Si absteve-se de impugmn', da tribuna, a 
manto de quaesquel' direitos na Altanrlega da ?!'Oposta do Sr. Elias Fau sto nesse sentido 
Capital Federal ou na de Santos, os volumes -não foi p9r conco;dar com ellt\ tanto que deu 
9.ua. contcem um rt"gulat.lor publico destin:>do o seu voto co?'tl'a. E a razão mais forte que 
a torre da matriz tle T.iberaba. teve p ara usstm proceder foi a seguinte: em 

um paiz como nosso, em cujo orçamento da. 
Ninguern pedindo a. pa.la.vr,, , e encerr'B · .t a. r ecei ta. figuram como elemento mais itnpol'-

diseus~ão e adiada a vota~i'lo. tanta das no~sas rendas os impostos a•luanei· 

O Sr. Pres idente- Está. esuotadé. 
a. 1• parte da ordem do dia ; vae-se p~r a 

ros, não se comprehende como se possa eon· 
feccionm• um orçamento da receita sem se ter 
em consideração a tarifa . Assim sendo a 
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cr~acão de uma commbsão :pc1•manente ue uireitos de muitas matcrias pl'imas e <.liminue 
tru·ifas é um inconvenit.nte, mesmo porque <'S de ;·ario~ ur tefacto>; nií.o é anti-p:·oteccio· 
muitos dos que a votaram pens:1m que nada nista, pu1·que diminue extraordinariamente 
peior do que a im>tabilidaue dus t :.• rifns ! os direitos de muitos :prMuctos que aqui te· 

Apreciando a situação financeira, ll iz o mos ou p1·oclu~imos em igualdade de con· 
orntlor.que a nossa l1al"nça commerci:ll não é dições. 
um crite~io ~e~uro, _s~•n:dent~- para ct,ue . Cita Paul de Rosiers, estuda longamente 
de:la po.>.,am -.e1 t •rad:''- conclu .. oes .. Ar.,u- , C~S sy;;temns ndoptados nos Estados Unidos, as 
mc.ntn no_sentaio de P1 ov ar qu~ está com a : larilhs !1·1ac Kin\ey e Wilson, sobretndo para. 
l!?a. d?utrma,~ust"n tando que nao ha co.nve- croncluirque o. tendenciaa.ctual c par· 11 
me;_Jcla ~~~ rellrada •le papei·JI_lOeola. da CII'CU· camloio, principalmente depois de ve~itlcad~~ 
laçao. N<to censura o que cst.a fazenno 0 Go· os preJuízos que ao Th·~sonro ::\acional trouxe 
T~rno, porque sabe que.tsto e o r ;,:-:ultado de o proteccion ismo e tia. crescente necessid:tde 
um contrac~o no qual ex1s_tem cla.usu l_~ que •> de n<l\'03 mercados para os proJuctos norte· 
omdot• ter a_. com b,, !Ido s1 fossem SUJe:_tas ao &tn<wiean~s. 
v~to ~lo Congr~sso ante~.da ex~cu_çao •. ~ ~pont l 03re~ul ta•los do pr·otecciooismo on-
sciencra econoJulca. nos en.m.t que .t l ellr,,d,t sa.13, t0 entl'o nos- ·litninuição óas r•url .-
do papel·maefla ou ~-e~gate (ta•tto Y l\ld \H~a althnrlen·:o s e au 17manto <lo preç: -s~m0'13 
cousa co_:no outra 1 !1~ deve sei' fel~ em p:LlZ equi 1'1\l~nte ll:\ qu~tlhladc !los ['rodu~t~:;. o 
o~dc nao ~a (·qUJllb r · ~o orça.ment<!l'IO e . on•le :\~ poucas i;lftnstrias existentes, que sobre· 
l l ll.O se pode ga.rantn· a preflommn.nw~o <lo viveram :10 cncilhnmonto, estas mesmas só 
ouro~ .. . __ .. , . i,eP.m de nacional o OGme, pois que, como 
. A!J . SC!,~_o o~__a do_r ?Pln~O~" ~~ Lc Roy. ~e~u: a~•.tutcce con) o _pho~phoro, a cerveja etc., 
!leu~ a sttuaç.to fin,~r~cemt a.•. _Repu bhc.l .\r toda a matC'rta pl'llna é i·nportada,o que alias 
gentma, para mostra; que_ nu.o ha pb.i'l tlot~e uiio c p<u·a arlmirar uma v.;z que já che· 
eatre a d1v;da dessa l~.epubhca e a do l~raztl, gamo~ a importar ca{à de Port ugal, 'como 0 quez· n o concernente a. 1~terna, q~er a ex~ orador prova com um Boletim que deparou 
terna: a claqu..,lla. R':publ!ca. e_ m:.nt?. matar no Jonwl do Commercio. 
que a do nosso ptlZ. Mas nao e so tsso. A . . . 
quantida d·~ do papel moeda. em c ircu laçil:o na Trat't _das t~nfns de transporte cuja 
H.epublica ArgentiU<L é ta.mbem maior que a. orfr~mza9ao é ~OJe augmentada. de 50 a60 'f,, 
do Brazil. No entret:1nto, a taXi\ cnmolal do o que fot prevu~to pelo orador quando com· 
Prata é melhor que a nossa.. Isto. quer dizer b:~te~ o ar~'·ndameoto das e~tradas . o mesmo 
que a emissão de J:apel moeda não inOue na se da nas linhas_ de n:<vegaç.ao,nomeadamentr:l 
taxa, cambial, e, p~Lra prova.l-o, most.r:1 o qne ? Lloytl~ que nao _presta ao commercio e ás 
se •leu no imperio, onde e~n. taxa elevava-se mdnstr1as os servtços que eram esperados 
ou baixava sem que sobre isto in11nisse o pa· de:;ta. emprez::t. __ fartame:n~ subvencionada. 
pel moeda, e o que se dava na Republica onde pelo 3overno. :r;;a.o ha, po;s, pro~cção official 
tivemos melbor cambio qt•ando o paiz Coi quo_ P?Ssa se~Vlr com prove1to a agr icultura. 
alag&lo pelas emissões do Sr. Ruy Ra.rbosa, ou as mrlnstrras nascentes, attenta. a. elevação 
do que h"je. . das a~tuaes tar1tas . · 

A razão da. taxa cambial Hcha-se na ba- . Felizmente, parece que inicia-se um mo-
lança. íoternaéional de valores. . Vt ~llento, no_ sentido do_ plantio <Je cercaes, 

O Br.•zil te1n nas suas empr·eza~; c..pitaes nllJaS van~JCllS offerec1das_ pe~<t diversidade 
estrangeir os; e::>ses ca.pitaes e os seus jut·"s de s ·1lo e cl1m<t no nosso :pa.1z d1spensa.-se de 
voltam para o paiz donde proceder;• m. accentuar. .. . . 

Por outro lado, os emigrantesenvi::-.m para Impugna a taxa d~ 200 r.e's por kilo no 
os seus paizes wdo o dinheiro que acJumuh• m, St~lf:t!O do carbono ._ A mdus_tr1a de formicida 
e o pro:prio brazileiro, quando consegue nao e uma mdu~trta tliSsemma:da; apenas co
reunir alguma fortuna., o seu primeiro pen- nhece duas fabricas, uma. aqu1 e outra. em 
sarnento é ir· gastal·O na l!uropa. S. Paulo. 

Desta forma, o paiz exporta muit o mais E' '\liD quas~ monopolio, si :principalmente 
va.lores do que importa; esta. e a -principal attendermos as dlfficu\dades de transporte; 
causa dt>s r ep1·es,ões d!J. tall;a c«mbittl. e~t:etanto, que a concurrencia estrangeira 
• O mal. 11o~tanto, sendo este, o rem~dio Vi ra ez:n auxtho da lavoura do norte da 
aeve coll SJSt;r em se fazer cessar esse mal, Repubhea.. 
por t~m lado,_ e, por outr·o, auxiliar a pro· Concor~a com a C~mmissão nas ta1as 
dur çao do P<IIZ. sobre a.magem c manteiga. estrnngeira que 

Em seg-u ida.. o orador passa a tra tar na contém margarina. 
questão de tariras,mo.:;trando que a tarifa. em Di•1ergd, a.pezar do parecer unanime na 
vígo1· não obedece a nenhum dos dous syste- questão relativa a.o imposto sobre vencimen: 
mas: não é pl'oteceionista.,porque augm_enta os tos da magistratura federal. 
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Porque os memllros do 
Federal niio protestaram 

Supremo T!'ibunalg O SR. ~,_AULA RAMOS-Vae.concluir, mesmo 
quando o imposto< porque J<t abnsou, :por mu!l.o tempo d,t at-

ten<;uo d,l. CM:l. (Nt7o apoío,eios.) . e1'a de 2 "/o 1 
A proposito desta emenda: p~ma que o 

nobre Ministro da F'ilzenda nao tem Cc:mpe· 
tencia para declarar nulla ~rna. disposiç[í.o de 
lei, como tez em recente avrsu aos delegados 
fiscaes do Tbesout·o. Bem andou, port:<nto, o 
Tribunal de Contas. negando registro ao acto 
do Governo, 

Justifica a. swt em•mda sn ppressi v a do ar
tigo 3o do projecto oom a r~>cente !t isposição 
do Re"imento da Caruara, graças a qna.l en
tramo~ na. verdadeir~ orientação orç:lmen
taria. pois um ot·çamento não é mais do r1ue 
um ~lanço entre a •·eceita e a despczG-. 

Não assignala. as vantagens da med ida qne 
autoriza. o Governo 1la Uniií.o a entrar em 
accordo com os !:!"Overnos dos Estados sobre o 
ma:ximo do irop)~to sobre o ca.fê, porque o 
nobre Deputado pela Bahia, o Sr. Aruphilo
pbio jâ. o fez com o brilhantismo do costume. 

Discorda Lla emenrt;~ apre<enlarla, pelo nobt·e 
Deputado o sr. Cu-p~rtino de Siqueira, rela
tiva a tarifas de estradas de terra, apr.zarde 
;1cbar digna. de a:ppl:l.usos a. medida, porque 
falta a competencia uo Poder Legislativo. 

Discorda ~atnbem dt emend~ a:presentatla 
pelo Sr. Deputado Frederico Rorges a. re
speito do contracto do Governo com um cid<\· 
dão concessionaTio de fazetH11J. de gado no 
Píauhy. 

Retira-se da. tribuna felicitando a Commis
são de 0rçarnento pela orientação que vae 
tendo em ma teria orçam~ntaria, i,:to e, d:mdo 
conllecimento !lO paiz da sua situe.çã.o real, 
e:ffectiv;t. (ilfuilo br:m, muito ben~.) 

Fica a discussão adiaila pela h o :r a. 
Passa-se a hora destinada ao e:x:pediente. 

O Sr. J'::ugenio Tour.inho (sup· 
pte11te d~ -1• Secretario), procede a. leltura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officíos : 
Do Sr. 1• Secreta1'io do SeMJo, de 14. \LO 

corrente transmitti!l(lo um dos respecttvos 
a.utographos, devidamente, sa:nccionado, d!l
resolução do Congresso Naczooal, autori
zando o Governo a. considerar r.omo e!IIoct\Va· 
mente promovido ao posto de alferes rle in
fantaria em data de 14 de agosto de 1894. o 
então 1 o cadete do s·• bataltlãc de infantaria 
Antonio Rodrigues de Ar<tujo.-lnteira.d.a. 

Do :'.Iinisterio da. Ind"usGria, Viação e Obras 
Publicas de 15 do corrente, satisfazendo a 
requisição desta Camara no officío n. 142, d_e 
::0 de agosto ultimo.-A quem fez a requt
siçâo. (A.' Commis5ão de Orçamento.) 

Determina a emenda a prorogação p_?r 20 Requerimentos : 
annos do prazo do c_ontr~cto e a reducçao ~e De Alvaro de Souza Neves e ontz•os, fun-
50 •;o pa~a aa ~OI!tr1bu~çoes semestraes a qu: 1 ccionarios do corpo diplomatico e consular, 
o ~onc_ess;onano e olmgado, durante os tre. privados do car•go, em virtude de suppressão 
pr1merros annos. . de -verba, pedin,lo o restabelec!mento desta. 

Não vê motivo de· ordem puUica que JUS- -A's commissões de Diplomacia e Trat:ldos 
tifique este favor. . e de Ol"r;a.mento . 

. Acr~d~ta ter pa~sado em r:v1sta. tod.as as De José Bermn•dino Ribeiro Guimarães, 
dl~POSlçoes do !JtoJectQ de Or.,,:\meub da. Re- pedindo a valid~tle de seu _d!ploma para o 
ce1ta. . . ex:ercicio tJrDfisstO~la~ da me~lClna holl!-reopa.

Deve dizer,a.o deEcer da trtbuna,que contt· tnica-.-A' comm1ssao de Sa.ude Publtca. 
nua firmé na campanha contra a alienação de Dil. Vi uva Gabel & Comp. e outr•os, pedindo 
estradas de ferro. . . urna taxa variavel para suas m:\:N~s de cer-

lnfellzmente, das ~ossas vras _ferreas so Vf'ja que indicam, etc. etc.-A' Comrnissilo 
uma, p3lo menos pubhcame_nte, na,o esta. em de T~Tifas. · 
negoc1o-a Central do Brazr!. 
. Na mensagem com que o Sr. _!'resi~ent~ da 
Republica. abriu 11 presente se~sao legJslaüv~, 
ha um vislumbre de esperanç<\ de que a a.h· 
ena.ção da Centrai ;não se fariL já. 

Mautem-se cobereute com a sua opinião de 
.sempre: só em caso extl·emo e para salvar a 
honra do Brnzil, IJoderi"' concordar com a 
a]íe!)açã.o das vias-ferreas. 

0 SR. PREsiDENTE-Lembro ao Uobr•e Depu
tado que esti~ ünda a hora destiuada ú. or
dem do dia. 

O St•. Heredia de Sã vem ra· 
pidamente submetter á consideração da C;:.
mar-a umprojecto de lei que reputa da ma1s 
alta justiça e equidade a que, de certo, a Ca· 
mara niío recusarà . 

O projecto equipara as gr:atiti_cações ~os 
offieiaes combatentes rlo ex.erc1to as 9rattfi· 
ca.ções que recebem os ~~ armad:~;. ~te certo 
IJonto nã.o é um~\ novtoade, IJClS Ja. o ll.llllO 
passado o Sr. Rodolpho Paíxã.o cogitou do 
assumpto e foi aasignadto uma emenda a 
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respeito, si niio se e·1g1na, no 01·çam ·n' o ('a 
Guerra. 

Acredita que a medir' a e sympal hica e 
justa e merecerá o ap 1ío cb. Carn'l.ra.. 

Fica sobre a Mesa,'l.te ultrríor de'il.N raçii,o, 
o seguinte 

I'ROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' Fie~ o Governo autorizado a equi

pal·ar ~s gt•a.tificações que percebem os offl
cíaes do exercito as que actualmente perce
bem os (11\ armada. 

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

SuJa das sessõe3, I 5 de setembro de 1899 . 
-Heredia de Sa'. 

O St•. N'eiva não vem pe1ir augm<mto 
de ordenado, vem ap~nas relatar uma pre
tenção de funccionarios que concorrem pa1•a 
a hoa arrecadação das t•rndas publicas, ~ 
que nã.o devem deixar de ~er attenJidos. 
Qua.l o intuito tia lei mand>\ndo fazer a distri
buição de quotas pelos empregados das re
partições de arrecadação aduaneira.? E' fa
zer justiça aos empregados q11e fe -prestam 
quotidianamente ao serviço e tanto concor
rem para que melhore a arrecadação uas 
rendas publicas. Pelos quadros est,ltisticos 
que teem apresent~do. poder-se-ba ver que só 
o Estado da Bahia dil. mais de vinte mil 
contos de renda annual para a União. 

qne os coll~gas, que a i\lustre Commí,sl'ío de 
Or•;:trr:ent0, estu·!ando devídampnte o ussnm
ptn, C)JTI :1s suas luzes e o seu espírito de 
im;tiçl\. p!•oponhnm um alvitr·e que venha 
minorar o mal. 

Folga vendo que a sua idea merece o apoio 
dos collegas presentes. Felizmente, não houve 
proteste; me~mo q•~e os houve3sem, elles não 
o demoveriem do proposito em que esta de 
ventilar tudo quanto concerno ao bem estar 
de seus concitlar1ão~, principalmente dos que 
lhe confiaram esta cadeirn, que tem se esfor
çsdo pur honrar. Não se ar:i'Eceia de àe
fe•lder es>:~.s ca.us;\S ju•ta~ dos funccio· 
naríos, npezar d!l. mâ. vontade que ha contra. 
ess1 respeitava! chLsse, e fal-o com franqueza., 
niio se importando com o murmurio dos in
fensos; como desprezaria qualquer allusão 
mt nos cn.valllelrosa, porque felizmente chegou 
à idade de 50 annos e á posição que occupa, 
sempre sobranceiro a boatos vis, pois tem 
consciencia. de que q=ntos o conhecem fazem 
justiça ao seu cal'acter e á sua jams.is ata
cJda probidade. (Apoiados; m«ito bem.) 

Vac a imprimil· a sl'guinte 

rtEDA.CÇÃ.O 

N. 140 A - 1899 

Red.:rcção fi.na.l do projecto n. 140, deste anno, 
que decza,-a extensi1Jas uos primeiros officiaes 
ela <!rmada reformarlos compHlsoriamente, a: 
contar d~ 31 de o"tubro de 1894, as 'V:tnta
gens do a1·t. 6' do d~c,·eto n. 193 A, de 30 
de janeiro de 1890 

o CoGgresso Nacional decNta: 
A1·tigo un;co. As vantagens do art. 6• do 

decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, 
são extensivas aos primeiros officiaes da ar
mada refo1•mados compulsoriamente, a contar 
de 31 de outubro de 1894; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala das Cornmissões, 15 ue setembro de 
1899.-F. Tolenlino.-E. :ilfaltet.- Arthur 
Peix(}to. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 49-1899 

Si o intuito dessa. lei era, diminuindo o 01'
denndo, o que é urna vantagem, porque a 
aposentaàoria nesse caso vem a. 2er menos 
onerosa, pa.ra a U oião era tambem, dar um 
rendimento regular aos empregados. Está., 
porém, burlado este desejo desde que souber
se, como sabe o oraàer, por telegramma. que 
acaba de reeeber, que a renda. da Alfandega 
da Bahia este mez, ate o dia. 13, foi. apenas de 
duzentos e cincoenta e nove contos! Ora, os 
empregados qu~ tinham que receb3l' urna 
porcentagem sobre mil e quinhentos a deus 
milcontos e o calculo foi feüo sobre esta. ba.>~, 
receberão apenas porcentogem sobre uma 
terÇ<J. ou qua!'ta parte duquella qua.u!itl. E 
isto acontece na. occn.sião em que cresce o 
preço de todos ~ generos, quando a Bahia 
acaba de passar por uma crise de um unno 
de secca.: Jv.lr;a que o capitão·aj!hdante do 2(}• liatalhã(} 

Deante deste quadro, hão de convir qu~ se d~ infantaria, addidJ ao 7• da me~ma armx, 
faz nece~sa.ria uma modifica.GãO uo systema. Jose Pereira Pêg<ts, 'l''e pede rep:traçno do 
das quotas, sinâ·J definitiva ·pelo menos pro- prejui:z~ que ,,tzega. estm· so(frenda ems~ta 
visaria, de modo a evit.>r que os emprega(1os antiguidade de posto de"e recorrer ao Pode 'I' 
aduaneiros continuem sob a. dura ameaça de jttdic\a,·io 
pmuria. j 

Não pede ~ma.,medida effecti':'a,, pad_e urna A' Comm~~~ão de Marinha~ ~uer,ra foi pre-
rne'dida provtsor~tt, aventa a ldea deixando sente a pet1çao em que o capJtao·a.Judante do 

33 CatJ.Jn.ra. V .. v 
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26° batalhão de íníantnria, addido ao 7' d;< 
mesma arma, Jose Pereira Pega~, pede ao 
Cong1·e,;so No.ciomll a. l'~P<U''\ção do prej11izo 
que al!ega. estar so.trcendo em sua antlgm
dade lle posto. 

A reclamação do supplicante basea-s' no 
facto de haver o Govel'no viola· to o Ll€creto 
n. 3.168, tle 29 de outubro de 1863, que de
termiJJa sejam feitas a& promoções no exer· 
cito, a proporção que se forem vcritlcam\o as 
,.ag;\s. 

Tratando-se de reparaç:ão de injustiça e 
não da conces~ão lle uma graça ou decr.ltaçào 
de lei que regule a espceie, a Commi;;s:\o e fle 
parecer que o ~u pplicau te re-corra no Poder 
Judiciario, que tem a mis~ãode S(l.lvagur,rdar 
os direitos adquiridos. 

Sala das Commissõe;;, 15 do setembro de 
}8Q9. -Eem·ique 1Talladares, presít'l.ente. -
Rodolpho Prli:x;ão, l'<3btor. - Joao DaMas 
Filho. - At/Jtli/.Herque Serejo. - Au!tusto Cle· 
m~tino. 

N 50- 1899 

Inde(~:re (I petiç,1o em que o c"pitão ?"e(or,;w.do 
do exc1·cila Carlos Auyuslo Ferreira d e .1s
.sumpçao jnde qHe ao ternpo c~n qm: se·n:ta 
1ta e>;ercito lhe s~i" o.ddici·»ln do o l'e,.iod" 
dec.~rrido de 21. de <lbl"il de 1.890 a 30 de 
setembro de 1891 

A Com missão de Mal'inha e Guerra estudou 
o requerimento em que o capino rerol'mado 
do exercito Carlos Apgusto Ferr<Jira de As· 
sumpçáo pede ao Congre>so Nacional que lhe 
mande contar o período decorrido de 21 da 
abril de lS<JO a 30 de' sete r..:. bro ele 1891, eíu 
que exerceu o commani!o do destacamento 
junto á comrnissão encn.rre<>ad9. da constru
cção da linha telegrapnica de Cuya\,;it ao Ara· 
guaya.. 

O supplicante não tem r\ireíto a,,, que re
quer, porqua-nto, e;r;-vi da legislação militar 
-v]gente, aos reformados, quando a pro veítu
dos de a.ccordo com as sua;; aptidões, não se 
conta, em caso atgum, tempo de serviço, 
contagem esta que redunda, não ha negar, 
em melhoramento de reforma. 

Demais, não fora elle constrangido a ex· 
ercer cargos privativos dos o!ficlaes do ex· 
ercito em actividade, nem podia sel-o, dea[lte 
do aviso de 8 de outubro de 1888, que sabio.-

. mente a':isirr. doutrina, (\e accordo com a re
solução de 6 r', o citai lo mez: 

« O officia.l reformado rr:í,o pOde ser con
stl'angldo a fazer serviço, quer mi11tar, qne1· 
civil, continuv,udo a prevalecer para is~r.tar 
desse onus os motiv~·s tle molestit\s IJUe o 
obrig-aram a reforma. N0nhuma penl\ póll~ 

ser-lhe imposta, si declarar não poder fa,zer 
o seniço par;.L o qual fu~ chamado./> 

O que reque l', po!'tanto, não é a reparação 
·lc umç. inju~tiça,caso <m que t\ev~ra reconer 
;to Poder Jndic1arlo, que tem a. mi~sllo de sal· 
v:~guar-d~r os dirdtos adquirid,,s, sim uma 
g1·aça, que, si Jile féH' concedida, firmará, em 
QUe p e1.em ás suas ai legações em cont['ario, 
1wecedente p;:eju,\icia.lis~imo ao Thesou~o Fe· 
dera!, cujos interesses de\·em >er zelado& 
religiosam··nte pelos orgãos da soberania na
cil.mal, ntim de que a Repubiic<\, pontual e 
honrad~m.,nte. poss<L sattsfazer os enormes 
com rOJnis,os, inte r-nos e e:ctcrnos, que a 
a.ssobe1·bam. 

Assim p~ns<>nc.lo, a Coromissão cnmpre o 
deve1· de acouselhur iL Ca.mar-a que indefira o 
requerimento do ca.pitâo carlos .1ugusto Fer· 
ren·a de Assumpç:ão, nitu obstantcl reco· 
nh eer que são valiosos os serviç.os qu e elle 
prestou no cornmando do allud1do destaca
mento junto á commissão constructora da 
i in ]la telegrap1lica entre Cuy;tbà e o Ara
guaya. 

Sala d~\S Commissões, 15 àe setembro de 
1899.-.U:nrique 'VaUadare~. presi-!ente.-Ro· 
riolpho Paix<i:o, rdator.- Jo,<o Dantas Filho. 
-Albugue,-qHe Se;·çjo.- A1<ga,to Otementino • 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJ~CI'OS 

N. l3l A-1899 

.A.t!tori;~ o Gove;·no a f'evcw o:~ dec'retos que. 
JlTi<'ara m elas J)atente.; de officiaes honora· 
;·in do exercito ·vari-Js dos cidadã()~ distin
g!'ido< cml tac.< ho1m"; _por seruiços presta
rios <i Rq,v.b lica, pa~" o fim de reintegral-os 
rw .. : po,·tos e ho>1 n s rec:pecti1;a. ~, u,na 'lle.:: q11e 
sob;·e elles nüo lenha recahido p e>ta pot· 
crinte C01HHl:U'In m.~ politico. 

A Commissão de i\Iarinh!t e Guerra, estu
dando o pro}•cto n. 131, tle 1899, que auto
riza a. revisão rlGS decretos que pt'iva.ram das 
patentes de officiaes honorarios do exercito a. 
va.rios cidadãos. é de pat·ecer que o mesmo 
seja avprovado pela Co.mnra, porquanto en
cerr·a Ín~dirl:1 conveniente e reparadora de 
;njustiças. por1'entnra. praticadas pelo Go
Yeruo sob a pressão dos acontec:rnentos po· 
liticos , de grave~ conSNJ.U~ncin.s, que teero 
tr,tiJ~tl\lado a Republica. 

Sala d;•s Cornm',ssõres, 15 de edembro de 
!89\l.-Jla,wir,we Y"ltadc•·a, pre~idente .. -
Rocl,olpho Paixifo, r; !/ator,-Albl!qu~,·que Se· 
!'ej o.-AugHslo ClemeM ino. - Jo,7o Da;1tas 
Fi!h"· 
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N. 131-1899 

Q{longresso Nacional tlecl'eta : 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a l'ever 

os tlccretos que privaram das patentes de 
offidaes honnrarios do exerci to var-ios dos 
cidadãos tlistir:guidos com taes hauras por 
sel'Vi~os prest<tdos a Repullliea, para o fim 
de reint egra l-os n ns postos c honras respe· 
ctivas, uma ve:r. que sob~e elles não teuh11. 
recubi<lo pena. por cl'ime commum ou po
litico. 

Art. 2. • Revoga.m·se as disposições em 
con tL';Wio: 

Salrt <i.:\s ses:;ões, 24 de agosto de 1899.
Leoncio C<ltrêa.-A.mol"im Figueinz.-Albu
que1·~ue Serej1.-Lamwnha Lins.-0. Abrctn
te.;.-E-!tu.rdo PitM,Hel.-Oasemiro da Rocha. 
-Gare,ío Carua l?,.;t L -R,•ul B.·m·oso.- Ves
posimw de .1lbuqv.erque,-F, 'l'olenti,w.-E. 
<le Sou,;a.-Tm:a?·e; de Lyra.-Leonet Filho. 
-Pinlwi>·o Guiuwnies.-Rod1lpho Ab>·eu.
Hc~t·l"ique Va:.-Sil<erio dos Reis,-MartiHs 
Jnnior.-Co~lho Cintra. 

N. 143 B-18g9 

Red;I,CÇ<ÍO pa.m a sa dio,;t;J.!({O do projeclo 
n, lL3, de.·! e anno, que autorüa o Pode;
Executivo a abrir rw Jfíniiterio da Fasencla 
o c;o.;díto de 2 .978:861$"145 paJ·a paga· 
m ei<lo de credo. ·eô p01· exercício~ findos. de 
accordo com o § 2' do at•t, 31 da ld n. -190, 
de 16 tle deze,rt~ro ele 18!J8. 

O Oong:·esôo Nacional resolve 

Art. 1." E' o Poder Executlvo autorizado 
a abrir a.o Ministerio ela, Fazenda. o cre.Hto 
de 2.978:861$445 pclra pagamento J,.; credo
<'es por exercícios t\ndos, conl'orme as respe
ctivas relações, de ac~ordo com o § 2' do 
art. 3! da lei n. 400, de 16 Je dez,lmbro de 
1897, fazendo ••s neo0ssarias ope~·açaes, sendo: 

Silvo Mila.nez, da divida 
relativa a quotas ja liqui~ 
Juuas, e quecahiu em ex· 
erci cio f i n d o , conforme 
a viso do ~Iinisteriu da. 
Guerra para o da. Fazenda, 
n. 3·25, de 9 Lle ju uh o do 
corrente arino .......... . 

Do ;<>Iini>terio da. .Marinha. 
Do Minister'o da. Fazenda .• 

951 885$886 
1.173 197$829 

518 835$129 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
co n tra.rio. 

Sala das Commissões, 15 de setembro de 
189~).-Lat,ro 11iii ler, presidente interino.
Mayrinh, relator.- Ci11cinato Braga.- Au· 
gusto llfO>ttcnegro.-Alci>lclo Guanaba,ra,-Ca
loqe?·as.- Ser:;edello CorrOa.- Augusto Se· 
v e ro.-}f~rç~Z Escoõat·. 

N. 157 A- 1899 

Regula as promoções ao poslo de <tl(eres do 
exercito 

O projccto do Senado sob n. 157, do cor· 
rente anno, estabelece que um terço das V a• 
gas de alferes que se <lerem no exercito eerã. 
preenchido por inferiores nas condições exi
gidas pela lei de promocões, emqua.nto hoU• 
ver otficiaes desse posto aggregados aos re• 
s pecti vos q ua.dros . 

A m€diàa consignada DO projecto e de re· 
con\1ecida. vam;agcm, convindo, porém, mo
difica r a redacção de modo a a br<~nger a to· 
elas as pmças que ti verem sa.tisfei to a.os re· 
quisitos exigidos pela lei de promoçõ ·! o não 
sõmeute aquellas que forem olllcia.es Infe
riores. 

Assim, a. Commissão de Marinh& e Ouerra. 
e de parecer que o projecto do Senado n. 157 
do correu te anno seja. approva.<lo com a. se· 
guinte 

EMENDA 

Art. 1." Em vez de: inferiores, diga-se: 
praças. 

Klla. das Commlssões, l5 de setembro de 
1899.-Henrique Vallad:;l.res, presidente e re
lator.-Rcdolpho Paixão.-Joiío Dantas Fi
lho.- Albuquerque Serejo.- Augusto Cle· 
mentiuo. 

Do Minísterio da JustiC}rr e 
Negocios !nteríores-üor
rigido na respectiva rela
çil.o o nome do cr~dor Dr. 
Jguacio Monteü·o de Al
meida Gouvêa,le!ltJ mh· 
stituto da F<ieulda •le de 
Mediciuc\ ela Bahia, quo 
abi iiguracomo-Martins, 
-em v ez de i\Ionteü•o .. ,. 286:454$736 N. 157- 1899 

Do Miuisterío da Ind.uslria, 
Viac;.ão e Obras Publicas.. 48;487$855 

Do Ministerio chl. Guerra -
inelusive a quanti'' do 
4: 433$333 para pagamento 
ao major José Lourenço da 

O Congre5so Nacional decreta: 
Art. !." l.:rn terço das vagas de nlferes, 

que se de~·em no exercito, serão preenchidas 
por ioteriores que se acharem nas condições 
c:xigidas pela. lei de J!romoções, emt)Uallto 
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bouver otllciaes dessa posto aggregados aos 
re51100tivos quadros. 

Art. 2.• Revogam·SJ ns disposições em 
contrario.-Sena.do Federal. 12 de setembro. 
de lSW.-Joakim de o. Catunde., presidente 

pl"J tempore.-Albarto 1osé GonÇ:~.lves, 2• se
creta.rio, servindo tle I• .-Henrique da Silva. 
Coutinho, 3·• secreta.rioservindo de 2•.-Tho
maz Delfino, servindo de 3• seeretarío.-Cleto 
Nuue~ Pereira., servindo de 4• secreta.rio. 

N. 160- i899 

Altet•a carios dispQ.sir;ües ela Tarifa das Alt'awlegas e Mesas t.le 
Rendas, mandocla execrttm· pelo Decr·eto n. 2743 de 17 ele 
dezembro de 1897. 

o problema dns tarifas nduaneirns, comp1e..xo como é, constitue uma 
da.s mais diffkeis e delicadas theses da sciencia das finanças. A elle se 
ligam. indissoluveis, questões qüe affectam os interesses materiaes 
da sóciedade, as relações do5 paiz.es entre si, a evoluçiio mesmo da 
vida nacional e os recursos dos proprios governos. E', pois, um 
deJ!llrtan:ento que serve simultaneamente á politica social, economica 
e financetra. 

E a transcendencia do problema é consideravelmente aggravada 
pela penuria de dados estatisticos, factor de alta valia, elemeato de que 
as tarifas devem ser a resultante natural. 

A verdade é que só a partil' de janeiro deste anuo iniciou a Alf<:m~ 
dega da Copital Federal a publicação nos boletins mensaes, do movi
mento da importaçuo, regularmente discriminado por suas respectivos 
classes e procedencias, serviço que muito recommcnda o zelo do di
rector daquelle estabelecimento. Os boletins anteriores silo, porém, de 
inutilidade in88.navel neste particular. 

Para que se obtenha trabalho comp1eto, faz-se mistér que as outras 
o1fandegas da União organisem tamhem, mensalmente, quadr·os lden
ttcos aos pr.eparados pela. repnrtiç11o similar nesta capital. 

Só de acurado estudo comparativo, seguida de flerto a marcha 
mensal e annua1 da import>Jção dos diversos paizes, e em decurso nno 
estreito, se podérâ conhecer dos effeitos produzidos pelas tarifas. 

Com os subsidies offtciaes que nos f..>ram ministrados e com as 
llOSSBS proprias e constanles pesquizas, resultou-nos :1 opiniúo, r Jbuste
cida por multlplas provas, de que ê imprescindivel uma revisão, embora 
de caracter não rudical. · 

A organisação systemalica ~ harmonica d 'um plano geral de tarifns 
aduaneiras, discriminadas de accordo com os inilludtveis interesses 
publice>s e privados e reunidas diversas classes cuja dispersão só tem 
ar.arretado embaraços e prejuizos, é comme.ttimento de ordem tilo espe
cial e elevada que sua resolução nüo cabe nem pôde ser levada a effeito 
dentro do curto espaço de uma sessão legislativa, assim, a Commisslío 
suggeril'<'l, apena:s, as modificações na paPte que lhe pnreceu mais vi
ciada e irnpel'feita, aquella pauta, ~1ão importando isto dizer que se 
diesipem os males. 

l{azoavelmente não se deve nutrir a esperonr;a da perfeição antes da 
experiencia de alguns annos, e ainda assim, si forem ocompanhados de 
assíduas observações, p'JP parte da respectiva commissli.o permanente. 

As tarifas aduaneiras reclamam, antes de tudo, descriminaçuo em 
extremo positiva; simples, clara, contendo o menor numero possivel de 
classes e artigos. A nossa turifa, nes te pGnto, offerece muitos defeitos; 
acha-se dividida em 35 classes e encerra 1.0í1 artigos e 148 notas exp!i
eativas. Considere-se, para exemplo comyaratlvo, que u dos Estad<JS 
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Unidos da America do Norte conta 705 artigos, incluictos nesse numero 
os relativos a generos importados livres de direito; a da Frnnço, 6?4; a 
da Austria, 356; a du Itolia, 346; a de Portugal (continente), 592 e da 
Inglaterra, 56. · · 

A pauta americana é dividida em 14 classes, a da Fra.nço. -rue 
obedece a razões scientiflcas - contém apenas quatro, sendo as tres 
primeiras as correspondentes aos tres grandes reinos naturaes, e a 
quarta ás fabricações. 

Nüo ha necessidade alguma de terem as nossas tarifas 35 clas
ses, o que occasiona obstaculos inutels; e, pois, entendeu a Com-
missão reduzir o numero a 14. · · 

E' obvio que as cinco clusses - anirnae.<> vivos; carnes, peixes, 
materias oleosas e outros preparados ; cahellos, pelles e pennas ; 
pelles e couros; despojos animaes, como marfim, madreperola e tar
taruga, de\·em pertencer a uma só classe, animaes vivos, produ
cios e nl((nu{aciu'f'as, e nesta conformidade fizemos abranger numa 
as cinco antigas classes . 

Igualmente foram limitadas os quatro classes - legumes, fari
naceos e cereoes; plantas, flores, fructos, sementes, raizes, cascos, 
forragens e especiarias; summos ou suecos vegetaes , bebidos alcooli
cas e fermentadas ; fructas e nozes; essas classes ficam restringidas 
n uma só, sob a rubrica - Jll'oductos da agricultura e seus cle
r ivados . 

Tambem a uma classe foram reduzidas as tresseguintes: madeira e 
manufacturas ; canna da India, baml.lú, junco, rotim, vime e outros 
cipós; p~lha, esparto, cairo, pita, piassaYa, pa}na e outros. A nova 
denominação será a de-madeiras, materiaes filamentosos e manu
tactu'f'as . 

Outras alterações se impuzeram ao nosso espírito, no proposito 
de tornar a divisão das classes o mais possivel approximada ás leis 
scientificas, prevenindo, porém, as difficuldades que dahi poderiam 
advir ao serviço do fisco. Diminutas,as modiflcações quanto ás ta~s 
especificas dos direitos e isto mesmo por serem umas contradictor1as 
com relação aa;; mes mos objectos, contidos em artigos diversos de 
classes düferentes e .outros, ou por baixas em demasia, ou por ex
cessivamente altas, vedando quasi a introducção do objecto. . 

Rel_eva Pünderar,entretanto,que a pauta actual não é como ~ ha 
assoalhado - altamente proteccionista - e que nem o decresc1mo 

·'da renda aduaneira se deve attribuir ao ser muito elevada a tarifa. 
Terá a Commissão ensejo de demonstrai-o mais adeante . 

Outra conveniencla se nos deparou, a de fazer desapparecer da 
tarifa a razão estabelecida para os direitos e isto porque, sendo o 
systema adaptado o da taxa especiôca, não ha necessidade de tal decla
raçií?, e mais porque nem s~mpre a ra;;ão exprimia a verd.ade, bas~n 
constderar que taxas da tm·1fa de 1896, calculadas ao cambto de 12 di
nheiros por :1$, estabeleciam como razilo 48 o; o, entretanto que com as 
mesmas taxas especificas ·no. tarifa de 1~97, a razão foi elevada a 
60 °/ o. Desta alta da razão na tarifa de 1897 resultou a diminuição do. 
armazenagem e multas de expediente, arrecadadas pela Alfandega, 
serviço- este que seria exercitado na ordem inverEa da taxa porpor
cional fixada, e , pois, tanto menor quanto maior fôr a razão. 

Não constituindo uma expressão da verdade a 1·aztio dós direitos, 
deve ser elídida da tarifa ; ella só serve para_ mostrar que não co
nhecemos o valor do objecto e respectivas despezas até o porto des
tinatario, ou então que, conhecendo, .estabelecemos um valor ficticio. 
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Alt~m tlt:'isr>, ess:1 t:Jhelh·l sr'> tem applicl:lçüo para a cobrançn de HZ'
maz<'nn;!<.:JH e nwllns de c:xpcrlic11Le: destitnidn, portniJto, da YAlio 
immnnclltc nos I':II'Lot·.·!'l cs~elll:íacs, stw. incl11suo na lnrifo. seria umu 
inuttlidwlc cnnr\cm11U ,.,.1. · 

:-;atisfnzC'lldO nolim unir>> d;1 /'( :A~rio Jiz,'tniiS orgnnlsnr dnus rrmtdros, 
um p:~ra a colwnnr:n tlr~ m·ImtzcHng•·~m, Olllt'r) p:H·a a tle mrt!t<:l de 
expediente, nmbo:s ue exlrenw simplícid:tdc, COiltliçJo de tileilidaúc p•.1m 
os indíspensnvcis ca!culos. Convem lembt·ur ~:~rpti, tftle neste trnkllho, 
como em outros rela tivGS o informa<:-ües sobl'e turi!í.1s, foí n C·Jmtnissuo 
muito a:xillada pe1o Sr. IIonorio BnpisUsto Franco, um dos conlecciollO.
dorcs das tarifas dú 1o97, cu,ín. nptidüo o experiencía subre o assumpto 
são por todos reconhecidos. 

Outra questüo, e sem duvida da mais alta monta, é saber solJ 
que moldes devem ser ela!Jomdas as pautas adlwneiras. Duns stio as 
escolas predominantes- a clal"síca e a realista; seus numerosos 
adeptos em todos os paues bt:scem offerrcer maior cüpia de argu
mentos em pról da que lhes pnre.::e mais util e de resultados praticas 
menos contestaveis. Si, em these, (~ pouco c•msentaneo com os inte
resses da p1;1t.ria, ser fh·re cambista em paiz ti'io novo como <) Brazil, 
cuja regí;jo, exteni>a e de pnsmr)sn ubenlode, p0Lle gerar e creat· todos 
os fructos, jú os de clima tol'rido, jü os do temperado, regiJo que 
insta pelo desenvolvimento do solo, pwrlucçüo e t!'abalho, nvo se 
deve tamhem em absoluto adoptae-se u escola realistD. nu d•J proLec
cionismo que, mal compreltenàida, deixa de aprescnt;:n· lleneficos re
sultados. attingindo nilo raro ao monopolio, com flagrnnte prejnizo da 
populaçtío em g·era1 e do era rio publico e só fnvorece11do a alguns, como 
muito bem dis;;:e o illustre chefe da Na(;ão em sun mensagem ao Con
gresso Nacional. 

A realidade pc,rém é que si os Estados t;nidos da Americn elo Norte 
não fossem, desde o seu inicio autonomico,proteccionistas intr·ansigentes, 
não teriam chegado ao grúo de cxtraordinario florescimento em todos 
os ramos da actividade humana, tornando-se no. época pref:'ente um 
grande exportador, tanto de prorluctos agrícolas como de munufact.uras, 
cujo valor 6fJ1cial, segulldü o ultimo relntorio do seu miuistt·o de 
finanças, elevou-se por mez a pouco mais de 100 milhões de dollurs 
em média. 

Em 1812 terçarnm-se alli as primeiras fn'mns em favor da cam
panha proteccionistn, cuja lucLa incessante constitue o mais firme 
caracteristico da vida polHica daquella nação. Só em 1894 as taxélS 
proteccionistas foram de algum modo reduzidas, conservando, muito 
embora, o principio dominante de suas leis industriaes e commerciaes. 

Quasi todos os paizes da Europn flliaram-se ú mesma escola, in,. 
clusive a propria Inglaterra Cllle entretanto em 1824 começou a diminuir 
as tnxas em alguns artigos de impor·tação, adoptnndo completamente 
a .liberdade commerc!ai em 1SfT3, medida a que ohr·igaram as circnm- · 
stancias especi<::~f"S em que se acha esse paiz, considerado o mais pu
jante cenlro industrial do mundo e de onde sahem para todos os pontos 
os multi.plas especies de mamtfacturas. 1-'oi um neto de acertada po
liLica commercial. 

A França mantem oillda o systema grandemente proteccionista 
que, nn opinião de Géimbetta-continuador dns idéas de Thiers quanto 
á política do proteccionismo, é uma necessidade pura det'endcr e acau
telar os inte,·es.~cs da immensa producr;:llo nacional, julgando-a a 
mais effica::: propaganda elo partido l'epaólicano. Sua tarifa, orgn
nisada sob esses principias, e diviclida em duas lJartes- msxlma e 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 251051201 5 14:32 . Página 13 de 48 

SESSÃO EM ]i:) DE SETEMBRO DE 1899 263 

minm1a, esta applicavel nos paizes rrue b{1jam modificado s eus direitos 
em rclaçuo n.os gc.ncr·os de pr·ocerlenc!a franceza, e aquella para os 
crue nuo tenham operado essa alteraçco. () corollurio desta tari fa é o 
.iá ter conseguido fazer o govcr·no frunccz tl'atados de commercio com 
alguus paizes. 

A Allemanha é tambem altmpentc proteccionl~Mt, como igualmente 
o st'to a Austria, a Italia e outrns nações. 

Entre nús nuo COíl•vcm estabel~cer por systema CSC')Ia alguma, 
o eccletismo é o que se nos impõe como mais regular e harmonico, 
attentas :JS nossas condições. A . industria brazi leira ainda em pe~ 
l'iodo embryonarlo, e cuja éxt:-tencia se affirma por um movimento 
de escala diminutn, foi ·crcocla e 11ulrida, graças a certas regalias da. 
lei; nilo é pois justo nem raso[lvcl se lhe retirem inopinadamente os 
favore.c; iúdispensaveis á sun vida. 

Articulam ser as nosS()S induslrios - artificiaes, pois que se sus
tentam de mr.teria prima impot·tada; essa argttição se afasta da ver-

• do.de porque muitos dellas se nlimentnm de mutei'ia prima aqu i pro
duzida, e ainda qunndo assim nuo succed<'F'lse, o qunlifkativo seria 
improprio pois ni:ío ha\'cria paiz nlgum cujus industr'ios nuo mere-
cessem a mesma pecha ele arti fidnes. · 

A' prop:•ia Ing:l~1ler:·n que é o maiot• empoeio da producçuo de 
tecidos de algodüo e de l inho, cobcria o epi tllcto, por isso que ella 
não sendo productm·a das rerer·iàns materia.:;, importa-as todas . 

Parece, pois, mois curiol o pagamento em omo de uma pequena 
1)arte dos productos que consumimos em lagar de seu valor Lotal. 
A parte da manufactura que (·Jca no paiz, sol1re ser elemento de ri
queza e tr<1balho para as classes operarias, é aimla um factor de menos 
que concorre pora a baixa da tc1bella cnmhial . E a m ais robusta 
prova de que não deve ser considerada arti1icial a indnstria rrne im
porta materia prima, reside no facto de em muitos paizes as respe
ctivas taril'as isentarem'na de direitos. 

Edward Atkinson em seu excellente trilbalho Ta::r:ation and ·work. 
diz (< l\ão é justo nem c:mveniente organisar uma tarifa com o intuito 
de elevar on consermt· o jWeço de certa mec-cadoria de industria 
nacional aciri:ta daquelle que devia ser, uma ve:.: que esse intuito venha 
o favorecer alguns a cu:sta de muitos individuas. Núo é justo nem 
conYeniente t.i'ío polH~O taxar ou lnnt;.ar direitos sohre materia prima 
ou sobre objectos meic:fTalwicados de c r igem estl"angeira, necessarios 
aos processos da industria nocional, desde que essa taxa venha onerar 
ou paralysar o· trabolho de muitos indivíduos, mesmo quando o inter
esse do menor numero venha a augmentar1>. 

Julgou a Commissúo tambem preciso estabelecer na tarifa as taxas 
- minima e geral, a primeira applicavel aos paizes que tenham teito 
ou venham a fazer concessões ao Brazil sobre os direitos de entrada 
do café brazileiro e outros productos, a segunda para os que conser
varem taxas elevadas, cabendo ao Governo determinar ús alfandegas 
da Uniao 'quaes os paizes sujeitos ás disposições das referidas taxas. 

Nuo é fnlhn de valor essa tarifa de politica commercial; ella trará 
sem duvida snlisfactorios e rapidos proventos. O que a diplomacia 
não consegue, póde muitas vezes alcança!." o interesse commercial e 
economico, cuja voz sobrepuja ás demais . Fôra estulticía negar a 
supremacia da importancia commercial nos diversos ramos da vida 
das nações. _ 

A · histor·ia nos aponta largo numero de e~emplos de questões da 
maior gravidade nacional que tiveram seu primeiro impulso no circulo 
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propriamente do C<Jmmercio. O Zollve!'ein, fundado em 1828, entrcctiver
sos F.stndos da Allcmanha, foi o movimento !Wimordial da unlficnçuo dn 
po.tz•ín ollemtt. As IJilÇ•1es modet•twF; ~:llq;nm ti l'Onvícçuo de que n Iucta 
mais proficuo-1 ü u mercllntil c lJOra rolJustcccl·l1, pm·u dotal-a das COlJ
dir,:ues esscnci.:tes de pz•ospcridacle, e!lus 11iio se (ieteem 1n empt·ego tlc 
todos os meios. 

Porque, pois, nllo segulrmos esta ~rllho. de utilidnde indtislria! '( 
A França, que cobra 1,53 francos por café em grlio c 1 ,GG por co.fé 

torrado ou moido, qunndo importado directamente do e:3Lrangeiro, e 
2,08 e 2, 11, relativamente, quando proveniente dos entrepostos euro· 
peus, precisa e deYe fazer ao Brazil uma concessao que compense o que 
della recebemos. 

O actual consumo do café naquelle paiz ê insignificante, comparado 
com a populaç8o; o genero é, pode-se dizer, privativo das classes 
abastadas, em virtude ele seu excessivo valor mercantil, pois a sua 
taxa de entrada é quasi tres ve7.es superior uo seu preço em nossos 
portos. Basta que nos seja feita uma concesstí.o de 50 °(o para que o 
consumo adquira largo uugmento, accrescendo a cir\!umstancia de ser 
essa a taxa do reg-imen aduaneiro, applicnvel ás colonias, possessues 
francezns e paizes do protectorndo do Indo~Ch ina que pagam metade dos 
direitos d11 tarifa metropolitana. 

Os pt•oductos chamados ft'oncezes uno corl$tituem hoje, como an
tigamente, seu privilegio exclusivo, encontrando-se similal'es em 
outros puiz.es, e, portanto, assiste-nos o direito ú concesSlí.o, a que, si o 
governo francez não convier, nos compellirá á transferencia da nossa 
freguezin para outras naçC:.es qlle nos tenham attendido nesse ponto 
de equidade e jllstiço.. 

Houve nu tarifa o cuidado de não sobrecarregar de direitos os ge
neros, na vei'dade mui raros, de procedencia exclusivamente franceza. 

A Italia tambem conserva tnxa identica á da França, com relação 
â entrada dos nossos cafés, cujo consumo é quasi nullo. Imagine-se 
.pois, uma taxa rozoavel nesse paiz, onde milhares de habitantes, pelo. 
sua estada no Brrazil, adquiriram o habito do café; o consumo soffreria 
consideravel augmento, cujo reflexo se fnria. sentir ía voro.velmente nas 
rençlas da propria Italia. 

Outra indiscutível vantagem da tarifa dupla é o constituir um cor
rectivo para os paizes que nos intentem uma potitica de represalia com
rnercial. Como é notorio, os Estados Unidos da America do Norte são 
o melhor freguez de nosso café, não cobrando, de longa data, direito 
algum sobre a entrada do genero considerad;) de primeira necessidade 
pelo povo. 

Ultimamente, porém, um neto Legtslntiv:1, de 24 de julho de i897, 
o.utorisou o Presidente duquel1a Repubiicu v, por um decreto, suspender 
a cilada ise11Çilo, taxando o café em 3 cents por lilwn, o chó. com 10 
cents e assim outros generos, « urpa vez Yeriflcado que o Governo de 
qualquer paiz que produzir e exportar directa ou indit'ectamente para 
os Estados Unidos quaesquer desses productos, impõe direitos ou es
tabelece outras taxas sobre os productos agrícolas ou manufacturados 
dos Estados Unidos, direitos esses que em vista da importação no re
ferido pniz dos cafés, chás, etc., devendo obedecer ao espírito de reci
procidade, são injustos e deslguaes>). 

O Governo Americano por acto de 13 de julho de 1898, cumprindo a 
autorisaçào do Poder Legislativo, taxou em tu cents o chá de procedencia 
estrangeira, nada tendo feito até a data de hOje relativamente ao café. 
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E assim procedendo praticou r.:om rigor de justicn, porque o Brazíl 
nuo possue tnrifus ele rspresolins contra nuc_:ilo alguina e fvra rcquin
tndn insenl'lot.er. cslnlle\cccl -us conlru o s~u 'melhor comprador de café, 
o (jllem s:e deve upplictJ.l' o. tarifi:l. minima, su lvu o Cf.ISO de ser levada u 
cncilo N tuxa sobro o cn!'é. 

nutro uwdilicaçiío de soiJI'elcvadtt imporluucia que se apresentou 
no nosso raciocinio corno indispensnvel é a f[tlC se cntr;nde com o trigo em 
gt•úo . .Fste nrtigo, ho. mnitos onnus, entra livre de direitos, nem mesmo 
pngm1c!o n taxa de expediente, com grave prejuizo para os cofres pu- · 
blicos e proveito exclusivo de alguns moinhos exlstentes . Se u isençuo 
de que goza es.'5e genero de gramineas tivesse por fim baratear o pro
dueto, tornando- o ao alcance immediato das classes desprotegidas, seria 
semelhante favor digno do mnior respeito, mas a verdade não é essa. 
Além de muito trigo em grão, importamos a farinha de trigo já prepa
rada dos Estados Unidos e elas republicas do Prata, talvez na proporção 
quadrupla, que pagam direitos de entrada. 

Compenetrada da realidade dos factos, foi taxarlo em 10 réis por 
l{ilogramma, o trigo em gt·uo, isto é, apenas um terço do que paga a 
farinha , e ~D 0 1o menos do que paga o farelo de trigo, conforme a Larifa 
em vigor. 

Não é possível, aUendidn a grave crise eéonomica que o paiz atra
vessa, a permanencia do favor· de uma tal eslJecie; si ellc tinho r azuo lle 
ser na época em que foi concedido, na aclnn ldmle as condições süo di
\·ersas, pois terminantemente exigem que se ahra müo de maiores 
proventos, convindo que todos partllhem das ditliculdades da pa.tr ía, cuja 
reorganisaçil.o financeira deve constituir o mais decidido empenl10 de 
todos. 

A importação do trigo em grão nos ultimos annos, tem sido a se
guinte : 1896- 77 . 251. o JO kilogram mas; 1897 -58.091.000 ditos ; 1898 
-73.318.0;)0 ditos e 1899 (1° semestre) - 48.451.000 ditos, montando a 
som ma total de 257 .111.0:)0 ldlogrammas, ou uma média aunual de 
73.460.000 que, ao preço de 10 réis por lülogramma, segúndo a taxa pro
posta, produzir·á a renda annual de 734:460$. Convém ponderar que 
esta estatística só se refere no trigo vindo da Republica Argentina e da 
de Uruguay, o mesmo nos chega tambem de outras procedencias, em-" 
bora com. diminuta escalo, como dos Estados Unidos, Portugal e França. 

Outra medida tambem de grande alcance e índispensavel para que a 
tarifa dupla possa prod,:;.zir os effeitos que se tem em vista, é a que ~ 
r efere ás facturas e conhecimentos de embarque . E' indispensavel que 
nenhum genero seja despachado para o Brazil sin5.o acompanhado de 
factura consular; será esse o meio de provfil' a sua procedencia, evi
tando assim que pai:..es que nüo gozam ela taxa minina, procurem illuàir 
a l ei, fa zendo reembarques em portos de ptüzes favorec\dos . 

Uma vez que se tem de exigir factura consular, esla deverá ser 
fei ta em duplicata devendo uma acompanhar o destino do genero e outra 
vir ú Alfandegada Capítal Federal ou á GJmmissão de estatist ica . Por 
este modo, a commissão ou Alfnndega Central, adquire elementos posi
tivos sobre a importação no Brazil e procedencia, e poderá com facilidade 
organisar uma estatística com pleto. sobre o assumpto. Além desta utili
dade, as facturas consulares na Alfandega da Capital Federal, servirão 
para a fiscalisação das outrasalfandegas da União. 

Explicadas, embora de modo perfunctorio, as alterações que nos pa
receram mais necessarias introduzir no regimen das tarifas aduaneiras 
na época açtual e sendo incontestavel que muitos outras devem ser 

Caroar~ v . v 
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insertas após estudos mais prolongiHlos, pnssnrnüs n demonsLt·;w qne a 
renda nao foi dim inn ida por que e..,tejn alta a tarift~. 

No urmo de~ 1898, JWimeiro do exccu<;üo d11 .actual Pauta a rentla 
aduaneira decresceu em ;~ .6W:7:348, entretanto, exmnin ando-so os 
quadros seguinte:;; se chega ú cviolencin de que a ímpor toçüo nüo 
soffren diminuiçiio nem na qnnnliclude, nem no valot· officiul. 

Este -nnno, é nBtmal, t.endo-se occentnndo mais a crise finonceirn, 
R importaçiio como umn conscqt.:cncin log·lcn - deverá dirnimtir, o 
que a propria crise explica, pois é lei Cl:onomica que clln mrto. J)(t 

razuo dos proveJltos do PtiÍZ . 
N&o podemos importar mais do que produzimos ; do contra rio nuo 

poderíamos s atisfazer ao pagamento da differençn. 
A restrie<:lio, que de modo geral tem sido observada em todos os 

departamentos da vida publica e particular, determina importemcs 
apenas o nccessario. 

O reduzido preço a que cah in o café, moi com pen sando as desper.as 
que lhe são immo.nentes, é, a nos..c;;o ver, u cansa efflciente da diminuição 
das rendas das Alfandeg as de Santos e Rio de Janeiro . 

Os Estados da 13ahia e Pernambuco, que mnito soffr e:"<'lm corn n 
sêcca, nilo tivevu m igualmente a esperada pt•oducçú(> de assuc:ar c dnll i 
o descrescimo de SlHiS rendas. ,\ pnr , enlt·ctoul··,, cks;o.n q undr·n p <>IIC') 
satísfaclorio, ha os 1-:sLRdos do :\mnzonns o PaJ·:·J , eu,in :11 :gnwnto de 
receita udmmeit·n se salienta; nchontlo-se seus pr·oclticlos de exp,JI'ta•:ün 
altamente volorisados, comportam lmportnção em Jll:IÍ:-; de."iCIIYolvidn 
escale . 

Cumpre tnmbcm levar em conta a t•erlucr:,tío quo mtvi!•(t rruowlo ~c 
diminuir a imporlllçuo de cercncs, pois !'eli~meul•· ,i:\ -:;c cuiiln com 
empenho da suo cultura, sendo moliYo de grnt~dc con lcntumr·nlo esse 
facto, e mais quondo n ímportaçiio cesear de L•Jdo lll).~le t><t rlicuktr; 
isto exprimirú lisongciro sympt0ma de pro.'!peridndo da nosso vatrlo. c 
de suas forças productivas. 

Conforme já fqi dito, a sffirmativn •lc que a renda odunneirn do 
anno de 1898, primeira em que v igorou n tarifa autot•isadn pelo 
del'reto n . 2.7-i3, de 17 de rlezt?mbro de 1b'D7, baixou, por estarem muiLo 
elevadas as taxas ou por SCI' alt.amente pt·otccdollistn aquella pauta -
não é positivamente exactu . Si é verdade que muitos generos estilo 
taxodos com preços exorbitantes tornando por isso qunsi proh ibitiva a 
sua entrada no nosso mercado, outros, e estes em maior escala, foram 
consideravelment~ diminuidos, provindo dahi a menor arrecadaçlío, 
como se demonstra : 

1897 
1898 

PEH.FUMARIAS 

TR BIES'l'RE DE JANEIRO A :\IARÇO 

15.980 kilogs_ Va.lot· officia1 
37.820 1J )) )) 

166:458$333 Direitos 
2õ2 : 200$000 )) 

Díff. + 1.840 1> )) )) + 86:741$667 )) 

'i ~) : 900$000 
151:320$000 

+ 71:420$000 

Como s e vê, houve augmento de 136.6 °{o sobre a quantidade 
entrada em 1898 compar ada com igual período d e 1897. O augmen to 
do valor off.cial foi de 52 °/ o e o dos direitos de 89 °/ o, de onde se 
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evidencia nuo pequena redncçüo na tarifa v igente; de resto, esta estabe
leceu a taxa espocin l de '•'li e aqueHa ero. de 5$ ou 25 o 1 o n mais. 
Si compararmos ainda o mesmo periudo de 1~07 com o conespon dente 
de 189!l, verilicm•-se-lm que llouve um o.ugmento de 90 °/o nD entrada 
em l~'lmr deste. 

HOUPAS L·'ElTAS DE ALGOD,\0 

1897 26.749 cluzias. Valor oftlcial t. :t~:l1481X>O Direitos :n1:788.~50 
1898 28.516 >> >> >> :iS9: 810$000 >> 293: 8WJ.~O 

Dilf. + 1.767 )) >> - 125: H04$000 )) - 77:902$350 

Estes v.lgo.rismos mostram qlle no to trimestre de 1898 irnportâmos 
mais 1.767 duzias de roupas fei tas de algodão elo que no correspondente 
peri.odo de 18!J7; en~retanto que os direitos !oram de 77:902$350 a menos, 
o qne quer· dizer que a importação augmentou de 6.6 °io c os direitos 
aduaneiros dimim.ri ..am em 20 .!-J o/n c o valor ofllciul de 2íl .:3 °/o. No 
estudo eompurat.ivu rias duns tarifus q11e vigorurnm nesses nnnos, 
cncont1·n·SC n cxp!icoçüo poro esta diminuiçúo de 1·enda. O abaixamento 
de ~O 0 !a na Toríl'u uctual produodu o qtTe se púde cho.mo.r resultado 
nc~,;oLivo. 

No mesmo período deste onno, co111'orme se vü dos boletins du 
Alt'undrg-n da Capital Fedet·nl , lioll\·c tnmhcm augmento ele entrada e 
tliminuir;.rto de renda, comparado com 1897. 

TECIDOS DE ALGODÃO 

1897 (ecgimen da TDrira nn terior) entraram na Alfandega do Rio 
970.353 1-: ilogrammas de tecidos de a lgodiío, contra 1.331.652 em igual 
periodo de 1898 (re.glmen da T arifa vigente), sendo os direitos arr eca
dados de 3.259:2235 e 3 817:367~, relativamente, ou um augmento de 
37 o 1 o sobre n entrado. e de '18 o 1 o sobre a art·ecadação. No mesmo 
periodo de 1 8~9 a entrada destes tecidos foi de i. ,l.03.713 k ilogra.mmas 
e a arrecadação de 4.1.10: 69.2.<.;;000. 

TECIDOS DE LÃ 

No primeiro trimestre de 1898 houve um augmento de 18 °/ o 
sobre a entrada destes tec idos, sendo que os d ireitos tiveram an
gmento apenDs de 9 °/o. Houve tambom g-rande nugmcnto na ímpor
taç1io de roupas feitas deste tecido, comparado com o 11eriodo cot·res
pondente de i897 ; n arrecadação nüo acompanhou, porém, a mesmo. 
propm·ção, 11orque esta classe soiTrcu ba1xt< ele 10 a 35 °/ o na Tarifll 
o.ctual. 

KEROSENE 

Apezar ela reducçãq de 30 o/ o, que teve este gçnero, nem por isso o 
consumo o.ugmentou, oo contrario, diminuiu consideravelmente, como 
se vê do quadro seguinte : · 
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1897 3.862.385 kilogt·. 
1898 3.12L832 » 

Valor officinl 804:663$ Direitos 386:238.~500 
)) )) 364:5(33$ )) 218:738.S;260 

DifT.- 737 .553 )} )) )) - 440:100:3 )) - 167:500$260 

0 quadro acima Significa IJUC a impot·lnçliO lliffiÍ11llÍl1 de 19 °/ o, 
comporncla com 1897, e qne os clir·eiLos arrccnclndos diminuíram de 
43. !: o;o. A imporloçilo deste gcuero em igunl período do corrente 
mmo foi tum!Jem meuor do que n correspondeJJte u 1897, tendo entre
tonto t ido um nugmento de 4. 8 o 1 o em rclaçuo ao ~um o ftndo e ·igual 
período. 

Os generos de procedencia frnncezu, em geral genero de luxo, t ive
ram um augmento de H 0/o em m edia sobre o a nuo de 1897; u urre
cadaçgo n iío correspondeu ao augmenlo de entrada, porqlie estes sor
frer am bai);n na Tar·i!a. 

O quadro seguinte de importação do reino da Gran Bretanha, no 
primeiro seme::;tre de 1897 e primeiro de 1898, mostra que houve gt·ande 
nugmento de impürtn<;.<io, tanto 110 quo.ntidade com o no valor official, 
no regimen dn Tnrilil octunl comparada com u <Jue vigorou anterior
m ente, d'oudr. se deve concluir, on que a Pautu em vigor nem sempre 
consulta os le;..rilimos interesst'S do Thesouro, ou que a nrrecadaçüo 
deixa tudo n desejar . Na nos.sa OI>iniuo existem os dous mules. 

VALOH on·Jt tA.L 

rm 

Tcc:dos de ~lgoàiio, j>rdos .. = Sl.i30.~00~~ : s:<OSOOO 15.5911:660.."000 · 32 % 

~ ~ jut~ , • . 69"2. 100 2.945.700 32; % lGO:OSO~OOO ~61;3205000 iSS % 

,. linho S3\.000 t .OS3o:'.OO 

•lã 932.100 t.5!3. !00 

Jat~ em fios, lib r~s ....... ... 8,4!)7 .900 g, 4$8.300 

Fe rro fundiJo, toneb.dns. .. . . ~. !!OI iS.3l 9 

Trilhos . ..................... 13 .4.52 tõ.307 

2'J.9 y, 

~s .s ~~ 

11.6% 

S5% 

21.2% 

ol$1:010$000 631:1~ 

i. -126:700$000 2.27-i :740~000 

1.992: 840!)000 2 o 15~ :020$COO 

2 . 4~ ! :0~0$00013.::i:> ~~1G0$000 
1.351 :800$(100 {.69' o800$0(Xl 

3 L.S ~· 
5) % 

H% 

4i% 

i2oS Y• 

Obras de fer ro e aço, estanho em lorninos e outros objectos tiveram 
tambem augmento. 

Outros Argumentos poderiam ser aqui trazidos no intuito de de
m onstrar que a menor arrecadação do anno de 1898 p!·ovém unica e 
exclusivamente da reducçl'l.o que soffreu a tarifa, a cornmi~ão, não 
obstante, deixa de o fazer, por entender ser isso uma questil.o jul
gada . 

Limitando-se ús considerações que aqui flcn m cons igns.das, a Com
m issão tem n honra de submett.er á Camara dos Srs . Deputados a tm'ifa 
que organisou, com as alterações que, no momento, _julgou nece.ssario 
e opportuno fazer em algnmas taxas. o 
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O Congresso Nacional decreta : 
Ar~. 1.o O Poder Executivo furá executar em todas as Alfandegns 

e Mesas de Rendas habilitadas da Repuhlica a tarifa e suüs disposições 
preliminares que acompanham este projecto de lei. 

Art. 2.0 Nu exeCtl.çuo da refer·ida tarifa o Governo determinarü üs 
repartições nduaneir.as quaes os ptJizes cujos productos tlcam sujeitos 
ü taxa geral e especwl, podendo tambem o Governo alterar n taxa geral, 
no todo ou em parte, com as diminuições que entender dever fazer, até 
attingir ao limite de taxa mínima. 

Art. 3.o Suo revogadas as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 12 de setembro de 1899.- José Murtin!w, 

presidente.- Eliâs Fausto, relator.- PauUno de Sou;;a Jltnior.
Francisco Sá.- Rodolpho Abreu.- Alencar Guimarties.- Nilo Pe
çanha.- Victorino Monteiro.-:- Francisco Veiga. 

N. 161- 1899 

Emenda su/Jstituti~:a rio Sennclo ao p1·ojecto 
n. 12 B, de 1897 (n. !84 A, de 1895, sub
stiluti'!lo ao projacto n. 184, do mr.mno anno) 
da Crtma;·a dos Deputados, re 1rgani ;;ando os 
corp1s de eri!JJnhdl'''' e do csta[lo-maio1· do 
ezercito. 

Corpo de engenheiros---: 8 coroneis, 12 te· 
nentes-coroneis, 16 majores, 3J cn,pitã.es, 16 
primeiros-tenentes e 20 segundos-tenentes. 

§ 1.' Fica extincto o posto do tenente no 
co[·po de e$tado-maior. 

§ 2.• Ficam creados os postos rle :primeiros 
e ae;.rundos·luncntes no corpo de engenheiros 
para o s'rviço uos dous butalhões de eoge• 
nharia. 

§ 3.• Em virtude do dispmto no paragr:;.pho 
A' Commissão de Mnrinlu. e Guerra foi pre. nnterior, ficam supprimidos nos quadros· dos 

sente a emenda sul:ostitutiva do Senar!o ao b:ttalhões de engen!raria os 16 primeiros-te
projecto dn Cnmnrn. dos Deputados, n.l2 H, de ueute8 e 20 segundos-t0nentes <la arm1 de 
1897, reorganizando ~ quadros do corpo de artilharia. 
engenheiros e do estado-maior do exercito e · A.rt. 2.• As vagas de capitães no corpo de 
adopta.ndo outras medidas. esta(Jo.ma.ior serão preenchidas por transfe-

As disposições coutid8s na. emenda. são, na rencia de capitães das armas de artilharia., 
sua. quasi tOt~!idade, provenientes de um cav9llaria e infaut.aría, que tenham o curso 
projecto orgàniza.do pelo estado-maior do de estado-maior com approvação plena em 
exercito, em virtude de requisição no Senado. todas as m!tterias theot•ieas e praticas e um· 
. A Commíssão de Marin;t!l. e Guerra.,conven- anuo pelo menos de ~ervíço effectivo em cor .. 

ctda. da vantagem ~a adopçã:o dessa. emenda, po arregimentado, no posto tle eapitão. ·-· 
é de parecer que seJa ella approvada. Puragrapho uuico. As trànsferenrias-dos 

Sala das commissões em 15 de setemlJl'O {le capitães a que se refere este nrt1go se farão 
18~9. _Henrique Valladares. presldentee re- .segut?do a o;·dem em que comple~rem o 
lator. - Rodolpho Paízão. _ hão .Dantus refcrtdo cur,o, e em cad~ t~uma an!lual, 
Filho.- ALbuquerque SereJo.- Augt~sto Cle- segu_udo a orde~. de _at!tJgqtd:~.ue,_ ,!!aO se 
mentino apphcando estas .. :spos1çoes aos eaprtaes ora 

· leJ:~.lmente habilitados para essa transfe· 

Enaenda St-lbstitt<tiva do Senado ao p>·oJecto 
n. 1.2 B, de 1897 (n. 184, A, de 1896, sub
stitutivo ao prvjecto n. 184, do mesmo am1o) 
da Camara rios Dept<tados. · 

Substitua-se pe!o seguinte: 

O Congresso Nacional decreta : 

rencia. · 
Art. 3.• As vagas de capitães no .corpo de 

engenheiros serão preenahidas na razão de . 
dous terç< s por promoção dos primeiros te· · 
nen tes de>s> eorpo e de um terço por -pro· 
moção de primeiros tenentes e tenentes das 
armas de artilharia, cavallaria e illfantaria, 
que tenham o cur~o de engenharia. com 
approvacão p!ena em todas as ma terias· theo
ricas o praticas, em ambos os casos por ordem 
de antiguidar:le. 

§ !.• As vagas de pr·imeiros-tenentes uo. 
corpo de engenheiros serão preenchidas por 

·Corpo de estado-maior - 8 corou eis, 12 te- p1•omoçã.o dos segundos~tenentes desse corpo-, 
nentes-coroneis, 16 m~1joros, 30 capitães. por ordem de antiguidade, e, na fa.it.a. deste.s 

Art .. I . ' 0.> quadros dos corpos de estado
maior e engenheiros do exercito ficarão assim 
eonstitnidos : 

' 
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por transferencia. de primeiros-tenentes e 
tenentes arregimenta<los, de conformidade 
com a ultima pr.rte do art. 3°. 

§ 2.• As vagas de seg undos-tenentes por 
transferencia. de ;;egun\Los-tenentes e alferes 
da.s ~rmas de arr.ilharia, cavallarin. e Infan
taria, que tenham o curso de engenharia com 
approvaç-lo plena. em tod.as as ma terias theo
r ie<ls e praticas, seg undo a ordcin estabele
cida no paragrapho unico do art . 2". 

§ 3. • Si não houver numero sufticiente de 
segundos-tenentes e a lferes com os reouisttos 
acima ex igidos, o Governo ma.nda.rá servir 
nos ba.ta.lhões de engenharia. os segundos te
nentes de artilharia que tenham o curso de 
sua. arma. 

Art . 4. • Fica equipararia o numero de pri
meiros-tenentes dos batn.lhões ole n.rtilha.l'ia 
d& posição ao nti111ero dos pr imeiros-t •;nentes 

coroneis do exercito, poderã ser graduado em 
genel'al da br•igada. 

Art . 11, Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Senado Federal, 12 de setembro do 1899. 
- Joailinl d'O. Oalunda . presidente pratempore. 
-Albe•·to Jose Gonçttl'Ves, 2• secretario, ser-
vlnclo tle !• . - Rerwiqu~ ria Siiw< Coutinho, 
3° secretario, servindo úe 2•.-Thomn; Del fino, 
serv indo de 3• secretario.-Ckco Nur~es Pa
rei•·a, servindo de 4'' secretario. 

l'r<>ject<l 11. 1.fa JJ, de 1897 (n . 184 A , cl,; 1896 
substituti-w aa p ojecto n. 1.84, do mesmo 
anno) da O.tml!ra dos Deputados, r~orga· 
m zando os co~prs de engenheiros e do estatto
maior do exe1·cito 

dos regimentos de artilhar ia de campanha. e o Congresso Nacional decreta: 
dos batalhões de engenheiros. 

Art . 5." Toda t ransferencia do p rimeiro A:>t. I. • O quadro de cada. um dos corpos 
posto de uma. para outra arma. e para o corpo de engenlteiros e do est:uJo-maiot• do exercito 
de engenheiros será feita com p rejuizo de ficara assim coRstituido: 
anti guidad€-. 8 coroneis. 

Art . G. o Pns~rão a. extranumerarios nos 10 tenente.;-coroneis. 
raspectivos corpos ?U a.r_ma.s os offl_aiae~ que 14 ma.,iores. 
exercerem cargos vt.~al1CJ03 no !J:lagzsteriO. 40 capitães. 

Art. 7, o Reverte1•uo, desde jU., pam os \ 
quadros ordina.ríos dos respectivos corpos ou Para;!rapllo unico. Fica ex ti neto o posto de 
a rmas os oftlciaesque, eendo extranumeral'ios, tt~nent~_do estado-maior do exercit o, cessando 
não estiverem compreheudí1os na disposlçã.o desde J& as tra.nsferencia.s para o preenchi-
deste artigo. mentodas vagas que se derem . 

Art . 8." Para. o pl'eench imento das vagas ~rt . 2." As vagas de capi tães dos dous rc· 
de tenectes-coroneis e majures elas tres armas feridos corpos serã.o preenchidas por tra.ns!e
e dos cor1>os especiaese condiçio indispemave! rencia dos capitães das armas de artilharia, 
o i nterstício de tres atJoos tle' efi'ectivo serviço ca.vall&ria. e inra.ntaria. com os requisitos 
na. fileira, para os offi.aiaes arregimentados, e actualmente ~xigidos, segundo a ordem em 
em commissões on cargos do Ministerio ua que t iverem adquirido ta.es requ i.sitos e em 
Guerra, para osofficiaes dos corpos especia.es. cadll. turma annua.l, segundo a antig u idade 

Art. 9 _ • As vagas de capitães que na ex- do seu posto, devendo semp1·e. reunir o ser
ecução do art. 6• se verificat•em nos cor pos de viço effectivo em col'po arregimentado du
estado-maior e de engenheiros, serão pre- ~~~te um anno, pelo menos, no posto da c&.
enchidas a.Lterna.da.m.ente por tenentes do pztão. 
corpo de esta.dó-maior. Paragrapho unico. Na reorganização dos 

§ L• Emquanto exist irem teuentes uo corpos de engen!teiros e elo estado-maior dco 
corpo de estado-maior, as vagas de capitães exercito, de s.ccordo com a p resente lei, 
nesse corpo serão preeoe.hidas na. razão de observar-se-ha. o seguinte ; 
metade por promoção do~ alludidos _ ~enentes a) As vagas de cl.pitão, resultantes de a.us 
e mete.de :por transferenc1as de cap1taes, nos gmento do n u mero actual, serão p reenchida· 
c&.sos do ~1·t. 2' e de accordo com. a norma por tenentes do esta.do-maior do exercito. 
esta.~e;ee1da em se!:! paragr~pho um_co. , . b) As d emaü vagas serão preenchidas, d ous 
. §_ ~- Na. exeouçao da presente lel, o. pr1- terç1s por promoção de tenen tes do estado · 
me1ros.t;mentes lle_que trata o art. 1° e s eu maior e urn terço por transfereucia de capi· 
§ 2•, serao t ransfer1d_os de entre os _o~cl~es tãe:, das tres armas com os requisitos exigi
da~ tres armas, com Igual posto e habihtaçoes dos actualmante . 
ex1g1das, escolhenil.o o Governo, entre o;; que 

· requererem, os que tiverem melhores a ppro
vações, ou a partir ão mais moderno vara o 

At•t . 3 . • Fica,m considerados extrauume
ra.rios nos quadros dos respectivos corpos ou 
armas: · mais antigo. 

·Art. 10. O coronelt.lo corpo de estado-maior lo, os officiaes que ex•,rcerem cargos vita~ 
õ.e 2a classe, quando !õ~ ehe!e ~e ch,sse do;; Jicios no magisterio; 
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2", os officiaes superi<•res e capitães arregi· 
menta•lo~ d\l~ t res armas, dura.uto o temp:> 
em que exercerem commtssão estranh~ ao 
?>1inisterio <la Guerra. e com a. necass!l.l'ia per· 
missão, n ilo se compr ehenueudo nesta dispo
sição o exercício de mandato popular; 

3•, os omciaes superiores e capitães tlas 
armas de cuvallaria. e infanta.r·ia que exerce· 
r em os car gos de instructores nos estabeleci· 
mentes militares de instrucção. 

A' Commissã.o não é estranha a. grande 
cris~ financeira e economica que o paiz a.tra.· 
ves:l.; 1nas pelas razões ex postas, entende que 
cumpre o seu dever, propondo á. Ca.mara. , 
colll:o um a~to de equidade, a approvação do 
prOJccto n. 13, de 18118 . · 

O Congresso Nacional resolve : 

§ I .• Serã.o desde j ú. considerados no qua
dro ordinari(} os officíacs que, sendo extranu
merarios, não estivet·em comprehendidos nas 
disposições do presente artigo. 

Artigo unico.- F iM, desde já. concedida 
O. vi uva do jurisconsu lto,ex-senador Joaquim 
Felicio· dos Santos, r. pensão mensal de 500$; 
revoga':las as disposições em contrario. 

§ 2. • Os éapltã~s e offi.cme,; superiores ue 
artilharia., que ex '!rcerem funcções que não 
sejam propl'ia> •le ar·regimentados, serão 
traDilferiuos desde j á para o estado-maior da 
arma. 

Art. 4. • Os capitães e offic iaes super illr es 
dos batalhões de engenharia serão do corpo 
de engenheiros. 

Art. 5.• Revoga.m-se ns disposições em 
contrario-

Camara. dos Deputados, 20 de agosto de 
1891 .-Arth-ur Cesm· Rios, presidante.-J-ulio 
tk :DI e tio Filho, 1" secretar io.-Cartos Augusto 
Valente Nouaes, 2° secretario. 

N. 162-1899 

Concede á viuva do ju1·isconst1lto e ex · senador 
Joaquim Felicio tios S antos a pensao mensal 
de 500f5{}00, 

A Commiesã.o de P ensões e C01itas, tendo 
estutlu.do con venientemente o projecto n. 13, 
do ao no -pa.ss<Uio, no quu.l se propõe seja. con· 
cedida à v i uva. do juri>'coDsulto e ex-senador 
Joaquim Felicio dos Santos a pensão mensal 
de 500$, vem emit tir sobre elle o ·se.t pa
recer . 

A t odos os jurisconsultos a. quem . foi co~
fiada. a tareiit do organ1zar o proJect<l do 
·nosso Codigo Civil, teem sido coneed.it.las nã.o 

. pequen~~ vantagens pecuniarias, como pag a 

Saln d<ls sessõ~s. 21 de agosto de 1899.
Rocha Cavakm tl, presiclente.-T. AccioZy, 
relator.-S. Ner!f, com re;;trieções ao quan
tum.-Amarim FigwJira, com restricções . 
Leonel Loreti , com restricções ao quantwm . 
-E1·mirio Coutinho, com restricções ao quarl
tum. - M. Futgencio. - August~ do Vascon 
cellos. 

N. 163-1899 

Emenda substi tutiva do projecto do Senadc, 
n. 1:14 J, cls 1898 (a(lclitivo de~eacado na 
2" discussdo do projecto a . 134, do mesmo 
anno), que mrmda considerai' validos tOdQt 
os exames j<! p restados na E;col .t P olyte· 
cl.n ica da Capital Federal por alum nos da 
Escola Militar 

A Camara dos Deputados approvou na. 
sessão do anno passado e enviou á. camara 
dos Srs . Senadores uma proposta de lei con
siderando validos todos os exames já p restaM$ 
tta E<cola P olytechnica da Capital Federal· 
por alumnos da Escola Militar . 

A essa proposiçã.o de lei oli~receu o Senado 
a seguinte emenda.: 

« Substitua-se o art. 1°, pelo seguinte: 

Art . 1. • Os exames prestados na Escola. Mili
tar serã.o considerados válidos na Escola Poly
technica. e vice-versa, verificada. a equivaleneia. 
dos programmasda.s respectivas matarias . 

de serviço de tanta monta . Art . 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario.» Ent retanto, ao !allecido Dr - Joaquim Fe· 

liciodos Santos. que foi um dos encarregados 
desse tra.ba.·.ho e o levou a. e1Ieito, com re· Estábelecendo a. emenda do Seuado per
conhecido merito, e lal.:oran do esse notave! feita igualdade de dir~ito3 :i!D.ra os a.lumnos 
p rojecto tio Codig<? e escrev~ndo . U!Jl yclu- das duas escolas, pa.rece à. Com missão que a 
mos) commentar JO, que fe:z; unprlmtr a sua medida nella ·proposta. é ma1s JUSta e com
cust~, nenhruna r ecompeusa. se deu. pleta e que por isso deve ser approva.da. pela. 

Parece, pois, de in teiia justiç;\ retribuir Camara.. 
de t~ l "um modo os importantes serviços qu e 
ã. Na~'io :prestou o iihst1·e jurlsconsulto,com
pensanda os sacr ill.cios que lh e -custou o seu 
trabalho e qne detel'IDÍI)aram as difficnldades 
com que lu c ta ag ora a sua família. · 

sala das Commissões, . de setembro" de 
1899.-LeDlligild~> Filgueiras, · presinente.
Eduardo Pim~ntet, relator.-P ed1·o Borges.
Thoma~ Accioly.-Antero Botelho, 
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Projeclo n. 134 J, de 1808 (addz'tiv.? deota
l'ado na 2° discuss<ío do projecto n, 134, do 
mesmo armo), mand·mdo considerar 'l){olidos 
todos os exames jà pl"<Jstados na Escola 
Polyt~c!mic '·da Capi:at Federal por attmmos 
da Escola 1liilitar 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Serão considerados -rálidos todos 

os exa.mesja prestados n:t Escola Polytechnir-a 
da Capital Federal por a.lumllos da Escola 
Militar. 

Art. 2.0 Ravogam·se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 28 fle novembro 
de 1898.- Arthur Cesat• Ri.os, presidente.
Julio de :i\Iello Filho, I• secretMio.- Angelo 
Jose da. Silva. Neto, servindo de 2' secretario. 

Emenda sv.bstitutiv t do Senado ao p>·ajecto 
n. 134 J, de t898, da Oamm·a dos Depu
tados 

O Congresso Nacional uecreta : 
Art. 1.0 Os exames prestadGs na. Escola 

Militar serã.o considerados valido~ na Escola 
Polytechnica e vice·versa, verificada a equi
valencia. dos prograromas das respectivas 
ma. terias. 

Art. 2.• Revogam·se as 
contrario. 

dispoôições em 

Senado Federal, 2ô de agosto de 1899.
Fmncisco de Assis Rosa e Silva, presidente 
Uo Senado.- Joa.kim d'O: Catunda., 1° secre
ta.rio.-Alberto José Gonçalves, 2' secretario. 
-Henrique da Silva Cou~inho, 3• sel)t'etal'io. 
- Thomaz Delfino dos Santos, servindo de 
4° secretario. 

Foram a-presentadas na sessão de 15 do 
corrente, aci projecto n. 151. de 1899, fixando 
a despeza do Miaisterio das Relações Exterio· 
l'es, as seguintes 

EMENDAS 

O orçamento votado para o exercicio cor
rente, deixou de consignar dotação <specifi

. cada para a representação do Brazil em Ve
pezuela., na C<llumbia e no Japão, representa-

. ção que está ·autorizada por lei (decreto 
n. l40,de lô deabril de 189I, .. e lei n. 322, 
a~novembro_do 1895, o decreto n. 405, de 14 
de·.abril de 1897) e cuj~ persisteucia, motivos 

. dJl. todo ponto relevantes aconselh:lm. 
c,.~uauto ao primeiro e ao terceiro desses 

:p.Uzes occorre, abstrahida mesma. qualquer 
outra ordem de· considerações, a ex igencia da 

recíprocid:Hle do lrat:v1o internacional que ne
nhum motivo imperioso obrig-:t, ainda. q U•J !l 
contrag-osto a quebt·ar na aduuli<!ade por 
p·• r to rlo Brazil. 

Menos ponderosos não sd:o, posto que de 
ordem otlt.ra e eôpecial, 03 argumentos em 
favllr" da r"epr"esentação na Columbia, onde de 
mais em mais se nos torna mistér o estreita
mento de relaçõPs assim comtrerciaes como 
políticas. 

Nem de menor mont'l. S) llle aiUgura.m os 
que militam a aconselhar a n:anuteuçilo do 
consulallo de Georget<,wn, até 1897, mantido 
com apreciavt-is resnltados e que tambem não 
M extine:to. 

Propõe, assim a Commissão de Diplomacia., 
que ao Orçamento ,!o Exterior (projecto 15!, 
de l8~9), se emende no sentido de poder o 
referido ministerío prover em logar,• s de 
nos>a repr~sentação 110 estrangeiro para o 
~Ue, em 'P!'Oject'l cuj:t approvaçf~o vae o pro• 
ponente pe.Jir a Camara estatue meios prati~ 
co> de em um regimen provisorio, atten
der-s<1, com prevídeucia e patriotismo, aos 
nossos interesses de ot·dem assim interna, 
~omo internacional. 

E'lo!ENDA AO PROJXCTO N. 15!.. DE 1809 

Sub;líluam-se pelo seguinte, a.s rnbrica.c; 
respectivas: 

Legações e consu 1.\dos, na fórma 
d:t lei. ...................... 764:000$000 

Ajudns de custo, na fôrma da lei. 96:000$000 

Sala das se~sões, 15 de set~mb1'0 de 1899, 
-Urbano .Marcondes, preshlente.- Jose A..:e· 
lino.- Lame11h~ Lins.- Endas "liartins. 

Ioclua-se na verba, 4:000$, para cada um 
dos vice-consuhvlos em La. ?lata, Mossamedes 
e de 3:000$ parn. cada um dos em La Pallice, 
Monte~Caseros e New-Castle. 

Stlla das ses~õe>, 15 de setembro de !899. 
..L..Alcind.a Guanabara, 

O Sr. Presid-ente-Não ha.vendo 
nad:J. mais a tratar, designo para arilaohã · 
a seguinte ordem do di<~o: · 

1• parta (até 2 horas ou antes). 
Votação das seguintes materiDs: 
Do projecto n. 141, de 1809, autorizando 

o Governo a m~ndar índemnizar o capitão
tenente RodolptlO Lopes da Crur. de todas as 
vantagens pecuniarias de qt.ie tiver sido pri
Yado por força. do processo a que respond<!.U 
( 3• discus~ão) ; 

Do projecto u. 109, de l21l9, a.ut.orizaudo o 
Pode!,' Executivo a promover, por serviços 
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relevantes, ao posto de alferes on 2' tenente 
do e:xArc)to ao 2° sargento do 2 ' regimPnt.n 
de artilbaria Ageuor R<lcll'l., in·l<•p ·n<lente
mente de vaga nesse p osto (3• discuo 8il.o) ; 

Do projecto n . 153, de 189\l, nutor izando 
o Poder Execntivo a conce1et• oito mezes 
de liMnça, com ordena•lo, ao Or. AlrreJo 
Moreira d~ Barros Oliveira Lima, lente tia 
Facu ldade de üircito da S . Paulo , para tratar 
de sua. saude onde lhe convier (discussão 
unica.) ; 

R opu bl ica. para. o exercício de 1 'JOO com o 
pwocer sotJI'e as emendas ofi'erecidas em 2" 
discussão. 

Lrwanta-~o o. sassão ás 4 horas e 45 minutos 
da. tarde . 

.ACTA EM: 16 DE SETB~B(tO DE l899 
Do project.o n. 119, de 1899, autorizando 

0 Poder Executivo a conceder a J <lS:i Joa- Presidencia do Sr. Vaz de Mello (P?·asidcMe} 
quim de Mil·an<la, conf()rente da Alf<\ndega. 
de Santos; l icença pelo prazo ue 10 mezes, 
com o t•ospectívo or d.ena.do, afim ,Je tratar 
de sua sa.ude onde lhe convier (discussão 
u nica.) ; 

Do projecto n. 138 A, de 1899, r\eclaraudo 
livres do pagamento de quáe~quer direitos 
na A!fttnrlega. da Capital Federal ou ntt de 
santos, os volumes que contem um regula
dor publico tlest.ioa Jo ã. tono da matriz de 
L'beraba ( t• discussão) ; 

:;o discl!s~ão do pr<>,iecto u. 149, de 1899, 
autorizando o Governo o. abrir a.o Ministerio 
competente o credito nté 1112:;; pilra paga
mento de sorviço feito, no dlstricto telegra· 
phico de Goyaz, por Joaquim Ferreira 
Coalho, com pareceres d1ts Commissões de F t\· 
zenda e Indu11tria. e de Orç;.\meuto ; 

S• discussã.o do projecto n. 150, de 1899, 
oeutorízan<lo o Poder E;orecutivo a. a brir a o 
Ministerio da. Justiça. e Negocias Interiores o 
credito de 5:160$, supplementar á v erba n. 9 
do art . 3° da lei n. 560, de 31 de dezembro 
de 18~8; 

3" discussão do pt•ojcctci n. 152, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir a.o 
Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores o 
credito de 100 :000$, snpplem_!lntar à verba 
n. 14-Dlligencias policiaes-do art. 2• do 
lei n. 560, de $! de dezembro de 1898 ; 

2' discussão flo projecto n. 205, de 1898, 
autorizando o Governo a mandas• pa.ga.r aos 
Dl'S- Francisco Antunes Maciel é At·thur 
Antunes Maciel a quantia de 385:000$, im
portancia do gado vaccum e ca.val~ar fo rne· 
cido às forças legaes durante o per1odo r evo
lucioua.rio de 1893 a 1895 ; . 

Ao meio-dia procede-se il chamada., a q_ua.l 
responnem os Srs. Vaz de Mello, Julio de 
Mello, Carl os rle Novaes, Heredia de Sa, Eu
genio Tourinho, Pedro Chermont, Eduardo 
de Ber r cdo, Cunh<\ ~fartins, Pedro Borges, 
Frnncisco Só., Fredet•ico Borges, Trindade, 
Ermirio Coutinho, Teixeil•a de Sá, Coelho 
Cintra, Cornello da Fonseca, Herculano Ban· 
deira., Joiio de Siqu~ira, Euclides Malta, 
Milton, Manoel Caetnno, A•Jnll>erto Guimn
l'iles, Tolentino tlos Santos, Dionysto Cer
queíra. Timotlleo da Costil, Fonseca Portella, 
NHo Pe~anha, Silva. Castro, Ca.rvnlho Mou
rão, lldefonso Alvim, Alf1·erlo Pinto, Leonel 
Filho, Ferreira Pires, Rol'lolpho Abren, Ma
noel Fulgencio, Eduardo P imentel, Olcgm·io 
Maciel, Rodolphu Paixão, Padua Rezende, 
Domingues llo Castro, Alves tle Castro, Paula. 
Re.mus, Francisco Toleutíno, Peds•o Ferreiro, 
Diogo Fortuna, Possidouio da Cunha, Appa
ricio Mariense, Víctorino Mont eiro e Vespa.
Siano de Albuquerque (49). 

Di~cussão uuice. do projecto n. 159, de 
1899, emendas do Senado, ao projecto numero 
172 D, da 1898, a.tn ?liando a acçã.o penal 
por denuncia ao Ministel'iO Publico, nugmen
ta.ndo as jleoas de algumas cont ravenções e 
dando outras provtdeocia.s. 

D('ixa.m de comparecer com c;wsa parti
c ipado, os Srs. Urbano Santos, Silva Mariz, 
Angelo Neto, Garlos Marcellin•J, Augusto 
Moutenegto, Enéas Martins. Tlleotonío de 
Brito, . Sarzedello Corrêa, Mattt\ Bacellar, 
Luiz Domingues, Rodrigues Fernandes, Elias 
Mart ins, Henrique VaUadares. Torres Portu
gal, Jose A velino, Maríubo de Anrlrade, Ta
va.res de Lyra, Francisco Gurgel, José Pere
grino; Coelho Lisbo3 , A.ppolonio Zenaydes, 
José Mariano, João Vieira, Pereira de Lyra, 
:Mala.quías Gouçaives, Barbosa Lime., Mar tins 
Jumor, Moreira Alves, Pedro Pernambuco. 
At thnr Peixoto, Rocha. Cavalcante, Ar aujo · 
Góes, Q1ympio C.'1.mpos, Neiva, Jay me Vllla.s 
Bo~s. Sea.bra, Franclsco Sodré, Paula Guima
rães, Vergoc de Abreu, Amphilopbio~ Para
nhos Montenegro, Jet>onymo Monte;ro, Tor-
quato Moreira, Xavier da. Silveira, l rineu 
:Machado, 'Belisario de Soaza, Pereira. dos 
S..'l.otO!', Erico Codbo, Alves de Brito, Ernesto 
Brazilio, Julio. Santos, BaT'rOJ Franco Ju nior, 
Urbano Marcou.des, Paulino de Souza Junior, 
Ca.mpolina, Mayrink, João Luiz, Monteiro de 
Barros, Gonçalves Ramos, Jacob da. Paixão, 

2• p arte (ás 2 horas ou antes) : 
Continuação ua 3• discussão do project.o 

n . 110, de 1899, orçando a. Receita Geral da 
CaJnara V. V 35 
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Henrique Vnz, Franci~co Veig-n. Oclavlano ile I de art.ilharie. Agcnol' Rocha. indQpendenlo· 
Brito. Alvaro Botelllo, Tell•·S de McncZ··~. mento da. vaga ne~se p11~:to (3" dis~nssíio) ; 
ThB?_ton io ~e M:lgnlháes. Ma tta Mllclmdo, No· Do prn.ic>ctc.• n. 153, rle !89!1, autoriznnJo 
guetra Junwl', LJndolpbuCaet.llw,l: nurtm<:, o Podcr ·Execnltho, o. conc·-'der oito mezE'S 
Moreira da Sílv~ .• Lulz Flacqnel', AJ~·:tl't!S r!e licença, oom ordenr.uo, ao Dr. Alfredo 
Rubiiio, Casemíro Ja R•lc:ha., Di no Bnr.no, Morei ra do Burros Oliveira. Lima, lente d11. 
Oliveira lil'ai!'O., Gustav~ GOiloy._ Arlolp!H• fo'tu·ulflnde ele Di" !ito · do S. l:'aulo, pai"-t t ra· 
Gordo, El1as Fau~to,Cer.ano rlc Pre1tns, LnrM tarde sua. sa.Udl onde ll!e convier (discus
de Barro~. Alfredo lmis, P:tuliuo Carlo,;, s~.o ur)icu) ; 
Francisco Gltcerio, Arthur Diedori ··h~on, Un· Do projccto n. ll9, de 1899, autori2Rndo 
dolpbo Miranrln, Ovíclio Abr:wtrs. 1-lP-ru•ro ... o Ptlll <!r Exc•eutivo a .-·oncedet• n José Joa.· 
gi!clo ele Mora<'e, Leopold<• ht·clrm, CBracciult•, cJUÍfll riu ;>.Iimnda, conferente da. Alt'andog-a. 
Mello Rt•go, Xaviel' do Valle. ,\ ltocar Gui- ele Santos, l icença pelo prazo de 10 mezes, 
mariies, Le~meio Corrê:t, Lo.u:·o Mii llcr, Plinio com p respectivo ordenado, .afim de tratar 
Casado, Gulllon, Marçt>l Esco\Jo.r, Aureliauu de sua. sau!le onde lhe couvier cliscus;;ão• 
Barbosa., Py Cr·espo, Ca~siano do Nascimeato unica; 
e Azevedo Sodré. Do projecto n. 138 A, de 1899, declarando 

E sem cll.usa, os Srs. Sílverio Nery, A1bu· livres do pagamento de quaes4uer direit os 
querque Serejo, Arnorim Figueira, Viven·os, nn. Alfandegn. da Capitnl Federal ou na de 
Guedelba Mourão, Anizio de Abreu, Marco.~ Santos, os volumea que contcem um regula
de Ara. ujo, Thomaz Acc!oly, Udefonso Lima, rlor publico destioado à torl'e da matriz de 
João LoiJeS, H<llvecio :V!oote, Augusto Severo, Uberal•a 1• discussão ; 
Eloy de Souza., Affunso Co!!ta, Juveneio de 3• discussão do projecto n. 140, de 1899, 
Aguiar, Arroxell•'S Galvão, Gemioiano Bra· autorizanao o Gove1•no a abrir a.o l\Iinisterio 
zll, Felisbello Fl'eire, Ro.!rigue~ Doria.,Castro competente crHdito a té 972$ para paga· 
Rebello. Tosta, Aristides de Queiroz, João menta do ~erviço feito, no districto telegL'a.
Danta.s Filho, Leovigihlo Filgueira.s, Rodr i· phico de Goyaz, por Joaquim Ferreira Coelbo 
g11es Lima, Eduardo Ram(ls, Ml\rcolino com pari!ceres das Commissões de Fazenda e 
Moura, Galdtno Loreto, Pinheiro Junior, lndustrit1 e de Orçamento ; 
Jollé Mortinho, Oscar Godoy, Alcindo Guaoa· 3" discussão do pr(ljecto n. 150, de 18119, 
bara., Augusto de Vascon~llos, Raul Bat·· autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
roso, sa. Freire, Leonel Loreti, Ag-ostiuho Mmisterio da Justiça e Negoclos lntel'iores o 
Vida!, Deocleeia.uo de So11za, Bernardes Dias, credito de 5:150$, supplementar O. verba n. 9 
Ra11gel Pestana, Calogd as, Al meida Gomes, do a.rt . 2• da lei n . 560, de 31 de dezembro 
José Bonita.cio, Antero Botelho, Lamouniel' de 1898; 
Godofredo, Antonio Zacharias, Cupertin::> de 3• discussão do Pl'Ojecto n . 152, de l89g, 
Siqueira., Augusto Clem.:ntino, Arthur Torres , autorizando o Poder E::~:ecutivo 11. abrir ao 
Galeão carvalbal, Costa .lunior·, Bueno de Ministerio da. Justiça e Negocias Interior &;; o 
Andrada., Edmundo da Fonseca, Cincinato credito de 100:000$ , supplementar á verba 
Braga, Luiz Adolpbo, Brazilio da Luz. Lame- n · 14-Diligencias :policiaes-do e.rt . 2' da. 
nha Lins, Fr·andsco Alenca.>tro, Rivada.via. lei n. 560. de 31 de dezembro de 1898; 
Corrêa, Pinto da Rocha. e Campos Ca.rtier . 2" di:scussão do projecto n . 205, de 1898, 

autorizando o Governo a. mandar pagar aos 
O Sr. Presidente- Responderam Dn::. Francisco Antunes Maciel e Arthur 

á chamada. 49 s:rs . Deputados. . Antunes Maciel a quantia. de 385:500$, im" 
portancia do gado -vaceum e cavallar !orne

Hoje não lla sessão. Designo para ~egunda· cido ás forças Iegaes durante o periodo revo
feira, 18 qo correu te, a mesma ordem do dia. Jucion:~rio do !893 a 1895; 
de hoje, isto é • Discus>.âo unica. do projecto n. 159, de 

1" parte (até 2 horas ou ~ntes) : 1799, emendas do Senado ao projecto numero 
Votação das seguintes matêt·ias : 172 D, de 1898, ampliando a acçao penal por 

. · denuncia ao Mmisterlo Publico, augmentando 
.Do projecto n . 141. de 18 ~ 9, autori zando. as p~nas de algumas contravenções e dando 

o Governo a mandar indemn iza.r o co.pit;to. outras providencias. 
tenente Rodol r,bo Lopes da Cruz de tcôa& as • . '> . · 

. -va.ntagen~ pecuni.,r ias de que tiver ~ido :pri- 2 parte as N horas ou antes : 
. -vatlo_ por ~rça do procesio a que re;pond€U Continuação <1a 2• discussao do projecto 

· (23 d18cussao); n . 117, de 1689,('rçando a Receito. Geralda 
· Doprojecto n . JC9. de 1SS9 , autoli2~n~o o[ lh·]?Ubl iC'o para o ex('rci<:io de 1\lOO, com o 
Poder Executivo a pl'omover, :por ~eniços varecor sobre as emendas offereciõas em 2' 

. relevante~:~, ao posto de alferes ou 2· tet~ ente discu:;~ão . 
do exercito ao 2· ~argcnto do 2 • regimento l - - - · 
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06' SESSÃO EM 18 DE SETEMBRO DE l8W 

PrcsidcncitL dos Srs. Vaz de z~teZlo (Pt•esidente), 
He1·edia de Sa' (3' Secretario) e Vaz de 
MeLlo (Presidente.) 

Ao meio dia procecle·se á cba.madn, á. qual 
respondem os Srs. Vnz de Mello, Urbnno 
Santo~, Heredia de Sá, Angelo Neto, A!~ 
huquerque Serejú, Serzedollo Cor rêa, Luiz 
Domlngues, Pedro Borge.,, Ildel.'onso Lima, 
Francisco Sá., Helvecio Monte, Fi'ederio Bot·
ge~. Augusto Severo, Tavares de Lyrn, Eloy 
ile Souzn , Trindade, Ermirio Coutinho, José 
Mariauo·, Tci ~;;irn de Sa, Herculano Bandeira, 
Coelho Cintra, Coroelio ita Fonseca, Euclides 
Malta., Arroxellas Gal vão. Neiva, Sea.bra, 
Mnnoel Ctvltano, Amphílophio, Adalberto 
Guimar ães, Pnranhos Montenegro, Timotheo 
da Costa., Fonseca P ortella, Nilo Peça.nha., 
Alves de Bt·it o, Leonal Loreti, Silva Castro, 
Julio Santos, Rangel Pes tana,Calo)?eras, José 
Bonifacio, lldefonso Alvim, Gonçalves Ramos, 
Francieco Veiga, Alfredo Pinto, Rodolpho 
Ahreu. Mano! Fulgencio, Eduardo Pimentel, 
Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Ca.semiro 
da Rocha, Guotavo God.uy, Elias Fausto, 
Pa.uliuo ü•rlos, Cincioato Bro,ga, Francisco 
Glicerio, Ovidio Abrantes, Alencar Gníma.
rã.es, Lamenha Lins, Leoncio Col'rê<l, Lauro 
Müller, Paula. Ramos, Francisco Telcntino, 
Pedro Fereira, Marcai Escobar, !Jiogo For
tuna, Possidonio ''a. Cunha., Apparício Ma· 
riense , Pinto da. Rocha. e Vespa.siaoo de Al
buquerque. 

Abre-se a sessão . 
Deixam de comparecer com causa parti~ 

cipada os Srs. Julio de· Mello, Cvrlos de No· 
vaes, Silva Mariz, Eugenio Tourioho, Carlos 
Marcellino, Pedro Chermont. Tlleotonio de 
Bdto, Matta Bacellar, R odrigues Fernandes, 
Guedelha Mourão, Elii!S Martins, · Henrique 
Va.lladare.s, Torres P ortugal, José A velino, 
Marinho de Andrade, José Peregrino, Joã.o 
Vieira., Pereira. de Ly ra, Martins J unior; Ro
cha Cavalcante, Araujo Góes, Geminiano 
Brazil. Olympio Campos, Ja yme Yillas~Eõas, 
Francisco Sodré, Tolentino dos San tos, Jero
nyme Monteiro, Torquat o ·Mor eira, Erico 
Coelho. Ernesto Brazilio, Bll rros Franco Ju
nior, Campolino., Ma.y rinlt, Almeida Gomes, 
João Luiz, Carvalho Mourão, Monteiro de 
Barros, Ja.cob da. Paixão. Henrique Vaz, 
Octtwiano de Brito, Alvno Botelho, Telles de 
Menezes. T.l!eotonio de Magalhães, Matta. 
Macbado, Nogueira Junior, Lindolpho Cae
t:l.no, La.martine, Moreira ela. Silva., Lui~ 
F lacquer, Alvares Rubiã.o, Domingos ue cas
tro, Oliveira Braga., Aclolpho Gordo, Cesa.::-io 
de Freitas Alfredo Ellls, Ar thut· Diederi 
chsen, Roà.olpho Miranda, Hermeoegíldo ae 

Moraes. Leopoldo Jardim, Ca.ra.ceiolo, Mello 
Rego, Xavier do Valle,Plinío Casado, Guillon, 
Aureliano Barbrsa, Py Crospo, Cassla.no do 
Nascimento & Azevedo Sodré. 

E sem causa. os Srs. c unha. Martins, Mar"' 
cos de Araujo, João de Siqueira, Feliabello 
J.o' reire, Castro Rebello, Aristides de Queiroz, 
Jolio Dantas Filho , Leovigildo Filgueiras, 
Rodrigues Limo., Oaldino Loreto, ~r Go· 
doy, Raul Barroso, Agostinho Vida!, Deocl.
ciano de Souza, Bernardes Dias, Lamounier 
Go<lofredo, Aug-usto Clementíno, Arthu1' Tor
rea, Galeão Carvalha.l, Alves de Castro, Bra
zilio da Luz e Francisco Alencastro. 

São lidas e sem debat e approva.das as a.cta~ 
da sessão de 15 o a do dia 16 do corrente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Preeldente- Nio havendo 
numero para se proceder á.s vot~es das 
muterias indicadas na. ordem do dia., paasa.-se 
á. materia. etn discul!sio. 

E' annuncia.<!a. a 3• discussão do pr ojecto 
n. 149, de 1899,autorizando o Governo a. abrir 
ao Minísterio cümpetentCJ o credito até 9i2$ 
para. pagamento de serviço feito, no distr!cto 
teleça.phico de Goyaz, por Joaquim Ferreira. 
Coelho, com pareceres das Commissõea de 
F~zenda e Industrla e de Orçamento . 

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

E' ano11nciada a 3• discussão do projecto . 
u . 159, de l !l99," autorizando o Poder Ex
ecutivo a. abrir ao Ministerio da J ustica e 
Negocios Interiores o credito de 5 : 150$, sup
plemonta:r á verba n. 9 do art. 2• da. lei 
u . 560, de 31 de dezembro de 1898; 

Vem á. Mesa, é lida, apoiada e e_nviada 
ã. Commlssã.o de Orçamento a. seguinte 

EIUNDA 

Ao projecto n. 150, 1899 : 
i.o art . 1•-Accrescente-se:- em logo.r de . 

5 : 150$ diga-se :- 5:950$, p ara a ajuda. de 
custo do Deputado Pedro Leite Chermont, do 
Estn.do do Pará.. 

Sala. das sessões,IS de setembro de 1899.
Fonseça P ortella ,- Do·mingu.es de C<tstro . 
(}a,·los eLe No~:aes , 

Ninguem p edindo a palavra, é encerrtuia a. .,. ,-::.: 
discu~ão e adiado a votação, até que .a r.~~"'' .. 
spectiva Commissão tlê parecer sobre a en:lén• 
da o1ferec:da . · 

E' ann unciada a 3' discussão do prújeClto · · · 
n. 152, <.le 1899, autoriZCtndo o ~oâer Ex· -· 
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ecutivo a a.hrír !LO Mínisterio da. Justiça e I p:;ra. elles, que hão de ver a cal.iSa da justiça 
Negocios InteriGres o credito de 100:000$, mais um!l vez por mim defendida; si não 
supplementa.r a verba. n. 14 - Dlligenc!a.::; qnizerem, acho que teem toda a ra.zão, porquG 
policiaes-do art. 2• da lei n. 560, de 31 de não sou orador que osa.t trala. 
dezembro de 1898. o Srt. ANGELO NETTo-V. Ex. é ouvido r eli
. Ninguem pedindo a palavra, ú encerrada a giommenie por tO\la. r~ Camara. (iliuitos apoi-

discussão e a.diad11. a. votação. a do~. } 
E' annuociada. a. 2• di$cussão do projecto TJ31 SR. DKPUT.Aoo-E' grande o numero de 

n. 205, de 1898, autorizando o Governo a. colleg~s que estão a.ttentamente a escuta.l-o. 
mandar pagar aos Drs. Francisco Antunes 
Maci~l e Arthur Antunes 1Ia.ciel a. quantia de O Sa. BARBOsA LIMA-E que n isto encon· 
385:500$. unporte.ocia do gado vaocum e ca.- tram prazer. 
V:tll&.l' fornecido ás forcas leg;les durante o o Sa. Nmrv A. - Ao atravessar os aditos 
perlodo revolucionario de 1893 a 1895. deste recinto, resoou a.os meus ouvidos a lei· 

Entra. em discms~ o art. 1. • tum- de uma emenda, e, a.ttentando para. 

O Sr. Coelho Clnt.-a-St•. Presi
dente, não .se achando ninda na. casn, o il
lustre Deputado pela Ba.IJ.ia, o distincto Sr. 
Neiva, venho à tribuna pa.rt\ enviar;\ Mesa. 
uma. emenda. a.o projectõ em discuss:io, no 
sentido de generalizar a medida ao esl&do da 
Bahia. O operoso o dig no Deputado bahiano 
possue documentos compl'obatorios dos pre
juízos sotrridos por seus contet·t~\oaos tJela 
occupacão de fazendas pelas forças legaes ela 
expedição de Canudos ; perante, pois, a Com
missão de Orçamento, a. que tem de ser en
-viada. a emenda que mando â Mesa, exbi
birei taes documentos, si meu t.listincto 
amigo níi.ojulgat• preferivel fazel-o. 

Aguardo li. discussão do parecer que a re
ap_elto fór dado paro. discutil-a, por isso li
mito-me a estas observações. 

Vem á Mesa, é lldít., a.poiad<l c enviada á 
Commissão de Orçamento a seguinte 

eJla., verf!quei que coostituia nm acto de J us
ça, emanado de um d ístiocto collega e prezado 
amigo, o Sr. Coelho C\utra, Depub do por 
Pernambuco. (Ha w11 opa·rie.) 

Não venho tm.ta1• dos arsen:\eS, porque é 
es~a. infelizmente uma causa li~uidada para 
mal do Braúl, I lO futuro, sinU.o no prcsonte, 
~inão no presente economtc•l, no futuro pro
gi'tls.~bta e autonomo do B1-az.i!;· venho, po· 
rem, ôlll de!iJS;l. dos direitos dê"equidade. 

Sabe a. bancada rio-gr .. ndense, que, apez<1.r 
dos [lCZ<lres, tem me visto cons tillltemente ao 
seu lado nas caUS<lS que repu~o justa~ e me
recedoras ue meu voto, quo sempre é dado 
sem preoccupaçoes, s inão as de homenagem 
que devo o.o Estado do Rio Grande do Sul, 
sem preoocupaç.ões outl':'S que a. da gratilHlo 
em nome dn. 8:\hia, a quem a. mesma. bancada 
fezjustiça votando pela emcuda que a.pt·e
sentei, re!B.tiva as obras d<\ respectiva alfan
dega.. 

Quando se deu a scisão, não ob;:;taute eu 
ter- ficado do lado opposto a SS. EEx:., votei 

E~~DA pQuco t empo depois em fa.vor da Alfandega - ~ I de Porto Aleg re, como gra.tlrlii.o <to voto que 
Ao proJecto n. 20o, de 1898! a bancada r io-gra.ndense <leu a. diversas pre-
Accrescente-se onde couvier ! teucões minhas em prol do meu Estado. 
Art Fica. 0 Governo autori?.arlo a. a.brir 0 &tbern os illns~re;; collegas o rlesasso_!l'lbro 

necessa.rio credito para pagamento dos pre- com que procedo e .• portanto, na queslao ~a. 
juizos causados pelas forças tegae3 na expe- Alrantle~a rlc Pm;o ,~legre ss. EEx. ~a~ 
ditão de canudos na Bab1a Santa Cathariu me J?roc:urara.m. n, m .ev1am me procuu.r, 

R. d 1 d · -' d ... • a. votet· com :SS . EE.r. c dah t por deante com-
e toGran edo_Su, epo1s de eV!I,ameute pr•ehende a. camara o ue ha.via. apeua· um 
processadas e hquJda.,Jas p~lo Governo as r e- to d h ·. • od ' 
cla.mações dos interessados que a taes paga- a.c e co ereucm. em meu m o de pen· 
mentes tiverem- direito por prejuizos reaes sa.~s. EEx. devem sabJr que não me verão 
causado• por essas for~ as· os acompanhar nos assumptos <!. ue, embora. 

Sala das sessões, 18 de setembt•n de 1899. sejam proflcucs ao seu Estado, possam ser 
-Coelho Cinlr"-· contrarios aos interesses do meu. 

osr. Neiva (SuSSUJ'rOno recinto; o :Sr. 
Pf"esidente pcrle allen<ylo) - Sr. Presidente, 
tenho dito muitas ve1.es: fa.llo para o tachy· 
grapho, para V. Ex., para os que me es
cutam e para o meu Estado principalmente. 
Si os meus coUega.s quizerem o o. vil'· me, lJom 

Não venho à tribuna, entret..-.oto , para 
enveredar pelos assumptos que se pt·endem 
ao Rio Grande do Sul. 

Nas questões peculiares a esse E-;tado, te· 
uh o estado em accordo de vistas com ss. E Ex., 
ma.s, e:;pirito de ordem, conservador, tenho 
sempre estado ao lado d:;.quelles que comba· 
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tem pela legalidade, pelos que su.~tcntnm o 
princípio da autorídi!.•le, u.qui sempre tilo Jal. 
lado. 

Não. Não sei si lw. ou niio razão. 
Mas, bll.hiano incans>wel, embora sem me· 

ritos (nllo apoiarl<~s}, para razer valer os tl i· 
reitos da. minha terra.; bahiano incansn.vol 
na defesa de tudo que diz respeito M meu 
Estado, jámais deixnrei passar de>p3rcehido 
v.ulo nquillo que lhe concerne. 

Bem ~~ei que os meus illustres coll••gas de 
bancac.h•, esta nata de homens diatinctos, in· 
telligentes, cultos, abalizados para rliscatirem 
quaesquer assumptos, são os mais compe· 
tentes; porém eu serei a vedeta, a guarda 
annçuda, o soldado; a. elles,os generaes, calJe 
virem em reforço á minha humilde palavra. 
Eu dou o brado; a elles cabe a victoria. 

A c ' us::~. do Rio Grande, sem duvida. é 
muito justa, mas n:t Bahia ha. cousa idenlica; 
tamhem o exercito, que alli foi combnter o 
fanatismo, em nome do direito sagrado da 
ordem, da Integridade da Patria, em nome 
do progresso e do bem estsr, em nome do que 
e culto contra o que é inculto, em nome da 
luz e contra as trevas; tambem o exercito bra
zileiro, quando por alli passou, para evitar a 
morte, arrebanhou gados. 

Já antes, Sr. Presidente, essas fazendas 
tinham sido victimas do proprio fanatismo. 

Pois bem, Sr. Presidente, a lguns desses 
cidadãos requereram ao Goveruo federa.l a. 
indemnizacã.o a. que tiuham direito, e nesse 
credito, que não esta em discussão, mas cuja 
inclusão na. ordem do dia eu pedirei na. hora 
do expediente, rogando a v. Ex. que desJe 
já me considet·e inscripto, neste credito pedi· 
do para exercícios findos está incluído o pa
gamento de <essenta e t antos contos de réis, 
devidos a uma dessas victimas. 

Puis bem, Sr. Presidente, si este cidadão 
tem direito a esta. indemnização, cu reputo 
com ignaes direitos outros cidadãos, ~m cir· 
cumst..1.noia.s quiçá identicas, que r equere
ram ao Goveruo actual identica indemni· 
zação. 

Fui o portador desse pedido. 
Comprehe11de V. Ex:. e sabe-o a Casa, 

mero portador, nem tomei recibo, consoio 
de que o Ministro de Estado não ha de deixar 
que desappareça. um« petição, que lhe é en· 
tregue por um representante da Nação. 

Tive a honra de, nessa unica vez em que 
procurei o Sr. general Mallet, entregar-lhe, 
em mão propria, o requerimento que vinha 
de um •Ilustre cidadão do meu Estado, t.a
charel em direito .• que occupa. alli Jogar im· 
portanto na judicatUI·a e que entendeu, 
e.u bot•a muito erroneamente, dirigir · se a 
mim. 

Eu disse-lhe en1 carta e repito á Camara: 
«escolhestes muito mai ; sou o menos compe· 

tonfll (nr!o ap?itltl~.•) p11orn mo dh·i~ir n quem 
quer QUI! ~~JII, p1•incípn.lmcnto no~ membJ'O!I 
do Guvol'no, do i.;ovnruo que cu apolo, mn11 
do Governo com a maioria de cujllS membros 
não me entemto, pot•que a alguns nem tenho 
a. fortnn:~ da r.onhacer pessoalmente.» 

Por oxemplo,não tenho n. fortuna.de conhe· 
cer o Sr. Pintu dn Luz, e, no entrotanto, fui 
t~.migo ele seu anteCE:s.~or o Sr. alm ira.n te 
Barbm,a.. 

Sou :tmigo particular do Sr . Ministro da. 
lndus tria, e, no entretanto, não t ive a for· 
tuoa de entreter relaçõe> com o ~eu a.nteces· 
sor, o S1•. !\!ornes J,,rdim. 

Em resumo : fui en1 pessoa, como ja decla
rei. enlregar esta petição e, no entretanto, 
si não me falha a memoria, ha. cerca. de um 
anno rJUe esso p:~.pel está na secretaria da 
s. Ex. · 

Eu não o censuro por isto, porque sei que
seria censurarem S. Ex. aquíllo que se vel'i· 
fica al)Ui U i\ Camara., onde muitos papeis dor· 
mem, por annos, nas pastas da.s Commiseões, 

Sou incapaz de levantar censura aos meti! 
collegas, mesmo porque tenho uma. religião
o espírito de colleguismo,religião em cujo a.l ta.r 
rendo oblações e onde queimo o sincero in· 
censo da. amizll.de, embora. caiam sobre mim, 
ás vezes algumas fagulbas.que, si queima.ro,é 
de modo tão ligeiro que níi.o me cause.m in
commodos. (Riso). 

Venho, pois. tratando da. emende. do nobre 
Deputado, pedir a S . Ex. que acceite a sub
emenda que vou enviar á Mesa. 

0 SR. COELHO CIN'l'RA. - Com muito gosto. 
0 SR.. NEIVA - Muito agradecido a. V. Eí. 
Desejo que seja estudado o assumpto a. que 

me J eporto ; não quero que sej ~ apenas vo
tado (n;'io quero, digo mal, porque não tenho 
querer,o meu q_uerer é o dos meus estimados 
collegas), deseJO, aspiro que a illustrada. 
Commissão dtl Orçamento '<entile a. questão 
que lhe e de a Igum modo correlata, qual seja. 
o da indem:~ização a. proprietarios ruraos nas 
paragens de canudos e nas cjrcumvizinhan
ças, os quaes fOI'ilm altamente prejudica.dos . 

D •süe j á declaro que aquelles cidadãos, en
tre os quaes esta uma vi uva. lle um distíncto 
ex-collega de representação, a. qual ficou em 
difficuldades enormes com os prejuízos ex· 
tra.ordina.rios que soffreu, reclamam quantia 
inferior ao menos de metade, sinão um terço, 
do credito que ora se pede. . 

Dirão que isto e ventilar mais uma causa. da 
Bahia ; mas são minhas - as causas de mi· 
nha ru:lora.da. terra. 

Eu já contei e repito á Camara, porque 
agora. ha mais ouvintes: um dia entrei na. 
Com missão de· Orçamento, parecia que tinha. 
se dado la uma grande conflagração: um ~
tia. COW Oll JlUllhOS sobre a mesa, outro VOCl• 
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f~r&Vi\ e o~tro tn:tl.<lUVB, dizcmdo qUI) qnem 1 Es~"~ olocum"n.tos são : u~ ro!erento ~ J>l'e
t~nh_a du•. o~to er_a tsto, outro flUO o quo tmlta. , renc;:w •lo uma vutva, r1ua nao tem voto, e o 
dtretlo ert\ aqmll<t, 1 outro de utn rna~i~tJ•alo rJnc vot•m r.nntrn 

Voltei-mP. de l1r:JÇO" Cl"U ~Ild<J,,C tlÍt'Í~Ínrlo·JJIIirn nae)IJit;iio, e' não Rfll'á por um voto I]UO 
rne para ellcs, cll~>!e: Qt1antos :i<!ivtLs a eu r,tr 1 eu p •rc•• f\U wmr;a <t futm•a. Tt·ata-~e rios in
de suas Balu~s I" o cs~a. ó qui} <i a. v••rdad". i teo ·es~es da l,ahia.oos,tltt H:ohí:\ a o ultimo doa 
Notc-~e, nao c~Lot ~ far.cnclo un1 prosely!.i~mo , ~eu~ lllhos estit no srm posto. (Muit l) bem, 

:pa~ nnrn; o fact? u fJUC, qualt lo sa.tr.o~a úo l'""it" bem . ) 
podo da Pamh~ b.1.. do a.çud<: do Cei.\ra, tlo " . : 'l ., Á l'd · 1 · ,, -·arque do Rio G!'nnd~ ou ,,0 <· 1 1 Mo .. - 0 i vc,.n a;, e,.,l," 1 :t, :tpo1ar a c on~·1aua <L 
·' · " ·' ·' ' c • ~soro · ' Co1 tmi ·sa-o de Orca.tnetlto a •e"ltl'nt ' 
ou tros, todos são outros t:.tntus N.üvas; hont·a 1 

• Y ' ' " ~ 
a ell<;s. 

J.trecta este projecto ao intel·esse do Rio 

!.o p•·ojt•clo "· 205, de 1898 
Oranda, que admiro pdo valor <Je seus ftlltos 
a onde parece que o enthusiasmo é na raz5.o 
dtrecta. do frio daquellas plll'agens. Mas eu 
nao venho -ventila~ Mgoeios do Rio Grande, Sub-ementl:t á em~ndn do Sr. Deputndo 
nem me orpor á. p:·etençiio d•1s~c ou dn.q_uelle; Co,, l!IO Cintra. : . 
stga o seu turno o projecto e vença. quem -vencer . Fica o Governo autol' iza•lo a. abrir o ue-

Mas, vigilante hei de cst:~r até 0 ult-imo ces:sario cr<l tlito p;tra. o p~g.tmcnto dos prc· 
dia em Que termiu:tr 0 meu mandato como juizo~ t?:tu_s;u.lo~ nas f,ozendas a gados pert(H\· 
represen-tante da Bahia: hei de e.;tar como 0 cente5 a VIU\'<\ D._ Anua 1Jant.1s de Cat•valho 
ganso do C<tpitolio a dar'o grito de alarma em u Dr·. Pauto ~~art1n~ F?ntes, com a lucta •lo 
defesa dos direitos de min~a. te na; da.quella. ! Cn~udo~, rle~ts de de~1~am"n~ pr~cc.s~a· l.as 
qlle proeuro bllm 1·epre:>enta.:·, ao men·•S peln. · e lrquldcula~ as .r~clam.Jçoes q nc !ot.u~ .1p1 e
hopra., pelo ca.racte1• e pela lhanezn, j á. que ~~otadas ao Mw1stro da Guerl'a. o anno pas· 
não posso pela Hlustração e talento. sarlo, 

Desde que lHJ,, como digo, a.:sumpto quasi Sala das sessões, 18 de setembro de 1899.-
correlato a este sobre que versa. o pl'Ojecto,eu Neiva . 
peco a.o meu 1llustre amigo e dbtincto eollu!!'a 
por Pern>lmbuco que me peJ•mítta (lUe em 
substituição de sua ernen•la, man·le urna. ~Uh· 
emenda. posítivHn•lo o f<~cto . eonsci() do que 
S. Ex . ha de retirar a sua. emenda . 

Ningueru mais pedin•lo a pahvra, é encer
rada a discus~ão do art. l" e sem debate a. 
do art. 2". ficando a<liat.la. a votaçio, ate quo 
a Commissão respectiYa dê parecer sobre as 
emenaa.s otrerecid<IS. 

0 fllt . COELf!O C!to~TRA '- Com muito gosto 
acceita.rei. Con:tpar~ce~ mais os Srs. Silverio Nery, 

O SR. NEITA - Na ininha emenda. niio AmonmFtguetra,AugustoMontenegPo,Eoéas 
he. um facto)ulga.do já pot• _sentença e, como ~al'iins, Viveiros, ~;rtua.rdo de Ber1·e Jo, Aoi
:póde haver Jogo t.le convemenci:~.s eu 0 que zto de_ Abreu, Tbomaz AcciC?IY. João Lopds, 
desejo é q'!le s~ evitem desmandos, c que 08 Franctsco Gurgel, Coelho L1sboa., Appolouio 
meus conct•ladaos perante os trih11 naes po;;- Zenaydes, Affonso Costa, Ma.laquia~ Gonçal
ss.m obter depois da demanrh , em vez •le '!'es, B~l.l'bosa Lima, Moreira Alves, Juvencio 
tlma quantia ~ooiça, uma quan tia. supPr ior. rte Agma.r, Pedro Pernambuco, At·thur Pei· 

.A Luz Stea.r1ca e um exemplo luminoso; xoto, Rodrigues D·•r ia , Mi lton, T11st>~ , Paula 
n~s lhe n ;-garnos uma índ•lmmzação re!l'ul:w, Guimarães, Vergoo de Abreu, Edllardo Ra· 
nao. acqmescemos "um favor-justo qul:l ella ~os, ryrarcoltqo Mon~a, Díouysio Cerqueira, 
pedta ; no emt~oto, os nltos tl'ibuno.es da P_mhE.nro J_umor·, Jose Mortinho, Xavier da 
Nação eon<lemnar4~n o3 cofres da 1:nião !\ pa- S1lver:a, I!·meu Machado, Al~ind~ Gur.na_ba~, 
g-areD;l uma quantta não sei quantas vez 18 Augu~to de V~sconcellos, Sa Fre1re, BelJs:t rio 
super1or á que pedia. a. Uomp;mhia Luz Stea· de Souz.a., Peretra dos Santos, U1·bauo Jl-Iür
rlca. . ~.ondes, Paulino de Souza J unior, Antero Bo-

Acautelemo-nos; votemos essa. ma•liua mas telha, Antonio Za.charias, Cupertino de Siquei· 
vo~e!lJOl·a. dep~is do j'arccer. A cornm i~&o, Ira, Padua Rezende, Díno Bu~no, Costa Junior, 
sol1<nta como e, amnnhã requererá do Go· Bueno de Andt•ud<t , Lucas de Barros, Edmundo 
verno as informa,;ões relativas á. minha. 1 d~ Fonseca, Lu1~ Adolpho, Victorino Monteiro, 
emenda., e as infol'ma.çoes não são outras Rtvaltavta Co rrea e Campos car~íer. 
si,nãó a rernes."_a tlos_ paí•_eis que foram en· E' aununcia.da ,, d;scussão unica do 'Ptojecto 
ti~gues por mtm, na.o se1 em que d1a, porque n. 159, !ie !8\.19, emendas do Senado -ao pro· 
fm_ tomado de surpresa, mas poderei dizer jecto n. 172 D, de !B98 ampliando a acçJ.o 
mats tnrde, porqt~e tomo as de-vidas notas . peonl por den~ncia. dÓ Ministerio Publico, 
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angrnentando as p~n:•s 1!0 ,fgumas contl'avr,n
ç:ies e d;Ln•lo outra~ pl'Ovirlend:ts. 

Entram ~m díscu:;são as cmr:n•bs do SPmtdo 

os~-. "'-lf'r<õdo l'"into pdndpia, 
docl~rnndo quo V:IÍ mais uma v"~ e~ tu lar·, 
com a dcví•la pDrmis~ãc. dos ~;··us er.lkga;;, o 
nb.i~cf.ivo rla., roe·li•las consígn~.das no pr••.i"cto 
que 6 hnjo do CongT<!~>D :\;~.ci••naL 

Não occupa a tl'ibnnn, dominado •le paixiJes 
nem guard&!JIIo !'<sentimento; d:t inju:;tí~"', 
da. cri tiro ús v•:~es 1\Criluooiosa, qur; so t<:m 
feito em tor.no d:1 su:t pr·or,ost:L do lei. 

Conhece bem a Yida pu!,lica, sahe qurrntoo 
sacrificios são impo:;tos :tos q11J a. tri lha.rn. 

Não se rl~ix:t abaler·; c si por ura la•ln pos· 
sue a olJscul'i•lade rh int,dlig,ttcia, tf:m por 
outro a conscicncin. <lo seu deVel'. 

N:1o nsa;·a ue reprcsalíns ; i< (I prím1•iro a 
respeitar a critica e aprecial·:t com s1·r·cni· 
r! a< lo rl•J cspírí to. 

L:o.m!lnta. apenas qM algum :t lizess1·m por 
su,zgestiio, ~em ao ffi8nos tere1n lJroced ido a 
um« leitura cn ídados:o do prnjecto. 

Tem certeza que a cl'itíc<t quando digna e 
imparcbl Qleva e ínstrue; ·quando apaixo
nada, prod11Z resultados negaliYoS, 

Camara e Senado, diz o orador, tliscutiram 
brg:t o proficientemente o pmjecto ; com as 
alterações inspiradas pela Sitbedori<t de 'um 
o outro ramo Jo Po·.ler Legislativo, o mesmo 
projeeto ndquiriu o camcter de um aeto col
lect i v o e leg-al. 

O orador tem, portanto, o direito de es· 
tranhar o ?'umo;o em torno do seu nome ob
scuro. 

Ass1tmiu inteira respo~s~bilid:tde da pro
posta e disso deu provas em um opusculo que 
publicou e o1I'ereceu a. Senadores e Depu
tados. 

Tem pezar em declarar que o set• pensa
mento de servir á. c;nlsa ]mblica foi alterado; 
e um acto moralizador foi considerado até 
como uma apostasia de hl;;as do honrado Pre· 
sírlente da Republica, a quem ·o or·ador frane~
mente apoia, sem que S. Ex. seja capaz, pelo 
seu caracter e pelo seu passado republicano. 
de dominar a consciench alheia, de impor 
Jictactorialmente as suas idé>~s e ue opp'l'imir, 
por leis draconianas os direitos dos seus con
cidadãos. 

E' preciso, diz o orador, msis tolerancia e 
escrupulo no modo lle julgar os ontros. 

ProcL•mou-se, por exemplo, q\Je o projecto 
primitivo "feria. at~ a liberJade de imprensa. 

Um jornalista. de merito e de illibado ca· 
racter dechrou, f5lizmente. rm tom de noLre 
franqueza e sincem convicção, que tal alle
gação et•a. uma mentira. . . 

Sim, mentira, repete o orador, para pro
duzh· effeito no csphito publico á custa do 

orallor, qnr,, ne~h Camara., como em cargos 
·I~ ui'·Ient j11rlici:.r·ia e '"lministl'at,iva. qui) tem 
""~'I p:uJo. tem tírlo sempre a preoccupação de 
S l:t' just.o. 

Em epnr)a br,m agitada da Rcpublica., ex
ercendo t1 r:lev:J.t!o can;o rle crmfianca no Es
, ario d~ MiM~, rleu provas do seu espírito 
t.ole!'ante. 

() rrojecto nenhum?. rlispnsir,ão contem 
relativa a impr~ma, que aliás, em parecer 
de JArn. o orarlor, servíndo-~e da pllrase de 
Si.ívanello, denominou·o quarto poder do es• 
ta•lo 1epublicano. 

Arlmira-f;o •le torla essa e:1.mpanha. de ínjus· 
tiç.1s, porque o anno pa~sarlo t•we em seu 
"uxilio t• opíniíí.o de quo.si todos os orgãos da 
impr<msa r.lesta Capital. 

Cib, por exBmplo, a r;aor.la de Naticias, 
que em euitol'ial de 6 dr! dr~zembro disse o 
seguinte : 

« Em geral r-atamos de accorrlo com. o pro• 
jecto, ainda mais com a urgencin de se 'f4zeL' 
nlgttma eousa qne habilíi:JJ l1. autoridade e. 
reprimir crimes, vícios e l'tbusos que se teem 
radicado em nossa sociedade c que convem 
extirpar ante.s que vá mais longe a obra de 
de;;moralização, p·n·a a qual elles tão efHeaz· 
mente concorrem. » 

O que justificava o receio do ataque á liber 
nade de imprensa? 

o n. Ili do art. !• do projecto primitivo, 
que estabelecia a acção publica para o e_ríme 
de calumnia ou injUl'ia contra a autoridade 
no excercicio de fuocções ~ 

:Mas isto é simplesmente uma phantasia 
que fascinou, entr·etanto, a Camara, abri· 
gando-<t a. rejeitar a disposição o anno passado 
para, melhor ponderaudo, acceital·!i este anno 
no n. II uo art. 411, do projeeto do Codigo 
Pen<tl eu via do ao Senado. 

A retl'<ltar;ii.o, diz o orador, j ustifica.-o pie· 
namente. 

O or;tdor lê alguns trechos do que escreveu 
a respeito e cita a opinião da A Noticia em 
eJ i toria.l. 

O nrt, I o n. 3 do projecto primitivo dero· 
gava o :irt. 407, §§ 1• e 2•, do C{ldigo Penal; 
era, portanto, natural que desa.pparecessem 
ns ell:cepções. 

Estava. Mmo esta, com o pensamento dos 
modernos crimiu<Llísta.s, cujas opiniões cit:!.. 

Não era a policia. que b julgar ou pro• 
CBSsar, ao menos, taes delictos. 

A' Caroara, diz o orador, pede excusa.s de 
ter cccnpado par momentos a sua attenção 
coro uma qnestii.o vencir1a. O protesto, rorém, · 
era preciso, .porque só faltam dizer que o 
Congresso vae_ nutorizar a policia a erigir a. 
guilhotina na. pra.ça publica. 

São couS<1S da :política., que não tem en
tra.nhll.s ... 
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Va.e agor:, entrar na ana.lpo do pro.íect o 
que voiu do Seoado o que oLt'-' ' 'e nr,v:•me11 te 
}>areMr· r..vor·avel c unanime tla. Colll mi>~iiv 
cle Constituição, Legislação e Jostít;a úesta 
Camnra. 

Estudará al'tígo por artigo, confrontal-ts·ha 
com !15 leis patria.s existentes e as dÕ5 pn.i?.es 
culto~, o p<;rgnntará, a.final. si o mi\smo prc.· 
jecto contem n.lguma dí5p)Si<;ão que ataqull 
á liberdade individual. 

A sua palavra não desperta. o mGnor inter
esse, mas espera 'JliG a dcfe;;a tle suas con· 
vícções conquiste a bcnevolencia dos eeus 
illu:;-tres coUegas . 

Lê o proje::to com as emendas do Senado. 
como se vê, diz o orador, o proj 1cto e3t!i, 

ue accordo com o art. 111 do projecto do 
Codigo Penai, a pprovado este anno p·•la Ca· 
ma. r a. 

Neste ponto-que é o pr íme.iro do projocto 
tão ínjust~mcnte a.ta.cado-o legislaitor não 
retrog~:~.da; acompanlm . ao contra do, a cvo
luç;1Lo 'do •tirei to penal. 

A a.cção do mini~terio publico, como orgam 
d:\ sociedade. tende a :~mpliar-se. A restrlcçio 
relembra o systcma da vindicta, 

Em abono tle suas opiniões cit;t Garraud
que é um cbssico - e criminalistas da. estu
tura. mente.! de Tarde, de Garofalo e de Fer·ri , 
que são magistrados. • 

Mostr,1. ainda que na. mona.rchia diversas 
leis roram decretadas modificando o Codigo 
do Processo Crimiua.J, ()fi relação ao crime de 
furto. 

Refere-se ás leis anteriores da Republ\ca.: 
em 1891 a lei n. 21, de 4 de outubro; em 181l2 
a. de n. iG. de 16 de agosto. A primeira. fez 
vigorar a. de n. 3. 163, de 7 de julho de 1883. 

O projecto, portanto, não innova ; couso
lída leis anteriores, dando-lhes uma feição 
~l'lll. 

Ata.ca.l·o por fSSe lado é dP.sconhecel' tudo 
o que de adeanta.do existe em direito penal. 

Com as emendas do Senado, é ainna. mais 
liberal do que o proprio Codigo Penal. 
Est~mos reduzidos a. um paiz ele sentimenta

}i!ltn s ; pal'a. o criminoso, embora reincidente, 
1o:la a. cordurn, a mais completa. líbe;·dade; 
para. a. victima do neHcto,o desprezo da socie· 
dade ~ 

E' preciso, então, despender par a ter jus
tiça contra. o delínq_uen'U! .• • 

A m edida repugua.nte não perturba a con. 
eciencia dos proprios que no projecto do 
parlamento bra.zileiro veem llm<L medida 
-violenta. ! 

Entra. na analyse do art . 2'. que torna i na· 
fia.nçaveis os crimes contra. a proprieda.(1r . no 
caso de reincidencia. . 

Discute essa questão e demonstra com ~ s 
opiniões de Carrara, Garofalo e von Li lszt'h a 
n atureza desse instituto de direito pena.!. 

Neete, :~inda, fl ffirmll. o orador, o pt·ojecto 
acornp:~ nh:1. OS IIWiJ•,l'IJOS principiCJS o e Cl'Í IUÍ• 
nrolo~ia c as mai~ 'al'i"s !cgislaçfíe5. 

O pr·o.íecto acc~it<~, em v1st't da& emendas 
do :-:ena<lo, o systema. dtL ídentirlade 011 sem~· 
lh:IIH;a ile dP.lietos, ~ u e foi ta.mbern seguido 
pelo projecto tlo Codig•> Penn.l no ar t . 70. 

llr.veo·á. nís~o nlf{um ata.QU<l li !íberdMie in
dividual, a.balarú. a medi(ln. legal os nossos 
cretl i tos de pai:t civi!izarlo ~ 

Será. um :tttentarlo a. aggravação •las penas 
de fw·to QU:.Lnco o delinquente, apez:~r de 
h~ver sofi'rido a acção da lei !Jenal, demon
strar & persistencia. no crime, o desprezo pela 
moral social, a con tumacia Elm lesar o direito 
de l)ropríedade, o cynismo ante a. just iça.1 

Resp.Jndam os homens desapa.ixona.dos . 
Passa o orador a apreciar as disposições do 

projecto (art. 3• e 4•)soLre o jogo : esse vicio, 
qne é um:• vcrdad,,ira 1>cstc em tnd•J o pa.iz, 
qu P. perttlrba.o t<-a bailo o, ct•nsome :1.• econornlas 
do proletario, dá mal'gem a e.<cl'I•IJue>'ie.( de 
lod<> o genero •: c~põe a. oos~a Patl'ía. até ao 
ridículo do estrangBiro, como se evidencia do 
um artigo btt bem pouco publicado em umn 
revis ta ingleza. 

Compara as ~isposiçGe;; de alguns codigos 
e conclue que todo5 punem a contraven~:ão 
elo jo !JO de 1t.:m·. 

Lamenta que des,le logo não se possa 
tarnhem !eclla.r a porta ao jogo da loteria 
que 6 o azar sob a. egid•' d~• lei. 

Cita phrases de von Listz ~ue classifica o 
jogo de a.:a;· ~mtre os crimes contra o pa· 
trimonio. 
Prohi~ír o jogo e pt'CV<lnir delictos, do 

mesmo modo que cur:\telar o prodi;,fO legal· 
mente reconàecido e garantir o futuro da 
prole, 

Mostra. que não e j usto punir o jO[JO de a.:ar 
propriamente dito com as penas do art. 369 
do Cod igo Peml (pri~ão até tt·es mezes) e o 
jogo do bicho, que é uma figura da. contra
venção pt·evlsta no art. li2 do mesmo e mais 
perigoso do que o primeiro, com ~imples penll. 
do multa. 

Decla ra estar inlormatlo que est.'l. desgr,\· 
çada. exploração é feittL principalmente por 
estt'~ngeiros Q\le enl'iqUc'cem á. custil. da. in
genuidade dos uraziteiros . Estes, diz o orador, 
jamais devem protestar cont ra uma loi que 
se destine a destruir um mal . 

O art. 4• do p1oj eeto define o que seja 
loga.r fre(].ucntado pelo publíco para o fim de 
jogo. 

O codigo italiano no art. 487 fez o mesmo 
e tam1oem o fL·ancez art. 4\0, a. re:Speito do 
qual Ctmveau e Helie fizeram o commentario 
que lê. 

Depois de outras considerações, conclue que 
ainda neste ponto não ha, no seu fraco en· 
tender, violação alguma á liberdade indívi-
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ui! a! nem o receio de ser violarlo o ln.t• do 
c.irladão. 

A policia, que tem hoje o arhitt•iode va.rej;\1' 
qualQuer casa a pretexto rle jogo, est,ara 
amanhã a.1htricta á delinícão legal rlo que 
sojo. c"sa 1.le tavolagem. 

Veem, pod;anto, a Camara e a Nação, con· 
tinua o cr~dor, qno na primeira. p:wte tl.o 
projecto nã.o P.xi.,le nenhum absurdo jurídico, 
nenllum~ rne1lida capaz de ft:.:er perinlítar a 
liher.\a<le tio ci.latlào. 

Só receiam a~ leis pena.Bs os que siio pre· 
dispostos n. violal·a. 

O orador póde sor vencido, porque falt1tm· 
lhe os dotli!s do talen!.o e da palavra; mas as 
suas idéas não são reaccionarias, mas inspi· 
ram-se na opinião dos mestres ele direito. 
Ama a. liberds.ile, quer vel-a re5peitada e sa-
grada na Rep\lblica, e por isto mesmo quer a 
garantia dos <hr·eitos. 

Crê ter <:xplanado, na razão de suas forças, 
r-. primeira parte do projecto que se esten1le a. 
todo o paiz. 

Agora analysarn a. segunrla CJ.UO se re
stringe a esta Capital. 

Altorrb as questões que maior numero de 
injq;;tíças produzirn.m contr;t o ort1dor. 

Contiouará, porém, serenn.mente no debate. 
Tem coragem cívica p:tra sustentar as suas 
itleas. 

Chamam de 1·etrogrados os que pensum como 
o or;1dor em matcria peML 

Está. bem acompanhado. Sem ser um radi· 
cal, sectario do. moderna escola de crimino· 
logia, acc<lita as suas príncipaes doutrinas ; 
dahi o conserualorismo do orador. Parece que 
neste paíz os grandes homGns não pl'elendem 
to~her a consciencia alheia nem delimit<tt· aos 
outros o campo de ínvestig;1,çues scientificas. 

Erra o orador ~Mas o seu el'ro díctarnm
lhe os mestres mai's eminentes. 

E' o quanto basta. 
o nrt. 5" rlo projecto tranf,re á Uamara 

Criminal do Tribunal Civil e Criminal o jul
g<tmento dos crimes c;cpí tu lados nos arts. 249 
e 250 do Cndigo Penal (fa.lsi tlade), to.la;; as·ti
guras delictuosas do fur~o e do estelliooato. 

Pótle dizer que essa restricção da compa
tencia do jury, além de uma necessidade im. 
perios3., estú sanccionnüa, não s:i pelo decreto 
u.l.()30, de 1800, mas tambem pela lei n.5l5, 
de 3 de novembro· de 1898. 

Agora. mesmo tt·ata-se da organização jmli
ciuria do Districio Federal, e a resh•icção da 
competencia rlo jury esta ~onsígnad:t na pro
posta que o Governo suometten á conside· 
ração da. cama.r;:;,. 

E', portant o, umt\ questão Yencida e contra 
a qua.l os mais illustres aJvogados deste foro 
não prot8sta.m. 

Sera anti-liberal a medida.? 
Camara V. V 

Qua respon<b ta.mbem o eminente Sr •. \m
pllilophio, rJUO o anno passado Rchou-a per· 
r~il;q:ne nt<õ constítncional. 

O Ul'<ldor tem :tin<la a seu favcr as brilhao· 
tes ~Jnsiderações feitas na outra Casa do Par
la monto p13lo honra•lo Senador, Sr. Coelho e 
C:unpos; e a opinião de outros jnris<~nnsllltos. 

p,tle licença [la.ra !er o que publicou em 
del'e~a rlo projecto.Estií.o ahi reunida;~ as suas 
idéns. 

Sct'á desta vez ainda um retrogarJo? Parece 
que niío. . 

Si as> int pode sel' qualificado, é preciso 
levar mal~ longe a. censura: condemnem o 
Supremo Tribunal que não a.nnullou ner1hum 
proces;o sujeito ã su:ot revisão, e julgado pela 
camara Cummercial na vigencia do decreto 
n. 1.030, art. 101 ; comlemnern o proprio 
Con{.(resso N lCional que em 1898 deu aos 
jr1izes seccionaes a compBtencia de julgarem 
os crinres de m• rerl:t fu.l~a. contrab.,ndo e pe
cnl:..to, que e1·am <la competcncia do Jury Fe· 
t!et·al; cun.J<,mnem, finalmente, os autot'e5 da 
reforma judiciaria em projcctq nesta Ca.
.mar;t. 

R~pndiem a mo<.lerna e>cola pennJ, comba
tam os prolprlos clo.~sicos como o douto Proal 
que apontou os <lefeitos da institutç:i.o tlesti
nada hoje ajulgar simplesmente os crimes 
politícos, (21:luito bem ; muito õem.) 

Fica. a discussão adiada. pela hora. 

SEGlJNDA PARTE D,\ ORDEM DO DlA 

E' annunciad'\ a continuação do. 2·' dis· 
cussã·~ do projecto n. 1!0, de !899, orçando a 
Receitll Geral d,\ Republica para o exercício 
de 1900, com o parecer st>bre as emendas off'e· · 
recidas etn 2' d'rscus>ão. · 

O Sr. Timotheo da Co~t.a vem 
adduzir algumas consideraÇÕes sobre o pro
jecto de Receita. Para comr.çar an i\lysa a si
t tmção financeira da Repnblica com tocloa os 
males que lhe deixou a monarchia. · 

Alé m rh\ s:r,1acão financeil';\, a Republica. 
herdou d:t monareltia a questão do trabrllilo, 
Ol'iu utla da. tranoformacã.o pot· que }la5sou o 
tmbalilo com a aboliç<lo geral da escravatur<~ 
no Bt·azi l . 

como pretender-se attribuir á adminis • 
traç;~to republicana toda a culpa d<t situação 
tina.nceira ailiada á socbl? 

E' injusta e infnudada. a accusa~.ão aos re
public~nos, principalmente attenden<lo-se a 
que a politict\ genuinamente republicana. não 
tem preponderado no governo de 1891 pura. 
c~\, desde que vcmoo; sempre minístel'íos 
conrpostos ele ~ous li bera.es, dous conserva
dores e dous repu'blicanos, predominando o 

t elemento adb.esista l 
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E', pois, com justos motivos de pezn,r qu~ 
orador vem estranhar que um republicano 
como o Sr. Barros Franco Junior tive;;s,~ <'e
cl>trado que se deve esta situo.ção crítica. <io 
paiz á administração republicatHI, e qu~ D 

povo bem pole!'ia. descr.;r um rlia rla. Re
publica.. 

Nunca! O orador está convencido de ([\lC 
o povo está ao larlo da. R<lpnblir.a e nelh 
deposita todas as suas espemncas, tanto mais 
quanto o povo brazileil-o é composto 1las po
pulações dos Estados, e e~tes só tee:n lucrado 
no regimen republicano pela discrimiuação 
de rendas e pela. federação! 

O :povo sabe qne a Republica. ha ~~o tra.zer 
a felicicla.de da. Pa.tria o que, se a.intla não 
a.ttingiu o ponto desejado é pnrq ue herdou 
todos os erros Ja monarcllia e a gr-ande .tim
culdade de uma. enorme divida externa, o.u
gmente.da por constantes empregtímos app!i
cados em estradas de tiJI'I'O •In~ Estados, em 
immígração para os Estados, etc. 

O ora.dor nii.o e,tii. em •ksat'cordo B.]Jena" 
com o Sr. Barros Fmuco, ma< hmbom com o 
seu collega Galeão Cat•;·;~lh>d,JlUB ponc;l ré 
mostrou ter nn Repuhlica, no~ seus proce,;sos 
e nos seus homens. 

Tendo respondido no Oeput!ldo pauliskt, o 
ora(Jor occup;<·Sc com rli \·m•sa~ das cm~ndas 
apresentadas ao Orçamento da Receita, rli\·er· 
gimlo em alguns llOntos do O.igno e opero>o 
relator, o Sr. Serzedel1<1 Corrêa. 

O orador discorda da opinião do nobre 
Deputado por Perna.illl;uco, o Dr. Barbosa. 
Lima., em parte, e que sustenta convicta.
~ente que os Estados te\lm prejudicado o re· 
grmen da taxação do se !lo. 

Diz mais que foi preciso a intervenção da 
União para que a verba do sello subisse a. 
realidade, e que o meio de taxar é procurar 
a equida.de, isto é, uma. taxa razoavel. 

Para honra e dignida·•e da Republica, é 
preciso não esquecer que o estado de rlifficul
dades em que nos achamos, provem do regi
men passado e que com um minucioso exame, 
com uma escrupulosa verificação, poude clle
ga.r á. comprellerisão de que existem muni
cípios que cobram taxas ~ertencent~s aos 
Estados, e Estados que por sua vez o mesmo 
fazem com as taxas que deYem ser cobradas 
pela. União. 

Discorda. o orador ainrla da opinião do 
nobre Dep~tado, Dr. Barbosa Lima, no pont•J 
em que classifica. de inconstitucionaes os im
postos sobre diversos generos, achando que 
o motivo que o levou a. i::Jso concebet· foi o 
modo por que são cobrados, mas, que na sua 
opinião, elles são constitucionaes. 

Entende o orador que a questão e toda de 
interpretação. · 

O poder competente para examin:n• ns leis, 
a. respeito das partes les~das, e o Supremo 

Trihunnl Fe!leral e, depois deste, o Poder 
Legisl:<ti vo. 

consumir é·prorluzir, .diz o orador, e des~ 
truir uma utilida·1e que por seu turno dê 
log-ar a ou t1•a. prod ucçãn. 

'Produzir- e consumir sío ideo.s que em 
economh't política se entrelaçam e se confun· 
dt~m como verdadeiros ~xtromos do mesmo 
círcnlo considerado, pois que onde começa o 
consumo termina a producção. 

De manei<·a que em vez rle p~rtir para um 
p~nto convergente , pa.l'te pat·a pon•o rli11'e 
rente, aliàs quando todos devemos concorrer 
pal'a o mesmo pauto. com o mesmo esforço e 
a··ti vidnde para gloria do paiz, tra.?.endo cada 
um a sua pedrinha p:tra que :t União se 
isente de divi•l<1.s, que ní'io foram creadas 
peht Republica.. 

O ot·ador refere-se á taxação do sal, que, 
s~gnndo sua. Opini;\o, e <IC intero1sse ;;em! e 
conti:nta. dizcudo qu:: houve umn emenda 
que t•euu~iu de 35 ,, 20 "f, o imposto rt fer·ido 
e que a Commí,~ão não ncceitall<lo ,,ss,; emen· 
da., adopta a taxa de ;; 0,',. 

O or•,.dor m:tnifesta.,;a proteccionista e di?
que o ii\.-ro cambio só pôde satisfazer o.s no· 
ccssi<hvles iltw.nceira~ dos pa.izes velhos em 
condiçõ.os cspeciaes. 

A Inglaterra, ni'l opitlião do orador, não 
póJe ser proteccioni~ta., porque possue um 
solo ingrato q<te nada produz, excepç:lo 
do fet•l'() e carvão, tudo lá ·~ ar ti ticial: eis a 
razão por que e ih, e livre cambista e pre · 
cisa da motteria prima que lhe vem de toúo 
o mundo. 

E como não temos producçã.o. preciwmos 
o o nosso systema. financ~iro sel· mtlito in
telligentes e praticas, procurando um 
justo termo, para protecção modermla.. não 
prohitin<.to a;s entradas, ao contmrio, facili· 
tanrlo.as. 

Auoia o nobre Deputado por Santa catba· 
riua; õ Dr. Panla R'tmos, que, na. opinião de 
orador, c umespirito lucido e que trouxe á. 
Camara rlos Deputados a prova de qu,, temos 
necessidade de pro:luzir. 

P<lSSa á2~ parte da emenda 3', l'elativa a 
xnrque e obserVt\ que t'ste producto, ínte
re~iando a todo o paiz, principalmente o litto· 
ral, não se lhe deve elevar a. tn.xa, cum
prindo attemler a que o Rio Grande do Sul é o 
unico Esta1o exportador que uttende e sa~ 
tisfa.z a somma de necessidades dos varios 
outros E~tados da Uniã.o. 

Teve occasiã.o de se referir ao nobre Depu
ta<1o por Santa Ca.tharina., dizendo qne havia. 
motivos no seu discurso pa~a met·ecidos elo
gio> do orado r. 

Perrnítta, no em tanto, S. Ex .. a franqueza 
de discordar dos cooc~itos emittidos ~;obre os 
cereaes. Entendê que a elevação da taxa. 
sobre cereaes sõ teria cabimento quando se 
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pudesse g:trnntír que :1 produccãn era em I O S•·. Dnl"bOiila Li :ma ( ·) - Sr . 
tt\l quantidade ()_Ue dispem:wa a, importa.çã.o P1~esi•lente, const~-me que a Commissiio da 
do estrangeiro. M1u·inha e G11erra. interpoz já seu :Parecer 

Pl'e fere que se proceda. de modo ior1irecto, :;obre o pt•ojeato de reorgnnização dos insti· 
baixando t.~rifas, inclusive as das linhas tutos de ensino militar. 
aubvcncionuda.s de na v0g"çã.o. . 

1 
como quer que est~ proj ecto possa de 

Era o que pretendi~ <~Zel', no eentL_uo ::l.pe- a lgu ma. srn·te <tl terar a. ctespe1.<1 feita com 
nas tle traz,~r as convLaçoes que urn republt- semelhll-nte serviço, roi eose pareaer submet
cano deve_ ~o lllustr<ldo relator clr1. Rece1t.a. e tido á Com missão do 2<Ltrinh<J. e Guerra. 
a~~ >etts rh~nos colleg;~s Deputados da Repu- E' naturnl que essa. digDi\ Commissão se· 
bhca. (il1wto /.oem , mutto úem. ) uemor~ em dar n. su:l. opinião; e apro\"eitando 

Fica a discussão adiada pela horo. . esse in teL·vallo venho apresentat a. Cama.ra. 
Passa-se :\ hora. destinada ao ex""diente nm requeriffi(lnto o.\e . informações, . cuj~ le!· 

' ... • tura a 1Ueu vel', suffic10otcmante o JUstifica.. 
O Sr. Paula Ra1nos (se l"1li>~d•J de · Nuo se trata, como Y. Ex. verá, de um 

:1.• secrelcrr io ) p rocedo 8. leitura. do g, gnlnte reqnerimento da opposição; tratá-Se de obter 
intormnç.ies índispt'llsnvei~ n. um exame ho· 

,-/· nesto, ~ério, como SCJ deve fazer de um as• 
sumpto qualquer que se contém no projecto 
de r corganiz:H;ào <los institutos de ensino mi
litai'. 

EXPEDIENTE 

Otllcio: 
Do Minist~1·io <la. Fazenda, r omettendo 

cópia. do officio em qne a Inspectot•itl tia AI· 
!andega. do Rio Je Janeiro submetteu A apre
ciação do mesrno min1sterío a cxpo:~içã.o feihl 
pelo coni'eren te da mesmn. nltl\ndega. An
touío de Araujo Lim~ Macetlo, no intuito de 
pl'ovar a. convenienciu de Sel' modillcada. a 
nota 140 da. Tarifa vigente, eta., etc . - A' 
Commissão de Tarifas. 

Telegramma : 
S. Pn.ulo, 16 de sete mln•o de 1899 - Ao 

Sr. Presidente da Camara dos Deputados 
Rio . 

Tenho a. honra. de communicn.r a V. Ex , o 
encerramento ~olemne hoje da sessão do Con
gresso-Legislativo, comp-.tl'ecendo o Governo 
do Estado. Cor l!eaes saudacoos. - Fernando 
Prestes, presidente do Estado . 

3 Sr. Neiva-Sr . Presidente. quan do 
hn. pouco orn a, referi-me a um proje<lW 
sobre exercícios findo>, a.o qual mandei nmn. 
emend<l, que a Commissão fr.lizmente ac
ceítou e, portanto, o projacto estâ. nas con
dições de ser dado par<\ ordem do dia, ntteu
dendo-se pl'incipalmente a que versa sol>re 
pagamento de exercícios lindos ; n que, ha. 
cinco a.nnos, alguns credores estão es pe· 
r ando, tendo aos mesmos direito reconhecido 
pelo Governo. 

Certo da soliciiude de Y. Ex:. c do de
sejo que tem o Go~·erno de satisfazer esses 
pagamentos, r ugo a Y. Ex. a fineza tle ver 
si é possível dar para a ordem do düL esse 
projecto a que me r efiro e q ue t em o 
n. 143 B. 

0 SR. PRESIDE:-ITE- 0 nobre Deputado 
será attendido. 

O Sn. NEIVA ..:_Muito agradecido a V. Ex. 

J<\ nma. vez, <dnda lia pouco tempo, foram 
essed i n~titntos reor~aniz<tdos em virtude de 
aurori7)1Ç:lo tladn. pela c:~.mat'tl ao Poder Ex
cclltivo. e 1\0 r:nvez de t'Conomias que se 
dizia sel'ie.m feilas com essa. reorgani~a.ção, o 
quo se viu foi um !3-ugmento de muitas cenl~· 
n as de conto~ de reis, confessado n o relator1o 
do actual Ministro da Guerra . 

E' possível e, a m911 ver, ê certo que o 
novo projecto de reorganização milital', com
quonto uas suas linhas geraes melhor do 
que o que esta em vigor, traga no\· o au
gmento de de~peza.. 

Para oortiftCM'-me disto, para. poder dar o 
meu voto com pleno rouhecimento de causa, 
do ponto de vista financeiro do assumpto, 
pa.ra., tanto quan to está. nas minhas forças, 
contribu ir com as m inhas pouct\S luzes para 
escla.t·ecimento do a.ssumpto, é que solicito 
do Poder Executivo as seguintes informações, 
(Lr:) . 

Si o men t·equ erimerrto m erecer a honra de 
ser a.pprovado pela. Cam~ra., estou certo que 
esta. não se anependerá de o acolber com a 
benerolencia qae costuma dispensar a pedi
dos des:;a natureza., e verá a. u tili.tade deste. 
minha. solicitação na applicação !ndispansa.· 
v e! desses dados à discu~são de assum pto de 
que d epende a.quillo que para nós actual
mente é mais importante, ist.o é, o augmento 
da despez.l publica. 

l\Iando á Mesa. o meu requerimento . 

Vem ã Mesa, é lido, apoiado e pos to em 
dbcussão, que é adiadtt, pot> ter pedido a p n· 
lavra. o Sr. Nilo Peça.nha., o seguinte 

( •} Niio foi revi&to pelo orador, 
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REQ UF.RIMENTO 

Requeiro qne se solicitam do Go1·erno, pelo 
Ministerio da Guena, as s~gnintes informa· 
ções: · 

Quantos membros do m~gisterio (lentes, 
J:lrofes;;ores e substítut0s do en~ino militar) 
quer civis, quer militare3, exh~tem em •li>· 
ponibilidarle ? 

Quantos co.vljuvantcs, quer do ensino theo· 
rico, qner do pratico, existem funcciom.nrlo 
na Escola Militar do Bra:r.il, na Escol~ Prepa. 
ratoria 1lo Realengo, no L'olleQ"io Militar e n't 
Escol~ T.:~ctic'\ do R.io Pardo~ 

Qunnto desses coadjuv,lntes s:lo paizano~. 
que vencirnent~s per·vebem e que auh:; re· 
gem~ 

Quaes e quantas são as aulas desdobmdas 
em duas 011 ma i.< tut"mas? 

Por•que vcriJa tem c.•rJ"ido a ilespoza com 
coadjuvautes paizll.nos 1 

Em quanto tem importado, por anuo, a 
somma das joias-pensoes pagas pelos alu
nmo> contribuintes do Collegio Milit<tr~ 

Sala drrs sessões, 18 de setembro de 1899.-
13arbo3a Lima. 

O Sr. llelisario de Sou:r,a-A 
Camara pôde r1ar testemunho de qne os re
presentantes do pHtido republic•tllo flumi· 
nense nunca trouxeram para os debn tes desta 
Casa nem os motivos da actu,tl politica, nem 
os ftlctos de alta g-ravidade que ultimamente 
se teem d[l.do no Estarlodo Rio deJaneiro. 

Sabem bem que a fól'tllit de g over-no uão dá 
margem a. debates de4a, natureza, no Con
gresso, que não COlTipO!'ÜUU ~eni\o por meio ue 
uma solução legislativa ou intervenção fe
deml, nos c~sos Jire.vistos pela Constituição. 

Si traz a di;;cussão um Jacto occorrü1o nos 
limites da jurístlicção territorial de um 
Estado, é firmado na praxe, no qne se póde 
chamar rlireito consuetudinario, ~HJ.ni estalle
lecitlo c consa.grado como dotttri~la. As cir· 
cumst."lnci as extra.orrlínnria.s de que se reves. 
tiram os factos pralicauos hontem em Ni· 
the7oy, fizeram com que o orador, em nome 
dos seus amig-os, quebrasse a linha de con· 
dueta, rompesse corn o habito de não rou bar 
tempo á Camam, discutindo as;;umptos da 
vida politica estaduaL 

Vimo> as se,mas revoltantes que alli se 
desenrolaram, e o Ol'ador não podia, deante 
do :pNtesto •h~ ~s~embléa Jegi~lativa e das 
no ti c ias q 11 e os j ornaes dero m, d eante do tes
temunho de Deputa· los, por ctue um delles se 
achou envolvido no contiícto e antros inm 
sencio victirnas dos siear ios ~onnh·en tes com a 
policia, deixar de v ir á tl'i !Juna para pro· 
testar contra estas scenas de vandalos, de 
homens que deshonram a Republica. 

Jnvoc~ o testemunho do Sr. Buanodo An· 
drada., cuj~ ansencia lamenta. que '"iu na· 
quella cirlade homens armados, em nttitude 
nggre~siva, conhecidos já pelos seus habitos, 
ia pelos seus trajes, (tesordeiros, :Lrruaceiros, 
[jue confr\llUlaYll.m com a foTça polici•1l do 
Estado. 
o~ factos e~tão denunciados, constam do 

manifesto da. Mesa, f!\Hl pede licença para. 
ínserit no seu discur;o, e constam das noticias 
publicadas em todjl, 8. imprensa. e dos depoi
meiltos rios nobres Deput,v!os Srs. Agostinho 
Vida! e Bueno de Andrada. 

O p11,rtido repubUeano fluminense é um par· 
ti•io profundamente amante da lei e da Con· 
8tituição. 

Resl)onde a un1 apa1·te do Sr. H.nngel Pe.s· 
taua, tauçando·lhe um repto de honra, em 
nome do partido republicano fluminense, para 
vir dizer qual a exig,~ncia inrlebit:t que o seu 
pa:rthlo jú, fez ao presidente <.lo Estado. 

E' um repto Je que a Cama,ra ha. de ser 
juiz. 

o que o ora(lor e seus amigos querem é 
trazer esse protesto em nome da. cidade 
dG Nitheroy, tão culta, nobre e heroica, e 
felic:t:~r a esse iotrepido p:trtido republicano 
fiumi nense, a esses irt·eductiveis d ~ honra, 
lio dever e do patriotismo, que hão àe resistir 
com energia a todas as ameaças e fazer d:1 
Republica no Estado do Rio de Janeiro uma 
realidade. (•Wuito bem, muito b:Jm.) 

O Sr. Rangel Pestana diz que 
em situaçãodifficil occupa a tribun~•.ern hora 
adiantada, e jà no descambar da vida quando 
não tem os enthusiasmos da mocidade, sem 
a. palavra ra.cH e vibrante, sem a ora.çã.o elo
quente e correcta, sem v calor preciso pat'a 
acompanbll,r o honrado DeputadG Sr. Beli· 
sario de Souza, que acaba de pronunciar o 
seu discurso e lavrar um protesto. 

Vem á tribuna, como representante do Es· 
tado do Rio de Janeiro, oppor algumas con· 
testações a S. Ex •. Habituado a. procederem 
toda (\ parte, na. imprensa., na tribuna da 
Assembléa Legislativ;t do E~tado de S. Paulo, 
na tribuna do Senado da Republica com a 
maxima cortezia e com toda brandura. para 
com os seus co !legas, anímott·se a trdze~ uma 
contestaçi1o a S. Ex. 

Fal-a· ha nos termos em que está hatituado; 
declara. não poder mesmo acompanhar o nobre 
Deputa•lo no calor com que pronuncimt as 
suas palavras, vorque sahiria dos seus ha· 
bitos; sahiría das con>eniencias do momento. 

Dermtado pelo Estado do Rio tle J~meiro, 
convidado a voltar a actividade politica,, 
tendo-a os seus honrados amigos af!.lstado do 
terreno sombrio do esquecimento para onde 
já. ia resvalando, seute que a. primeira. Yez 
que file e dada a honra. cle~olicitaJ.' a a,ttenç.ão 
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dos mustres collegas, sej:J. para. tomar parte 
em um assumpto, importante, sem duvida, em 
relação ás pessoas que se apt•esentam nesta 
casa., d enuncian do-o; mas, pelo que leu ua. im· 
prensa, pelas in formações dn.s autoridades 
policia.es, sem essn. im p:;rtancia que <ievesse 
despertar a fl.tteoção daCamara dos Srs . Depu
tados. (,1poic1dos e nao apoietdos.) · 

Comprehende que o seu honrado collega., 
defendendo os seus amigos • • • 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA-Não precisava 
defendei-os; não foram coodemnados; S!<lientei 
a intrepidez e a ener-gia com que elles se hou
-veram. 

O SR. RAKGJ:~L PESTA!\A., •. quanto a o in
cü.lente que se deu em Nitheroy, 11a 1JOnt·3 
das barcas de S. Domingos, se enchest;e de 
justo calor e fallasse com lou vavel enthu
sia.smo, proprio d aq uelles qu e são chamados a 
defenrlet• os seus amigos. Mas. pede o orador 
licença n. S. Ex.. para obsernr, como já disse 
pelo que leu nos jornaes e pelo que viu ín
iormado pelas nutm·ida,Jes policiaes, o facto 
não teve essa. gra.vidade. que a S.Ex. ap
prouve dar. 

O Stt. BELISAH.lO DE SouzA-Bastalet•o ma
nifesto da Mesa da Assembléa e tomar em 
consideração as palavras do Sr. tlueno de An
drada. O attcntado não era contra. um ou 
dous, mas contr-a a maioria. delles. 

0 SR. RANGEL PESTANA-· As folhas da 
tarde nào deritm importanci a a esse incident~; 
as 1bllla.s da manhã, a e:xcepcão do Jornal rl.o 
Commel'cio, trataram do as::;umpto da mesma 
maneira; hoje teve o orarlor o l'1'8.zer de 
verilicar em um jornal, eminentemente po
lítico, em um jornal onJe um grande espírito, 
nobre por seu t alento, nobre pelo amor que 
manifesta á liberdade, trata.nrlo do assumptl), 
não lhe deu a impot·tancia quo l he querem 
dar. 

Refere-se á Imprensa dirigida. pelu Dr. Ruy 
Barbosa, que diz que o facto !oi devido a uma 
troca de palavras eutre um amigo de S. Ex. 
e um popular e foi pot' is...o:o qae houve o con
flicto em que os nobres Deputadcs for·a.m en
volvidos, ma.s não houve intervenção dir•ect:t 
por parte de quem quer que seja. (.-!.partes 
entre os Srs. Nitc• Peçaaha., J ttlio Santos e 
Lu i: · Adolpho , ) 

. O_ Sn.. NrLo PEÇAJSHA. - Irmãos 110 fado, 
1rmaos na. sorte . 

0 SR. RANGEL PESTA:-IA-Não consta, que 
a outra pes5oa a não ser esse cidadão exal· 
tado si deva a provoc:1ção do cooflicto. 
(Apartes.) 

Quanto á força rtrmada, aoredita que o go
verno do Estado do Rio não podia ser ac
cusauo pelas preeàuções tomadas ... 

O SR. BELIZA.RIO DE SouzA-Não tom adas . 
O Sn.. RANGEL PESTANA-... pois a Ca

mara. sabe que jâ. se propalavam factos desa
gra.daveis que se deviam prender á. mudança 
da. séde da assembléa do Estado do Rio. 

O SR. NrLo PEçA.NHA. - Um acto inconst i
tucional. 

0 SR. BELIS.-I..RlO DE SOUZA-Perfeitamente 
constitucional . 
· O S:a . Nir-o P EçANHA- Perfeitamente in~ 

constitucionaJ. 

O Sa . . RA.-;GE:L P ESTANA - Não ~:a.be ~i a 
Mesa da. Assembléa Legislat iva do Estado 
te~h<t_attribuição de muda r a. séde da a~sem~ 
blea, dadas certas cir cumstancias e nem lhe 
parece que estejam fundadas e:;sas circum
stanci as, não lhe parer.:e que os 1à.ctos tenham 
demonstrado essa nece~si·l ade . A séde do 
governo que de-ve ser a séde da asscmbléa 
legislativa ni[o está em estaclo de revoloção 
não sofft•eu inundação, não esta em estado cté 
sitio, não eStiL sujei"La a urna grande epidemLl 
e_, porta.nto, n ão ba motivo algum just ifica: 
ttvo pa.ra a mudança da. assembléa legislativa. 

O Sn.. NIL? PEçA.NIIA.-Acto faccioso e anar
chico . 

O SR. RA~G:&:L PESTANA - A Camara sabe 
qu e se ligavam a esta mudança. intuitos oo
liticos offensivos á autoridade e respeito· ao 
governo rlo Estado. 

POI'tanto, o Presidente do Estado collo
cando força nt1. cidade no dia. tLt aber tura da 
Ass~mbléa. procedeu correctamen te. ( .4.partes.) 

D1zem os nobres Deput"l.dos que a gente 
que confabulava com a. fot•ça armuda era. sus
peita . 

Não sa\Je si,realmente,est<t couf,Lbulação se 
dava entre gente de condil)ão super ior á força 
pol icial tlo Estado. 

Deve presumir, naturalmente, qu~ essa 
gente la esteja . 

( Ha tlm a pc.wte.) 
0 SR . RANGEL PESTA.XA - Mus nií.o pôde o 

nobre Dep~tad(1 a quem respondo, affirma.r 
foS:>t<.m allz collocado.) pelos amigos do Sr. 
P.resldeute do Estado llo R io de Janeiro. 

0 S:a. F ONS_ECA PORTELLA. (Ironicamente) -
Fort\m por nos ! ... 

O SR. N~w PEÇANH.t-.--Quorem que o 
Rlo de J<me1ro conttnue llO$ta si tu ação ii•ri
taute. 

0 Stt. RANGEl. P ESTANA.- F(l;l!a em uma . 
as;;embléa que devu e.sta.e com o seu espirito 
calmo para refiectitlam~nte conhecer do 
facto e pt'.rg~nta nos seus honmdos collegas , 
com !1' reílexao que l hes ê pmpria, sl ao Sr. 
Presidente do E:;tade do R io, s i aos seus ami
g os conYil'ia. a. attitude provoca.dora de oon-
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flicto com a. Assemblé[t Legislativa do Es
tado ~ 

0 SR. F ON:>ECA P ORTELLA - A m;\ioria é 
que não predsa. vn • 

O SR. R.A.NGEL PESTANA. - A presumpção 
é pelo contrario. (.4poiadv . ) 

A presumpçã.o e que esta gente suspeita 
era de amigos dos nobres Daputados, pn.ra. 
continuar a agíta~ão, paN justificar esta ai· 
lusão que os nobres Deputa1os o.tiram ao 
partido qne sci11diu-se e que hoje fór ma um 
gr upo dilferente, é para j nstitkat• a. a l!ega
ção de que os amigos do Sr. Dr _ Albe1·to 
Torres são os jaco'oinos do Estado . 

O illustre Sr. PI'esidente do E><tado do Rio, 
seus amigos, seus correllgionarios, que teem 
se a;;1•upado em toi·no de S. Ex., um es pí
r ito tão calmo, tão t olerante, t'io pôl.ciftco, 
não teriam intere~se em ngitar ma is o Estado, 
quando todos sabem e ncredita o orador qne 
esta na conscíei><!ia dos honrados Deputado;, 
q ue o elemen to conservador do Estado aban· 
donou a SS. EE::s:. e está. com o Sr . Presi
dente do Estado . (Não «poiado. ) 

O SR. N !LO P .EÇANHA-A p i'ova. é a. prc
pria eleição do Sr. Rangel Pestana. 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA. - E' uma co usa 
aparte. 

0 SR. RANGEL PESTANA- 0 Sr . Presi
dente do Estado do Rio de Janeiro, oujo ca
racter ficou per fei tamente definido nesta 
Casa. cujo espírito eminentemente calmo e 
conciliador captou a sympathia de amigos e 
adversarios que sentaram-se nestas bancadas; 
o Sr . Presiden te do Estado do Rio, que, na 

_ questão de Campos, prôcurou a solu ção ... 
0 SR. BELlSAlUO DE SOUZA- Depois d e de

clarar-se incompetente, julgou-se compe
tente . 

0 SR. RANGEL PESTANA - ••• a mais tole· 
rante, a mais conciliadora, no Jlasso que ex
pon taneamente toma.va. as suas deliberações, 
entendendo que estava no exercício de sua 
attribuicão, não negava aos honrados Depu
t.'\dos as nomeações policiaes para o município 
de Campos, e quando S. Ex. negava sancção 
a resolução da Assembléa, mandando ad
mittir como legal a Camara presidida pelo 
Sr. Dr. Ahren Lima, S. E:x:., ainda nesse 

-mesmo dia, ou subsçqucnte, assigna.va no· 
meações de autoridades apontadas pelos no
bres Deputados . 
. 0 SR - BEU SARIO DE Sot:ZA- 0 meio e co

nhecido ; - é a. política da seducçiio pessoal. 
0 SR . R.A~GEL PESTANA- 0 administrador 

que assim p!'occde, ao p~<iSO que 2elav n as 
suas a.ttribuições, que colloca a indepeodencia 
de sua autoridade como governo, mas ctue, 

ao mesmo tempo, satisfazia ás exigencias dos 
seus corre ligionarios tl.e c;ntão, não e1·a, por 
c~rto, um homem que quízesse a br ir n reisão, 
g·uerrear seus companheiros , formar n oYO 
pRrtido! 

E quat seria a soluç-âo desta crise assim 
encarada. pelo Presidente do Estado ? Per
r<unta o orador-Ao passo que, elle procedia. 
livremente como Governo, o[ o negava, aos 
S\.JUS correlígiooa r ios até então, todos os re
cursos de influencia política. Dada, portauto, 
a solução, depois qu e se procedesse ã. eleição 
de nova Camara., de quem ser·ia a "''ictoria, 
da opposição ou do;;; nobres Deputados ! 

Si os 11obr·es Deputados tinham es>a in
fluencia no munlcipío de Campos, si o Presi· 
dente do Estarlo Jlâ O negava a. SS. EE~. os 
recursos o!!icille~ par·a a. lu c ta, a vi ctoria na· 
turalmente seria dos nob1·e~ Depu tados e, 
portanto. o Pre3idente do Estailo não rompia 
co_m SS . EE:t. e não procurD.va crear situa- 
ção nova. (Inter;·Hpões ; apm·tes .) 

1\-Jas, todos s;_~bem que ha infelizmente, e 
o orador vive desde os primeiros dias de. Re
pub:ica a comlJatel-a, uma tendcncia fatal 
que tem tra7.i•lo á Repubtica um estado la
mentavel de perturba~-ão constante da ordem 
pu hlic;L - a tendencia de todos procurarem 
entbronizar -se no Governo e formar_ olygar· 
chias. (Protestos dos Srs. Belisario de Souza 
e outros) . E' essa olyg arehia que se estende 
de Norte a Sut abafando a opinião publica e 
tonos oo JSentimentos de liberdade e negando 
todos os .dir <+i tos áquelles que nií.o dizem 
- am.m-ás pala vras dos directorios Jocaes. 

E essa pretençã.o chegou a tal ponto que 
se quer impor no alto magistrado da. Repu
blica, aquelte que é eleito para admínbtrar o 
paiz, para ser Governo, mas governo forte 
pelo apoio da União, a predomina.ncia. dos 
directorios locaes,_para obrigai-o a sahir da 
espbera de suas a.ttribuições, para abdicar a 
sua p olítica .•. 

0 SR. LUIZ ADOLPBO - E lle tem O recurso 
de fazer o que fez em Matto GroSIIo. 

0 SR. RA.iXGEL PESTANA - Conhece um 
pouco a politica de Matto Grosso e pede 
licença ao nobre Deputado que o· aparteia 
pura. citar nm facto. 

Era o orador Senador da Republica e teve 
necessidade, nõ.o como homem político, mas 
como nlto rep1·esentante da Maçonaria, de 
visitar o Marechal Deodoro. Conversando 
com S. Ex. sobre a sit uação política, disse-lhe 
S. Ex. que tinha re:;ponsabi lidade de tudo, 
ma;; que, infelil'menle, sentia que sua activi· 
dade esc[tpava em muitos casos . 
N<~rrou então S . Ex . que movimentos _re

volucionarios se davam nos Estados, que 
h a. via pretensões de deposições de presidentes 
de Estados . 
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S. Ex. disse que os grupos politicos corriarn! Diz o orador que o a.pnrte do nobre Deputado 
ao ltamaraty. Uns cbl!_gavam e diziam: «Os por illtttto GrGsso o :tfa~tou do ponto em 
meus adve.rs~r10s estao compl·ometten1lo a que se achava, 1la resposta que ainda ti nha 
Republica e V. Ex. predsa ter c1lidado com necessida(le de dar ao seu illustre colle"a., a. 
elles, porque são as,;assinos, ladrõe~, etc.>> respeito das r~~sponsabilid!!.•les do seu pa~tido 

Cilegavam outros e repetmm as mesmas nas agitações politicas do Estad0 
pallwras. . o s B s A t · O que fazit~ eu, dizia o general Deodoro, ~-. SLISA~ro DE ouzA.- . o con ,rariO. 
com a autoridade e agranderesponsabllidade Elle e, ta procur. ndo salvar a lei do E~ta-:lo. 
Q.ne tenho na Republica 1 Chama. vil um dos O Sa. RANG-EL PESTANA- As agitações no 
meus cam~radas, homem de minha cou- Estado do Rio de Janeiro não partem dos 
fiança e clizia:-Cil.tnarada,va a Matto Grosso amigas do Governo do Estado, que teem ne
(e citou especialmente Matto Grosso) veja cessJJ;vle de ~o~:;eTvar a ordem, a tranquilli-

• o qne lit se passa, não se liguG a nenhum da<le nos espJritOs pGla grave responsabili
<los grupos. procura f<~zer polltica sua, reee- da.de que n<:! momento clle tem doa negocios 
bendo dó Governo Central as necessarias in- que lhe esta.o confiados. 
strucções. Ning·uem acredita que um espirito culto, 

)!as, o meu camnrada, tres ou quatro como o do.~r . Alberto Ton•es, colloc~do na· 
m~.zes nepois, estav8. ligado ao gropo dos as· quella. pos1ça.o, teuh<\ o pr.-zer, ou, st quize· 
sassino~, Joô ladrões, dos monarchí~tas. r~m, a falt"' de cr1terio, de promover agita

O SR. Lurz ADOLPHo-v. Ex:. ha de dech- çoes, alteruntlo. ~ :>ruez:n n~ Estado e collo· 
· cando-o em comllçoes dttli.Ce!S, quando a l'Ida ra.1' que grupo era este. 

0 SR. RANGEL PESTANA diz estar COll· 
tando um racto, sem querer estabelecer offensa 
tt ninguem, 'Para. prova que <>sta. ê a. situação 
dos E>ta•los. 

Os nobres Deputo.dos que hoje estão em 
opposição, que perd•"f·a.m as sua.s po~ições em 
Ma.tto Gros~o gritam cGntra. os seus adversa.
rios, rnas, si ama.ultã assumirem ess.ts posi
çõ.~s. como já o fizeram., qtls dirão os adver
sarios ~ 

A IJOlitic(l. ue Matto Grosso cahiu pelas vi
olencias contra os seus correligionarios ; 
ca.lliu, 3 ultima hora, pela covardia do J)I·e
siúente, que não teve a coragem ele esperar 
peh\ solução pedida. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO- Protesto. Covardia, 
não; protesto. 

0 SR. RAl"'GEL PESTANA - .• , e agora por 
uma. tactica. de politicagem muito sediça, 
querem lançar a responsabiiidaile d&~sa abdi· 
caçii.o, dessa. fraqueza exponta.nea. ao Sr. Pre· 
sidente da Republica que daqui observava os 
acontecimentos. 

0 SR.. LUIZ APOLPHO - Mas, não póde in
tervir. 

O SR.. RA"GllL PEST.'.NA - S. Ex. não io
terveiu e fez muito bem, porque é preciso que 
os Estados apt•ent1am a goveT'll<t:r-se por si 
(apoiados) , porque ha. um granrle ma.l na. 
Republic\: a, fedGração não se podení. Jirmar 
emq uuutG os Estados quízerem fa.zer politica 
á custa do Govorno da União (ap' i,,do,;), em
quanto os hom; ns politicos quiz?rem faz•3r 
revolnções, acocot·ados a traz do SJlda.do, para 
no dia. seguinte, (lepois lia victoria, virem 
lll'ocla.mar que o exercito domina o Pa.iz, 
que o F.stado está sob a dictadura militar. 
(Apoiados). 

se torna cad,t vez m~is cara, quando a la
vOUl'a precis~t de recurso~ para. o seu desen· 
volvimento, quao.do tu1lo iudica. a necessidade 
de :proc•'l'<n'-Se outros rumos economicos para. 
chegar-se á. soluçã,o da flrise financeira.. 
(Apartes.) 

Não foi o nobre presidente do Esta.rlo que 
provocou a agitt1Çã.o que a.iuda hoje perdura 
alli. (Trocam-se vehementes apartes entre os 
s~L B~liSà.l·io de &u.:a e Nilo Peçc:mha.) 

~oi . o g-rupo dissidente, que constitue a 
mator1a da assembléa, que procurou cam.i· 
nh~>r de erro em erro •.• 

VozEs-Apoiado. 
O Sn. Bs:LISARIO n"& SauM- Não apoiado, 
0 Sa.RANeEL PESTAN'.\.-, .. de illega.tida.de 

em illegalida.de .•. 
VozEs- ·Apoiado. 

0 SR. BlilLISARIO DE SOUZA.-Nã:o apoiado. 
O Sa.RANGELPESTANA-... de violencia em 

violencia, até ao ponto de pretender 
exclu.ir de uma votação um grupo da assem
blea, que tem tanto direito quanto os de
m~is. 

E queriam os nobres Deputados que esses 
rept•esentantes do Estado, obrigados a. defen
der os seus díreltos, que não são seus, que 
sao dn.quelles que os elegeram, aeceitassem 
esta pusição, para que se e1!ectuasse a depo· 
síção do presldente do E~ta.do 1 

0 SR. BELISKR.W DE SOUtA-Nã.o era depo· 
~ição ; era um protesto lega.!. 

0 SR. RANGEL P.II:STANA-A denuncia era 
uma i!legalidade. 

0 SR. JULIO DO> SA"''TJ3- Isto são pa-
lavras, . 
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0 SR. RA.XGEL PESTANA (co»~ en,,rgia)-Sã.o 0 Sn.. ltA.NGEL PESTANA- Aproveito. a OC· 
pahwra.s! co\sii'lo pa.t'l1 dar uma explicação ao honrado 

Depu ta.fi,) por Matto·Grosso. S. Ex. parece 
p,tra. os nobt·es Deputados. :t lei 6 Unl:\ 1er se inconimodado, porque o oradot• votou 

!!imples palavra, a Constituição é u111a contra 0 seu pedido de urgencia para t r:ltar 
burh · só o que prevalece é a força do nu- dos negocio~ de Matto-Gt'O~iO. 
mero 'p().ra e11:cluir os seus adversario;;, 
votando publica e abusivamente a suspensã.o O SR- LUIZ AooLPHo-Absolutamente, não; 
do presidente do Estado, para enChronlzar ignorava ate o voto de V. EI. 
aHi um vic ,~-:preside.nte que flzessc a reo.cção, o SR. RANGEL PesV,l\"A-Deve declnrar no 
provocando por todos os meio:; a. ordem pu· nobre Deputado e aos coU~gas que em irlen
l!lica., perturbando os seus a lto.> inter esse.> t icas circumst.'l.ncias voto.ra do mesmo m odo; 
sociaes. negarásempre o "otoá interrupÇii o da ordem 

Foram de abuso em abuso, de illega lili.a.rle do dia, afim de pt·eterir os orçamentos e dtS· 
em illege.lídade e no declinio em (!Ue se col- cut ir-sn questão política, quando o assnmpto 
locaram, não era de adtuirar que a opi nião não fôr de gra.vitlad" . 
publica suspeitasse que esses grUllOS de o SR. . Lurz AD~LPHo-Os facto;; de Matt.o-
capangas nã.o fo8sem para ai! i mandados p~los G!'osso ni'ío toem gravi.t:o1lo 'I 
amigos do S r . Alberto Torre~. 

Eram os nobres Deputados que tinh:un o O SR. RA.NOEL P F.sT.\::o\A.- Nega•.ln- a nr;;en-
interesse de levar por deante essa agitaç:1o no ~in, como succetl.!u, :O.Iatt.o-GJ•uo;-;o n••1:1 pvr 
Estado. 1::-so tlesappa.recr.na. •.!.\ carta ;:co;:-rnpll te:t , do 

Não faz a injustiça de ncredii.ar que. os Hr:tzll (n~o<); o• .. nobres D~t:ut~·los .• uoi es;e 
nobres Deputados nem o chefe do seu partt<lo Estar!o n.ta sahw.m de sua, c .uienas ne,to. 
tivessem s~melhante idéa. \ Cit~!mra, _nem o.; _outros do Sen<\~ t~; os ~e~s 

Não esta\ longe de crer q ne são .alguns tle.s- am~_gos n~o per.!~t·tam as ,sn:ts posiço_es part_t· 
ses que boje s e chamam engrossldores. (Ht~ dat1as la no E~t&.do . [ o1 tanto, não ha~u1 
dive;·sos apclrtes . ) razão par~t intert•om\Jer· se tt ordem <lo dt~\. 

. tanto tnais qunnto o nobre Deput:~.do t tnlw. o 
Mas ?S que titlha_m o apoio da forçll. P~?''~ expe1liente pa1•a tratar do as~umpto, c~mo 

aonunctaram que Hl~ cre~r uma. p ol!CI.l e~- an-ora. para. tl'ato.t· do caso do Rw de Jane1ro. 
pecial pa ro a assomble•1. leg1oln.t1 va. •lo Estado "si 0 seu nobre collega (diriyinclo-se uo S r . 
e essa medtda. de creat• Ul~la pohc1a especwl lJelisal'io) th·esse pedido a interrupção r.la 
para. a. asserni.Jlea ::.e conciliOU com es;a me- orrlem 110 dia pc1ra. tratar dessa qu.,stã.o de 
aicla. inj ustíficavel ~l e se mu~al' tt sede d.a as- Nithel'OY, o or<\dOl' te!'iil. votado contra 6 
se!llbl~a para a ~1da9e de 'l':li lh -~yoy, c tdade daria 1la tribuna a explicação do voto patil 
que tem communicaça.o mmto dll'ecta. com" que não parecesse suspeito, nP.gantlo esclare· 
Capital F~deral. . , . . _ cimentos •lo assumpto. Felicita, pois, ao 

Qual fo1 o motivo pohhco~ qu~l a razao _de nobre Deput<tdo por ter e~colh ido a h ora tlo 
ordem sooJa.l, QUül <I ~o,~vr.ntenct" econom10a. expediente, atim de tratar do caso do Estado 
que determmou a. tnaiOrH> a mud:l.r a sede tla. do Rio . 
assemblea? Acredita ter opposto a.S . Ex:. uma conte>· 

o SR. LUIZ ADOL!'HO- Com certe?.a. a falta ta.çã.o relativa 3.0 seu protesto; em _tolo o ca~o, 
de se_gurança. e de garantias em Petropolis. a Camara comprel:ende que as mformaçocs 

das autoridades policiaes estão de pertei!O 
O SR. RAKGEL PESTA:r<A. - Mas, os Depu- accordo com a maioria. do. imprensa que na.o 

tados da. assembléa. legislativa funccionamm é suspeita., em cnjo meio está oJ·ornnl lllu· 
l,)erfeit&.meute ate a ultima ho~-a., tomaram milta.do pelo rulg-ur11nte espirito · t1 um illus· 
todas as r esolu.:ões; hon tem reuU!ram·se, de h- tre Senador. 
beraram até a occa.sião em que quizeram, e Vê, portauto, a ca.mara que a. paixão ex
ainda hoje, segundo está. informado, se rn- acet·bou os nobres Deputados,leva.ndo·os a pro· 
unirom · cederem com c3rta virulencia. (Ap trt~s e 1lTO· 

o orador comprehende que o espiri'Vl p.w- testos .) 
t idal'io apaixone, mns, apezar de ligar a ncti- Quanto ao facto do seu iUustre e honrado 
vidade politicn o. um grupo do P..statlo do amigo, Deputado. po1• s. PM~lo , ~er presen
Rio de J ;\lleiro, nã.o deseja afastar-se um so ciado 0 grupo aill, S. Ex. pode diZer a ver· 
momento da. c;tlma com que tem setnpreacom· dacle do que reahl1Gnte viu. 
panhado os acuntecimenios. 0 SR. Be::Lt.•Atuo DE SouZA _ o Sr. Bneno 

O Sa. REl.I SA.ll.IO DE SouzA..:..E' cedo po.ra de Audt·ad.a viu grupo;, suspeitos, cont":1 bu· 
V. Ex. se ap:tixoa;u· em umrt lucbem q1tc sõ !ando corn gente farrl.il.da.; este é o ponto . 
entrou agora. O S!t. RA.NGEL PESTANA- Mas S . Ex. u ão 

o Si' .. Lur~ ADOL?Ho dà um a parte . poderá allirma.r que esses gr·upos estives~em 
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alli a mn.ndado dos a(lversarios elo nobre O S&. RA~GEL PESTANA- Mas VV. EE:t. 
Deputado. fazem <\isso o seu padrão de guerra, 

O Sa. Jouo SAxTos-1\5ses gr11pos vn.ia ram E, ju~tamente, porque sempre se revelou 
a maioria. e a peraeguiram além d!l ponte das um espírito cordato, tolerante, desde os pri-
barcas. me1ros tempos ••• 

0 SR. RANGEL PESTAXA- Os populares, 0 Sr.. BELISARIO DE SouzA-Como jorna.~ 
qoalquer que seja a sua condição, t eem o di- li~to. foi sempre ar~ente e apaixonado. 
reito de dar vi vas.-- O SR . RANGEL PE5TANA.-Discutia dou tri-

0 Sa. T:IEU sA.RlO DE So~;z,\.-Não de metter nns, mas foi um jornn.lish que doixou um3. 
0 pao. tradição ele cor<lura e ele just iça no espírito 

do3 seus a•l versarios, e jornalista que 
O SR- RAi\"GEL P ESTANA- .•. mns,desde qu e t inha o prazer de receber em seu escriptorlo 

um iudivid uo, como di;~; a I mprellsa, tro::ou a.d \'ersnr ics como João Alfredo, Couto Maga.. 
palavras com um dos ~rupos suspeitos e que lbães,com quem entret inha. relações pessoaee, 
ctahi estábeleceu o oonfiicto com o individuo, jornalista que rccehia de um nrcsidente con~ 
t endo a. policia immediatamentu int~rvindo e set•vndor Dr. Dutra Rodrigues a. seguin-
o que aggrediu t'oi ílJ'eso. • · te ex \"rC5s;.1o cte ~inceriua.dc e grat idão : 

O SR. FoNs&CA PoRTELLA- E depois sDlto . 4 eu devo ao jo t·nalista republ ico.no u ma 
o sa. JULIO SA:"<TOS _ Foi preso pelo opp'Jsiç;1o ~éria, j •1s ta, pda posil;ii.o em que 

sr. Agostinho Vidal e log-o depois solto . ca.dn um de nós so achava. cvllocado, ma.s não 
achei um:L injui•ia e pot• isso lhe ~ou gl'ato. ,. 

O SR. RANGEL P~:.STANA- ••• teudo o chofe Jornalista, q11c. qu;tn•lr, se tratava de fJUal-
de policia m:m•la.do pt•oco'1er ao i cqnDrito, qUel' assumpt<> de ot·r!em publi.ca, não dis~ 
espera, apezar de não acreditar mui to em tiogui:t o republi~'•no do liberal, u~m do con
inqueritos, que o chefe de polic.ia, pela neces- serva1lor, o por isso tlrmou uma empreza. que 
si·.lade de h onrar o espírito de ol'dem e mode- :ttravcssou muito~ :tJIUOS do vi<ln paulista., 
L'ac:ão do Pr<3sidente do Estado, ef;pirito que lig.'\n<.lo a sua r•esponsabllina.cle aos pt ·ogresl~s 
ficou claro, manifesto e deci~ivo no. sua men- ma.is not:.w eis daquella. terra.. (Apoicrdos.) 
sap-em, fará. rnoatrar a sua a·~ção b«m.fica. !lo 0 SR _ HELTs.~n•o DE Sou:z:.~-Ninguem con-
sentido de p1mir os respnnsa veis pelos acon· testou esso merecimento. 
t ecimentos desag1·ada.veís que se deram no 
Estad o do Rio. 0 S[t, R..lriGEL PEST,\!'o!.~ - Jornalista, que 

Em todo o caso, qner o orarlor que fique con lauulava em in timidade política com os 
bem accentuado o acerto do p rocedimento do seus adversa rios e pode d a a.ppella.r para um 
Presidente do Estado o seus amigos, que não honrado Deputado <1 ornamento desta. Casa, 
tin ham nonhum interesse em compromett er que, liberal, ieve mais de uma vez occasião de 
a ordem publica, pro<.luzincio uma a meaça à pro..:urar a sua opinião, que era. de a.d versaria 
maiori't da Assemblé."l, . mesmo pol'que :J.té político, ruas em cuja leaJ.<lade confia v(\ . A 
hoje elle tem acceitado a acção livre dessa ~ua. quali:lade de jornalista dà.-lhe, pois, neste 
maioria , esperanrlo que a razão do:nina a momento, o direito de sel' acretlitado como 
SS. EEx. que, comprehendendo a. situação um homem ... 
grave do Estado, as condições osp ' cialissi- o sa. B ELIZAHIO DE SOüz.J..- Ninguem paz 
mas em que e lle se acha, voltem ·um pottOO em duvida.; disse que era um polemista v i
atrtlz, n.fim de que se estabele~o. essa. har - br f\ Ote . 
monia neces!:tria, p:Lrll que as condições 0 Sa. R ANGEL PESTANA-•• _ que deseia a 
financeiras se restabeleçam, para q ue a. • 
tranquillida.de se ftrme e pu.ra. q ue os nobl'es concordia. Si estivesse oas suas torças , pro
Deputa•los amanhã., talvez, porque na v ida cul'aria, na cordia lidade ele co-estaduano •. • 
r epublicana estas scisões teem sido constantes o sn.. BELIZARIO DE SouzA.-De que nos or
e passageiras, poss~t.m hombreal' com os ~eus gulhamos ml'ito. 
nutigos companheiros, rorman.lo um[L grande o SR. RANGEL PESTANA - , • • ver si 
maioria conservadora_-- ss. EEx _ mu(\a.vam de attitude •. _ 

0 SR.. PAULlNO DE Souz.-. JU;>jiOR-Basta 0 SR . BELISAR.IO DE SOUZA-A nossa attl-
qu e cumpra a Constituição. titude e a mais corda ta. 

0 ~R. RANGEL PESTANA-:.· porque n ão . 0 Sn . RANGEL PESTANA- ••• tornando-a 
acre~ tta. que J?O Esta.~ o d~ R1o, _em Eenhu~ .mais sympatbica. ao President.e do Estado, que 
do~ do us parl!dos, haJa o .Ja<:obiil:~smo ar rua- não rompeu com v. v. EEx. e que, pelo con
celro, segundo a pbrase com~um. trar io, sem que t ivesse praticado um acto 

O Sa. . B ELISARio. DE ~o,uu-Tanto incom~ I gr-ave na sua. !'ida de_ administrador , pass!l' 
moda a V. Ex. o ,JaCOblDI:smo. I vela dolorosa. Lrupressao de ver os sem aatL· 

C:ull:ua. V, Y 3? 
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gos aml2os pretenrlenrlo accusal-o c cond0· 
mnal·o como unr incapaz de exet•,•cr o governo 
do seu Esrado,<!U') cllc ama tanto como quem 
mais o ame. 

0 SR. NILO PEçA:'\IH.-Felizment~, ficou 
com a maioria da Commissão executiva, com 
a maioria do Estado que o elegeu. (Não 
apoiadas. H a oulros ltp(!r,es.) 

0 SR.. RANGEL PEsTANA - Desejaria 
acbaruma npportunidade para. se approxi· 
mar, nã.o dirá dos seus ad versarios, mas dos 
seus contrarias na polltica do Estado do Rio, 
para l~val-os a melhor caminho, para ver si 
SS. Exs. reflectindo um pouco sobre a sitUiL
ção, sobre as tradicções conservadoras do 
partido, a que a maior parte delles estive
ram ligados, entrassem hoje ao domínio da 
Republica com esse mesmo espirito de con
servacão, não desta. da giria, que cousiste 
em agarrar-se apenas ao poder, aos elemen· 
tos de força e excluir todos os a.dversttrios, 
mas esse espírito de conservação que con
siste na coordenação de todas as forçJ.s para. 
a vida do progresso, na coml>inação de todos 
os elementos economicos para dar ao Estado 
o desenvolvimento o mais perfeito para. pro
duzir a sua riqu~za, tornal·o digno de figu· 
rar na federação. . 

Quizera ievar ao espiri to dos bomados Da
puta.do3 a convicção de que a situação do Rio 
de Janeiro parte de SS. Exs. nã.o dirá par ca
prichos, não dirã. por má. vontade, mas por
que Sd a.pa.ttonar<1ill em um momento dado e 
a paixão é sempre má conselheira, e a paixão 
partidaria. leva o homem, ás vezes, aos maiO-
res despropQSi tos. : 

conservadores, repubLicanos s~us companhei
ro> de lucta.. 

S. Ex. não ha.doperrnittirque com sua auto
rida.,Je, esse seu espírito tolet·aute e calmo se 
translo;·me em um espírito de agitador, pcr
tllrba.ndo a ordem, desteiteamlo seus campa· 
nbeiro~, seus ndvcrsarios embora, ma2, em 
todo caso, representantes de um pod!lr do 
Estado. 

Pede, por·tanto, aos nobres Deputados que 
sejam mais calmos. Póde-se verificar a ori
gem desses factos, mas o crador· póde ga
rantir da tribuna, pelo conhecimento que 
tem do caracter do presidente do Estado, 
que ell"e era incapaz de admittir semelhante 
causa e que e bastante forte para punir 
aquelles que, porventura, tenham compro
mettido a sinceridad~ de suas intenções. 
(Muito bem; ,;wito bem.) 

Vão a imprimir os seguintes 

l'll.OJJWTOS 

N. 4G A -1899 • 
E:l!ige que as sentenças firmes d<t competencia 

do Supremo Tri!luna~ Federa~ e qu:tndo este 
julgue collecti1lamente ;ta {ó1·ma da Consti
tuição e das leis em uigor, sejam pmfei'iclas 
c~m a presença de dez, llelo menos,dos juizes 
desimpedidos daqw:lte tricunal, c manda 
que s•Jam. >torneados pelo Presidente da Repu· 
blica cinco substitutos com os requisitos con· 
stitU<:ionaes exir;id.Js pa.ra o c(JJercicio de 
memlm>s do St<premo. Tribunat Federal e 
sujeitos â appro'iJaçilo do Senado, e dú ou
tras pro'IJidencias; com parecer da Commis· 
são de CoMtítui~ão, Legisla';iíO e Justiça, 

Uli!: SR. DEPUTA. DO-'-E' o que estamos vendo. 
0 SR. RANGEL PESTANA-Pede aos nobres 

Deputados que não deem vulto a esse aconte
cimento da barca de S. Domingos ... O projecto apresenta-do pel(J Sr. Eduardo 

Ramos encerra. mataria da maxima. impor
O SR. BELISARIO DE SoUzA-V. Ex. garant-e tancia, que entende com o funccionamento 

que não se reproduzirão ? do Supremo Tribunal Federnl, o orgã.o cul~ 
O s:a. RANGEL PESTANA- ••• que se deu mioante de um dos poderes políticos da. 

por um incidente qualquei', cuja origem não Uniã.~. .
1 

t fi d 
póde, de momento ü.ffirmar, elles não se El(Ige e1 e que as sen eoças naes a 
darão m.a.is,.. . competencia deste tribunal, QUando julga 

· · . . collectivaroente na fórma da Constituição e 
O SR. FoNsEcA _!>oRTELLA.-Folgamos mmto das leis em vigor, sejam proferidas com a 

com essa declaraçao. presença de dez, pelo men·~s, dJs juizes des~ 
O SR. RAr>~GEL PEsTANA-••• nem póde estar impedidos ; manda que o governo preencha, 

nos intuitos do Governo e seus amigos, nem dentro de trinta dius, qualquer .vaga que se 
· póde convi~ a politica de moderação do actual verificar no mesmo Supremo . Tribunal e 

Presidente do Estado do Rw, que tem tido admitte os embargos infringentes do julgado 
esse espirito de ·corduiá., si ha JSido este espi- ás· sentenças tinaes que Corem proferidas, con
rito de tolerancia e de cordura, que o tem cedendo no julgamento das appellações e dos 
tornado forte, que tem reumdo em torno de embargos o debate oral â.s p~rtes, guardadas 
~i as sympathias do Estado, que tem cha- as formalidades, que o Regunento estatuir 
mado em seu apoio as influenci"a.s chamadas para a boa. ordem dos trabalhos. 
conservadoras, que tem feito gruparem-se O projecto vem precedido de varias consi
~In t()rno de seu governo antigos liberaes, derando~, que constituem a su<~. cabal justi ... 
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flcaQão. Todas as suas disposições são expli- r 
cadas de um modo satisfactorio, che;!ando o 
seu autor {l. concluoão de que a reforma pro· 
posta vem melhor a.s.egurar a justiça e a 
verdade dos julgados pronunciados pelo Su
prem? Tri\mnal Federal, nunca sendo por 
demats .as precauções tomadas, para. que se 
approxtme do i~eal do direito a justiça su
prema, que esta em suas mãos distribuir. 

O projecto não contraria a Constituição da 
Republica, e está nas condiç5es de ser aceito· 
ell~ aperfeiçôa os julgamentos do Supremo 
Trrb_un~l, cercando-os de todas as garantias 
poSSlveiS, e ao mesmo tempo amplia os recur
sos de 9.ue podem usar as partes interessa
d~~· mormente trataodo-se de decisões defi
mttva.s pronunciadas por juizes inamoví-veis 
e perpetuas, deciaões que são irrecorríveis e 
irretrata.veis. 

Na verdade seria da maior com•eniencia 
que nos pleitos relerentes a questões qu~ 
envolvem o vicio de incoustitucionalidade 
das leis da União e dos Estados e a tratadoa 
fecteraes, as decisões ftnaes fossem proferidas 
com a llx:esença. ~e 10 ministros desimpedidos. 
A de~1sao de tão graves litigios não póde 
fica~ a mercê de um numero de juizes que 
~u1tas vezes resume-se a um terço ou menos 
amda_ de vot?s activos d~s ministros, que 
compoem oTt'lbunal. Esta. anormalidade está 
bem detalhada. na exposição justificativa. que 
precede o projecto sujeito ao exame da Com
missão de CoDstituição, Legislação e Justiça, 

sim el numero interr,.o de sus ministros. 
Llrs t!emas resotuciones podran dita.rse 
con (>,sis tencía di la mayoria absoluta», 

Na Subs.'< deparamos com o mesmo svstema 
garantidor daB decisões do Tribullal Federal: 
que corresponde ao nosso Supremo Tribunal 
Federal, A lei em vígol' naquelle paiz, que 
serv~ de z::odelo em materla de liberdades 
publtcas, e a seguinte: <<l'otw p>·ocede;· d une . 

elecfi?n, ainsi que pour prendre toute 
dectston dcms les causes de· droit ci.,lt 
et de d1·oit public, la presence de sepr 
membres au moin3 est ~ce;sa;re (G, 
Demombynes, Les Con&titutions Europe· 
ennes, Parlements, ConseiLs prollinciaur 
et c~munauxe~ organisationjudiciaire, 
PariS, 1883, YOl. 2° po.g, 34.6 :t • 

Convém fazer notar 'lue o Tribunal Fe
,Jeral da Suis~a. é composto de nove membrot, 
de !llo?o que a. _lei ni'ío exige uma. simples 
ma!or1a para os JUlgflmentPS de certa gra.Vl• 
da.ae, cm.uo se :pratica entre Dós ; pela Iel 
s~:us~ qua~quer JUlgamento de uma causa de 
d1re1to civrl ou de direito publico reclama. o 
comparecimento de sete membro!, e na ver
d!lde a solução de litigios importantes, ex i• 
gmdo a. a.p:pli.cação da.s leis federaes, precisa 
ser acomp~~onhada de um exame por parte de 
quasl todos us membros do Tribunal. A de· 
ci~ão tomada abrange interesses de partes; 
mas, tem por fim ta.mbem est1) belecer a uni· 
da~e do direito tederal e uma jurisprudencia. 
umforme. As .providencias contidas no projecto não 

co~stttu~m _uma. novidade ; as leis de outro~ 
patzes mvlltsados, submettidos ao Governo Fe- Nos Estados Unidos da. America do Norte o 
derativo as tem consagrado como uma ga- legislador tomou iguaes cautelas ás adopta.
rantia absoluta para 0 bl)m desempenho dtts das pelos outr011 pa.izes de regimen federal. 
altas a.ttribuições conferidas aos tribunaes Para prova, basta citar o que se lê em Timo· 
supremo~. E' assim que, na Republica Argen- thy Wa!keJ·-Intr()duction to Americ:m Law. 
tina, de accoz-do com a lei de 16 de outubro Boston, 1887 pag. 111, not (b): By the act of 

de 1862 art. 8° '- «em caso de. disco r· .Apri! lO, 185~, the coutt was restored 
dia- ô ben de impedimento, ó de eS· toits O.'·iginal n':'rn.ber_ofonechie{jv.stice 
cusacion j ustiftcadas de uno ô más a~d etght assocw.tes ;y,~stices, o{ whom 
?_niembros de la. C6rte Suprema, sará s<::o ~oe1·e to form a quor'l.'m. · 
tntegrada por abogados particulares, A lei ameri~ana. foi _muito previdente ; 
que. ella uonbrará y cuyo bonorario a pureza do drrarto nacional, a declaração 
sera de cuenta dei tesoro publico». de actos legislativos como incollStitucionaes 

Por esta disposição é evident.e que 0 nu- r~cla.m11m um exame de bastante responsa..;. 
mero dos membros da Côrte Suprema deve bll!dade da parte ~o Trrbunal, quando elle · 
estar completo; a lei autoris[L a nomeação tle tem de ~e pronunoi<t).' no caso em especie 
supplentes, pois outra desjgnação não podem I ~ubmett1do ao .seu JU:lg~mento, e naqu.ella 
~er os advogados, que ~ão chamados para. .,rande R~publwa a ler ctvrl, a commercial e 
mtegra.r o Tribunal, Mais um subsidio en- a penal sao estadoaes e não federaes. cada 
coiltramos em outras disposições organizadas Estado t~m .a. sua Cõrte Suprema, que esta• 
para serem cumpridas opportunamente. o ~tece aJurtspr~dencia em relação aos va
art. I~ E.o proj.ec~o coníeccionauo por uma rros ramos de d1retto. 
commrssao. de JUrisconsultos nome~ctos em Tendo sido instituida a Supréma Côrte 
l894 em v1rtude do ~ecreto d~ 6 ~e JUDllo, do Federa~, bem pónderou o legislador em sua 

mesmo ~uno d~~ o segUJill<?· <~La ~o.rte evoluçao natural, que ha uma Decessidade · 
no ;podra ex.pedit ~eutencra deíimttva. de ordem publica que determi.D.e 0 !luo1-«m 
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dos .iniz:·s lnni!c<pcnsa.vd~ parn o julgnm<•nto 
d <) erorb~ QIH'stues. 

Thomnz Cool~y. na ~na nhrn- a 1'>'C(IIisc 
011 thc Crm .. </Ítl!c/onal Limit•llion.<, a p:.tgs. 192 
e «eguint,s, nas expl ic:t as circumst,uci:ls 
sob as quaes um neto leg isla. th·o :pódo ser 
declarn.do inconstitucional. 

Depois de ter assentado v arias princípios, 
conclue que a pratica. adaptada. por algumas 
côrtes. quando decidem que um decreto 
legis lativo e ineonstitucion~l. repousa, não 
em uma maioria de gt<o>·um, ma,;, em uma 
maioria. integral d~ juizes, isto e, para o j ul
gamento de questõ!:lS melindrosas, como 
sejam as que ac~trretam a decla.l'a~ão da 
inconstitucionalidade de actos legislatl vos, é 
indispensa.vel que o Tribunal funccio11o com 
o Dumero complnto dos sc•Js membros. (A mCl- . 
jority o[ ali). Assim procedendo, observam 
uma precaução propria. e prudc ~nte. s~ompre 
que S'l cogitar de qu"stões tão delicadas c 
1ào important~s. As cürtes podem declarar 
em alguns c:tsos inconstitucionacs e nullos os 
netos legislo\ ti vos, a exercem osta. attribuição, 
que I hes e conferida. pela lei, e não porque s:. 
possam considerar como um poder superior 
em gráo c dignidade ao Poder Legislativo. 

Pelas citacoes das di sposições legaes sobre o 
g«o1·um n.;cessario par:J. os julgamentos das 
Côrtes Supremas em outros paizes ue regi
meu federativo, se verifica que o pr.,ject o 
lembre. uma medida salutar, qne está. nas 
condições da ser acceit3.; que dando-re a hv
pothese entre nos de f1rnccionar o Su premo 
Tribunal com menos da. metade de s~us nicm· 
bros desimped idos, não exis te nas leis ~a. Re
publica. um remedio, que evite s~mel hante 
anomalia; o projecto vem sana.r esta lacuna, 
que não deve mais existi r nas nossas lGis . o 
Supremo Tribunal Federal, incumbido da so
lução dos mais gt•aves litigios, tendo como 
u ma. das suas mais elevadas attribuições 
manter a unidade do direito federal, precisa 
cercar os seus julgamentos sobre as questões 
de inconstitucionalidade das le is da União e 
dos Esta.'lo.s e de tratatlos fe<leracs de todas as 
cautelas possiveis. 

Além desta. reforma u Lil e g,,rantidor a para 
a verdade e acerto das decisões . o projecto do 
Sr. Eduardo Ramos providencia log-icamente 
sob re a adopção de embargos infringentes do 
julgado ás sent~nça.s finaes do Supremo Tri
bunal. Pemo que esta parte do projecto esta
belece uma medida necessaria , que, provavcl
.mente por omissão elo legisiador, j il. não foi 
·adoptade , quando publicou-~e o decreto 
n. 8;t8. 

De accordo n~stc pll'licnlflr com os fu n•la
!J~Cntos nprosent ade>s pelo auior do pro· 
·Jecto. 

Na verdade, pelo systema decort·enle das 
disposições do regulamento n. 737, de 1850' 

~e comprehende a exis.tencia rle sitn[)les em
bar<-"oo ele clec/amçao e úe restituição , porque 
nn. orgnni~ação judiciario. do regimen trnn:s· 
a c to ao causas seguiam a suu marcha regu!a.r, 
mediante os recnr,os lcgaee, que ns leYayam 
ao> tribuuaes su)Jeriores, inclusive a relação 
revisora. Assim sendo. não havia. iJJc()nve
niente para a.:; partes, desde que ellas pudes
sem pemnte o juiz respect ivo inte•'pôr o re
curso de embargos de declaraç-lo ou da resti
tuiç..'i.o, porque hn ia a. va.lvula. daappe!lação 
ou da revista, recu rsos que, tomando conhe
cimento de me1·itis das oues tões, po!liam cor
r igir as seittença·s dos- juizes inferiores ; 
existiam, portanto, di.tl'erentes iustancias, 
onde o debate judicial'io se <\bria de uma ma
neira razoavel para o direito das partes . 

Pela leg islação actua l, em muitos casos o 
Supremo TJ'ihunaJ julga definitivamente ern 
tmic:t instancia, sendo a. st~a sentença in·c
corrivcl o i:ão ha interesse publico algu m 
que possa. p rohibir a. apresent:tçiio de em
b:u·:;:-os iufl·ingentes do .iulgado ; pelo con· 
tr:lt•io, o direito de def.::.;:.~ o, em geral, o 
exame cuitlildoso d~s questiies ulrectas a.o 
conhecimento do Supremo Trilmnal Federal, 
estão rcc!aman<lo como uma meditht get'ul a 
faculdade eonced ida ás purtes pa.t·a. u oppo
siçã.o de embargos infringentes dojlllgado ás 
sentGaçus f1 Da<ls , 

Com 3. legish~ção actllal , quantas vezEs o 
t ribunal ve·se na contingencia de manter 
uma. sentença injusta, porque as disposições 
res trictas da lei · só aàmittem· embargos de 
declaração ou de restituição 'i 

Eis o que penso sobre o projecto. 
A Camara, em sua. alta sabedoria, t em a 

faculdade de emendai-o e completai-o ; ad
aptado nos t ermos em que está. tracado, 
constitue um conjuccto de medidas saluta res, 
que vão dar ao Supremo Tribuna! da Repu
blka o maior realce· e o mnis accentuado 
prestigio ás su as ~ábiss deliberações. 

O a.rt. 3° deve, entre tanto, ser r~digido d a 
seguinte fôrma, que melhor cou~ulta. o in
teresse pu blico: 

« Poder-se-ha. oppor emba.raos de nulli
Jade de seu tença do processo, liem como em
bai•gos infriugentes do jul,gado ils sentenças 
llnaes do Supremo Tribunal Federal. » 

Xauier da Silve ir,1.Tu11ior, presidente.- Jo<io 
Galei"io Cm·valhal, rela.tor .-Lui;; Domi,..gues. 

Rivadavia CordJa.-Li'one~ 'Filha. 

N. 46 -·1800 

Consid~ra.ndo que o Supremo Tribunal Fe
der<~ol, org:W culminante de u m dos poderes po
liticos da Republica, se compõe de qtli~e fui
=es (art.56 da Constituição),jnlgando coUecti
vam<mt~ (ar t. 7" do decreto n . 848, de 11 de 
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outubro de 1890, e art. 28 e outros do Reg-i
mento do Suprc;mo Tribunal, de 8 de agosto 
de 1891, approvado pelo art . 85 da lein . 213, 
de 26 de outubro rle lS94); 

Que a cooperação dos elemeu:os compo
nentes daquelle alto tribunal de justiça., na 
elaboração das suas decisões e sentenças, nã.o 
comporta sensivel desfalque por a.usencia 
ou outro impedimento de seus membros, sem 
que solfra a. uniformidade de sua jurispru
dencía, que é, no nosso regimen, em ~,asos de 
extrema relevancia, uma especie de regula· 
dor supremo nas relc.çõe:; j urídicas sujeitas 
á su a jurisdicção; 
· Considerando, porem, que a. mutilação 

imposta ao Supremo Tribunal Federal pela. 
eliminação de um de seu~ membro3, graças 
ao art. 58, § 2• da Constituição, que manda 
invostir um delles no cargo de p rocurndor 
~era! da Republica. cargo vitalicio (art. 21 
do dAcreto n. 848 citado) e que o inhibe 
(mesmo artigo) de tiJm!<r pm·te nos julga· 
'mentos e decisões, ficando assim reduzidos 
de guin~~ a quat•Jr=e os juizes d'aqueUe tri-
bunal; . 

Considerando que,apartarlo ainda desse nu
mero o presidente do mesmo tribunal, qt(e 
ntto .fu ~ga , salvo (art. 46 do seu regimento) 
em materia civel, mediante o voto de d esem· 
pate, depois de verificar que, ainda. posta em 
votação, separadamente, cada uma. das ques
tões que motivaram a. divei.-gencia, não chega 
a accordo a maioria rlos juizes na decisõ.o 
final»; e apura-se, assim,em ultima analyse, 
o !lUmero de treze e não de qui;tze juizes e:lfe
ctlvos; 

Considerando que . o art . 7• do decreto ci
tado n. 848, de 1890, e o art . 28 e outros do 
Regimento do Tribonal determinam que este 
«fUnccionará. com a maioria de seus membros~ , 
que é constituída .por oito ministr os, ou me· 
}bor, por seis j ulgadores apenas, si, comoé de 
r igor, deduz1rem-se o pres1dente . (j :::iz even
tual de desempate) e o procurador da. Repu
b!ica. (que não é juiz); de modo que a maioria 
predominante para as decisões e sentenças, 
dada mesmo'a. unanimidade dos presentes, ê 
inferior á. maioria dos ministros judicantes 
do trlbunal; 

Considerando que os inconvenien tes d'esta 
reducção se a.cceutuam, excluindo-se dos 
membros presentes aquelles que estiverem 
inhibtdos de julgar por suspeição espontanea 
ou outro impedimento result:•nte do.s leis em 
vigor, podendo-se, pois, rcalisar a h ypothese 
de se descutirem as questões transceo!leittes 
da competencía daquelle eminente tt•ibunal 
de justiça., per u m te•·ço ou menos ai>tda 
de votos activos ctos ministros que o com· 
põem ; e 

Consider ando que os demnos dessa situação 
se acham actualmente sem remedio nas leis 

da Repubrica, com postergação do pensa
mento do legislador constituinte, que, entre
gando ao Supremo Tribunal a. solução dos 
mais graves litigios,interessando á unidade do. 
direito f~deral e á salvagu:J,tda das institui- "' 
ções fundamGnta.es da. Uuião,alliou cauteloaa.· 
mente a exigencia do requisitos exc3pcionaes 
de capaddade em seus membros à condio!i.o 
de sua. collaboração commun1, de seu mero 
preftxo, como predicado da sabedoria de suaf! 
decisões; 

Por outro l:tdo: · 
Considerando quo, a~egurada a. coparti

cip~çiío do ma.ior numero possível de fa.ctores 
constitucionaes na Cormaçãodos julgamentos, 
cumpre ainda amparar os direitos em litigio 
em t'ormalidades tutelares da mais ampla. 
de(e:>a, a bem da investigação da verdade JU
rídica e acer to rlns decisões ; 

Que a iegislaçãoactual, em materia melin• 
drosissima. de proce~so e sobretudo de recur
sos, encerra disposiç15es sem critica, rructo 
immaturo de uma orga.nisação em que o al
cance da intervenção jurisdiccional do Su
premo Tribaual, no systema. politicot da Re
publica, pn.rece que ter sido de todo em todo 
desconhecido, esta tu indo-se, por e:xemplo,que 
contra as sentenças flnacs só se admittem 
embargos de declo.rczçüo e d e restituição (arts . 
332 e seguintes do decreto citado n. 848, 
de 1880, e at·t. 94 do Regimento); 

Que essa l'estricção é u m enxerto êxotico 
do Reg. n. 737, de 1830, em cujo contexto 
na verdade guard<1va.-se um accordo que ora. 
rlestôa de nossa organisação judiciaria, pro
fundamonte di versa; porquanto, no regimen 
d'esse decreto imperial, mitigando-se o rigor 
d'aquella. medida em primeira insta.ncia., se 
abriam valvulas de amplo debate :perante as 
Relações, cujas sentenças nã.o estavam amlll'· 
radas ás peias d'aquelles dous a.ca.nhados e 
mesquinhos recurso~; e sobre ~- Relaç~s 
ha via o Supremo Trtbunal de Jus.Jça e apos 
este as l'telações r evisoras, constituindo 
ou tras tantas instancias em que o debate 
judiciario se desdobrava. nos meios .de deresa 
que os litigantes julgassem uG6is; entretanto, 
no regimen a.ctual, o Supremo Tribunal Fe~ 
dera!, que é, além de tudo, tribunal de p r!
meü·a e ultima. ín$tanci<l, em casos da. ma1S· 
subida importancia (art. 59 da Constitu ição) 
fc1i instituído como o mais graduado in ter 
prete das leis da. União, fruin~o uma sup~.e- 1 
macia jurisdiccioual que o regtmen decalud_o : 
desconhecia, supet•intende o systema judt· '· 
cio.rio e Legisla, ti v o dos Estados, sobrepõe-se · 
ao Poder Legislàtivo F~d~ral e contrastea os 
aetos do Chefe da Na.ç.'ío, em toda a latitude 
de acçã.o que se descortina na vastissima 
espbera constitucional; 

Considerando que. este thesourodefoncções, 
quasl soberanas; exige t oda a ordem de pre. 
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oii.Uçihs no interesse di\ Iei, da justiça e da 
liberdade, I]Uerquanto :i idoneidade e numero 
dos membros do ccnaculo a que a Consti-

- tulçi'ío o confiou, quer nos processos de 
indu.ll:'n.ç:to em que se teem rla apurar sua& 
decisões; 

Que, a não ser assim, o systema rlo freio! 
e contrapesos, sem o qu!l.l uma nn~?ír. ni'io 
póde viver segura nns suag garantias mais 
essenoiaes, :thlharia completamente pal' pa.rte 
dos orgã:OIJ da suprnm11 administracão de. 
justiça, visto que a situação d'estes, de posse 
do privilegio lte 'Pronunciar decisões revog~\
torias dos actos emanados de todos os demais 
JlOderes da. União, com um numero restricto 
de seus membros, com processos. acanhados 
de investig&.ção, fM•ia. um contraste choca.nte 
com os meios de accã.o dos outros orgãos con· 
.stitucionaes dos poderes politicos ; com o Le
gislativo, contrflbnla.nçndo pela multiplicidade 
de discussões e pela cooperação das ctuns Ca
maras, e pelo veto do Chefe do Estado ;-com 
o Executi'IO, pela infiueneí& das leis do Con
gresso no governo da Nnçii.o e peta responsa
billrlnde política; um e outro sujeitos a reno
'VBQ!to periodicn, com n 1'1~culdaue de revogar 
suas proprias ,[el i berações e decretos ; em
quanto as decisões do Supremo Tribunal, 
pronunciadas por juizes inamovíveis e per
petuos, siío frrecorr!veis, são irretrataveis 
nos casos julgados, entram na vida do palr. 
com um cara.cter de soberania excepcional, 
ntznea sendo por demais as precauções to
madas para que sa appraxime do ideal do 
direito a justiça auprema que esta em suas 
mãos distribuir ; 

Por estas razões, tooho a honra de apre
senta.r ao Congresso o seguinte pro,iecto de 
lei, salvo o contingente com que meus illus
tres collega:;; do Col·po Legislativo o :possam 
emendar e melhorar: 

O Congresso Nacional resolve: ·· 

Art. 4.0 No julgamento rias appellacões e 
embargos serà parmittido ás partes o debate 
oral, guardadas as form&lidlldes que o Regi
mento estatuir para 11 bôa ordem dos tra
balho~. 

Art. 6.• Revogam-se na disposições em 
contrario. 

RiÓ de Janeiro, 26 de junho de 1890.
Edta'l'do l~amos. 

N. 146 A-1899 

F<L~ult~ aos est~dantes que, na d·!td. desta. ~ei, 
Ja twerem s•do app1·ova.d:Js em uma ou 
mais materias do curso prepa1·atol"io que 
se exige p wa a matricula nas escolas à e 
ensino superio1·, terminarem seus estudos, 
prestando exames pal·ci:r.es ate 31 de de;;em
uro de 1900, 

A Commissão de Instrucçiio e Sn.ude Pu
blica, tendo, attenta. e minuciosamente, ex
aminado o projecto n. 146, deste anno, 
apresentado ú. Camara pelos illustres Deopu
tados A. Costa, Angelo Neto e C. de No· 
vacs, no sentido de se permittir aos estu
dantes de preparutorios que jà tiverem sido 
approvados em uma ou mais materlas 
terminarem seus estudos prestando exames 
parciaes nté 3! de dezembro de 1900- é da 
pnecer que deve· ser elle approvado 1>ela. 
camara, visto como, além de ser da equidade 
manifesta, vem, com o espaçamento de prazo 
jà concedido, concorrer pa.ra que, dessa 
época em deante, seja uniformizado o estudo 
de humanidades e ]lOssa entrar em pleno 
vigor, sam mais diffiauldades e preJuízos 
da. mocidade, o novo plano de llnsíno ad
optado. 

Sala das sesgões , !'8 de setembro de 
1899.-Leovigilda Filguei.ras, pre~iden~e._;, 
Antero Botelho, relator.-Eduardo Pimentel, 
-PeàroBorges. -ltdefvnso Lima.- T!toma$ 
Accioly. 

N. 146-1899 

. Art. 1_.0 Sempre que o Supremo Tribunal 
tn•er de Julgar, 11os casos de sna. competencia, 
com.prehe!ldidos no art. 59, ns. 1 e 3 da Con· 
.stitúição, ou quando em qualquer pleito se 
enYolver questão de inconstitucio:iJ.nlidade das 
leis da União ou dos Estados e de tratados o 
feqerJJ.eS, as decisões fioaes serão proferidas Congresso Naciona.t :resolve: 
com o concurso de 10, pelo menos, de seus Art. I. o Aos estudantes que, na data desta 
me!llbros desilnpedidos. lei, jâ. _tiverem _sido a.pprovados em uma. 

·Nos demais casos, as decisões serão profe- ou ma1s mater1a.s do curso preparatorio, 
r idas pela maioria dos membros do Supremo que se exige para a ma tricula nas escolas de 
Tribunal, ensino suparior, é facultado terminarem llaus 

Art. 2.• Dentro de 30 dias depois de veri· estudos, prestatJdo exames parciaes até 31 de 
ilcada a vaga entre os juizes ao Supremo Tri- dezemhro de 1900. 
bunal.Federal, o Presidente da Republica A~t. 2. 0 Revogam-se as disposições em con-
devera prover o seu preenchimento. ltrar10. · 

_Art. 3.o P~er-se-hã? oppor embargos .in- Sala das sessões, 6 de setembro de 18.\)9.-
fringentes d? JUlgado as sentenças finaes do -Affonso Costa. - Angelo Neto,- O. de 
Sopremo Tr1buna! Federal. No~aes, · · 
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N. 1134-1899 

Auto!·i;a o Poder Executillo a "teadmitttir' no 
lo,qar de f•> olflciaZ da &cl'et'tl'h da Justiça 
o Negocíos Inte,.iwres, {lcanrlo addido ao re-
8pect iM qrHdro atd que, em f!irturle de M!Ja 
posM ,.e~e,·tc,. ao SC?"uiço o cidad,ro Att.l]ustn 
Hem·iquc de Almeirla 

nisterio do Interior, conforme a. natureza. dos 
serviços.~ 

Onde existir identidade de ra~ões, da-vem 
dar-se as mesma,s consequencias, identiças 
de•;em ser as disposieões ~om que a lei haj~ 
de reger os casos se mel bantes ou iguaes. 

As~im e que. para. concluir-ae com s!)g~
rança, cumpre harmoniz.a.r e combinar o dis
posto no§ IX. com o que Sl contém no citado 

A' Commissão de Constituição, Legislação art. 3•, n.x. As leis níioss interpretam por 
e Justíca fnra.m presentes o requerimento e di~posiçl5es isoladas. · 
mais papeis em que o coronel Augusto Henr1· Illogico e iníquo seria. qualquerov.tro modo 
que de Almeida pede sua reintegração no lo· de ver. · · · 
gar de !• o !fiei a! da secretaria da Justiça e Não se ~~>mprehentle que, dada~. as mesmas 
Negocios- Inter-iores, í\cando addido ao respe- eausas e pretendidos os mesmos effeitos; se 
ctivo quadro até que, dada uma -vaga, possa possa considerar que a ler manda addir o~ 
a este revertef. empl'eg<ldos excedentes dos quadros n~úepar-

0 re~Jamante já l'equei'en ao Podel' Ex- tioões subordinadas á Secretaria e, por outro 
· ecutiYo, logo a. :pós o dei:lreto de sua aposenta.- lado, se eutendn que estão excluídos os~ X:• 
tloria forçada, pedindo qlle se dealarass~ o ce.Jentes dos quadros dt\ propl'Ía. repartição 
di to decreto sem etfei to e se o fizes,:;e ad,.lir ou central, que nem outra couss. é a Secretaria. 
á Secretaria da Justiça ou a qualquer outra de Estado. 
repartição. Esta. interpretação encontra. seu funda.-

0 Sr. Mint;tro da Justiça proferiu o se- mento nns regras e precedentBs do nosso Di
gutnte despacho:« •.. o Qoverno. ciogiu·!l'e ao reito Administrativo. 
que foi estatuído em lei do Congresso, a.o A lei n. 23, de :JO de outubro de 1891,. 
qual deve o peticiona.rio dirigir-se•. reorganizando os serviços d!\ a.dmiliisiraç~o 

Como se vê, o Poder Executivo 1\ntenneu fe1lara.l, preecre-ve que -«o Poder Executivo 
que só ao Congresso, a.ttent:~.s as ditncntda.des or·ganizarll o set•viço dos divllrsos Mini$terios 
occurrentes na. np~licnção ou execuQão rlesta sem prejulso dl\ bo..1. ottlem tloa trabalhas, e 
:parte da lei n. õõtr, ca.be resolver o.s duvidas dos diroitos adquiridos por leill> e que c: ao11 
e firmar a. verda.deJ!a. intelligencla., remet- em~re~a.dos dos Ministel'ios ou Rep&rtiçõas 
tendo a.ssim a quest&o ao exame o delibera- extlnctas siio ga.rautidos todos os seus direi· 
ção doLegisla.trvo. tos adquiridos e o Governo é obi:igado a 

A lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898, aproveitai-os nas reorganizacões da.s secrata
art. 3•, n. IX. autorisa o Governo a creorga.· rias que subsistire. m, seg. u. nd.o as convenien• 
niza.r a. Secl'etaria da Justiça e Negocios Irlt.e- cias do serviço, mas, respeitados em toda o 
ri ores, rel1uzindo o pessoal do quadro elle- caso os seus vencimentos e cil.tegoria». art..ll 
ctivo, eem augmento de vencimentos, e a tres princ. e pa.ragra.pho ~mico. 
as dtrectol'ias gera.e$• se !letermina. que <~:OS No 11.linea 1• a.ccrescenta:«OS aue excederem 
empregados com direito á vit~Ucie~ad,!l, ga..- do qua.dro resp~~ivo elll Ca.4a u'Dla d~uf~er&. 
rantida por lei, serão apro-veitados nas -vagas ta.rit\s, conforme os regu~amlJu~os que a~. ~X,. 
que forem occorrendo, quer na p:opria Se· d' .,_,.d · 1 ·· tr · :té 
creta.ria, qu. er nos ou_ trQs ni.jn_i~terio.s ou !J.aS P~ lrem,flcari!a a'+~1 os a q~a q~e~ 0~ .!l-a. . . 

1 d · serem a pro voitados, atteildendo-se as· S]la~ 
revartiçoes a e les subordina. as•. categorias e aptidões na~ -voigàs que forem 

Dos proprios termos em que foi redigido occor•rendo nas secretarias de Estado ou em 
este dispo>itivo, facilmente deprebende-se o suas repartições subordinadas, pre!arindo-se, 
peosaméoto do legislador. etc.» 

As expresSÕes -a'l!erão av.mveitados nas va· 0 de()l'eto n. 1160, de 6 de dA~mbro de 
gas occurrentes, etc.}> valem o mesmo que 1892, dal)dO regulamento {l. sooreta-eia. de JuS" 
aizer: « consiilera,r-se-hia.m addidos, até che- tiça, e attenden,io à fusií.o ·resültante q_~ !lX~ 
gar o momento em que, aproveitados, pudes- tincç~o do ~in)sterio d!io úistr:uc~, Copreios 
sem :rllver~r ao quadro da aua primitiva re- e Telegrap}).os, 4ispoz em seuaJ.'t. 46: e e q~ 
pa.rtiçio.» . · d que ex.c!lderem· ficarao ar].dW.âs até que Pf?S· 

ora., cogi~n_do d~ repart1ç_ões ~ubo~dina a: saro ser aproveit!).dos ~~ y~g~s q~jl forem 
a? mesmo MmiStel'l.o, taes S~J8.Dl •. Museu Na occorrendo nas classes respectivas.:~> 
cton al e a Casa. da COrrecçao, d1spoz o n. X · · · · . · · . 
do citado a.rt. 3•, que «GS empregados vita· Quanto ao.s pre.cedentes, além dp que s~c-
licios e cujoa Jogares forem extínctos, fiCll.rão I cedeu com rcla.ção ao -pessoal das secreta. rJaS 
adàidos ll deverão set• aproveitados nas -vagas da Viação e da Guel'ra, cumpl'e recordar o 
que forem occorrendo nos alludidos estabele- recente decreto n- 3193, de 12 dejanairo de 
cjmentos ou e~ outros dependentes do Mi- 1899, de reorganização da Iutendencia Geral 
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da Guerra, cujo art.l9 di;;poz: « para os lo· 
ga.res civis, porém, serão apro~eitados os em
pregado,'l das e:~:tinctas re partições do Qua r
tel-Mestr3 General e rntendencia da Guerra , 
sendo que as q1IC excederem do quadro fictwã o 
addido~ para serem incluídos, a medida que 
se forem dando vagas . , 

Isto posto, cumpre-nos ainda observm· que 
o requerente junta varias documentos pn.ra. 
a.uxiliar a justificação tlo a.llegado. 

Assim prova: os seus bons precedentes 
como funccionario publico, cujos serviços 
prestados durante 22 annos, com r econhe
cido zelo, muito o reccmmendam ; e que sua 
aposentador ia, dada em courlições taes que. 
bem podem tornar-lhe merecida a rleuomi
nação de forçada, importa um onus alta.mer.te 
prejudicial ao Thesonro. 

Muíto mais vanta.,joso, do que a despeza 
realizada improductivamentB com a aposen· 
tadoria, parece-nos o aproveitamento das 
aptidões e da capacidade do pet icionaria, qne 
a.índa se acba perfeitamente em condiçõ'ls de 
voltar ao serviço de sun. repartição ou, pelo 
menos, de trabulhar na qualidnde de addido, 
-em cargo equivalente, em urna outra depen
dencia do Ministerio da. Justiça ou de qu!l· 
quer outro departamento. 

Finalmente, consideramlo ainrla quo os di· 
reitos e vantagens dos empregados do Mi· 
nisterio da Justiça. regem-se polas disposições 
da legislação geral, em vigor, nrt. 28 do ci
tado decreto; e considerando que é superior 
a 1.0 annos o tempo durant.e o qual pret~tou 
o peticionaria servicfJs á Patria; e que os 
funccionarios publicas devem merecer, no in· 
teresse da regularidadl,, adeanta.mcnto, etc., 
da propria administraçãO, a maximn. atten· 
çã.o e estima por parte elos poderes publicos 
a quem toca. o dever de O!! estimular e r ecom
pensar por sua dedicação, in telligencia. e 
probidade ; a Commissã.o é de par~r que a. 
preteuç.iio esta no caso de ser deCerida. e sub
mette á consideração da cama.ra. dcs Depll· 
tados o seguinte 

PROJEC'l'O llE LEI · 

-Jr ineu Machado, relator. - Lu i :: Domingues. 
-Edmtmdo d·z Fonscca ,-Leone~ Filho ,-Ar· 
ro:ce/l-1.s Gatvao.-Ri ·~adavia Corrêa. 

o Sr. Pre!iiiidentc- Termina. hoje 
o prazo para. recebimento das emendas ao 
Orçamento do Exteriol', pl'ojccto n . 151, 
de 1899. 

Na sessão de hoje fornm apresenta.das us 
seguii.tes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 151, de 1809: 
Onde convier - Foram considerados em 

disponibilidad<l, sem -yencimentos, os tun
ccionarios dos corpos dJplomatico e consular, 
dispensados em virtude da supprcssão das 
verbas para. <iS referidos cargos, nos exe"· 
cicios de 1898 e 1899. 

Sala. das sessões, IS de setembro de 1899. 
- AniC!'D Botelho. 

Ao n. 2, do art. l • (Legações e Consu
lo.(los). 

Em vez do 722:000$. - d iga-se: 72G:OOO$ 
~endo 4:000$ par~ pll.gamentos uos vancl
mentos do vioe-consul em Librcs, na Repu
bllca /l.rgentina.. de accor61o com os decretos 
n. 3.25Q, rle I I dn abril de 1809 ct do li de 
julho de 1809, 

Sala das ees~ões. 18 uc setembro de 1899. 
- Paula Ramos. 

Fi~m equiparados aos do pessoal do Tbe
:souro Federal os vencimentos do pessoal da. 
Secretaria das Relações Exter iores. 

Sala. das sessões, 18 de setembro de 1 8~9. 
Urb,mo Marcondes.- Enhs Martins, - La
menhit Lins . 

O Sr. Preside n t.e - Estando ade· 
~ntnda o. hora, designo para amanhã a eo
g uinte ordem do dia: 

1" parte (até l 1/ 2 horas ou antes) : 
O Congresso Nacional decreta : votaçlio das seguintes ma.terias: 
Art. E' o Poder Execut ivo a.utorisado a Do projecto n. 141, de 1899, ·aut.oriza.ndo 

readmittir no 1ogar de I• official da Secreta.- 0 Governo a mandar indemnizar o capitão· 
ria de Justiça e Negocios Interiores, ficando tenente Rodolpho Lopes da Cruz de todas as 
addido ao respectivo quadro até que, em vir- vantagens pecuniarias de que t iver sido pri· 
tude de vnga, possa. a elle reverter, o cida· vado por força do processo a que respondeu 
dão Augusto Henrique de Almeida. (3• discussão); . 

Paragrapho unico . O Governo abrirá os Do projecto n. 109, de 1899, autor1zando o 
creditos ne~essarios á execução desta, lei. Poder Executivo a promover, por serviços 

Art. Revogam-se as disposições em con- relevantes, ao posto d~ al!eres ou 2° ~nente 
trario . do exercito o zo sargento do 2• reglmento 
· Sala das Commissões, 15 de setembro de de artilharia Agenor Rocha., independente-
1899. - Xavier da Silveil·a lur~ior, Presidente. mente de vaga nesse posto (3> discussão); 
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Do projecto n_. 153, de 1899, au~orízando 1 mosmo a.noo), da Caina.ra. doa Depa.ta.dog, 
o P~der Executivo a concetler otto mezes rcorganiza.ndo os córpos de engenheiros e de 
de hcenoa., com ordenado, ao Dr. Alfrc1\o E~taüo Maior do Exercito • 
Moreira. rle Be.r:ro~ Oliveira. Lime., !ent~ da Difcus~ão unica. do pro]ecton. 163, ds 1809, 
Faculdade de D1re1to do S. Pall!O, para. tr:ttar relativo i~ emenda substitutiva. do Senado ao 
de sua saude onde lhe convier (discussão projecto n. 1:34 J, de 1898 ,-(additi vo desta· 
unica) ; . cado na 2" •liscussíio do p•·ojecto n. 134, do 

Do proJecto n._ ll9, de 1899, autori:r.u.ndo mesmo anoo), que manda. considerar válidos 
o Poder ExecutiVO a conceder a José Joa- todos os exames já prestados na. Escola Po· 
qui m de Miranda, conferente da Al!andega lytechnicn. da. Capital Federal, por a.lumuos. 
de Santos, licença pelo p:;-azo de 10 mezes, dn .Escol<~ Militar ; 
com o respectivo ordenado, afim de tratar 2" discussão do projecto n. 157 ·A, de 18íl9, 
de sua sa.nde onde lhe convier (discussão regulando as promoções ao posto de alferes 
unica) ; do exercito ; 
. Do p'!'ojecto n. 138 A, de 1899, declara.~do 2• parte (á 1 1/ 9 hora. ou antes ): 

livres do pagamento de qua~uer d!re1tos . _ ~ . _ • 
na Alt'andega da. ca.pital Federal ou na de ContJnuaçao da 2' discussa.o do proJecto 
Santos os volumes que couteem um regula· n. llO, de 1899, orçando a Receita. Geral da. 
dor publico destinado á torre da. mat riz de Republica. para. o exercício de 1900, com o 
Uberaba P" discussão); parecer sobre as emendas ofi'erecidas em 2• 

Do proJecto n. 14!1, de 1899. autoriz<1.ndo dlscos~ão. _ . 
o Governo a ahrir ao Miuietario competente 2"' d1scussao. do .pro;ecj> n. 16~, de 1899, 
o credito ate 972$ par.~ pagamento de ser- alterando val.'ta.s dtsposj(;o~s tla. Tanfa. d88 AI· 
viço leito, nodiatricto tclegraphico de Goynz, fanrlegas e Mesas de Rendas, manuada ex. 
por Joaquim Ferreira Coelho, com pareceres ecutal.' pelo decreto n. 2.743, de 17 de de
das Commíssões de Fa.zenda. e lndustria e de zembro de 1897. 
Orç~mento (:I• discusaão); Levanta-se a sessiLo á.s 5 horas e 10 mi· 

Do projecto n. !52, de 1899, autorizando nu to! da. ta.rde. 
o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Justiç<J. e Negocias . Interiores o credito de 
100:000$. supplementar á. verba. n. !<l
Diligencias policiaes-ílo art. 2ó da lei n . 560, 
de 31 de dezembro de 1898 (3" discussão) ; 

Continuação da discussão unica. do pro
jecto n . 159, de 1899, emendas do Senado 
ao projecto n. 172 D, de 1898, a.mplian·.lo a. 
acção penal por denuncia ao MinisterioPublico, 
augmenta.ndo as ]!.enas de <tlgumas contra
venções e dando outras providencias. 

3' discussão da. projecto n. 143 B, de 1899, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir 
a O" Ministerio da. Fa.zenda o credito de 

íl7' SESSÃO Elt 19 Dli! SETS:lt!BRO DE 1899 

Prc3vlci!CÚt rlos Srs . Va: tle .~lcUo (Presitlelttc), 
Julio de Mello (2-• Vice-Presidente), H eredia 
rle Sé (3" Secrctat-io) , Va.::- de JlcUo (Pf'e
sidc>~.tc) e Eugenio To>.wi>th' (supplente de 
4" &cretario) _ 

2.918:861$445, para. paga.mento de ~redores Ao meio·!lia. procede-se ã. chamada., á. qual 
por exercícios findos, de accordo com o § 2• respodem os Srs. Vaz de Mello, Heredia de 
do art. 31 da lei n. 490, de lô de dezembro Sã, Angelo Neto, Eugenio Tourinho, .Atbu· 
de 1898; querque Serejo, Serzedello Corrêa, Luiz Do--

3" discussão do projeeto n. 106 A, de 1899, mingues, Guedelba Mourão, Cunha. Martins, 
restabelecendo a Alfandega de Porto Alegre, HenPique Va.llada.res, Pedro Borges, Frede
noEstado do Rio Grande do Sul, supprimida rico Borges, Augusto Severo,Ta.varesdeLyra, 
por decreto n. 2 .871, · de 31 de dezembro do Elo-y de Souza, Trindade,Appolonio Zenaydes, 
1897, e autoriza o Poder Executivo a abrir, Ermirio Coutinho, Ma.laquias Gonçalves, Joio 
pa.ra esse fim, os necessarios creditas; do Siqueira, Arroxellas Ga.lvão, Seabra, Ma.-

3• discussão do projecto n . 58, de 1898. noel Ca.ete.no, Tolentino dos Santos, Marco· 
autorizando o Govemo a transrerir para o lino Moura., Pinheiro Junior, Timotheo da 
-proprio nacional em que esteve installado o Costa, Nilo .Peç-.nha, Ágostinho Vid.a.l, Be:t'
Muscu N'1cioual, á Pmça d1t Republica, o na.rJes Dias, José Bonífacio, Monteiro .de 
-Forum-da. justiça. _local e da outras pro· Barros, lldefonso Alvim. Francisco Veiga, 
videncias ; Alfredo Pinto, J...eonel Filho, Ferreira. Pires, 

Discussão unica. _ do. projecto n. 161, de I Antonio Zacharias,Rod.olpho Abreu.Cuper tino . 
1899, relativo a emenda substit.uti~· a. do de Siqueira, ·Arthur Torres, Manoel FUI· 
Senado ao projecto n. 12 B, de·JS97 (n. !84A, gencio, Edua.rdo Pimentel, Rodolpho P~~oixão, 
de 189ô, substitutivo ao projecto n . 184, do Casemiro da Rocha, Gust!lvo GQdoy, Costa, 

c~mara v. v 38 
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Junior, Bneno de Andr$de., Elias Fausto, Pa.u· 
lino Carlos, Francisco Glicerio, Hermene
gildo de Moraes, Alves de C&stro, Caraccíolo, 
Paula Ramos, Francisco Tolentíno, Marçal 
Es~obar, Diogo Fortuna, Appa.ricío Maríenss, 
Possidnnio da Cunha, Victorlno Monteiro, 
vespasiano de Albuquerque e Campos Ca.T
tier. 

A bre·se a se~são. 
Deixam de comparecer com causa. }la.rti

cipada os Sre. Carlos de Novaes, Silva Ma· 
riz, Carlos Ma.rcellino, Pedro Chermont, 
Theotonio de Brito, Matta Baoollar,Rodrigues 
Fernandes, Elias Marlins, Hnefo.nsr1 Lima, 
Marinho de Andrade. ·José Peregrino, José 
Mariano, João Vieira, PeTcíra. de Lyra, Bal'· 
bilsa Lima, Martins Junior, RoeM Caval
cante, Araujo Góes, Olympio Campos, Jayme 
Villa.s Boa~. Francisco Sodré. Jeronymo Mon
teiro, Torquato Moreira, Ernesto Brazilio, 
Barros Franco Junior, Campolina, MA-yrink, 
Almeld~ Gomes, Joio Luiz, Cf\rvalho Mourão, 
Jacob da Paixão, Henrique Vaz, o~tavi:l.no 
de Brito, Alvnro Botelho. Telles de Menezes, 
Theotonio de Ma.,galhães, Matta Machado. 
Nozueira Junior, Ündo!pho Caetano, O lega rio 
Maciel, Lamartine, Moreira da Silva, Luiz 
Fla.cquer, Alvares Rubiã.o, . Domingues de 
Castro, Dino Bueno, Oliveira Braga, Adolpho 
Gordo, Cezario de Freitas, Alfredo Eilis, 
Arthur Diederichsen, Rodolpho Mtranda, 
·Leopoldo Jardim, Mello Rego, Xavier do 
Valle, AlencaT Guimarães, Plínio Casado, 
Aureliano Barbosa, Py Crespo, Cassia.no do 
Nascimento e Azevedo Sodre. 

E sem causa, os Srs. Eduardo de Berrêdo, 
Juvencío de Aguiar. Arth ur Peixoto, . Fells· 
bello Freire, Aristides de·Queiroz, ~oã.o Da.!ltas 
Filho, Leovigildo Filgtieiras, E<iua.rdo Ra
mos, Dionysio Cerqueira., OsMr Godoy, Raul 
Barrozo, Si! v a Castro, Deoclecia.no de Souza, 
Lamounier Godofredo, Galeão Carvalha.l e 
Fl>a.ncJsco Alencastro. 

E' .lida e sem debate approva.da a acta da 
sel!l!ão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Pl"esidente - Não havendo 
numero para se proceder ás votações das ma
tei'ias indic11.das na ordem do dia, passa-se á 
ma teria ém diBclissão. 

·· E' anm:mciada. a continuação da discussão 
· unica do pTojeto n. 159, de 1899, emendas 

dó Senado ao projecto n. 172 D, de 1S98 am
. plianrlo a seção penal po:rdenuncia ao Minis· 
·terio Publico, a.ugmentt~-ndo as penas de 
~lguma.s,contravenções e d;mdo outras provi
den~ias, 

O Sr. Bueno de And...-ada 
(para wna e:rpticaç,to pess~al) - Hontem, SI,'. 
Pl'esidente, o illu~tre Daput&.do pelo Estado 
do Rio de Janeiro, o Sr. Dr. Bellsario de 
Souzil., a.ppellon para o meu testemunho a. 
respeito das occul'l'encias havidas, sabbado 
ultimo, na cidn.rle de Nictheroy. 

Attendendo ao appello do nobre Deputado, 
não podia deixar de fazer, porque entendo 
que nenhum homem honesto póde negar o 
seu testemunho verdadeiro, desde que para 
elle se appellaem bene!icio da verdade, venho 
declarar que sabbado ultimo, pouco mais ou 
menos a.o meio-dia, nas proximiilades da. 
ponte de S. Domingos, cid~de da Nictheroy, 
vi numeroso grupo, composto de indivíduos 
maltrapilhos, armados de cacetes ..• 

o SR. AaosnNno VIDAL- E ate de foices. 

0 SR. BUENO DE: ANDR.\DA. - ... qur, esse 
grupo não me pareoou estar dividido em 
duas malt!ls hostis uma contra outra; não 
percebi um unico signa.l de desharmonia. 
entre as p3~soas que o compunh<\m; que 
vi .ale"Ung indivíduos sabidos des'e ajun
tamento, cinco ou seis, conversa.ndo com 
soldados de uma. pa.trulh<l da ca.va.Uar!a fit1• 
minense, que estava. postada perto da entrada. 
da ponta de S .. Domingos. 

São esses os fi1ctoe qu11 eu presenciei, e 
para quem me conhece basta. o meu testemu
nho, pa.l'a sa.ber que esta é a verdade; mas 
.como o testemunho pessoal se fortalece 
quando não é singulal', eu tenho nesta Casa 
um distincto coliega. que assistiu e viu os 
factos, ~al qna.l CO!llO eu vi, e autorizou-me a 
declinar o seu nome : e o illustre represe~
tante de Minas Gera.es, o Sr. De. Jose Bom
facjo. 

O SR. Josli BOmVACio- O meu testemunho 
e todo em à.poio do no"bre Deputado por 
s. Paulo. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Era. O qUe 
tinha a dizer. 

Cnntinúa a. discussão unica do projecto 
n. 150, de 1899, emendas do Senado ao pro· 
jeeto n.I72 D, de 1898, ampliando a aeção 
penal por denuncia ao Ministario Publico, au
gmeutando as p~nas de algumas contraven• 
ções e dando outras pl'oYidencias . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Alfredo Pinto. 

O S:r. ~lf".l"edo Plnt.o diz que, 
graça.;; á conces~ão que lhe fez a. honrada 
Mesa da Camara, pôde continuar a estudl).r os 
demais pol).tos do projecto, cuja discl_ls~ão q 
ora<;lor; apezar do seu estado de saude, 1Dicie11 
hontem, a proposito das einendas do Sena_do, 
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Acredita. ter-se la.vado da peoha. de ,.eac- Precisa abreviar as sua~~ consideraor:les. 
cionario que injustamente lhe quizeram dar Tem por demais abusado da attenção dos seus 
alguns críticos severos, embora eminentes, collegas; mas um dever de honra impelle o 
da proposta de lei. orador a continuar no estudo do projecto. 

Pede a. attenção dos seus collegas, que o Entra na apreciação do art. 6• que da com• 
ouviram e ouvem com tanta belle\·olencia., petancia. á policia para processar algumas 
para. o disposto no § 2• do art. 5• do projecto. contravenções, isto é, jogo, tabrico e uso de 

Tal disposicão eneerra uma medida. profcn- armas, contravenções de perigo commuQl, 
damente liberal, qual a de deixar ao juiz sooiedades secretas, mendicidade, embriagu~z 
formtldO't da culpa {; ap,-ecia~<io d as j!,lstifica- 9 vadiagem. · 
tivas doa arts. 32 a 35 do Codigo Pen~l. . Nenbuma dellas tem a. pena excedente de 

Prop?síta.lment~, a critica. só viu o lado quatro mezes de yrisão. 
repr~ssJvo do proJecto. . Mostra a. distmcção entre contrnvençõe~ e 

Culd!!-~am·s_e de apontar ao. publlco esta e_ detictos. 
outras _d1spos19~s que constituem uma alta Declara que a disposição do projecto não é 
garantia. de ~rre1tos. . . reaccionaria; não tem semelhança. com a lei 
~e fac~, d1z o orador, a def~za dos d1re~tos de 3 de dezembro de 1841. · 

'*!_ta prev1sta em .todo~ os cod1gos; e o cJd_.!'· E' preciso que 0 povo, cuja soberania. res
dao que "PI?l' rnot1~os JUstos deU~ lançou mao peita, por si nlilsmo ~ sem praoccupações de 
em garant1a propr1a ou ~e terce1ro, ~eve sem ordem política apre~ie a intencão, a. boa "fé, 0 
perda..de ~mpo rec~nqu1star a sua: l~bsrdade, criterio dos ~eus representantes, 
ter e, JUihça. 1rn~ed1a.ta e uma demsao p:om- Em Jogar de :ficar n policia com 0 llll!ÍS 
~!ci~o sttmma"10 que proclame a sua InDO· pleno arbítrio nas mcdtdas de p~venção, 

Nilo· se tem · to com tl'' ·teza. ·d d~ como aaontec~, ~ f!l&.is liberal que ftque ~ub, 
• VIS l~ Cl a aos ordlnada a. prtnctpws legaes. ~ 

quahflcados. d~ precedentes ho~ro~os, serem Hoje ella. restringe a libercla.d~ sem a. lei;_ 
levados á detez.1 ~J:trema do d1Nuto de PI'<!- amanbií. terit. a ~--ponsabilidado si 0 fizer 
prledade e depo1s sofl'rerem demorada pri- ' . _ ""~ · . · · . ' - · · · • 
vação de liberdade, arora o eleve.do dispendio E, demais, na1:1 ~~ no .Pl'OJecto o recurso 
de dinheiro 7 para. o Po!'lerJudlCia.l'lO, o JUlgamento da con-

. 0 projecto :remove esse inconveniente; de travenção por UD;l dos seus orgão~1 . 
modo que, em poucos dias, pôde 0 cidadão _compli!a o proJecto .com as d~poaxçõea da 
justiflCll.r-se e comparecer de fronte erguida let ~llema e~~ Republlca. Argentma, com a 
perante a sociedade, accao da. -rohma na. proprm.ln.glaterra, e con-

Analyzará. agora 0 § 5" do a.rt. 5o do pro· c~ue qu~ amda neste.ponto o Congresso. Nll.· 
jecto - que se refere á :fiança. c10nal nao ob.ed~ceu a v~ d~ poàer p~ra. oon· 

Em primeiro logllr oi ta a. emenda do Sr _ Sit spurcar os d1re1 tos do CJdadao. . . 
Freire, que melhorou a redacção d,o pritil~- O or~dor declara que no Es~do da..Bahla. 
tivo :projecto quanto· ao instituto da fiança. pela lei n. 280, qa 6 de. ~tem,bro d~ 18_~ •. 

o honra.do representante da capital Fe- art. 3', compete aos ca~nmtSsan~s de Pllltcu~ 
dera! achou, portanto, justa a. meqida. em todo~ os ter~as processar e;uZgar a.s con-

0 PoderJudiciario está á mercê dos delin- travençoes.prevJstas nos ar.ts. 378, 388, 38,9a 
quentes. · · 490 do Cod1go ~enal. . . . 

E' faoil a prestaçã.o de fiança por abonador _Relembra, a1nda._que n~ _ mez ll!l.a.gos~o_a. 
desconhecido da autoridade e ás vezes ill~l'- Corte d~ Appel!açao dectd!o que. a. poliCia. 
eseadQS na impunidade dos criniinosos. comp.:,-~la, em vtst~ do dec;eto . n. L 034, . de 

Tem inforltla.oões seguras de abusos veri· 1892! J?rocessar e JU~gar nao so o. t,~mo M 
ficados. - · bem ;:1ver e segurança, mas a propr~~ trao~- : 

Cita ainda o.que escreveu a respeito e ter- gressao destes. . 
mina citando a lei belga de 20 d!! abril d-e Compara, tina.Imente;oa lei n. 2.033, de .20 
1874; o Oodigo de Processo Allenião e sa..,. de aetembro de 1671, e o regulamento 4,824, 
xonio e o Codiga Austria.co.- de 22 de novembro do me~mo anno, com o 

·!l'odas essas·legislaoões modificaram o insti- art. s~ do projecto, e affirma, sem receio de 
tu to da ila.nça., no Eentido de melhor garantir contestação, que emquanto aquellas leis da.· 
a verdade da lei penal. Aboliu o projecto a vam competencia aos chefes, delegados ·e sub· 
fiança ? · delagatlos de todo o Impei'io para. p~ocessarem 

Não. Apenas equiparou a. provisoria a defi- os crimes, cuja 11ena, no maximo, não exce• 
nitiva_ Seja, si quizerem, uma medida de desse de se.is mezes de prisão e multa até 
oceasião, mas não cooteste~ a sua._utUidade. 100$, degredp ou desterro com nínlta. ou ~em 

Aos homeos de bem, aos cidadãos que ella, o projecto dá ao chefé e· delegados d~ 
algum. a cousa W!m a perder nenhum mal delle I poliCia nesta capital a a.ttribuição- de pr.oce~.; 
ildvÍl'á·, -·· · · · _ sarem poucas contravenções, com defesa para 

. :·· 
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o accusado muito mais ampla do que a exis
tente no regimento da.ld de 1871. 

Ninguem afllt·muá, de boa. fé, que o pro
jecto retrograrlou ôO aonos. Nenhuma pa.
rida.d<J tem com :1 lei de 3 de dezembro de 
1841. 

O que ellc fez foi restringir a competencia 
das juntas correccionaes, instituição que ne
nhum l'esultado tem apresentado, quer aqui, 
quer nos Estados. 

Cita a opinião dr. magistrados e a propria 
proposta de organização judiciaria no Dis-
tl'icto Federal. . 

O abuso da a utoridadr. policial, ~liz o ora
dor, :foi o grito de alarmü contra o pro

. jecto. J· 

Mas, o arbítrio existe agora, sem limites, 
traçados pela lei. 

Desg~açado o paiz em quo as leis nã.o se 
fazem com receio dos executores. 

Na Republica, a r'3sponsabilidade deve ser 
immediata para o funccionario que exorbita. 
Além da r-esponsabilidade criminal, decrete
se a civil. 

O projecto tem ainda a vantagem de apu
ra.l-a. Dando o recurso pa.ra o Tribunal Civil 
e Criminal, entregou ao Podêr Judiciario eijsa. 
missã.o garantidora do cídad ã.o. 

.AJJ emendn.s do Senado não ocaupam ainda 
o orador que, acceitando algumas, declara 
que a. estructura do peojecto como foi da. Ca-
mara era mais perfl3ita. · 

Vae concluir,a.gradecendo aos seus colle~as 
a benevolencia. com que o ouviram, e deCla
rando que cumpriu o seu dever. 

O projecto convertido em lei produzirá 
reaes beneficios à sociedade ; a repressão 
não se fez para o homem de bem. Punir, 
quer dizer defender a ordem social. 

Desa.pl)ueça.m f!S :prevenções contl'a as me
didas propostas, e, si ella s produzirem eft'eítos 
negativos, o Congresso que exerÇa a sua ele
vada a ttribuícão, revogando ·as. 

E' diseipulo da moderna escola penal, e dahi 
o seu er-ro. 

Em direito político, 'não quer restricções, 
em direito punitivo quer que a sociedade 
defenda-se sem tregoâs. 

Si combater a debaclc de costumes que os 
delictos produzem é uma tyrannia, repudiem 
·as ideas do oraàor, mas consintam-n'o trilhar 
a. <lstrada franca do dever, antes que as desil-

. lusões apaguem do seu espirito a esperança 
de um futuro para a sua P<ttria, de ordem, 
de tJ:oabalho e de respeito ao poder -impessoal 
da lei. (Muito bem. M?~ito bem. O o1·ado;· ~ 
felicitado.) 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
.J.ulio de Mello, Silverio Nery, Amorim Fi
gueir&, Augusto Montenegro, Enéas Martins, 
Viveiros; Anizio de Abreu, Ma.rcos de Araujo, 

Thomaz Accl.oly, Torres Portugal, José Ave· 
Iino, João Lopes, Helvecío Monte, Fra.neiseo 
Sá, Francisco Gurgel, Coelho Lisboa, Teixei.~a 
de Sá, Alfonso Costa, Herculano Bandeira, 
Coelho Cintra., Cornelio da Fonseca., Mol'eil", 
Alves, Pedro. Pernambuco, Euclides Malta, 
Geminia.no Bra~il. Rodrigues Doria, Neiva, 
Castro Rebello, Milton, Tosta., Paula. Guima
rães, Vergne de Abreu, Amphllophio, Adal· 
bGrto Guimarães, Rodrigues Lima, Para.uhos 
Montenegro, Galdino Loreto, José .Murtinho, 
Xavier da. Sll veira, I rineu Machado, Alcindo 
Guanabara., Augusto de Vasconcellos, Sá. F'rei· 
re, Belisario de Souza, Pereira dos Santos, 
E~ico Coelho, Foo8eca Portella, Alves de 
Brito, Leonel Loretl, Julio Santos, Urbano 
Marcondes, Paulino de Souza Junior, Rangel 
Pestana, Calogeras, Gonçalves Ramos, Ante· 
ro Bot·~lho, Augusto Clementino, Padua Re
zende, Lucas de Barros, Edmundo da Fon
seca, Cincinato Braga, Ovídio Abrantes, 
Luiz Adolpbo, Brazilio da Luz, La.menha 
Lins, Leoncio Co1•rêa, Lauro Müller, Pedro 
Ferreira, Guillon, Rivadavia. Corrêa e Pinto 
da Rocha. 

o sr. Presidente-Continúa a dis· 
cussão unica do projecto n. 159, de 1899; 
emendas do Senjl.do ao projecto n. 172 D, da 
1898,.ampli<~.ndo a acção penal por denuneia. 
ao .Ministerio Publico, augmentando as penas. 
de algumas contravenções e dando outras 
providencias. 

o Sr. Amphilophio vem á. tri· 
buna, simplesmente para dizer que uma. das 
emeudas do Senado no projecto em discussão 
não lhe parece uever ser adaptada. pela Ca· 
mara. · 

· Refere-se á emenda. que deu nova fórma. ao 
processo que a Camara .havia a:dopta.do para 
as contravenções. 

Segundo o projecto primitivo, o processo e 
o julgamento das contravenções eram da com
petencia ~a. policia ; mas, pela adopção de 
uma. emenda <.lo orador,subscripta por gr(l.nde 
numero de Deputados, e de outra. do Sr.Luiz 
Domiogues, passara o julgamento. das con
traveuções para a autoridade judiciario., fi
cando a policia. sómente com o preparo do 
processo. 

A emenda do orador, porém, não se limi· 
tara a passar para. a autoridade jud.iciaria o 
julgamento nesses :processos, mas_djspunba 
ainda o seguinte : 

.;:§ S.• Apresentados os autos ao pretor, man
dará este incontinente intimar o accusado 
:pa.ra, desntro de 24 horas improrogaveis, con· 
tadas da intimação, requerer as diligen
cias Iegaes que tiver por convenientes á 
sua defesa, devendo taes diligencias ter lagar 
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nas 48 horas segllintes e nn presença do a.c- ceion que o preparo pelas autoridades judi
cusailo i e, si este nada requerer ou ror revel cial'ias não tivesse a celeridade tão neces
seguir-se-!Ja o julgamento immediato.» ' saria em processos desta espocie; processos 

Essa parte da sua. emenda, approvaila pela que devem ser de fórma sempre summaria., 
Cama.ra, foi no Senado substituid[l. por outra, t~nto pelas vantagem da repressão imme
redigida nestes termcs : d1ata, no ponto de vista da exiguidade da. 

pena, como pela necessidade de não augmen-
~ Si o pretor verificar no processo pl'eterí· ta.r, pela prolongação da prisão praventi va, a. 

cão de formalillades que induzam nullidade, repressão de responsaveis vor factos que 
ou falta que tJrejudique o esclarecimento da :1-inda não são crimes, mas simples actos pre· 
verdade, do f&cto e &uns circumstanciaa, po- paratorios destes. 
cederá immediatameute as diligencias pre- Sabe qu2 as autoríd,tdes j udiciarias, one· 
cisas e, isto feito, pruferirà a sentença 110 radas sempra de gra.ndes e arduos trabalhos, 
:prazo indicado. :. ~ão _te em a sua disposição os meios de acçã.o, 

· h1ce1s e promptos, com que conta. a policia a 
A divergsncia, diz o orador, é profunda a sómente por isso preferiu que a esta fosse 

radical entre a sua emenda e a. do Senado, commettido o processo na especie; mas, ce
que a substituiu. Alli, na sua emenda, tro dcndo a. esta. necessidade, não se descutdott de 
accusado quem vem promover em ,juizo as proporcionar aos accusados um meio efficaz 
diligencLts que entender de proveito iL sua de renovarem o processo perante a autorl
defesa i é elle quem as requer, !i elle quem dade judiciaria, quando, a. preço da. prolonga
julga da convcnieocia de rcquerel-as a pro- ção da pt·isão preventiva, tivessem elles por 
movel-us, prolongando o tempo da sua. prisão conveniente a demonstração àe sua inno• 
preventiva; senJo direito seu renunciar a cencia ou do cerceamento de sua. defesa. no 
esse beneficio, no interessa de o.pressar o jtil- processo policial. · 
garnento e diminuir o tempo da. prisão an- Quiz, em summa, conciliar o interesse da 
terior a este. caleridade do proceaso com as garantias devi-

Aili, no syatema. da emenda do Senaclo, das á defe;a. dos accusados; e si, assim pen· 
queira ou não o aecusado, novas diligencias sando, incorreu em erro, pede que o levem 
terão logaE', quando asssim aprouyer ao em conta. de sua.s prevenções por toda a tórma 
pretor, com augmento do .tempo da prisão ·:le processo em que a funcção de preparar a. 
prcventiYa. accusação for, como lhe pa-rece no systema. 

Sua emenda confere ao a.ccusado o direito da emenda. do Sen<Ldo, con:fia.da ao magistrado 
de promover a. rectifieaçãodo proce~so,mesmo julgador. 
no caso de não ter havido nelle preteri(;ão de Entra. em considerações sobre os processos 
formalidades externas, mas vicio ou fraude, de instrucção preparatoria. pelo systema. in~ 
que sómente prejutlique o va.lor moral da glez, da instruccão publica e igualdade de 
prova ou insutflciencia desta, uo ponto de· direitos ·entra a accusação e a defesa,. e o 
-vista da deiésa. ; havendo, por assim dizer, sysrem11 de outros paizes, mais ou menos in
um saguodo processo perante a autoridade fiuencia~o ainda. pelas formulas e tradições 

· judiciaria, quando o -accusado,no interesse de dos antigos processos peJ· inquisiti~nem, mos
sua. innocencia, qu!zer por esta fórma au- t.rando como o typo do processo bra.z;ileíro · 
gmentar o sacrificio da prisão preventi.va.. mais se approxima do primeiro de ta.es sys-

Segundo a emenda do Sena.~o, a·rectifica- ternas; e diz que, de accordo com o espirito 
ção é reotricta á parte simplesmente formal, liberal do nosso direito processua.l, a. emenda. 
não podendo ter Jogar quando o víci0 do pro- da camara traduz um progresso que deve 
cesso policial não consistiE' em preterição de ser conservado e ampliado a outros casos. · 
formalidades, mas em fraude que estas não Refere-se, por fim,á parta da sua emenda, 
denuncienJ, não adoptada. pelo Senado, que concedia., no 

O systema da sua emenda é,em substancia, interesse de um completo esclarecimento da 
o da legislação allemã, que, a.ttribuíudo á Yerdade,um prazo supplementa.r de 48 horas 
policia a competencia para julgar as contra- para as diligencias de buscas, apprel).ensões, 
-venções e pequenos delictos nos di versos Es· acareações, ou exames de qualquer na.turer.a, 
tados daquella Federação, confere aos accus:1- quando necessariastaes diligencias,e não sabe 
dos dessas infracções, entretanto, o direito a si, eliminada agora esta parte da sua emenda, 
um segundo julgamento, quando condemnados taes diligenciils poderão ~inda ter logar, mó r
pela. policia., perante o Trib.unal dos Esca." mente tendo-~e em consideração a estreiteza. 
binoa. . do prazo para. o processo, no systema··da 

Si se decidiu e votou pela competencia. da emenda. do Senado. 
policia. para·o preparo desses_ processos, foi Termina dizendo que foi dos que mais ad· 

.simplesmente porque, com o conhecimento mirara.ru a proflciencia. e o brilhantismo. com 
;pratico e a experieucia que tem do fOro, re- que foi o projeeto discutido no senado; mas 
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julgou-se no dever de explicar á Camara por 
que, nesta parte sómente,não está de accordo 
com as alterações vindas dalli. (iliv.ito bem; 
muito bem. O orado1· é comp:rimentaclo .) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

E' annunciacla a continuação da 2" discussão 
do projecto n. 11_0, de 1899, orçanM a Receita 
Geral da Republlca para o exerctclO de 1900, 
com o parecer sobre as emendas otferecidas 
em 2" discussão. 

O orador nunca disse que a causa unica da 
desvalorização do nosso meio circulante era o 
excesso de papel; o orador tem dito qUe a 
natureza de nossa. moeda, o seu excesso e a 
sua má applicação por occasião das emissões, 
entram entre as causas que poderosamente 
contribuíram para a crise financeira que nos 
assoberbou e que afinal affectou a producção. 

De certo que ante as taxas cambiaes baixas 
de 6 e 7 que temos tido, quando cada um de 
nós, para suas trabsacçõas , precisa de tres e 
quatro vezes mais de numeraria do que 
carecia antes~ quando qualquer transacção de 
compra e venda que ao cambio de 24 e 27 se 
liquidáva com 100$, digamos, hoje só póde 

O Sr. Serzedello Corrêa vem liquidar-se com 400$, é incontestavel que ha 
á tribuna responder aos oradores que teem hoje necessidade na circulação de somma 
tratado do orçamento. A Camara ha de rele· muito mais avultada de numeraria que 
var-lile occupar ainda sua attenção; de certo outr'ora; mas, desde que o cambio se vá 
não o faria si não fôra a deferencia que deve elevando, necettSario se faz ir retirando a 
a seus collegas e a necessidade que tem de moeda que se vae tornando excessiva, e, si 
dar prompta resposta ás criticas feitas, ora o Governo o não fizer, ella ahi ficará para 
ao projecto de lei em discussão, ora ao pare- produzir o mesmo mal que já produziu. 
cer sobre as emendas. O orador sempre disse, e ainda no ultimo 

Dous estimaveis collegas da bancada mi· discurso o affirmou, que o phenomeno é 
neira, seguidos do digno Deputado Sr. Tosta, complexo, que as causas que o geraram e 
occuparam-se largamente das taxas sobre o estão presidindo á sua persistencia são mul· 
fumo. Pouco accrescentará ao seu pa.recer, tiplas, umas de caracter financeiro como a 
longo, minucioso, e por onde vê-se que não é natureza de nossa moeda, a sua má applica
exaggerado, em confronto com o que admit- ção, o seu excesso, os abusos do credito, as 
tem outros paizes, o tributo sobre o fumo. fantasias que se crearam, etc.; outras de 
Affirmam SS. EExs. que a lavoura do fumo ordem economica, como a diminuição dos re· 
definha, não resiste ás taxas; mas no mesmo cursos que nos auveem da exportação. 
dia em que o illustre Deputado pela Bahia Ora, todos sabem que a importação é lima 
isso affirmava,publicava o Jornal do Commer- funcção de nossa exportação e, si esta dimi
cio o seguinte telegramma: «Bahia., 12 de se- nuiu de valor quando as nossas necessidades 
tembro- A safra do fumo é descommunal. » conservaram a mesma extensão, a consequen
Por outro lado é certo que o commercio a ·cia natural é que as taxas cambiaes serão 
retalho interessado na venda, no augmento contra nós até que ou a nossa importação 
de consumo,- pelos sellos de 20 e 25 réis diminua ou os nossos recursos augmentem. 
cobra sempre IOO réis, o que bem prova que Aggrava-se para nós a situação quando 
o consumidor não se queixa, e que o genero sabemos que se fazem grandes remessas de 
supporta largamente uma taxa mais alta. dinheiros para o exterior, já de lucros de 

E' um facto incontestavel que na Bahia o capitaes aqui empregados, já de remuneração 
fumo em folha tem sido exportado e que essa do proprio trabalho. 
exportação cresce de anuo para anno. O seu Sobre a alienação da Central o orador asse· 
collega pela Bahia achou ainda que o imposto gura a seu co !lega que o Governo, conhecendo 
era inconstitucional, não pela natureza in- o valor desse immovel, não será capaz de 
trinseca, mas pelo quantum do tributo. sacrificai-o em operação ordinaria, e sim 

Deixa ao esclarecido espírito de S. Ex. o usará delle com o 11in de salvar o credito da 
juizo sobre o valor desse arg umento. De pas- Republica e dar-lhe uma base que de futuro 
sagem deve referir-se ao bellissimo discurso evite os desastres de que temos sido víctimas. 
de seu collega e amigo por Santa Catllarina. Deve agora respoucler ao honrado Deputado 
S. Ex., a não ser sobre o arrendamento ou por Matto Grosso. 
alienação dfJ. Central e sobre o resgate ele E~se discurso deixou-lhe uma triste ím· 
pa.pel-moeda, esta de accordo cmn. o orador. pressão de amargura ao ver que as palavras 

Sobre o r esgate as di vergencias são profun- e as apreciações vieram envenenadas na pai
da::~, pois S. Ex. continúa a pensar que as xão e na injustiça. S , Ex., que apoiou o 
emissões não inflLliram para as depressões Go verno passado, S. Ex., que deu mão forte 
cambiaes, e que esse papel, que ahi esta a todos os actos que esse Governo praticou, 
attestando em sua desvalorização o seu ex- não se lembrou de criticar o accordo de Lon· 
cesso, não é de facto excessivo. dres ; mas hoje, ante os lamentaveis succes· 
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sos rle snate.rra. natal, S. E::.::. só vê a ruintt, 
desastres, a bancarrora,e a certeza de que são 
fa.llazes e enganadoras as esperá.n~as dos que 
confiam na reconstrucção do credito publico e 
aguartlam melhores dias á Republic~t. E' ta.l 
a noite isitlistra que SllVOhe a. Patria, na 
phrase de S. Ex., são tantos os abusos e 
crimelj praticados pelo benemerito Sr. Presi
dente da Republica, que ao ouvir S. Eit. pa· 
rece que se est!i. realiz1mdo, por. conta do 
actual Governo, o que dizem estes versos 
admiraveis de um de nossos bymuos reli
giosos, recordação dos oraeulos das sybilla.s 
romanas: 

Carmina tle~ crelo possunt deduc,·e 'llnaut 

O orador precisa aprecia.t• o discurso do seu 
collega em todos os pontos. 

S. Ex. affirmou que com a proposta de 
receita e despeza dà.-se o mesino phenolhéno 
que se dá com a passagem de um feixe dê lu~ 
branca através de ll.ln prisma:-ha o quê se 
vê e o que não se vê ; ha os raios do espectro 
e ha. os raios chimicos e calori!icos, raios que 
não são vistos. 

Acceita o símile para. notar que a·quillo 
que não se vê é o que tem maiür importa.ncia: 
Assim como as manifestações do espectro sio 
de impol'tancia somenos ante o valol' dos ril,i.ó's 

« SaZvet so·culum in fa'DiUr., nhlmicos que teé'm milbares de applicaçlles, 
Testo: D.tv'id cum síbylla» ante o valor !los raios caloriflcos que produ-

zem as combiuf!.ções chimicas, que presidem 
e que Voitaire tra.duziu de modo belliasimo : á composição e decomposição dos corpos, assim 

Il l' · d neste orçamento o que não se vê, á primeira. 
c mett')'a U>Htlers cn cea res, vtsta, representa a. parte mais iniportà.nte do 
Temoin la sybille ee Daf!id.» trabalho de~se notavel estadista que dirige o 

Não; o ora.dor n~o vem contestar o que departamento da faz.enda. (Apoiados.) 
disse o seu collego. _por Matto Grosso para. ser Di~se S. Ex,: 
agrada.velao Governo,_a quem,nada aolicita, 
e de quem nada pretende, mas. sim por dever c Pa.ra. conseguir-se u·ma a.pp$.renoià, de 
de patriotismo. mas .si-m p_or a.mor á justiça., saldo, viciou-se o orçalnento, avaliantl~e 
mas sim porque bso lhe dieta a fé ~publícana.. exaggeradamente .diversas fontes de recêita., 
Senhores, Lamartine disse ~~olgurés que entre computadas em algarismôs que não poderão 
o homem, .e os ;nuros que elle habitou h8. $e- aertame:ilte set• a.ttln"Sidos, corno demonstrará 
cr~tas inti~idades,- e taes _que não podem em seguida.. 
&VlSt~IN;e sem que, mesmo a.póo longa ausen- À l'!;lDda da importação, avaliadá em 
cia, uma conversação se e:;tabeleÇa entre 153.000:000$ pa.p~l e 27.000:000$ oüi'o, devei·à 
elles. Qs muros parecem reconhecer o ho- produzir ui'll total de 246.690:000$, calc!Jla!fa. 
roem, oomo o homsm rec(lnhec.e os muros e a parte em oúro ao çambio de 8 d. por 1$000 .• 
av~va em. si todas_ as .sauda.des, tqdos as risos, Esta renda só foi attingida em 1896 e o.de~ 
todas as dores e tqdas as consolações "de que éret=;citi:leoto da renda aduaneira, em ·virtUde 
foram elles testem:unha~~. · . . dá dii'nib.\JJ ção da impot"t!)(;ão, . ·~ facto qlt~)!~ .: · 

Os antigos sentiram-..est() mysterio e 0 ex- 'torna evidente pela sêgúlnte estatisti~, e~ -.· > 
primira.rn-.geni~s-loci-,.a. di.,.indade do lar, trahid.à do quadro qu~ se encontra á.lJag . . Z6 
divindade que. para nàs re!ugiolj.-se .llj) eo-. do :parecer com que o illüstrà.d·o relator tiili
ração,-ahi vive, abi geme, ãhi fa1la, ahi nos dàmentou o seu ·projecto: 
consola,. . . ·· . . . . . 

Pofs bem ; é ~m nome dessa di'Vindade Direitos de íli:'lportação paro toí:lsufno: 
proteclora dos nossos lares, e em "nome das 1896 .. '......... 246.043:298$000 
BPmbras augustas que protegem 8. RepúbliCII., 1897............ 223.442:0i9$000 
que o orador. vem di~er. á ·camara, vem dizer 1898 ..•. , .•... ·.. 2l9.823i9i5$00~ 
a:o paiz, vem dizer ao estrangeiro ·que nã.o ~ão 
exactas as p;rop9E;ições ·de s~ Ex., e que de Si, portanto, tomarmos a. ·renda de 1B9B 
·certo não se realizarão os vati:einios sinistros., çomo termo de comparação e ·admittirmos · 
as prophecias -negt;as -como ·a ·escuridão, que a importação. não diminua, o que é pouêo 
tetricas como a noute, proferidas por s. Ex:. :provavel, t~remos uma arrecadaçã.o prova-vel 
sobra os ael.os de wn. Governo .que e~ta de 2'20.000:000$, c0 que •h inferior ·em 
agindo sob os ünpulsos do. mais alevantado 26.000:000$; li. ·avaliação ·constante do pro,. 
patriotismo, de um Gonrno que estã. repa- jeoto. ., .. 
rando erros, que estâ. con~agrado ao sacrificio O imiJosto de seno, cuja renda . arrecadada 
de tudo fazer :para servir a Republica :e á no exercício de 1898 foi de 8.288:072$, estã, 
Patria. ! Felizmente para ó paiz, felizmente menci1JDado no projecto com unia reild!Ji :d:e' 
para. .o povo,. felizmente pa.r.a. •o Governo, os. 12 .000;000$, .isto é, com um augmento•::.,te, ·· 
oracwos de S. Ex. teem a mesma reaiidade perto de 50 •;, :r . , ;c./ :;.{>;• ·• ·; 
que aquelies ·de que fai:la Virgílio, 1{Ua.ndo, O mesmo inflaccionismo se nota .nll!:iAllílh~ ·.· · 
nos diz ; de cóu.snmo ~obre !iuno, bebidaS,· ph0$.p.fi0r9.(;~,< . . .. . --.- '":- . :~: 
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e sal, que havendo produzido !4.548 :OOO$no parte do ttugmento dos direitos da tarifa. 
exerclcio de 1898, figuram com um total de então em vigor, O prejuízo do fisco em 1898 
20.500:000$ 110 MtU;il projecto. decorrGU om grande parte das taxas reduzidas 

A reoda denominada «Interior:~>, que em que foram acceHas e é isso que a porcBntagem 
1898 produziu 13.659:000$, está, entretanto, em ouro já corrigiu no :presente exercício e 
avaliada em 22.550:000$000! melhor ainda. corrigirá. no futul'o. Quer a. 

As taxas novamente creadn.s sobre o cal· Ca.mara ver n prova ~ 
çado, velas, perfumarias,especia.lldades ph<\r· Está a.qui (most1·a uma tab~lla) ; n rcceih 
mnceuticns, vinagre, con~ervas e C<ll'tas de aduaneira do trimestre do preeente exet·cicio 
jogar Jlgurnm tnmb~m com c elovado nlga.- é de ma1s de 47.000:000$ e a. do scmestrn é rle 
riamo de i .270:000$. o como a aJ'recarlação mais dn 93.000:000$, inc!uidos os 10 "/ .. em. 
destes impo~tos ~ó a;.:ora. cameçtJ. u. ser feita, ouro convertidos em papel não ao cambio de 
devido á demora havida na confec~ão dGB re- 8, mas sim ao cembio de 27, o q11e prova que 
gulamentos que deviam e~tabel~cer a ma· a renda aduaneira dcJ 1898 sel'a de mais de 
neira. du reapecth•a cobrança, essa n.valiação 186.000:000$, ao pa>so que o orçamento 
é uma simples presumpção, que nã.o se tl.rma. toma para base 180.000:000$000. 
em base alguma, sendo, porém, mais natural Imposto do se!lo- E' certo que a renda. do 
que taes impostos nos primeiros a unos pouco anno passado foi de 8. 700:000$ e que a Com
produzam, pela. relutancia que teem encon- missij.o a calcula em 12.000:000$ para o fu· 
trado da parte da população. turo exercício. 

Pensa., portanto, que aquella sommn. c ex- Em primeiro logar, esse é o calculo para o 
ag~erada e que si o 'fbesouro conseguir arre- orçamento que esta em vigor, e o noLre 
cacuJ.r 50 •f o da quantia mencionada no pro· Deputado o anno pas~ado não o julgou exag-
jecto, terá ainda conseguido grande rusul- gera.do, 
tado. De facto, tomaram·se varias providenciM o 

De tudo quanto acaba de expor se depre- anno passado, tendentes umas a. augmentar 
hende que o orçamento da. receita ~til funda· esse tributo, outras a tornar effectiva sun. ar
mentalmente errado e que não exprime u reca.daçã.o, e -por isso a Commissã.o, que sabe 
situação real dos nossos recursos, produzindo ser esse imposto um dos que solfrem as con
no esp!rito publico uma impressão falsa sequencias da fraude, a Commissã.o calculou 
quanto ao estado actual das nossas finanças.» a arrecadação em 12.000:000$. Este anno, 
. Senhores! exclama o orador, é pr~ciso não porém, já. votou-se lei em que delimitam·Se 

deaar S6m respost::~ estas atnrmações; é pre- as competencias da União e dos Estados, e 
ciso em nome da verdade reduzir as suas is>o.deve muito augmentar a arrecadação. 
proporções o -valor da. argumentação de pois sabem todos que foi o alargamento 
S. Ex. · das attribuições dos Estados nessa QSphera 

Vejamos a critb~ de ·S. Ex. Primeiro a uma das causas que mais poderosamente 
importação. O orçamento tomou para base co!ltribuiram :para a depressão dessa renda. 
180.000:000$, isto e, ~ menor arrecadação E S. Ex. ,que sabe de tudo igso, S, Ex., que 

·que temos tido nestes ultimas annos. Sup· conhece todas essas -'leis, S. Ex., que votou 
pondo que a importação se mantenha. depres· todas essas providencias,. tudo cal!a e aprecia 
stva como no exercício pl'lssado, depressão a verba or~ada para 1900 como se as circum
que se verificou não tanto na quantidade dos stancias fossem as de 18981! 
generos importados como na receita a.rreca· r fi · t d ~ E 
dada, em virtude de diminuição das taxas da « n accronismo nas axa.s e consumo . m 
tarifa, facto que já está em parte corrigido 1898 arrecadou-se 14.548:000$e orça-se para 
pelos 15 •;, ouro, que importam em uma 1900 em 20.500:000$000.» 
sobrecarga de cerca de 30 '/o, suppoodo que M!\s o orador não comprehende como quer 
a importação se mantenha a mesmr.. do anno o seu collega deduzir da receita de 1898 a do 
passado, é claro que teremos como renda futuro exercício, quando é certo que o anno 
a.duaneir<l. 153.000:000$ papel e que os 15• f 0 , passado augmentaram·se as taxas do consumo. 
ouro nos darão 27.000:000$. S. Ex., porém E quer ver a Cama.ra a prova n;stó. aqui no 
sem attender que é o commercio que vae pa· orçamento (o orador mostra 1-(m quadJ'O), umr, 
gar, para. depois cobrar do consumidor, os tabella d~Ildo plra esse tributo, pago á Rece

·1& 0 I o ouro, converte os 27.000:000$ ouro em bedor1a da c,1 pilal Federal,a renda. at•reeadada 
papel, ao cambio actual, somma-os li. renda no 1• semestre de 1898e no primeiro semestre 
papelé-dlz·nos: caléulaes a importação em de 1899. A primeira foi de 1.543:000$ e a se-
24.6.000:000 e ~~so só em 1896 se conse,"'Uiu: gunda de 4.404:000$, quasi o triplo. E' 
Mas em 1896 conseguíu•se por ventura essa certo, pois, que si asses impostos renderam 
renda só pelo :·augmento da. importação em 14.500:000$ em 1898, este anno renderão pelo 
confronto com- de 1898? Não, de certo. O menos o dobro ou cerca de 28 a 30.000:00.}$. 
accrescimo da. :receita proveio em grande E a prova disso está na rooeita arrecadad<~ 
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no somestre aetua.l e que jó. está npur<Ula. para 
mais de 13.000:000$. Ora., quando attende-so 
que esses impostos só começarão a ser co
brados de abril em t\íants, quando foram 
oxpGdíd.os os regulamentos, quando attende-se 
que para. o anno a arrooadação será feita com 
maior exactidiio; quando attende·so que 
novos generos vila ser submettidos no lm· 
posto, não é exaggerado o ora.dor e&lculando 
a. arrecadação em mais de 36.000:000$000. 

E no emtnnto o no))re Deputado acha que 
a verba está. i ntlaccionada., que é fal&'l., porque 
foi computada. em 20.000:000$000 I l Curioso 
modo do n.prucia.t• os algarismos, curio,:o pro· 
ceBSo o de seu collega par<\ ler na singeleza 
eloquente do~ numero5 ! 1 

Fallou S. Ex. no impo>to sobre ca.mbiae;; . 

documentos de manifesta. origem otl!cial, que 
certa parte da. imprensa, preoc<lupa.da W> 
sómente em agradar ao Governo, tra.ta. de di· 
vulga.r pela massa. do publico, la.zendo crer 
que o palz a.transsa. uma. époe& de prosperi· 
da.de. 
~<Um dos jornaes da tarde, A Noticia;an&Jy. 

~ando as .tloaoças côr de rosa ds. situação e 
suppondo t&lvez escrever para um povo de 
beocios, atnrmo. no sou numero de 4 de julho, 
em arttgo com a epigraphe «A execução do 
funding», qae o GOverno terá om 1000 um 
fundo de garantia do .f 2.611, entrando como 
uma das parce!tas tle•ta <tddiç<"t4 a quantia de 
.t /. 000.000 que o 2'hes01H'O · deítPa de pagar 
no (utto·o e111ercicio !:. 

E' certo que nada tem sido 1u·recadado ilesse O mesmoatnrmou o relator do Orçamento 
impo;;to, mas de long-J. data 1lgur<\ ello na em aecordo com o ~nistro. Mas, senhores, 
receita sem levantar censura e é curioso que sorp~ehende ~que dJZ o nobre Doputado. 
quando tomam-se providencias para tornar Po1s o Braz1l: que a.nnua.lmente despe~de 
exequivel o imposto e passlvel a. cobrança, 13.000.000 .sterllllOS para. pagar a. suo._ d1V_1da., 
quando de a.cco1'do com as indicações de cam· qu~n~ deutar de pagai-a., qua!!dO nao tJVer 
patentes estuda-se 0 a.ssumpto e dispOe-se mats ·e::se encu![O. esse onus, ~ao a.ugmen~am 
sobre o meio seguro de cobre.r GSsa. taxa, a sua. r_1que~o.. no.o o.ccresc!'m as suas reootta.s 
nessa oooasião o illustre Deputado venha. a.c- essa~ hbras, que poder-.w ter um outro 
eusar o Governo e a. Commi8são de Orça.- desttno f . . _ 
manto r! Do que vem de dizer deprehende -se O que d1sse o OrçamentoSl~ao q11e! cessando 
em contrario do que disse 0 seu collega: em 1900 o o:ous_de um mtlhao sterhno q~e o 
o orçamento está certo ; 0 orçamento tem Thesouro ate a.hi pagava, e para o q_ua.l t~nha 
verba.s, como as rle consumo, que são baixas; os recursos, esses . r~cursoe . se!'ao a1_nda 
como a da. Estrada da Ferro, que irá a.lém de emp:e~d~ em l!'dqumr esse mtlbao. sterlino, 
33.000:000$; as de armazenagem e capa - que 1ra. nao mats :para. s~ldar debito, por~ue 
ta.zlas. que deverão seL' maiores, attentas as esse desa.ppareceu, mas Sl~ ~ugmentar, or
providencia.S que vão ser tomadas nas tarifas. taJ.ecer o fundo de garantia . 

O seu colleg:~. apresentou uma tabella em Pe ie ao seu colleg& que reflicta. e verá que 
que calcula a. receita· em 410.14$:000$, e a commetteu J.a.meotüvel eqUivoco, 
despeza. em 39-t.SlO:OOO$ pa.ra. achar apenas o Sr. Deputado por Ma.tto Grosso referiu- . 
o saldo de 15.300 e tantcs contos. Não sabe a se a.inda ti. operação sobre as apoliCóls de 1868,. 
que .systema. obed.eccu esse calculo. para acoimar o Governo de injusto ante age- · 

A receita. é pelo. processo actual parte em nerosidade que teve para. os portadores das ·. 
ouro e parte em papel, e á. receita em ouro é de 1889 . 
atl'ectada a. despeza. tambem em or.~o; ma.s S. Ex . não tem r>1zão. O Governo collo
S.Ex. reduziu tudo a papel e na.turii.lmente .na cou-se no ponto de vista da =equidade. Oca.
despeza. incluiu verba para differenças de pital de cada. nm desses títulos ~ra de I :000$; . 
cambio, verba que desappa.receu e que era a o Governo lJropoz bonificações proporcíonaes· 
causa do desequilibrio de riossds orçamentos. aos juros de 4 e de 6 •; •• Fez, pois, a.pplica-

0 nobre Daputado fez, pois, ahi completa. ção de uma simples regra de proporção;· 
conf\ll!ão, quando er<• tão' .facil comparar os ·portadores de 1868 não a.cceitara!ll·e o 
como faz a pro~ ta - a. recetta ~m papel e Governo mandou pa.ga1· os juros ~m titulo"S do · 
a despeza correspondent.~ . a. rec01ta em ouro funding loan. Tudo o que disse o ~eu coliega.. · 
e a despeza correspondente. .. sobre esse emprestimo não é exactci . Assim 

F!lça. esse co~fronto e o nobre Deputa.do não â exacto que houvesse diftlculdade pára.· ·. 
vera. qae chegara. aos_resultados a que cpegou a subscripção, antes, pelo contrario; · hou"Ve·. 
o ~elatoz:, porque na~ ha duas es~cJes ~e rateio. sendo o ma.ximo de 5 .000.000, tantos 
a:lthme~u:~, por(jUe nao ~~a uada mats po .. l- foram os subscriptores, tendo cada um· dado 
~1vo, mats mf<~;l ll vel, ma.ts exacto do que o apenas 900$ por t itulo, a. o passo que · tendo 
JOg~ dos ~Jgartsmos. durante tres ou quatro annos recebido jur<ls · 

Dlsse alnda S, Ex.: de 6 o;o o11ro, que equivaleram a mais de 
&sé optim!smo do Sr. Ministro da. Fa· I~ •f., o Governo ainda. o1ferecGu 2:200$ por 

zenda cstit igualmente reproduzido em outros ttt.ulo. 
c~m~r .. v. v 
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Seu collega fa!IOII aind:\ longamente sobre quando faUo.va. seu collega, aparteou~o lon· 
súa emenda, taxantlo a. rénda . das apolices. garnento, mostrando o equivoco da twgu
De facto, S. Ex. não propoz diminuição de menta.ção de S. Ex. 
juros, mas a tanto Importa o imposto sobre a O queresta do discurso do nobre Deputado~ 
renda. Ntlda. a não ser um motivo muis o1rerecido 

O orador c!emonstra aue é favoravel no aos advel'sarios da Republíc.t, aos sapadores 
imJ19sto .sobre a T"enria, qüe o vem discutindo do cre•:lito do Brazil, para que pos;am conti· 
deéde que é membro da Commlssã.o de Orça- nu:J.r a dizer que estamos em ruiua, quando 
menta, mas, si em principio acceitll.·o, acha a verdade é que jámais se uespendeu tanto 
que é pouco opportuno o momento. O im· esforço e tanta lealdade para erguer o cre
posto.sobre a renda dos fundos publicos só dito publico e honrar os nossos compromissos, 
pód.e ser estabelecido quando o credito está. quando a verdade é que a. noite sombri11. que 
Vigorado, quando ha. confiança, quando os ti· envolvia a Patria. comeoa. a ser dissipads 
tulos estão ao par ou acima. do p:1r. Fóra pelas esperanÇ!'s de urna. manhã que seja. a. 
da.bi é abalar o credito, é provoenr mais a cooperadora. de nosso progresso, impulsionado 

.baixa dos títulos, e contribuir para. sua des- pelas ardeutins de um .sentiment.o eieva~o de 
Talorização. E isso não ê medida que eco· amor á. Patria e de uma fé sem dcsfa.Ueci· 
nomista algum, que estadista nenhum, seja mantos na. Republica. e em seus homens. (Ap-
ca.paz de a.conselhar. ptausos.) 
. Pois um Jlll.iz que entra em coneórda.ta. com Seu collega occupou-se de algumas tlisposi· 

osseuscredores.queruspendeospo.ga.mentos - " te á c ''"- " L ·' em especie, póde taxar a. renda. de seus ti· çoes re.eren s otlSO•t.,..çao .. as eis .. as 
tnlosf Al(-:ndega$. · 

P . . Em relação á. do ignora-se o coateúdo, 
OIS um IJ8.1Z qtte converte os juros ouro s. Ex. discorreu como si o orQamento pro

~~ 4 e 6 'i• ouro em 5 •/. papel . dando J>t'e· hibiese os deepiJ,chos desse genero, quando, ao 
JWZO aos portadores, pód.e taxar a. renda des· contrario, o que se faz e cereal-os de certas 
ses titulas ~ 
. Deixo que 0 bom senso do paiz intairo pre:lll.uções, é tornai-os menos !requentes. 

responda a.o nobre Deputado. Não se comprehende, com e:freito, que o 
Para 0 nobre Deputado 0 Governo actual recebedor ignore o que manda vir e que pOl' 

nãG· tem plano. E no emtanto é 0 Governo sua vez o exportador não sai ba o que manda. 
actual ~uem pela. primeira vez enceta. e vae coi:no regra. frequente e normal de des
e:r.ecutando a política. do resgate do papel- pacho não se ~omprehende isso, pois essa 
moeda; é o Governo aetua! quem pediu 0 ordem de despachos visa ora fugir ás. multas, 
esta.)l~.leciment.o de um ~ndo de resgate e de ora aproveitar-se da. dêsidia., da. boa tá ou d11: 
um fundo de garantia. par~ valorizar a moeda, falta. de competencia. do conferente. E' cer to 
é. o . G~verno . actualquem .pediu os 15 •f o que na. .A.llemanha e outros paizes parmittem· 
o~o1 ~~~!lo o orçamento da verba. de di1!e· se ·esses deepaohos ; mas o nsco allemã.o é de 
tença de cambio ; e o Governo actual quem uma vigila.ncia. extraordinaria e de grande 
ped~ autorizaçãO paro resgatár 08 t ítulos de rigor, pois par~ esse caso exige-se uma oon· 
1889 e de l8ô8, e quem fez a conversão dos ferencla especial e , quando não ha o reque
ul~os ; .é o Governo e.ctua.l quem pede e r imento pa.ra. a conferencia especial e dá-se á 
ex~~ ta. .. . os I!lais desapiedados córtes no oali:!São tia. declaração, o caso é julgado dÉi 
orçamel,lt~, fa.zendoa.s mais largas economi:J.S contrabando. 
:ni)S -~~ publi~, e é .este Governo que Senhores, é necessario acautelar as. rendas 
não.témplano,,e quem o diz.é 0 nobre Depu- do Estado, ~ll!lo tantos e tão variAdos os 
t a.dri que: !J-pmou. o Governo anterior, cujos processos de contrabando e de fraudes em que 
pl.anos, _cuJa orientação 1ina.nceira, desejava sã;o agentes ora despachantes, ora fnnccio

. que S.)h: viesse expor. . . nar!os p~blicos, de accordo com o proprio 
. _O se. Jl C:Ollega rereriU·S9 ainda. , ás disposi· commetolO • 

. . Çoes dá. let da_ rece1t& referentes a. consolida.· Bem sabe que ha funcciona.rios e muitos de 
· ·. ção; .ni!'9 o orador nã.o ouviu; apezar da com- aior zelo, da maior llonol'a~ilidade, côl!!o 
· .''~tenc1a do seu amigo, um argumento capaz . a despacha!Jtes e ha co~mercnantes q~e sao 

de .destruir os fundamentos com que recusou homens de o~m na. mais ~ata. accepçao do 
.•. . a)llllenda que s. Ex. apresentára. . termo, mas D_!nguem podara contestar seria
..... •. ~~· Ex. limitou-se a a.cbar que tudo que mente que D:M se deem abusos e fraudes 
·, • ali~ e[!ta.va era. ve:x:atorio ao commercio e !m- inquall1icave1S. 

• .1l~tl~uo; mas nã.odesceu á. d~monstraçã.o. Cita os factos do Maranbifo descobertos 
. ~'()Js.bem; .o opdor podia desce.~ minueto- pelo empregado Jansen Müllei', factos que 

.. ·~ênté _a discuttr, uma. por uma, as medi- assombram. · 
,-;c· ~.eOillii~na.da.s, ~ão o fazendo porque _seu Cita as denuncias. na camara pelo vene. 
· .: ~:.:-~claro, e concludente e ha dias, rando Saldanha Marinho em 1862 • 
. :;.§~:.~·~·-. -~ ;; __ ... 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:35 + Pág ina 11 de 33 

IESA10 EM lU DB 8~'l'&MBRO D! 18Q9. aot 
i," !Invlam ontrndo na. Atranrle::;-a 2.-1/10 

chapéos om qunt,ro volumes, mu quando 
foram rl~svacharlos exi8tiam 48. 

mordo, não ,·1 o 'tono obrlga.do e. doole.rar o 
contiJúdo da. mercadoria e adiante, •• 

2," Ten•lo um negociante de 1lespnchnr Pilrn avalial'·~e at·~ ondo vae o abuso, basta 
200 bala~ de papel que e~tavam em o.rmnzcm dizer·vo~ que passageiros ha que teem trae 
da Alfaodega, veritlcúu que não existiam zído volumes de bagagem, cujos direitos ·I 
mais • toem elevado a. 60 .e 80:000$000. . 

3.•Comparada. a entrada das fazendas exis- Ha casas commerciMs conhecida.s que man· 
t~ntes nos livros com as existentes níl. AUan- teem empregados ou socios constanteinentct 
dega, verirlca·se que mais de 3.000:000$ não na- Europa e de poucos em poucos mezes chegá. 
existem, não foram rleapachadas e foram con· um delles tra.z•mdo dezenas de malas cbeiai 
traban•leadas. de objectos custosos-e, as1im, affirma. o inspe7 

4.• Generos que pagam a peso 'e que se lbes ctor, sobe á. somma avulta.dissíma. o preJuiz() 
dá aquene que o despachante quer, sempre do fisco., 
menor õo que o accusado. 

5." Derra.uda.ção de parte do carregamento Depoie disto pergunta ao seu collega-0 qúe 
de pinho do brigue Gevanuim, cerca. de mais quer l E' possível condescender oom 
150.000 pés de pinbo. esses crimes~ . 

E assim cita ainda o orador um sem numero A' oompetencia. de S. Ex. e á sua praticao 
d ti •A tod ·tt c1 1 · õ oppõe a competencia de funcciona.ríos.oomo o o ac..,s, os verJ ca · os pe as CJillmJSS es Sr. director de rendas, fUncciona.rio que 
nomea.das. Nii.o tem motivos para acreditar honraria a qualquer pa.iz do mundo e a. do 
que muitcs dess~s abusos não se continuem Sr. conferent5 Alenclll', de quem a ban~ 
a dar, e~pcciahnente em outras altande· rio-grandense póde drtrinrorma.ções e que s® 
gas, onde nem mesmo meios materiaes pam a.mhos accordes em reconhecer nosdespáchOI!I 
exercer a Üc:J.Iizaçã.o existem. d o nobre Deputado faltou contra a. disposição de-ignoro o conteudo-um os meios mais 
que consider-a eoatrabando objectos que não frequeote1 de fraudes e pedir para o riam. ·
constem do conhecimento e se acbem occultos, das bagagens providencias que acautele o 
como acontece com objectos de christofte fis~;;re ainda resposta ao seu notavel amigo.,·. 
nos. volumes de louça. de pó de pedra.. 
Mas na. Allemanba coasidero.-se contrabando, o digno Deputado pelo Rio Grande do.S1Jl~ 
quando prop~;>sitalmente ha declaração ine· que· impugnou os dispositivos referente~~ 

d h · - d d - Loterias. Entra. a contra gosto Ii.a. discussiq~ 
xacta ouquan ° a omJSsao 6 eelaraçao na e si não fóra a conVicão pro.fu.nda dos elevad ... o ... s.·. 
occasiii.o da. conrerencia.. 

Só entre nós é que a. me i ida 0 vexatoria. intuitos de .seu collega., cujos actos se li&cu.~ 
dam em seu altivo ca.racter, acima de tód().Q 

Finalmente, o nobre Deputado referiu-se á elogio, e si não fôra a necessidade de provã.í-
disposiQão sobre bagagens ile pass.geiros. que a maioria da. r.ommissã.o de Orçamento , 
Quer ver a Camara. o que di~ ao Governo o não foi leviana, e antes procurou a.ttender 
chere de seu amigo, o Sr. inspector da AI- ao interesse publico, de certo não tra.ta.ria. 00 
fandega da Capital~ assumpto. Duas df.sposlções tem o o~mento 

Ouça. ; referentes ás loterias-uma autorizando o~ 
«O pouco cuidado ou a fraquezà de· alguns verno a prorogar o prazo do actu:n contracto 

emprega.dos incumbidos do exame das baga· das loterias federaes, mediante certos oliçs;. 
gens e sobretudo a disposição do a.rt. 399 da ·-outra firmando pontos de doutrina sobre • .-· · 
nova consolidação, que autoriza o conferente lei que rege o assum:pto. · .· •· .. 
a mal zelar dos altos interesses do Estado, Qual o motivo dessa autorização~ A Com;. ; 
da.ndo·lhe umcriterio de tal élasticidade que· missão tinha em mão uma. petição do Mon~ 
até o innocenta em caso de malversação, tem pio dos servidores do Estado, demonstra.n® 
sido e são as causas dos prejuizos do Es· que essa instituição, da mais elevada. impoNo 
tado. tancia, carecia de nossos auxilios,e de quantia 

Duas são as disposições qne convem sem não pequena, afim de :~ttender á. sua miBSãó. 
demora alterar : a :primeira se refere ás de· Instituição antiga, ligada directa.men te · ao 
clarações que faz o pa.ssageiro e outra é a Estado, tendo a seu cargo a vida. de fa.miliaa 
que está consignada no art. 399-e adiante : é de orphã.os,de velhos servidore~ da. Pa.tri~ 
~o que faz o :passageiro que vive em conti· era necessario procurar os recursos c:jue lhe 
nuos passeios da Europa para aqui~ evitassem a. ruína.. No Thesouro não era pOS,. 

Col!oca. em todas as malas que traz, ás ve- sivel, pois ainda. o anuo passado propoz a 
zes 39, 50 e mais, colloca sobre as fazendas e commissão 4e orçamento que os Institutos 
artigos do commeroio, roupas usadas, retra· dos Cegos e dos Surdos-Mudos recoiTesseaL, :.c ..• 
tos de familia., jornaes, etc., e assim deixando aos seus minguados pa.trimonios para .. ~C:€.:{ 
de conter exclusivamente objectos do com· vivendo. Foi nostt~S condições que o~:?'-'''*· 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2510512015 14:35- Página 12 ae 33 

308 ANNA.E8 DA. C.A.M.AB.A 

~--------------------------------------------------------~-------
1ídento da Companbi:l d6 LOterias Nactonaes, 
depoia da conferenciar com o Sr. Miniatro d o 
Interior, ol!creccu exonero.r o E11tado das 
deapezn~ com esl!es Institutos, mediante pro· 
rogaç;io do contracto por maí J nove anuos. 

A Commtssiio estudou a questão e, e(ICJ'U· 
palosa. como é, sabendo que neste assumplo 
ha. muitos interc~ contrariados, sô depois 
de largo debate accoítou as obsGrvaçõe~do 
Sr. Alcíndo Guanabara, modificadas pGio 
Sr. Augusto severo. que pediu n.dia.mento dn 
disc11ssão o d<Jpois de 24 horas trouxe o seu 
modo de ver. 

A Commissão autoriza o Governo a. proro• 
ga.r o contra.cto. O Governo é o juiz da con
veniencía ou não dess:t pro rogação. Deíxa.-;;e 
ao seu criterio a. d-úração rlu pra:.o, e om c:om
pensa~;ão eleva-se a contribui~~ annuat de 
8(17: 000$, que llistribuída. em beneficios, a. 
1.755:00()$,permaneoondo em vigol' ns quotas 
referentes ao E:stado. Manda-se aindr.t elevar 
a caução a 400:000$, e a 50:000$ o deposito 
de que trata o § 4• do art. 24 da lei da de· 
zembro de 1896. Parece-me, Sr. Presidente, 
que nada. ha.aqui qce possa. merecer reparos. 

Em troca de uma p!'orogaçã.o de prazo que 
o Governo só dará se achar conveniente, 
cuja dura.çã.o elle propt•io designará, a com· 
panhia será. obrigada a distribuir como 
mínimo 1.355:000$, ms.is 500 e tantos contos 
do que hoje, aonua.lmente ; quantia essa 
que o Governo, estudando o assumpto, CO· 
nbecando dos lucros da Compa.nhia., podendo 
ter informações exactas das vantageus que 
colhe a companhia da exploração do seu 
contracto, a elevará fiO quantum que julgar 
conveniente. _. 

Ora, 6 claro qu.e a Commissão, tra· 
tando-se de beneficios que não podem e não 
devem falhar, tratando de beneticios sem 
os quaes a Sn.nt& CasJ. da. Misericordia 
teria. de restringi!' de muito a somma ue 
caridade que a pobreza, á miseria e à 
orphandade distribue, sem os quaBs dezenas 
de casas de caridade onde vi vem criO·llÇl\S, 
orphãs do la.r e desterrados de todo am· 
paro, recebendo o alimento e o pão do 
espírito e isso em todo o pa.iz, não podem 
existir, a. Commissão tinha o dever de torna-r 
cla.ra.s, insophisma ve is certas concessõe.~ de 
lei já em vigor quanto ao mercado desta 
Capital e da.hi o art. 9" do project~. onde 
collà.borou tambem o se11 honrado 9-migo 
Sr. Deputado Augu.to Seveco, autor do voto 
em sepa.rado. 

Desse artigo parte a. accusae.ã.o de mono· 
polio ; mas CQmo monopol ; , si são dados 
a companhia. os quatro <lias de que jil. 
está de posse, podendo f11.zer-se extracções 
de loterias estaduaes em U.ous dias <la se
mana~ 

Como monopolio, si isso já <!stá. conea· 
grado e no emtanto campeiam as lo terias 
e;;tarluaes. como bem o llls.sõ o Sr. Depu· 
tado pelo Rio Grande? 

Como monopo!ío, si ahi vi vem mais de sele 
lotoría.a ~ 

Como monopolio, si presentemente, con(or· 
me inform&ram á. Cnmara os que impugna· 
ram as disposições do projecto, a companhia 
nos dous dias que lhe são reservados, pódc 
concorrer hoje, pagando apenas 2 • ; ., de ím· 
postos, e o orçamento aca.ba com isso, obri· 
ga.ndo-r, n pagar 4 '/• como as estaduaes ~ 

Estará o monopolw em dizer-se que os bi· 
lhotes terao livre circulação na Uníi'io ~ 

Mi\Sisso já é ela Jeí . 
({esta. a.pouas re~uta.r a que;; tão qu~ulto aos 

E~tauo~ qun IJrohibiram as loterias em sua 
COnstituição e a minha opinião é que a!! Cou· 
stítuíções devem ser rcspeita.tlas. 

E.tará ua. obrigação que se impCie ús lote· 
rias esta<lunes d cl terem 03 seus p!1nos a ppro· 
vades pelo Minis~ro da Fazenda para s" rem 
vendido" aqui 1 Mas cat.'\ dlsposiçiio é mora.· 
liz."l.,tora, ó conveniente. Ella vem acau
tol::tr o pubflco c011tra plano;. enganadores o 
que se traduzem em jogo de bich o. 

O orador tem nooe~iua.de a inda Q(;l a lguns 
esclarecimento$ para mostrar o cuidado com 
que procedeu u Commisslio ue Orçamento 
neste a.ssum o to. 

Carece deixar claro no cspirito da. Cama.ra. 
que as disposições do art. 9- não alteru,m o 
rogimen a que a.ctualmente estão sujeitas a.s 
loterias estaduaes, n- não ser quanto ao § 4•, 
que, aliás, não é uma. novidade- já fez parte 
da. legislação que rege o assumpto. 

Vae com a maior lealdade fazer o historico 
da questão. 

O regulamento n. 2i7, de 22 de março de 
1890, expedido pelo Gqverno Provisorlo da . 
Republic-c~, sendo Ministro d<\ Fazenda. o em i· 
nente Sr. Dr. Ruy Barbosa, dispunha : 

«Art.. L' E' permittida 1\ venda nesta Cn.· 
pi tal dos bilhetes das lo ter las dos Estados 
fedemdos, a.utodzada:; pelos r espectivos go
vernos, comtanto que a. >eu respeito se satis
façam a.s contliçõ:~s estatuídas nos a.rts . 2•, 
3• e 4' deste regulamento c que'' sua ext rac· 
ção se eftectue 'te;ta cidade, s~b a presidenc ia 
<lo fiscal das loterias .» 

(E' esh uma das providencias consignadas 
na. lei de Receita, ora em deb:Lte.) 

9 art. 2" desse regulamento dispunha o se· 
gumte: 

« N~o desfructarftO a faculdade consignat11~ 
no artigo antecedente as loter ias elos Estados 
cujos planos se niio pauta1·em pelo acloptado 
pa1·a «s loterias d a Capit.tl Federal . ~> 
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(O; i ntoressados nas lotería.s dos Estados 
aggrerliram a Commís3ã.o de Orçamento por 
lhe 11ttri buir a inclusão dessa. salutar provi
do,r.cia na lei nm ohboração, aliás in,justa
mente, porque a lei não cogit.l disso.) 

E, finalmente, no pa.ragrapho unico do 
art. 5• dispunha. o seguinte: 

«Na execução d~ste artigo se procederá 
sempre, porém, t•mdo om vista a conrlição 
ESs~~::-;cJAL de não pretr:rir o sorteio de 22 lo
terias ordínaria.s annuaes uP.sta Capital e 14 
ma.is, pelo menos, das que se destinam ú. in· 
demnlzacão de qu2 trataoa.rt. 14 da lei 
n. 3.348, de 20 de outubro de 1887 ,,., 

As loterias rlos Estados eram, pois, apenas, 
tolerada.~ : de modo algum-se s!!.hircm do 
regimeo da prohibição da. vcnda-allas pas
sariio ao da equiparação em direitos e rega· 
lias à~ rederaes. 

A lei dizia claramente que c\las serão veo
di<la~ , ten.Jo nm vista a condi,,ro essencial de 
nao pretcri1· as federaes. 

A condiçio 6• do contracto celebrado em 30 
de abril de 1896 (relatorio de 1896, pag 276, 
Mini$tro da Fazenda Rodrigues Ah·es) diz o 
seguinte: 

«A sociadade oim:ga-se a reali;ar quat1·o e:v
tracçõ~s por semanct. :f> 

O regulamento determinava que em taes 
dias não potlia.m ser extrahidas outras lote· 
rias. 

O que, porêm, de modo expresso evidencia. 
o pensamento que continuava a dominar a 
administração, de não permitir a concurren
cia das loterias estaduaes à.s fecleraes a que 
a clausula 11• desse contracto (vide a. Zi7 do 
citado relatorio estabelece que : 

<.:No caso do Congr-esso prohibir a vemla, 
nesta. Capital, dos bilhetes de loterias esta
duaes, o Governo tem o direito de rever este 
coutracto para. reduzir o capital e · porcenta· 
gens excepcionalmente concedid:i.s i socie· 
dade em attenção á c.oncurrencin fie taes 
loterias . :. 

Este contracto, que toi apresentado ao 
Congresso. não solit·eu impugnação. 

Antes (oi elle que serviu de base ao art. 24 
da lei de 10 de dezembro de 1896, que não o 
alterava sinão para. a t1•oco de novos ouus 
a.ugmenta.r-lt1e o prazo. 

O contracto assigna.do a 31 de dezembro de 
1896 na clausula 4~ dispõe: 

« A companlüa terâ. o direi to de effectuar 
quatro extraccões por semana.~ 

E o art. 6° do regulamento actual deter-
mina: · 

«Art . 6. o As loterias, cujos bilhetes tive
rem de ser vendidos no Districto Federal, 

ficam sujeitas {J. ord~m em que se acharem 
inscriptas ou registradas, essignando-lhes o 
fiscal a data o a hora. em que s9 deve proce
der a sorteio, de accordo com os respectivos 
thosoureiros,contraotadores ou agentes; tendo 
em visb a condição essencial de não as collo· 
ca.r em dta em que tenham de sor oxtrahidas 
as loterias au[lnaes desta Capital, não ali pre· 
terindo nem prejudicando as da Santa. Casa 
da :\fi::ericordis. e estab~lecimentos a.nnexos 
do Mcm te pio f\os Servidores do Estado e dos In
stitutos dos Meninos Cegos e dos Surdos-Mu· 
dos, garantidos pelo art. 14 da lei n. 3,348, 
de :!O de outubro de 1887. 

Sô em 'Y'elt.tÇt1o tis lote>·ias dos "&taão. poderá 
haver so?·tcio de mais de uma em t~m dia.~ 

De todo esse historico de leis conclue·so 
que o pensamento dos poderes publicas, desde 
que toleraram a venda, neste distric.to, das 
loterias dos Est·•d<'l!, foi resguardar da. con
correncia, durante uns tantos dias da. se
mana, as lotorias fe:leraes que servem a in· 
stituições ele beneftcencia aqui estabelecidas. 
Na posse dea~e direito de vender loteria-s du· 
rante quatro dias da sema.na sem conaor· 
rencfa, está actualmente a comp&nllia de Lo· 
terias Nacionaes, não por benevolencia. ou 
dealdla do Sr. Miaistro da Fazenda, come os 
iateressa.dos teem dito, mas em virtude da. 
lei e de seu contrac.to, que assim prolongou 
a tradicção da. administração publica. no M· 
sumpto, facto este mantido pelos Srs. Ro
drigues Alves e Bernardino de Campos, de 
cuja hODOI'abitidads ningaom teve jámais a 
audacia de duvidar. 

A Camnra. sabe que é isso que está. em 
vigor e isso não creou o monopolio, pois, .são 
frequentes as oxtracções de loterias esta· 
duaes, como em vibrante discurso deixou 
claro o seu a.migo Deputado pelo Rio Grande 
do Snl. 

O contrario disso, era infestar o mercado 
da Capital Federal de loterias esta.duaes, 
com prejuízo da.s fecleraes _ que distribuem 
largos beneficios. A lei :LCtual até foi a. ponto 

·de tornar mais equita.tiva a. concurrencia 
nos dous dias não reservados á companhia, 
obrigando-a paga.r 4 •;. em vez de 2 •f· que 
paga pl'esentemente. E' verdade que inter· 
ess:\<lcos asse!nlra.ram que a lei sempre a.uto
rizou a. venda livre nesta. Capital das loterias 
estadua.es e que os regulamentos e que vio
laram. a lei, mas nesse caso o que se quer é 
o. venda desse numero enorme das loterias 
estaduaes neste mercado, sem os beneficios 
que colhem a.s instituições da Capital das 
loteriaes federaes. 

O que se quer é a. preterição das loterias 
íedera.!3s,c.ontra.rio a.o que sempre entenderam 
os governos deste paiz, quer mon&rcbicos, 
quer republicanos; contrario ao que sempre 
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entender11m. o Parlamento, a impro>nsa. e n l Assim é qne, de largo tempo, esta.va posto 
opinião. denote de Roma o problema da eooquista da 

Em um unico ponto o lll't. 9" estabelece Gallia-porque desde a invasão de Brenno, 
.uma. innovação: é no § 4•, em que prohibe no que ~ ameaça. !oi terrível e que se tornou 
Distr!ct.o Federal a venda das loterias cujll preciso conquistar para não ser conquistado, 
extra.cçã.o não for feita na Capital. Mas si nã.o e que a. grand~za. de Cesar provém de te·r "e eng:mn, essa. disposição nã.o f<Ji consign~tda visto o problema, de ter visto o perigo e de 
por indicação de seu ;~m!go o nobre D:lpnta.do assumir sobre seas bombros, com coragem e 
Sr. Augusto Se~ero, autor do voto em se- energia, a. responsabilidade de d u·-lhe solu· 
pa.ro.do, ção. 

E' uma disposição sa.luta.r Q.Ue jÕ. em ml!.rço Não desesperem os republicanos, não se 
de 1899 o Governo Provisorio consigna.n no impa.cietem os homens de pouca fé, não 
regulamento que expedia. Julga. assim ter se irritem os incredulos, não se agitem os 
justi.ncado os intuitos da. mt>iorh~ da Commis- incontentaveis. Não se l'oparam erros de 
são de Orçamento, incapaz <le eervir os inter- annos em alguns me~es; não se destrõcm ra· 
esses deiita.ou daquGll::t emprez~'• zelosa, sim, pi<ia.mente os eíl'eitos de cauo,,S que só lenta
da defesa dos interesses publicos. mente podem ser e vão sendo combatidas. 

Penso., pois, que nada encerram os arts . 8• Ser hores, Moysés narrando a creação atfirma 
e 9" do projecto que possa mgrecer a crimi- que Deus disse : faça.·se o firmamento e o fir· 
nosa. censura. de consagrar o monopolío. mento se tez: .Di::cit : Fiat ji.J•;w.zmcJUum, ct 

Antes, pelo contrnrio, é razoa.vel que no {ecit firmameatum. S. Paulo em bello com· 
merea.do da Capital Fetleml tenha. preíereucis. menta.rio nos conta a. hist: rin. dessa nrsmn. 
na venda aquella loteria que dirr.cta.mente cre~tçã.o assim : Deos fa llou ao n:uia como ao 
ooncorre part~. os asylos aqui fundados, p:l.ra seor e o nada lhe rospondeu com a mesma. 
a. Mlaericordia aqui estabelecida, pa.rn. a Po- docilitlade : Voc.tt e,l qttn: 110;~ sunt tanquam 
lyclinica que a este po>o presta. os mais assi· e a qure suM. 
gnal~dos serviç?~• para o Lyceu de. Artes e Nada., porér,1, iguala. a simplicidndo de 
Offic1os que aqu1 educa o proletarJ_o, para David quando nos diz: Quereis saber como 
esse:' .asylos que. a.~olhem os ~rpbaos da~ todo este mun<loexisro? Eu \'OI-o digo: DetJ.S 
fam1~1as que aqut VIVem e res1d~m. A l(l] disse e 1udo foi feito. Deu' orcie110t~ c tttdo fJi 
dá, e ve1•dade, n~ mercado d& Cap2ta!, certn,s c1·eado : Di:eit et facta sunt. Jlland:roit et 
V!il}tagens á. lotena. fed~ra.l, mas nao unposs1· creat súnt. 
-hil1ta. a vcn!ia. das lote,!'la..<~ estadua.es. Lembrem-sa os impacientes, con vençam-&e 

Este é .O fa.eto que nao póde ser contestad_?. os desesperados, que só Deus era capaz de 
~eosa.~1s, q11e, as val!tage~! conced1dassao tanto. Os actos humanos, porém, não inde
ra~veiS, qu~ndo, d~ht advem . largos bene- pendem do tempo, - antes carecem desse 
fiel~, o que nao o .a.zem as lo\enas estaduaes, factor sem o qual nada S' consegue 
que tanto clamor le~antam. ' . " · 

Vae termina.r, pois é certo que a Cama.ra 8_? Deus p~de ~arcar n~as bellas conste~-
não deve por ma.is tempo demorar a votaçã() laçoes que 11!ummam os cêos as horas eter· 
da Receita.. · n&s e o tempo immovel. Para o homem-o 

'I)ísse óota.vel philosopho que não ha gran- tempo é um. factor im~rta.nte de tod08 os 
4~ vel'da<J,eira q~:e não tenha para. funda· seu~ a.c~os. Só elle os exphca, os desen1"olve, 
~e?~o !lm move~ geçero~o. sendo certo que é os JUStifica. om _suas , con~equenclas. O ~o
precl!;!O uma lOSptraçao <llevada, uma verno actual nan esta. a·h~ para fazer mila· 
conviCção podei'osa para. formar uma politica. gres, nem os póde fazer, e SJm para tra.ballla.r 
c~pà.z qe grandes cousas. Jám&is úm interesse ,pelo bem, e sim para r eparar o mal no quo 
puramente egoísta produziria taes resul- e humano e com os recursos humanos . 
. ta.êlol!: · · · · (Apoiados repetidos. Muito bem. O orador foi 

Ora, o Sr. Presidente da Republica. tem cazo,·asamente {eUcitado pelas .Depurados pre
agido e continúa. 8. agir sob o . sentimento oo sentes.) 
ma.is .devotado amor da· Patria, sob a pre
()CCtlpação ·de reconstruir o credito p ublico, 
d!l.salvar a honra da Republica e de contri
'lmt~ para que em llada. lar viva.m com o 

.. · :l>em-esta.r material a tranquillidade, a. paz 
· ·-~ ~&''felicidade~ · - · · · . 

.~ ·s. ·El;. ao tomar o Governo via o problema. 
· econOJil.ICO e fina.nceil'o e está; com coovicÇli .. o 
iilà.})àla;v:el procurando resolvei-o. 
:' '~·aS.~iin EiqQe os grandes homens se impõem 
~ ~ iz!i~orta!iz~m. ·· ' 

O Sr. Coelho Cint.ra- Sr. Presi· 
dente, me permittirá que lhe dirija uni · pe
dido attinente n reservar-me a palavra para 
a prox:ima. sessão, visto !lStar a. hora. quasi 
terminada.. · · 

A:s observações que tenho a fazer em sus
tentação das emendas que apresentei e varias 
outras considerações sobre o Orçamento da 
Receita me obrigam a demorar-me na. tri· 
bun,~ por ~~ 'não peq~eno e não d~jo, 
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em born ::~deanta.da, abusnr da benevolencia 
dos m~us cotlegas. -

Por isso, peco a V. Ex., a. exemplo do que 
se tem dado, se digne declarar adiada a dis· 
cussão pela hor:1, reserva.ndo-me a palavra 
para a sessão de amanhã. 

aposenta.rlos e revertinos i . disponibilidarle 
por força do decreto n. 3.3!0, de lO de junho 
ultimo, ou por sentenc:t anterior a este ·de. 
cret?, cabe-me devolver dous dos autographos 
que aeornpanhara.m: a mensagem de·g de se;. 
tembro corrente. · 

O Sr. President;e- A• vista das 
praxes estabelecidas, não tenho n. menor !lu
vida em satisfazer o pedido do nobre Depu
tado. 

Fica. a discussão ar1iarla pela hora, 
Pass~-se á hora destinada ao expediente. 

O SJ.•. 4° Secretario (servindo 
de 1') procede â. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offiaios : 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 18 do 

c01·rcnte, communicando que o S~na.do ad
aptou e nessa data enviou à. .sancção do Sr. 
Presidente d" Republica a proposição desta 
Camara, autOl'izando a abertura docreàito de 
1.266:588.$, supplementar á verba. 16, n. 28, 
do art.~ 19, da lei n, 560, de 31 de dezembro 
de 1898. -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que, nessa data, o Senado enviou a 
sancção presidencial os autographos do de
creto do Congresso Nacional, que abre os ne· 
cessarias ereditos para pagamento das despe
zas coma recepção do Sr. Presidente da Repu· 
blica Argentina. - Inteirada. · 

Do mesmo senhor, de igual data, remet
tendo a proposição desta Cam~ra·, autori
zando o Po~ler Executivo a conceder a Octa· 
vi o Augusto · Borges, 4° escriptura.rio · do 
Trib•ma.l de Contas, um anno de li~ença com 
o respectivo ordenado, para tratar de sua 
saude onde lhe convier ; pi'Oposição a que o 
Senado não ]ioude dar o seu assentimento: -
Inteirada. 

Do Ministerio da Justiça e Negoeios Inter
iores, ·de 16 do corrente, enviando a seguinte 
mensagem." : · · · · · · · · 

Sr. 'Presidente da Camara dos Deputados
Tendo ·sanccionado a resolução do Congresso 
Nacional, constante do decreto o. 604, desta 
data, que autoriza o Poder Executivo a il,brir 
ao Ministerio .da Justiç:1 e Negocias Interio
res o credito de ~: 400$ para pagam e Dto ·uo 
ordenado do juiz Pedro .da Cunha· Pedrosa, 
no corrente ex:ercicio, e o de 78:453$637 
·ao da. Fazenda para o dos ordenados que 
competem a diversos juizes de direito, que 
revsrteram á disponibilidade, bem assim os 
que forem necessarios para o dos magistrados 

Capital Federal, lB de setembro de 189.9.
M.. Ferra:~ do Campos Salt~s, - Inteirada, e 
devolvendo-se o outro a.utographo ao Senádo. 

Do Sr. Antonio Pedro Alves de Barros, 'de 
1'5 do mez tlndo, communícando que, eleito 
presidente do Estado 'le Ma.tto 'Grosso, nessa. 
data assumiu o exercício do cargo, depois de· 
prestar perante a Assembléa Legisla.tiva o 
compromisso do estylo, etc, -Inteirada: 

O Sr. Alcindo Guanabara
Sr. Presidente, tres ·secretarias de Estado 
foram fundidas na a.ctual Secretaria da. ·Jus~ 
tiçn. e Negocias Interiol'es : a antiga Secre
taria. da Justiça, a do Interior e a da Instruc
ção Publica. A actua.I Secretaria da. JuetiQà. e 
Interior reune, pois, o trabalho da!! tres secre-
tarias anteriores. · · · 

Em1894, a. reforma do Congresso elevou 
os vencimentos do pessos.l do Tbesouro Na· 
cionai e esse beneficio não aproveitou a. 
nenhuma outra secretaria de EStado, ne:D. 
mesmo á. da Justiça que tinha o trabalho de 
tres outras secretarias~ os· MiniStros de Es
tado teem, desde 1893,reclamado do CongreSso 
a. equidade a que tem direito o pessoa.l.4essa. 
secretaria. Ultimamente, porém, ãggravou· 
se a situação em que se acham esses enipré· 
gados da Secretaria da Justiça, que não ti· 
vera.m augmento · de vencimentos lia ·Repu
blica; aggravou-se pera circumstancia . de 
que o actua.l Sr. Ministro da Justiça., ·apro
veitando-se d;1, autórização que lhe foi 4&lla 
o anno pB..'!sa.do, reformou .a, se~etã.ria., i'e~ 
duzíndo o pessoal. . · · · 

$ssa reducção veiu ainda mais a.gg~l!;-v:l!o! ~ 
situação em que está. o pessoal restante. 
Posto que houvesse reduzido considera.vel-. 
mente o pessoal; não pôde o Sr. Ministro'da 
'Justiç-.a augmentar os vencimentos, porqu~ ii. 
autorização dada pelo Congres>o · obedecta. á 
clausuia de reduzir o pessoal, ma.<! de· não 
augmentar ordenados · 

Cmiseguiu effectuar uma eco1:10.~ ~e.'ZR ~ 
t(lntos contos, mas essa économia: e m)usta. 
porque é ~eita á c~sta e ~m q~~ime~to. 4os 
funccionariOs que là ficaram ma.1s sob'recarre
gados de trablilho. · '· · • ·· ·· · ... , ·•··>., 

·Como relator da Commissão de Orçamento. 
nã.o poderia. propor o augmento desses"veitci• 
mentos, ·porque a · disposição -regimeil~; 
votada pela Camara, nãó permitte ·augril~nfur 
ou diminuir . vencimentos em lei· 'anli.ua. 
Attendendo, porém, a que ê dé absolU:ta e· ri" 
gorosa justiça que se remunere melhoi· o pt-
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queno pessoal que lá. ficou sobrecarregado de 
todo o trabalho, tomei & deliberação de a pre· 
sent~tr, sob a minha responsabilidatlep<>SSO<\l, 
o praseate projecto de lel , que espero que 
passe os turnos da. discussão a tempo tle ser 
incluído no orçamento cleste anuo. 

Era. o que tinha a dizer. 
Fica sobt•e a mesa., até ulier ior deliberação, 

o seguinte 

PROJECTO 

tenção 1la. Ca.mara em hora. tõ.o a.deantada. 
depois das <leela.re.ções feitas pelos tlls· 
t inctos Deputados por S. Paulo, Srs . Bueno 
de Andr<\da e Jo~é Bonifaclo; e. inrpress~oque 
de~de logo se traduziu na Camara, foi incon
t tJstavelmente wfficiente pam como que dei
xar o estigma da. responsabilidade llaquelles 
a.ctos de vaada.li :-:mo,de que foi qua.si victima. 
a. maioria. da. assem bléa de meu Esta.clo, á. 
conta do P residente r1o Estado e d,~ minoria 

Entretanto, St•. Presidente, apezar do 

I 
que o sustenta naquella Casa. 

" , . . maior constrr.ngimento que nest e momento 
O Con.,lesso Na.ctona.l decreta · me assalta para. discuttr ou pat'.\ olucid·t.r os 
Art. 1.• Os vencimentos dos runccionarios pontos em que tocou o men nobre comprovin· 

da. Secretaria. da Justiça e N~oeíos Interiores ciano,rept·esentante desse Estado pelo 5• dis-
,serão os constuntes du. seguinte tabe!la. : t r icto, dir ei algumM palavras em defesa. !los 

. membros do Partido Republicano Flumi-
3 dn•ectores gera.es a 8:000$ nens~. que lloje constitue a maioria da AS· 

de ordem,do e 4:000$ de St>mblea Legislativa do meu Estad0 e aos 
. gratificação... . .. ..... 36:000$000 qÚaes s. Ex. accusa. 

11 dtreetores de se c Q ã o a s. Ex., ~ quem eu a.prend i <lesde moço a 
ô:OOO$ de ordenarlo e respeitar como um dos mnís bollos ta lent os 
3:0~ de gratitlcaç;i.o. 54:oo0$000 da. actu:tl geração, como um dos brazileh'Os 

1 i•• offic1MS a 4:000$ do mais distínctos . • . 
ordenado e 2:000$ de , . 
gra.tiflcaç~o. ,, •• , .• , , . 42:000$000 0 SR. JosE MURTINHO-APO!allo . 

12 2" oíllciaes a 3:200$ de o SH. . Juu? SA.'rTos- . .• e. queür l igo a 
ordenado. e 1:600$ de mesma a :lmiraçã.o que tributei a Silva J<u-
gntlli<:a-Qao ... · •. · · ... 57:800$000 dim e que tributo a Quint ino Bocayuva,Por-

24 3•• omc1aes a. 2:400$ de ciuncula e tantos outros, que serv!ra.m no 
orde~a.do ~e 1:200$ de movimento republicano do meu Estado, me 
g~t1fica.çao • • • • • • • · · • • 86:400$000 permitti rú. que Ibe diga. que foi infeliz na 

1 portetro com 3:200$ de or- cau sa que tomou para. defender nesta Ca-
denado e 1:600$ de gra.· mara 

. t!tlcação •....• ·:. •.... 4:800$000 s. Ex. a quem eu jâ. conhecia corno jol'na-
1 aJUdante de :porte1ro com lista de primeira a.gu~t , e cujos discursos 

2:000$ de or~enad~ e :tpenas linha tido occo.sião de ler, deu-me 
l :.000$ de gTattftca.cao. . 3:000$000 opportu utdade lle conhecei-o na tribun~, 

7 contmuos a 1:300$ de o~- como orador ter so, impassível, da .firmes de-
den~o e 700$ de gratl· tlucções ; mas, muito infeliz no moment.o, 
fiCS:ça~ . ••• •.•• • • • • • · ·•• 14:000$000 porquanto, de tudo quanto disse, não conse-

5 corretos 1dem. tdem. .• . . . . 10:000$000 guiu dar uma unica. prova. . • . 

Art. 2. 0 Para O etreito desta lei, fica 0 SR. BELIZA.RIO AUGUSTO- Apoiado. 
o Poder Executivo autorizado a abrir o ne- 0 sa. JuLIO SANTOs .•• a.indn que pudesse 
eessario credito. de qualquer medo a sua ealma ter impres-

Art.3.• Revogam-se as disposições em con- sionarlo alguns Srs. Deputados, que porven-
trario . tura. não coubecem as circumst.ancias e a.'! 

Saladas sessões, 19 de setembro <le l f\99.- condições dM luctas políticas, que a.tJtual-
Aki~uio Gt.~anal>a1'a. mente aniquillam o Estado do Rio de Ja· 

O Sr. Julio Santos - Sr. Presi· 
dente, hom.em quan<lo fallava. o meu H
lustre patrício, Dr . Rangel Pestana, re
spondendo ao discurso do meu illustre collega 
e a.wgo,Dr. Belizar io de Souza, pedi a. palavra 
para contestar a S. Ex. dous factos a que se 
tinha. :referido, e sinto que não In e fosse dada 
a opportuuidade de uma prompta. resposta 
Daquella. bora. e que ficnsse inscripto para 
l10je.Quasi l'Odia. tue eximir de occup:tr a. at-

neiro . 
A Camaraé testemunha, Sr. Presidente, do 

silencio ~;igniftcativo que os republiCllnos 
fluminenses teem mantido nesta. Casa, em re
lação á. política do seu Estado. Quaesquer 
que tenham sido as provocações por q ue pas
sámos ha. um a.nno e meio;quaesquer que t~
nham sido as nossas queixas ; :\inda. qu e 
contando no recinto dcst.'l. Camara. :tmigos 
em cujo ~eio podíamos procurar confor to.uã.o 
temos aqui prooura,d.o desabafo. 
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Diversas são a.s razões que nos teem a.O:as . 
tado da tribuna em tal questão. 

Uma dellas, Sr. Presidente, B qne nós to
dos sentimos, c es~!l egoismo esto.rlu\\1, quo 
nos acompanha a qu:lsi todos e que nos tornl'l 
inditl'<lreutes aos males dos outros Estados. 

cano FlumiDense,se rleclararam contra o Par· 
titlo,prestando apoio ao Presidente do Estn.do. 

Nil-o ha. um facto em que a responsabllidade 
cr1 minnl elos funccíonarios do Estado esteje. 
envolvida, que não tenha tido a prompta. de
fezrt nn parte editorial destes jornaes. 

O j ornal que tem defendido a causa do par· 
tido é n. OidHle d o Rto, cujo proprietario de
clarou pertencClr a.o Partido Republicano. 

O Slt. NILO PEÇAN!iA.-A CirJ,ule do Ri;, 
ú orgüo de oppo:;içuo ao Presidente da Repu

O Sa.. JuLro s.~l"Tos - A nossa Consti· blica , e ou me felicito com a declaracão de 
tuiçiio, que nos prende ao todo que se chama pertell.cer elle a.o Partido R<>pnblica.oo. 
~g_d~~· c~eixou compleO!.mente separados os o Srt. JuLto SANTOS-Si ~lle é suspeito 

As suas relaçt.es,R.fórn as commeroine.c:, ne- para. V .Ex.,oiio são menos suspeitos pa.ra. nós 
nhum écho tem,quer para a política. estadnal os outros orgãGs que se tlizem neutr os, para 
quet• p:~ra a sua. vida intima ou de ordem melhor poderem de.render os partidos pelos 
administrativa. quaes tem sympathJa.s,alcançaudo pro~ento! 

O SR. Eruco CoELHo dá. um aparte. 
0 SR. ·Luiz ADOLPHO-Apoiado. 

_O SR. Eruco CoEL!'I0·-0 apoiado de v. Ex. 
nao se refere a mim. 

Outro motivo é a difficnldade de se porler pelos favores quo pt•estam sem terem os pre· 
evidenciar pcrnnte a Camara 0 que dG ver- calços dos encargos partidarios. 
dade se passa nos Estados. O S~. LuiZ AooLPno-São neutros na ap· 

Todos os dia~ vemo~a.ditllculda.de daquelles parencia.. _ 
g,ue, porventut•a, teem a inCelicidade de ver . ,\ tercen~ re_r-ao _por que nos t.:lmos man. 
1mpla.ntada. a discordia 110 seu Estado em evi- t1d.o ~m st!enc10 B porque somos a.inda 
denc~ar os factos. Os telegramma~ veem em hOJ?• l_ncontestavelment.e, máo gr<!-do tudo, a 
duphcata. e contrad ictorios as notas e tele- maiOria do Estado do R1o de .Jane1ro . (Apar· 
grammns otllciaes são semp;•e 'ravoraveis Me tes relati,~s a e~eiçi'io elo 5° distri<;;o·l . 
Governos dos :E!-~tados, quer tenham por si a _A maiOt'Ja.q:le oGove~ooteveno o"d1str1cto 
justiça, quer nao a tenham a seu favor; a im· l nao Pó::le ter 1mpo~tanma tal que nos leve a 
prensa que nesta c.,pitll.l podia ser 0 ecllo concluir que el~a e o espe~ho de todo o resto 
verda,leiro das occurrencias tem tomado 0 do Estado do RlO de Ja.ne1ro. 
pa.rtido de um ou outro grupo de modo que a . Estou certo de que, si a eleição tivesse 
verdade fica sempre nublada.~ impossível de tido loga r no meu districto, o resultado seria 
ser conhecida. outro. 

Deap.te de tantas difficuldades invencíveis, . N_ito ponho a.b_s~utamente d~vida na legi
desa.mma.mos de ver aqui fazer-se luz sobre 0 tun11lade da eleiçao do meu !Ilustre collega 
que .ú ~ vida da Republica .nos Estados. Sr • Dr · ~ngel Pestana, mas devo observar 

Diret em pouca.'S palavras 0 que é a im- que, a DI~~ ~r em tres ou quatro collegios, 
prensa desta Capital. onde a eletÇM ~e pletteou, em todos olt mats, 

No grande orgão,O JO'rn'tl rl.o Commt~·cio,nã.o ella ~oi completa.mente abandonada pelo nosso 
:Póde o E:~tado do Rio de Janeiro encrJntra.r ca.ndtdato, que. nem mesmo apresentou tis~ 
uma. opinião; é orgã~ official do Governo do caes. . 
Estado •. e por isso, si_porventura expõe factos Para ca.racteri7Al' o que fo_i_ aquella ele_i~. 
que alh se passa.m, nao emitte sobre elles 0 seu ba.s~ lembrar que,por occastao da. Comm1ssao 
,juizo. ver!licn.dora. de poderes proceder nesta casa. á 

Si o nssumpto compi'omette 0 Governo do ap~ração, notou que,de um co!legio do muni
Estado, são desde Jogo propositalmente atas- Clpto de S. João Marcos, tinham v indo duas 
tadas as circumsta.ncias que porventura. -pu· ~ctas, uma cla.ndo toda a votação ao n osso 
dessem estabelecer as relações de atreito e tllus_tre collega, e. outra dand_o·a pelo con-
causa entre o facto e a fonte official. tr!'-l'lO ao a:dversarw!.. o que obr1gou a. Com-

O sn. Eruco Co"•,.,. co t ã mtssa.o a dt~r que nao sabia qual era a ver-
. . _,.,o- m eu amo n o da.de1ra. 
JOgues as peras. Ora, si isto se deu em um collegio onde os 

q . SR. JuLIO SAN'l'OS - Zntretantll é o meus amigos te em a u.na.nimi.dade dos votos o 
ma.ts Importante orgão do paiz. ' que não se rassaria nos outros , onde predomi· 

O Sn. . LUiz ADOLPRo-Sobre Matlo Grosso na.m os ad versarios,achando-se as mesa.s aban-
não disse palavra. · • danadas pelos tlscaes~ 

• ~ SF.. Jl'LIO SANTOS- A Ga:ct'' de N u· 
lf.C I!~.~ . A [mprcnsa, O P ai;. desde o principio 
da qnestao que dividiu o Partido Repu'bli

C:t.ml.r.l. V. V 

O nobre Deputado está eleito, e ninguem 
com mais direito: do que s. Ex. se assenta. 
nestas cadeira..'> (apoi·cdo), m;J.S devo dizer que 
dos 5 .000 voto~ quo S. Ex. obteve, dous on · 

..... ~. 
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tres mil não tivarn.m en·ectividadc real. Esta 
é a verdade. P;~s~arei a,rlea.ntc. 

Sr. P1·esidente, a accusaçiio que roi feita 
pelo nobre D;put:J.rlo, ao' membros na. maio
rht do Con;::rc;so Fluminense, foi •le uma in
justiça que brada aos céos e que não pó:le fica!' 
sem resposta. 

Vou, em duas palavl'as, mostrar o quanto 
S. gx, foi injusto. 
· Em primeiro lugar, nãv po;so deixnr de di

zer o.lguma cousa sobre a pePsona.li .. l;i•le 
do Dr .Alberto Torr•JS, qne h(\je d·irige os de sti
nos do Rio <le Janeiro. 

A Camara conheceu este ílurninense,hon
rando estas bancadas como D~put~\dohborioso, 
de merecimento e tale!l(o. 

Ninguem feil m[lisju8.tiç~. a S. Ex. do que 
o Partido Republir:mo •lo Estar! o do Rio, que 
fez de S. Ex. membr-o da C<m~titttinte, poste
riormente Deputado, mais hrrle ~finistro de 
Estado, e ultimamente o elegeu Presidente 
-daquella Estado. 

Q11em, como S. Ex., t.endoum nrJme apenas, 
m~s não dispondo de infiuenda no Estado, 
não tendo talvez por si si não o seu voto e a 
influl3tlcía política que o sm illnstre prü 
trouxera de antigo regirnen, poderia. ter 
feito a carreira politica, que fez, si não fosse 
o auxilio dos chefes do Partido ltepublicano 
Fluminense. 

Não h1t quem conteste o quanto os Drs. 
Porciuncala e :\liguei de Ci1rvalbo fizeram 
para que o distincto fluminense de então pu
dessa oooupar os lagares que ate hoje tem 
exercido. 

0 SR. NILOPEQA.NHA.-V. E:c. "l'ai coMlUir 
que elle é uma creatura do Sr. Miguel de Car-
valho. · 

O Sa. Ju'Lm SANTOS -. Nã.o quero con
cluir >sto; mas devo dízet·, respondendo ao 
ap:trte do nobre Deputado, 11ue, quando foi 
apresentado o nome do s:r. Alberto Torres 
para. p:re~idente do Estado, houv-e municipio 
q11e _J]ãO quiz conformar-se com a indicacão, 
por Julgai-o um moço sem seeviços ao Estado 
e como tàl não devendo preterir outros de 
maiot' merecimento do que S. Ex. 

A estes amigos respontiuu o Dr. Miguel de 
Carvalho que, si não apoiassem essa ca.ndi
datnl"a, elle iria nté Bom Jardim (era esse o 
município), e estava certo de que ao menos 
obteria ahi dous votos· para o candidato do 
Partido Republicano. 

O SR. NJLO PBçANI!A. dá. um s.pa.rte. 
O SR. JUL10 SANros - O Sr. Dr. Miguel 

de Carvalho tem, para o Estado do Rio de Ja.
~eiro, !lerviços, que V. Ex. não póde cnntar. 
' · E' 1Jreciso que se faça justiça aos homens. 

O SR. Nu.o PEçANTIA-Era. preciso que, no 
IO'anno da. RepubHca, o Sr. Miguel de Car-

valho fizesse pr(•si'lente do E~tn.do o Sr. Al
berto Torres. 

O SR. JuLIO SAl\'Tos - Não sei que chefe 
de mais pr·estigio V. EJC. poderá. apontar no 
Estado do Rio (le J:tneil'o, quoJ pudesse ter in
fluido nesse sontülo, do que o 81'. 11liguel do 
Carvalho, :1 não ser o Dr. Porcíuncula., com 
quem elle é caus:úommum de em tudo quanto 
occorre na dil'ccção do Pat·üdo. Republic;tnos 
hoje, somos, tanto aquE;lles que !oram repu
blicanas historicos como aquelles que accei
tttram sincerameute a Ropublica e que estão 
a seu lado para act•eclítal-a e defendel·a. 

0 SR. MOREIRA "\LYES-Esta. uistincçiio 
ni'ío tom valor nenhum. 

O SR. JuLw SANTos - Aqui está, Sr • 
Presidente, como o Pat·oido Republic~l.llo Flumi· 
nense ~onsidei'OU, tratou e distinguiu o il
lustre prl'Sideate d.o Estado do Rio de Janeiro, 

O P::~.rtido gloritlcon·o, devou-o, sem retí
Mncias, a todas as posições qac só podiam ser 
aspiradas por um iluminense de excepcional 
merecimento. 

Vejatuos agorft como S. E1:- correspondeu 
a essa prova de absoluta confiança e de ex~ 
cepcton:ll distincção. 

S. Ex., que não apresentou programma 
diverso do do PJ.rtírlo RepubliCi\llO Flumi
nense; que aceitou a sua eleição, sem o me· 
nor protesto, e que por esse motivo foi eleito 
sem condicões, ao assumir a. administração do 
E~tado, em principias de 1897, a primeira co usa. 
que roz foi cst:tbelccer praxes para. um mo
dus vine><di que desde logo o afastasse com
ptetamente da convivencla de seus amigas 
políticos, e que o isoh'>.sse do seu partido. 

E' assim que desde Lo~o s. Ex. procedeu 
para com o chefe da co'umissfi.o executiva. rlo 
Partido Republicano Fluminense, de modo a 
a fastal- o de Sita pessoa. 

O Dr. Porcluncula foi, dentro de poucos 
dias, por assim dizer,posto á margem e pouco 
d~pois o foi to.m bam o Dr. Miguel o e Cana
lho, por que,tão de somenos importancia.. 

0 SR. NILO PEÇAI\IIU.-VV. EEr. é que 
p\Izeram á margem o Sr. Porciuncula. 

O SR.. JuLIO SA:xros-Temos hoje, como 
sempre, o Dr.Porciuncula comnosco em todos 
os tet•renos. 

Ficou, por consequencia, o Sr. Alberto 
Torres dominando o campo, porquanto, tendo 
se retirado da commissão executiva o Sr. Dr. 
Barcellos, fitlou ella unicamente representada. 
perante S. Ex. pelo Dr. Hermogeneo,seu se
cretario, e pelo Dr. Martins Torres, seu il
lustre pai. 

O SR. MoREIRA ALvEs-Conselho de fa
mília. 

0 SR. JULIO SANTOS- Foi nestas condi
ções, Sr. Presirlente, que veiu a. reunir-se· a, 
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:J.Ssemhléa legislativa do Estado do Rio de justificasse a resolução legislativa e levn.n· 
Janeiro, no armo passadQ, que foi o primeiro tasse os cscrupulos do Governo. 
anno da presidencia do Dr. Alberto Torres. Acuàlnr1o ao chamado, o Dr. Bezamat mu· 

Com!}rehende-se perfeitamer.te, que ~s re- niu-se rle um rehttorio completo sobre todas 
!ações entre o Poder Legis I ativo, C11jn maio- as occurrencias havidas em rela.çã.o ás duas 
ria ou quasi totalidade era de antigos mem- camaras de Campos. e razões da resolução le~ 
bros do Partirlo Republicano Fluminense e o gislativa que <levia tr zer remedio áquella 
novo chefe do governo se rescntissem do. anomalia.. Chegando &. Petropolis, apresen
nova situação crea.da para o partido, nas suas tou-se ao Dr. Porciuncula, que lhe expoz a. 
relações com o Governo. · conveníencia de um~l conferencia entre elle e 

O presidente da commissão executiva do o Sr •. presiilente do Estado, ao que acceden o 
partido e o chefe do 3" districto se nchavam Dr. Bezamat, entendendo, porém, oon"Veniento 
incompatibílizados com o Sr. presidente do que antecedesse á. sua conferencia n. remessa 
Estado. do relntorio e razões que havia feito, para 

Vou abri:~: um parenthesis para mostrar a que o Sr. presidente melhor se orientasse 
V. Ex., Sr. Presidente, as razõespersonalis- sobre os factos, acouselhando-se no silencio 
simas que collocaram esses does chefes poli- do seu gabinete sobre a resolução que tinha a 
tícos afàstados completamente de qualquer tomar. 
a~ão JlOlitica. junto do Governo. Acceito este alvitre pelo Dr. Porciuncula., 

O Dr. Porciuncula. era o.micissimo do dirigiu o Dr. Bezamat uma carta ao Dr. Al
sr: Alberto Torres,e tinha por elle quasi que berto Torres, fazendo~a acompanhar do rela.
um amor paternal. Sou testemunha pessoal torío, e na qtlal dizi~ ficar aguardando que 
da lucta immensa que sustentou afim de lhe ~osse desJgoa:do d1a. e hora para que o Sr. 
manter o apoio dos seus correligíonarios, já pl'es1dente lhe d1ssesse o q1,1e pensava. _Desta 
então descontentes com o novo goyerno. c~rta recebeu s. EJ~, uma resposta ma1s ou 

Nada demoveu o Dr. Alberto Torres de I menos nos segaint<, s ter·mos: · 
suas injustas s!lspeitas contra os amigos, per- . 
seguido por uma idéa constante e fixa de « Illm. Sr. Dr. Alberto Bez~ma~,......, Rec~bl 
que o partido queria. faze l-o prisioneiro de sua cart~ acompanha~do o relat~r10 rela~tvo 
caprichos e reduzil-o a um Títere no go- ao nego.cio de C5tmpos, e, o q~e ttver de d1zer 
vemo do Estado. a respetto, d1re1 ao Dr. Porciuncula~. 

Tratava-se do caso de Ca.mpQs. Aqui est:í. como foi recebido o pedido do 
A a.ssemblé~ legislativa, sob o governo do Dr. Poreiuncula ao Dr. Alberto Torres para 

D_r .Mauricio de ~breu, votara uma lei, auto- que ou>'isse o seu correligion!l.rio, que 'Vinha 
nzando o presidente a resolver o caso com· apresentar razõas de orclem jurídica e de 
P!exo .de Campos, wl referendum do Poder Le- ordem publica a serem attendidas ; razões 
glSlattvo. que seriam discutidas entre o .Dr. Alberto· 

o sn. NILO PEçA.N~A _ :L.ei inconstitucio- Torres e o Dr. A. Bezama.t, ambos formados 
nal. em direito. · · 

0 SR. JULIO SANToS- Não discuto l'!SSe 
:ponto, era. lei ; foi votada depots da. diSCTlSsão 
na assembléa e sa.nccionada pelo presidente do 
Estado, ·a não posso ver onde existe a solução 
de contínuidade' entre dous ·presidentes. 
Desde que não foi vetada no unico momento 
em que era. dado o conhecer-se de sua consti
tucí onalidade ou inconstitucionalidade, a re
solução legislativa é lei tanto par:~ o Poder 
Judiciario, como para o Executivo e para o 
Legislativo; para. o Judiciario ate que elle 
declare em especie qué ·não póde ser a.ppli
ca.da ; essa é a ·~heoria, qa nossa Constituição 
estadoal. · 

Gomo o Sr. presidente do Estado tivesse 
manifestado escrupulos ao Dt•. Porciuncula, 
em dar cumprinrento a esta: lei, por enten
dei-a inconstiluciona~ e não sendo o djgno 
chefe reppblíca.no um jurisconsulto, escreveu 
para Campos !llandando e]lamar o Dr. Beza
mat, para. que est~, expondo as occurrencias' 

A repulsa indelicada foi conhecida, tendo
se chegado a affirma.r que ao Dt·. Allierto 
BezamM · tinha sido recusada a entrada em 
pa.lacio. o que nã.o se deu- . . 

A recusa. ·deríva;va-s~ da carta que acabo 
de ler. S. Ex. hão chegou ·a ser despedido de 
palacio, por que Jâ nãoToi, em vista dares· 
posta. que teve. 

Aqui está como o Sr. Porciunaula, suacc
ptibilisado p.elo que fora feito a seu amigo, 
àchou-se impossibilitado de. continuar relà~ 
ções com o Sr. Alberto Torres. · · 

0 SR. RA.XG:EL PESTANA-Não havia razão. 

0 SR.. JOLIO SANTOS -V- Ex. nunca en• 
contra razio. V. Ex. tambem achou que aquelle 
barulho na ponte das bareas não tinha. impor· 
t<tncia alguma, e qnedevia ser imputado á 
maioria da Assemblàa, ·· 

0 SR. BELrSARIO DE Souza-Apezar!le doUS 
depoimentos impor~antes. · 
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O S!l.. Jur.to SANTos - Agora. vamos ver • mado de que é um homem violento, veja 
como proceden cl!e com o Dr. Mi~uel de I outt·a pessoa. 
Carvalho. - o Dr. Miguel- de Carvalho, em obediencia 
os~. RANGE~ PESTAl'U _ Dá-me licenç<~. a :umo. determinação da commfs~ão exect;t~va, 

para um aparte ? o sr. Porciuncultt tinha fot_a Padu a, fez u!D:' conferenCJa. co~ os .eu~ 
combinado para que 0 Sr. Alberto Bezamat am1gos ec,,m os d 1S>ldentes do parttdo, pro 
procurasse oSr. Alberto Torres pari\ discutir C l!l'3.Jl~< \ _chegar a_ um a~o~do. . . 
com elle os pontos jurídicos. Fíc.1nclo o Sr. Toua~ ,ts propo,ti!Jl q le f<:_z foram mutets e 
Be~mat na obri,.ação de levar o seu relato- na.ola po1e ~~ter, e com~ nao a~hasse r azoa
r io, escusou-se de fa.zel-o pessoalmente e vel o vroceanncnt•_) da d tss!deJ?CI:l, q~~~ ~urlo 
mandou por carta. Natur:tlmente 0 sr . AI- recusara, _.tpezar de hav~_Eem stdo t~nta l_o, to· 
berto Torres respondeu nor carta. d_os o;; me10S p~ra._ a utuao d~ pal.'t~do, mclu-

,. save orle constltu1r-se um darectorJO do am-
O SR.. JULIO S";KTOs- Na cart~ peclia a hora. b&s as pat•cialidaàes, deu por tel'minada. a. sua 

p~ra a conferencta. e essa lhe fot negaia . missão. 
o SR. RANGEr. PESTANA- ~ão me pa.rece Ao conhecimento do Dr. Alberto Torres fo-

que houvesse ahi offenSil por parte do Sr. AI· ram tra.~idos todos os f:\ctos com a maior 
berto Torres. minuciosidarle, a.ffirmando o Dr. Migu<Jl de 

. - Ca.rvalho,sob su a respons;l bilina<le . que a pes-
O Sa. JuLxo SA:>Tos- V. Ex. nao a.panhou soa indicada era incapaz de fazer violcncias . 

bem 0 facto. . Nenhuma. solução sendo dada ao incidente, 
Elle pedw_~m.a ~onfe~encaa. e em respo~~ foi 0 Dr. l-:!íguel de carval ho a pala;cio pe

S.Ex., lhe d1.-~e. _nao, na.o dou a conferencia, dil-a. para. co he ·m•nto dos aml"'OS de 
eu me entender~! com ~Sr. Porc!uncnla. . Pa.dua.' 11 cJ ' • "' 
~ra uma. recu:sa formal de ou vtr o seu col· Só então 0 Sr. Alberto Torres declarou que 

1~\ue q_ner dizer isso: que elle, ou não a.bsolut~mente_ t~ão fal'i
1
a a nom,eação pe~id<t; 

dava. apreço al"Um ás razõe·· dadas . ou nue que faz ta. que,t~o de q 1e foss~ ~nd1ca.do ( utro 
- . ~ - ' ' "- nome, e q ue assrm ficava. decvh<lo. 

U9.0 queria rel,tçoes com o Sr. Beza~a.t . r Deante deõsa. resoluciio. deu o Dr. Miguel 
De um ou.~c outro modo a ofl'1ll>il era ui· de Carvalho prova da maior longanimidade, 

recta ao a.tnl0 0 do Dr. Porciuncula. man<la.ndo dizer a seus amigo3 qur~ era im-
O SR. RANGEL PESTANA- Não pos;o entrar po~sive l obter a nomeação da pessoa que in -

nesses detalhes. d.icavam,visto que o Dr. Alberto Torres t inha 
OSR. Juuo SA.Kr os-V. Ex. nii.o pó'le en

trar nessas m inndencias, ma.s é certo qu e 
nem todos pode;n . ter ~ngue branco para 
soJfrer sem corar mJurias dessa ordem. 

0 SR. KILO PEQANRA.- Nii:o havia. injuria! 
O SR. JULIO SAKros- Como não havia in

juria~ 
Pois so r.u peco uma confcrenci~ a um col· 

lega que m'a. nega, sem um motivo confessa
vel; qu e qualificação darei a. isto ? 

Pelo menos ter}~ sido um aato ele mil. crell.ç1io. 
O 8R. NILO PEÇANnA. - V. Ex. est:~ ap;tÍ· 

x onado. 

O SR. . JuLIO SA.xTos - Perdão, não terei a. 
calma do meu coUeg a e comprovinciano, 
Deputado pelo-5' districto, mas V . Ex:. está 
vendo que iiJl minhas palavras não são de um 
apaixonado. 

Quanto ao que se deu com o Sr . Dr. Mi
guel de . Carvalho, o facto foi mais simples, 
mas por 1~so mesmo tornou mais positivo e 
evidente o iniuito do seu afastamento. 

O Dr. Miguel de Carvalho tinha indicado o 
nome de um amigo e correlig ionario <le Pa
dua para a.utoritla..le policial. O Sr. Alberto 
Tort•es não qui~ acceitara. indicaçã.o, dizendo
lbe : não nomeio esse individuo, estou infor· 

o direito de ser ouvido e não a. acceitava, e 
aconselhava-os a que se resignassem e i ndi
cassem outra pessoa. 

Assim foi feito,e indica.ilo outro cidadão foi 
este nomeaào pelo Dr. AlbErt o Torres. Dias 
depois, sem ~ue a autoridade recem-nomea.da 
tivesse praticad.o o menor neto censuravel,foi 
tlemittida., ~, pedido. A a.utorid;ula protestou 
decl:tr<1.ndo nlio h av.Jr pedido a sua <lomissã'l. 
O Dr. Alberto Torres mantlonla vra:r um de
creto especial sómente para decla.r:w que a 
dem)3:;1lO er<\ a bem do serviço publ ico. 

Do occorrido nada. foi explic!Ldo ao Dr. Mi
guel de Car valho, que só ent<'i.o entendeu q ne 
o Dr . Alberto Torres queria afast:tl·o tle sua 
pessoa; nunca mais o procurou, nem disso 
se deu por achado o Dr. Alb~rto Torres, dtl 
quem, entretmto, o Dt•. Miguel fõra. amigo, 
a ponto de se tratarem familiarmente. 

O Sa. NlLO P&çA:\J!A dá um api!.rte. 

0 SR. JULIO SANTOS-Eis como O Dr. Al
berto Torres correspondeu á confiança. abso
luta que nelle tinha sido deposita.d:t por ellSes 
dous chefes ! Eis como !oi tratado o par tido 
republicano fluminense. 

Reunida a. Assemblé& Legislativa do Est ado, 
tomou ella conlncimento da. mensagem, na 
qual o Sr. presidente do Estado tt·atava es-
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pecialmente do decreto que o nutorizava a re
conhecer uma das tl u a.s C.'\.mara.s rle Cam pos. 
S. Ex, declarava n iio ter usa.tlo da t\Ulot•lza 
ção por julgar inconstitucional a'}nell;~ lei . 
Essa qu~stii.o foi longa e brilhantemente de· 
ba.tida não só no seio da Cornmis:são de Con
s tituição, Legislação e Ju stiça, como em ses
são, sendo votada a conclusão do parecer que 
r econhecia como verdadeira a camara. muni
c!p:~.l de campos presidida pelo Dr. Abreu 
Lima.. 

Nesse sentido !'oi approvada uma resolução , 
que deYia set• promulga•i:\ independenta de 
sancção, porquanto por lei competia à. assr.m
bléa. o dire~to ue pronunciar-se em dedlli
tiva. 

o SJ~. N1Lo P~:çANnt.. - u~uJ.'pauuo uum 
attribuição do PoJ er Executivo. 

O SR. JuLro SAN1'0s-E' essa u ma questão 
que jã. fôra. anteriormente Vdntilada. 

Entendia. o Sr. Dr. Albe~to Torres que 
aquella. resolução devia. subir á. sa.ncção. A 
maioria da assembléa. entenr.ia., porem, uo 
modo contrario ; o cont!icto não teria solu· 
çã.o, ]'Ois, promulg;<do o acto sem a. saucção, o 
presidente não llle daria execução. Ouvido o 
Dr. PoJ·ciuncula, fui este de pu.recer que o 
digno leaa~~ - rla. maioria Dr. A~meida.Pereir<1 
fosse entender-se com o presideuts e obti
vesse delle deixar correr o prazo constitu· 
ciona.l (la sancção sem pronunciar- se, de 
modo a. que fiMsso subsistindo a resolução le· 
gislatiYa . Por esse mo:lo nem o presidente 
nem a assomblea teria recu ado. 

No ca.sodo Dr. Alberto Torres não acreder, 
propor-se-lhe-hia faze r subir o projecto á sanc
ção, coohccendo-se preliminarmen te de :;uns 
intenções em relação à ca.ma.m q ue de facto 
estava em runc~.io . 

0 SR. NILO I'EÇANHA- Perdôe o nobre 
Deputado, isso não é ex a.cto. 

O S&. JULIO SA..'ITOS- E' exacto, tenho o.qui 
nocumento para prov:1r que foi em virtu•1o 
de um accordo que subiu á. s~ncção ; tenho 
a.qui em meu poder o discurso do Sr. Depu 
ta.Jo carmll , onde se acha trtJ.nscrlpta uma 
carta do Sr . Dr. Martinho Campos, secretario 
do inter·ior , oo Esta lo do Rio de Janeiro, 
naquella occasião, e q u e esdarece o caso. 

O SR. JuL~o S ANT.JS - O Sr. Almeida 
Pereira., cujo testemunho está acima de quai
quer su speita, de accordo com esta combina. 
ção, foi ao Sr. Àlber to Torres,que se a.deantou 
e disse que não po.Ha deixar correr o pra7o 
sem se pronunciat•; que opporia o seu veto, 
mas pro:nettia que o st tttt quo seria mantiJo, 
ficando a camara A bt•e u L i ma no exercício de 
suas funcções. 

Observaram até a S. Ex. que a. Camara. de 
Campos tiuha. um artigo em suas posturas 

que autor izava o respectivo presidente a re
clamar o emprego da força publica do Estatlo, 
si ac •so 1\>sse desl'espei ta da. a sm~ an toril)ade. 

A essa oh,;ot"vaç;io, o Sr. Dr. Al'oerto Tor
res re~ poodeu que,si !bo mostrassem este ar
tigo, elle prestaria a torça. 

Observou-lhe a.inrla o Sr . Almeida Pereira 
que o v,;to ia causar uma sorpt•ez:.t. aos amigos 
o levll.ntal' nos ad ver;;;ario~ a itléa. de que o 
presidente do Estado nos tinha abandonado. 

O S!'. Ur . Alberto Torres declarou que no 
dia em qne oppuzesse o veto, nesse mesmo dia 
nomearia as t~Utoridades p 0liciaes indicadus 
pelo particlo; e não pelo Sr. 'ba1'ã.o do Mira
cama,~ dar ia assim uma. pmva inequívoca. de 
so!hlu.ricd~d" com s~us a migos: 

Isto e~tâ oxpre>so n<.~. seguinte carta. do Sr. 
M:Lrtinho Campos,q ue el'<\ então sooretar io do 
interiot• c justiça do Governo. 

« :\o co !lega Dr. Bento Carneiro cumpri
ment •l M(lrtinho Campos e diz-lhe que as 
nomP.ações indicadas pelo Sr. visconde de 
Quissamã. serão feita,s amanhã logo que se 
abri r a. secl'Gtaria . 

:Não se fi zeram h oj l porque (lispensa.ra.m-se 
os empregado> do serviço, ma.s si julga que 
devem ser feitas já, ma.nda.rei chamar o meu 
otHcial de gabinete e l ogo lU! 4 ou 5 h oras 
est arão promptas. _ 

Aguarão resposta.-.ilf:tr linho Campos. 
8- 1 2-~8.:» 

0 SR. NILO PEÇANH.~-0 Tisconde de Quis
samà e~tit actual ·nente com o governQ,dor do 
c;strtdo. 

0 SR. JUJ.IO SANTOS - Cll~fe político 
muito mndesto, o visconde de Quíssam:t, que 
nunco. foi homem ole <l.rtlbiçües, si acompanha. 
h,,;jo o Sr-. Alberto Tot•res, é uniMmente para. 
cnnservtL1' em t1·anquil!idade ~ livl'e da.s luta;; 
polít ica.' a cid;Ldo de Macahé, onde reside. 

0 Sa , NILO PEÇANHA- Ab ! é por isso ! ... 
PNtesto. 

0 S R . J ULIO SAXTOS- Faç.O esta dccla
ção por minha. conta. pelo juizo que faço de 
S. Ex., que me honra com sua amizade, por
quo n ão tenh-? o direito de attribuir a S . Ex. 
nem ao Sr. Manoel de Qu.;lroz o intento de 
hostilisnr em o seu partido. 

O Sa . NH,o PEçA"'HA-Desejo que se regis-
tre a tleelaração àe V. Ex. · 

O SR. JvLro SANTOS - Não tenha receio 
cie que U.tlltere. A linguagem do Sr. visconde 
deante da dissiclencia que se manifestou no 
partido sempt•e foi ·~ mesrr.a. 

-Onde está, Sr. visconde, V. Ex. nesta 
questfLO 1" S. Ex. respondia- me, 

- PcrfilllJo ao lado do m oa general. 
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-E qu()m é o g <'ner<\l de V. Ex.? 
-0 Sr. Porciuncula. 

0 SR . NILO PEçA.NHA-Pois o Sr. Ruy Dar 
bo;a. ach<J.. 

0 Sa. JULlO SANTOS- Eu sei que n[o me 
o SR. ERICO CoELI!o-Isto é uma c!Ja.rath . p?sso hombrear co:-n_ o Sr. Dr. Ruy . Barbosa 

(4.o :s, .. Nilo Peç<~ alw. ) Acho bom V, E:t. em taJ.mto e arud1çao; sou o pr1me1~o are-
r~spondcr. conhecel- t> ; mas em questões que s~ dwmt~m 

S p t · nte 0 não valem autortdades, vale a razao. (~lpo•a· o SR. Juuo A)o;TJS - os ertorme _ do. ) 
Sr. Dr. Po!·duncuh', de~~~gou-sr> da c~~nn~_:: s: Ex. publicou, e certo. n'A. Imprensr.: um 
são executiYa. e o Sr ·. \ Ior;onda ~e Qulo.ama ar-ti::ro que nos fez mal,a que tive occasiao de 
a~om_panho~:o, rotrahmd~-S.l em "udo quanto replica.r em jornal da minha cidade; sei que 
n'Lo e a pohttca de ~Iacah<3 . ,.. forarn remat tidos a S. Ex . r.xemplares da 

y _olta.ndo ~ a~rdo _sobre _a q~estãobde . folha, que era. 0 co,·1·eiq .de ChutagalZ.J, ma~ 
suo1r a. sancç.ao a resoluçao IeglSlatt_va so re s Ex não voltou ma1s ao assumpto até 
as eamara.s do Campos, pnrg unta.re1: Como hÕ'e · 
correspondeu o nrosidente do Estado ao pro· J · F . ,~,1 mdtido ~ ~ . 0 SR. NILO PEÇ.\NIU- OI esma.,~o. 

o projecto tle !oi subiu~ sancçii.o; S. Ex. O S.R. Juuo SA~TOs- Não 1o_i esmagado, 
v etou-o, e tendo prometttdo mau~cr a Ca: eu o sei, nem dtscuto o mottvo por que 
mara Abreu Lima em suas fuaccoG$, o que s. Ex. não voltou ao assumpw. ma.s !em
fez? bro-me que fui diseipulo de José Bonifa.cio e 

Logo que a ass~mhléa encerrou snus tra.ba- de JoãoCbrispinia.no ~O;\res,que diSCUtta.mcom 
lhos, animou a C~mata. do St'. Abel!l~do ~ ~eus discípulos. . 
h' por sua vez insmuantio se no cxer_ctelo ~a> o Sr. Ruy Barbosa tem pr~gad~ -a verdado 
funcçõcs rounicipaes, neganrlo -so a lnt,!!Vlr, e o erro com a mesmapreetmneucta a tale nto, 
até qu!l o co:Jílicto entre as duas camara.s se e si a socied•1de deve-lhe beneficios, em troca, 
estendesse <~. todos oa serviços municipa~:s. resente-se de muitos males causados p or 

Isso mesmo se evidencü\ da. m3nsagcm que s. Ex. 
o Sr. f>lbsrto To~res acl!-~a de faz r!r a p~e~ o sn. JoÃo NEIVA.-Porque não fo ram ox· 
sentar a a.sscmblea. leglsla.~rva n~ mo_mento ecma.dos os seus phnos. 
abertura da proscnt 3 S':,§ao JeglslatJva._ .. 
· Aqui esta na monsagem que S. Ex. dtr1gm O Sa. JULIO SANTos-Talvez ..• 

ao Coo.-resso. Não ha muitos dia.s, failando com o nosso 
Diz s~ Ex:. fallando da cam:~ra de Campos: colleg-a, o Sr .. casemir~ da Rocha qu~ d izlà 

ter-se impresslOna.do lll\lllO com o artigo d_o 
Sr. Ruy Barbosa, prometti a S. Ex. e e!f~tt· 
va.mente ofl'ereci-lhe um exemplar do artigo 
que escrevi, que aqui nãoappareceu tra.nscri
pto, e certo, e ao quul já. me referi, no. qual 
a.cr erlito ter deixado claro· que o emmente 
pubticist& não apprehenderllo em to~o o seu 
conjunew o caso concreto P'\ra dcv1da.mente 
julgar do procedimento do Governo do meu 
Estado. . · 

«Até ce~to tempo, u rna. das duas Cama.ras 
exerceu .quasí integ-ralmr-nte as func~ões da 
administração municipal~ e este facto Insum
ciente para. dar a essa corporttção leg itimi
-dade j uriàk.a, era, entretauto, de naturl!za ~ 
deixar tra.nquíllo o Governo quanto aos effJI· 
tos praticos do confl.icto. circumscripto á que.s
tã.o de validade, sem atrecta.r os mter~sses ela. 
administração local, r elativamente atten
dídos. » 

Tenho a.o menos a convicção de que fiz cabal 
0 SR. LEOl'iEL FILHO_ LciJ. mais para defesa aos meus amigos da. As~embléa. Le· 

gislativa do meu Estado. 
de ante. Mas, Sr. Presidente, volto de novo a.o ponto 

O ·Slt. JULIO SANTos-Pois não; em que estava e de quem~ desviou o apa.rw . 
do nobre D~putado. _ · «A outra camara. vciu, porém, mais tarde 

a investir-se de fuacçõr:s administrativas, 
assim como muitos dos juizes de paz do seu 
grupo, alguns dos quaes entraram em pl~no 
exeraicio. » 

Por culpa t1e q_uem 1 
Por culpa de S. Ex., que quiz tu~var as 

aguas para poder fazer as suas pascar tas. 
o Sa. NILO PJ;:çAl'iHA-Entã:o V. Ex. nã.o 

acha juridico o de:!reto 1 

O JULio SANro.s-Era o que faltava-. 

A conse;J. uencia. da. aggravaçã.o do confiicto 
mu nicipal de Campos IJrovocou a ult1ma 
reunião da cornmissão executiva que se dis· 
solveu entiio, ficando della somente o Dr. Mi
guel de Carvalho, que nenhum rem<ldio pôde 
dar para. o caso de Campos, tendo ficado 1> 
par tido em caminho de sua dissolução. 

Ahi está como S.Ex., ainda urna. vez cor~ 
respondeu á confiança do partido e à sua. boa te. 

Além desse houve ainda outro acccordo, 
ta.mbem desrespeitado pelo Sr.Alberto Torres, 
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c dest<~. ve2 foi o facto tanto ma.is grave 
quanto é certo quo neile interveio a propria 
pessoa do Sr. Preóidente da Repnblica. 

Tratava-se de facto de pequena importancia, 
relattva.rnente ütllando; er;~ o caso da nomea
çi'io de uma autoridade policial de Rezende. 

O Sr. Dr. Alberto Torres, esquecido 'lC tudo 
quanto devia a. seu pa.rtído, deixou, s ~m mo
tivos fJUe justificassem t.tl procedimento, de 
pedir á lcgi ti ma dil•eeção do p:J.rtí•lo a indi
cação de um nome pa1·a aquelle ca~go. 

. A !-utoridade policial foi nomeada por in
dtcaç,ao da um membro dtssincnte d:\ Assem
bléa Legblativn., o.Sr. Dr. Alfredo,Vatlteley. 

Este Cacto, t•olativamente sor11 irnportancia, 
melindrou contudo os sentimentos p~rtidarios 
d<\ maioria da Assembléa, que então 11nt.rou 
~;m duvida. se por-v~utura o S!'. Alberto Tor· 
res estav(l com u seu partido. 

Dahi a. he~ítaçii.o ern conceder-lhe medidas 
de confiança na. lei rlo orç~mento e outras 
medidas de gra>e importancia que o Govel'llo 
perlia, como ~ejam o imp1sto territori<>!. <L 
nova lei rJo seno e outras que importa vão a 
tr·a.nsrormação completa de toda a vida cco
ncmica e tinanceir.L do Esta.do. 

Foi nestas circumstancias que o Dr. Por
ciuncula, comprellendendo a. gra.vid:,de rla 
situação e conversando com o Dr. c.~mpos 
Salles, obteve deste a. promessa de intervi<· 
amigavelmente junto do Dr. Alberto Torres, 
pam pol-o de accordo com o seu partiJo e 
ac:tbar com uma dissidcncía que ameaçava 
tudo con!lagrar, 

Effectivamente foram a palaoio, cada um 
pol' sua vez, os Drs, Porciuncnla e Alh~rto 
~Ol'l'es, e freou accordado então que a auto
rrdade nomeada para Rezende pediria a sua 
e:x:oneração e seria nomeada outra im!icad<.t 
pelo partido. 

Ficon·ma.is assentado ainda que daili por 
dcante o Sr.~lberto Torres,~omo prumettera., 
acompanharra o seu partrdo, concedendo a 
~ssemb!ea: todas as medic!a.s de que elle pre· 
cl.Sava. 

Feito este accordo, a. Assembléa cumpriu-o 
relig!osamente, concedendo todos os recursos 
de lei que lhe foram solicitados. 

Retiraram-se os membros da assembléa 
legis~ativa d~ Estado, depois de entt'egarem 
as .l~ls de meiOS a S. Ex., certos de que c um· 
prtrla o seu comp:çomisso. 

O modo por que foi cumprido, sabe-o V. Ex. 
Dentro de pouco tempo estava. lavrado o de
c~eto n: 530, que c.ctssa.va. os poderes muui
crpaes as duas camaras de Campos, não só a 
legitimamente eleita, como á outra, sendo 
delles investida a camara de 1897, composta 
de adversa.rios de partido, decreto esse que 
s~ ba~ea va em leis do antigo regimen, que 
na.o tlllham mais a.pplicação. 

Assim S. Ex., que só reeOl1hccia compe
tencia. no Poder Judicia.río para Jierímir a 
questão, preteriu o que estava resolvido pela 
a.s>emhléa ; chamando a si attribulções que 
estavam fóra. dos limites conatit U<.ionaes para 
a assemblúa legLslativa, tambern o deviam 
estar para S. Ex., w.oobrigado como aquelJ.a; 
a Tespe:tar o limite das suas attribuições po
!iticas. 

Comprehende-se qutJ nã.o podia o partido . 
republicano tluminenso ficar impassível de
ante do duplo attentado contra a lealdade 
parti,laria e contra a Çonstitltição. 

O decreto n. 530 que empo;sou verca,Jorcs 
com· poderes extinctos extinguindo as duas 
camaras, th3 quaes uma pela menos ora ale
gitüna, el'<l. uma provocação inexplica.vel. 

O decr•eto cassava, ::tlem disso, o~ porler•es 
não só <léLS camara,, mas tambem dos juizos 
de paz, cnj>\ e!()içii.·> nã.o podia estar eivada. 
r!e uullida.de, e do '"icios em tod"s os dis~ 
trict,;s. 

C :o lcul~·so qnc nn m unicipio inteiro, com di
YI'r:;os dístricl[),, tndo~ os juizes foram snbsti
tuido~ por' .iuiz~s tle puro ü.ntigvs, quando as 
eleições districtaes nada teem com as eleições 
gernes, que são do município. 

Aqui está como S. Ex. cumprio o a.a
cordo. 

O par•tido revoltndo contra todos esses 
ftt.ctos a.ppluurliu muito na.turalmente o pro~ 
cedimento da mesa da ilssemhléa.,quando con· 
vacou uma ses>ão extra.ordinaria para tomar 
conhecimento delles. 

A ass Jmulea reuniu-se extraordinariamente 
em Petro po lis para esse fim e os nobres Depu
tados teem em memoria. os factos que alli se 
desenrolaram. 

A maioria não pôde exercer o seu mandato, 
não pôde dizer para que tinha ido ••• 

0 SR. RANGEL PESTANA-Maa esse não era 
o meti vo para responsa bi!isar o Presidente. 

0 SR. JULIO SANTOS-Para V. E"x. não ha. 
motivos para cousa alguma nesse mundo. 

0 SR. RAi'iGEL PESTANA dã um aparte. 
O S.a. JuLio SANTOS -Mas se V. Ex., 

que é republicano e presidencialista., tira esta. 
unlca -valvula, que é a responsabilidade,.o 
quo Lica para garantia do povo qua.ndo ella 
th·er· deante de si um :presidente dictador ~ 

0 SR. RANGEL l'ESTAN-~- Mas não ha O 
cara.cteristico político. 

o SR. JuLro SA:s-Tos- Reuniu-se a as~ 
seml:llée., que n\io póde e:Kecutar a lei, qua 
ficou lettril. morta, em -vista da theoria dos 
D~putados d<t minoria,que affirrnava.m e que
riam á fina força que opa·~ e o amigo in· 
timo tivessem .eompetencia legal e moral 
para indicar o julgador do filho, do amigo, 
etc, (.1partvs .) 
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Sei que foram :lfll'esenta.dosllí Vilr~os parece
res ele jurisr.on~ult.<~.-< notaveis c e-ntre ellt';; 
o 1lr. um n~:<o di~tincto colh•ga . 

Mns ss. EI-:x. foram illudJ•1os por desco
nhecerem a nos~;; legi:;lação est;ldoa.l no Si'u 
con,juncto.cbeg:Lndo a tomar disposiçúcs re:-ri 
mentaes 11ara as ses>:ües ort!in~r ias e vota~ões 
como o regimento para o processo de r espon
sabilidade, quando ellc e ú. propria lei. 

Aqui está. a que ficou rectuzidv. a lei da 
re>pon.;;abilidade tornada inopossi...-el pelo pro
cedimento da. minoria, t ornando inutil, ir rí
soria a acç:io th\ a~semblea. por isso que, 
quando l ta um terço rle at\ver~arios. não htt 
meio .Ie J•esponsa.bilisaJ·-,;c o l'rcsie1ente, 
nem seria i>reciso o terço cotnpleto de auver 
sa.rios, o mesmo se devia. dat• em uma a~:;em
bléa onde existissem 16 Deputados CQntra 4-1. 
(Apartes.) 

Porque o que o Sr . Presiolente do E:>tado 
deixa. de proceder á execução de dons de· 
eretos da assemble;J. reconhecendo uma das 
Camaras ele Campo:;, e não manda procede1r à 
eleição pnra ;ls duas cadeiras das 'l uo.e~ uma 
!ta mais dt ~ seis mezes se acha v<Lga. 

0 SR. NILo PEÇA.NII.I.-l'orque 1 
0 SR. JULIO SANTOS - Não t•esponda Ct> m 

pergunto.. 
0 SR. NILO PEÇASIL-1.-POrquc procede-se i>. 

eleicão e os Deputados não são reconhecidos 
pela. assembiE~a. 

0 SR. JULIO SANTOS - Porque lsto não 
lhe convem IJ&ra os seus fins :poli ticos ; mas 
a lei deve ser cumprida e ao PresioJnn te não 
cabe o direito de julgar do procedimento da 
assemblé<\. 

Por conseguinte, tomado clM'O o procedi
mento da minoria, vê-se que, si •~ aeç.ão da 
maioria ela. assemb!éa. fosse mesmo de dou :S 
terços, teria sido annullada pol~ vontade 
prepotente da minor ia. 

Todos sabemos que <~ represent:lc;;l'io elas 
minorias é principio constitucional . 

Segundo a Constituição, a composição nor
mal e legal d.e uma a.ssembléa deve ofTerecer 
dons terços de membros p:\ra a maioria e um 
terço para a. minoria. 

Com tal distribuição, a. lei da !'P.sponsabi
lidade, como a interpretou a minoria, nunca 
poderia ser executada ; tal interpretação é 
absurda, pois suppõe o l egisla.dol' im;>revi
dente. 

A primeira condição de um'' lei e que ella. 
seja inexoravelmente executada- clm·a tex, 
Se(lle>; . 

Para justifica.r·-t;e tal i ucoherencia - lei 
que nii.o se executa-chegou-se a di7.er que a 
nomeação dos Deput;.\dos que deviam consti
tuir o tribunal de julga.menw não era acto 
j udiciario, e isso para o fim de nã~ f!c;.n• illl· 

pedido o pae c o amigo intimo de nome:cl'cm 
os juizes que t inham de julgar o tllho e o 
<e~nigo crimino8o. Coufuudiu-so :cs~im um" as
scml>lóa de caracter jUlliciario, quo perma· 
nece l'ounída rluran to totl.o o pi'Ocosso de.: resp
onsabilidade, intervindo ncllc, com urna ca· 
mara amer icana, qu-.• ú mem a~sembléa 
politica de necusat;ão. 

1:: porque não querem os amigo• do Pre· 
sidente sujaital-o a processo '! 

Si é innocente, não <leve temer o j ulga
mento do tri bunal. 

O ::in.. N1r.o PEçM\IIA- 1~ li~ estava o St•. 
SCuza Motta fazentlo derr·ub~da; é bonito ! 
mas falho11! 

O SR . E RICO COEJJIO - Si o S t·. Ci\nipo.-; 
Sall~s falha, o resto ha do falllar . 

o Slt. JULIO SAXTo,;- E' exa.clo ; uo...'·ste 
modoJ falharia tudo . Com o topete que t:•m 
t ido a. mino r ia e o Sr. Presillcnt<l do Estado, 
uilo ba nada D•l E~tndo do Rio de Janeiro 
que n;lo fique :wa5Sallado (l&la :.ua omni~ 
potencia . 

0 Slt . BELISAR.!O DE SOUZA- Não b:o. de 
ser assim, não ! 

O SR. XILO PE,,ANilA (i,·on icrtment.:) - O 
Sr. B~lisario está tran11Uillizando a:s bostes . 

O SR. Juuo SA:'>iTOS - Ainda mais, Sr. 
Presidente, não foi o facto da ob~trucçi1o a 
cousa muis grave que se deu naqüella occa
sião. 
O~ Deputa-dos da maioria iam para a ns

semblé:t sern a certeza de que poderiam s::~.h i r 
de lá vivos ; esta é a verdade. 

ASi!altados por capangas, cercados no pro· 
prio recinto por toda a sorte de , •ncosta.dos, 
nenhum delles tinha liberflade n em de p:o.
lavra n em de acção. 

Estive, por vez,·3, com os diversos Depu
tados da maioria, que mo diziam: é um sa
crificio imm.enso, que fazemos em ir a t;q 
a.ssemblêa pel&.s ameaças constantes que o os 
são fei~1s das galerias e adjacencias da a.s
sembléa, invadidas constantemente tle popu
lares ociosos e ele empregados da.s Secretarias 
do Estado. 

o SR . NILO PEç:t .. NllA. -Isto e phantasUco. 
· O SR. Jt:L!o SA);TOS- Esta é a verdade c 
V. Ex. póde appellar para o testemu nho dos 
muitos Deputados que aqui estão me ou-
virido. · 

E' :para que estas verdades trans pareçam 
que a as~embMa foi transferir1n. para Nitheroy, 
onde estes factos ficarão ao alcance do teste
munho de todos, sem que possam alte1·al-os 
desfaçadamente, como se t em feito ate agor<"l. 

Peço licença á Camara para recor dar um 
facto que por si respondera a contestação do 
nobre Deputado. 
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TO<los nos lembran:os que. o Deputado Sr .ltms, cu,jll. imparcialirlade desde sempre os de· 
Albarto BC:Izamat fOI um d1a agg1·edido de nLmciava por esse modo: um homem que se 
sur preza. com um soco no rosto pelo Sr. Si\ <lesa.ggrava é um assassino, ainda qu1:1 se dee
Earp. aggrave pela unlca. fórm:t que tem ao s,,u &1· 

S.Ex. reagiu,comoofarh"t qu;~lqucr de nós , cance, deante 1le um adversarlo que fere e 
pelo anico meio de que podia. dispot· contra foge. 
um a.ggre~or que f!Jgla ; ning~em dcsco- Di.r.iam até que og capangas eram nossos l 
nbeceua.sclrcumstancJas; entretanto os factos Nos os constítUJ:tmos para nos darem bar-
aqui chegaram auulterados propositalmente, doada. 
sendo o Dr . Beza.mat apresen tado como um Nenhum Deputado d:J. minoria. !oi aggre· 
assassino covarde, pela Ga:ela de Notic ir,~s e dido, ·nem vaiado por elles, emquanto que 
pelo O Pai::, os qua.es durante muitos dias se era. isso de regr:J. com os membros da. ma.ioría. 
occu param da. occurrcncia. para. injuriarem o A assembléa. não pôde então preencher 
aggredido e alorific<trem o aggressor. · seus fins; reune-se agol'll., na fórma. da. Cem-

Em iguafdade de condi~ões esteve o no~so stituição, para conc~der a. lei de meios a.o 
co lllega. Medeiros e Albuquerque, que, otren- Governo. 
dido no rosto, desa.ggra.vou-se atirando até A a.ssembléa., desde o primeiro dia. de in
do emboscada. sobre o seu a.ggressor, e nem por stallação encontra-se em numero legal para. 
isso nenhum de nós lhe recusou o. mão. deliberar e ou vir :L leitura. da. mensagem, que 

O Sa. Eaico CoELHO - Emboscad:t não e em seus termos um desa.do á. assembléa., da. 
apoiado. Peço a palavra. Desaggra var-'se em qual, a.liils, S. Ex., o .Presidente. do Estado, 
u m logn.r publico, deante do Chefe do Esta.rlo, devia. esperar um préVIO proDlmcmmento. 
não é embosca.ria. . V. Ex.; é jur lsconsnlto e Desde logo, o lc«der da minoria, pae do Sr. 
não :póde empregar essa. e:z:pros.•ão. Presidente do Estado, come~u a. obstruir a 

O S!l. •• JuLto S,\NTO!-Devo a.brlr um p;~,ren- eleição da. m~sa., l~van~ando a. pt•eHmln:J.r de 
thesis para justi ticar-me da. exprc5aão que se resol~er mcont~>~enll sobre a. mudança da. 
effectiva.mente não exprime a idêa. assemblea.11ara. ~htheroy. . _ 

o nobr'J Deput; ~clo,meuillustre amigo e pn.- Deanb do re!;pmento, er~evidente que nao 
tricio, deve lembrar·se (não ~ei si está no seu s a podia tratar dcata qu'!St~, nem de outra. 
conhecimento, mas appellopara a memoria. elo qualquer, antes ~c constttUldtl a mesa . . 
Sr. General Glícerio) que , por occasião de ser A~za.r de asst~ bave1:-se pro~unctado o 
aqui pedilla. a Iicença pa.raoprocessoúaquelle Prestd~nte,, qu~ e o rcg1mento vzvo na as· 
nosso collega, redigi um aresto precedido de semblea l~tslattvadomeu Estado, p_orqua.uto 
varias considerandos, com os qua.es jnstiUcava lhe_compete e~clusrvamente a. sua m.terpre.
o modo por que elle se desaggr11.vara e que de- t&çao e ne~ IJ<i:de consultar a assemblea! -ret1· 
veria ser vot.o'l.do pela Camara.lsso prova. que rou:se. a mu:~or1a, permanecend? no recmto & · 
não quiz desconsidtorar aquelle nosso ex-col- ma1or1a af1 que fo~e orgamzada a nova 
lega.. ordem do d111.. . . . 

Empreguei a palavra emboscada,porque elle Ao redor _do ed1fic10 se ma.ntmha. es~ll. nl:lva 
e.sperara. o seu aggressor sem prevenil·o; re- guar~<~ naciOnal de cacetes, f<~cas e fo2ces c?m 
tiro em todo caso a palavra,porque,ef!ectiva- a. policia, segundo temos a decla.raça.o fe!t.a. 
meote, si o ataque fo i io.espera.do,foi ~-v:ntudo por dous honrados c?lle$'as, os. Srs Bueno ~a 
feito de frente a frente Andrada e José Bomfacto, CUJOS nomes sao 

. · . um:t. garantia. da verdade,declara.ção que vou 
O SR.. ER.Ico COELHO-Desisto de fallar em ler porqu e nem todos os Deputados a ouviram· 

nome do meu a m1go Medetros e Albu- • 
querque. <( Dr. Bueno de Andrada-Declaro que sab-

0 Sa. Juuo SANTOS - Ninguem mais do ba.àoultimo, poucomais oumenosao meio-dia, 
que eu fu.z justiça as qualidades moraes e nas proximidades da ponte de S. Domingos, 
intellect uaes daquelle nosso colleg<J.,homem de cld<lde à.e Nitheroy, vi numeroso grupo 
caracter e de coragem civien; si bem que não composto de indivíduos maltrapilhos, arma
seja. dos seus intimas, pois nunca entret ive dos de cacete; mais, que este grupo nã.o me 
relação de ami~ade com s. Ex., entretanto 0 pareceu estar dividido em duas maltas hoStis 
t ive sempre como um cspiríto eminent.e e o uma á outra. · · 
considero t<Ulto como po.sso considerar 0 mais Não percebi um ~õ sig na.l de desha.r morua. 
distincto dos Srs . Deputados . Dada. esta ex- entre .~s pesso3:s G..u~ o comp.unh<J.m; a indit., 
plicll.(:5.o. ... . que Vl alguns mdtvlduos sah1dos desse :J.jun-

0 Sa. ERrco CoF.Luu-Acceito. tameuto - cinco ou seis - C;Onversando com 
soldados de um p iquete de ca.vallaria rla po. 

OSa . . Jur.xo SANJ'OS - Proseguírei. D!zia Iicía. lluminense, que se achava. postado perto 
eu que o;; fa.ctos chegavam aqui s~mpN de- da; entrada ua ponte de embarque de s. De
turpados, devido:<.\ reportagem dosjornaes <i.Ctl· m tng03. ~ 

C~m~ra, Y . V 
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Chamo P!lra. testemunha o Dr. Ji!!s~ Boni- -~ ~<St•s. Deputados á. Assem"bléa. Legisla.tiva
fa.cio, Deputado por Minas-cremes, que dá Quando, em 15 de setembr·o de IS!JS,vos dirigi 
este a.pa.rtc:meu testemuuho ,; todo em apoio a minha primeira mensagem, dominava-me 
da. declarayiío tlo nobre Dl'puta,Lo por Siio completam.,nte o peusamento de ftt zer a po
Pa.ulo. litiM úa.~ soluções administrativas c eco-

O St:. NILO Pto:~, ... x 1n- A declaração nii.o nomicas á.s necessirhtdes do nosso Estado.~ 
afilr•ma f[Ue houve :tgf,!re,,rro. • .• , •.•.••••.... , ... , . , . , .••..... , ....... . 

O Stt. lJI~tJ'IiA.J.,lO iJE: Sot"t.\-011 ~ ... V. Ex. • · · · · · ~ · · · · · · ~ · · · · ~ · · · · · · ~ · · .. · · ... · · · · · · ~ · · · 
ainda nega I 1Iuis adeante accrescenta: 

0 SR. JULIO SANTOS-V, Ex. não quer que 
tenha havido; nega. que Jos~e fer·i,[o o uos~o 
collegs. Agostinho Vida! ·1 

0 SR. NILO PEÇANliA.-0 Sr. BuGUO tle ,\n
drada nã.o viu aggres~ão. 

0 SR. AGOST!CillO VIDA!,- Houve; eu con
tarei o facto a V. Ex. 

«Obstnculosdamaior gra.vídaúe detiveram· 
me, obrigando-me a. rep,,rtit'<\ attençlio com os 
cuidados pohtieos do prestigio da. a.ut,,ridade, 
da ordem constitucional e material r.lo Es
tado.• 

Não 1111 um unico facto qne pos~a. ~er con
siderado um obstaculo opposto pela assem· 

O Sn. Juuo SANTos- Com a porta da as- blea Oll p~:lo partido à administração do Sr. 
sembléa. guardada por cento e tantas capan- Prasio!ente do Estado; pelo contr:trio, tudo 
gas armados de cacetes, foi que a minot•ia quanto elle quiz e perliu a ass,tmblea legis· 
aahiu entre chufas e ameaças. laciva obteve, ate contra o proprio pens,u· de 

Antes havia sido victodado o Pre~iden te grande num::ro de Srs. Dc)puta.ctos da maíot·ia. 
do Estado, e ioi de:tnte deste pop111~cho qua o I O imposto territorial,antipJ.thico;i. maioria, 
officia.l de gabinete que f0ra leva.r a mensa- foi acceíto unícam::nte pot'que S. Ex. fazia 
gem é. assembléa. rece~u vivas estrepitoso.>. questão ú.esss. medida, çomo salvadora doEs· 

O SR. NILo PEÇANHA- Eu me rccordu dti. tad~-· 
votação da amnistia. restrict,1, quando a poli- Nao houve embamço alg~m que lhe f?s~<l 
cia dava morras á Ct~mara e vivas ao Presi· opposto pela assembléa, nao houve occa~tao 
dente da Republica. alguma em que o parttdo, po~ _mtermer!to de 

(Ttocam-s~ <tprlrtc.< e•1tre os Srs. Nilo Pe
ÇMtha, Agostinlw Vidal e Belisario de Sau:;a,) 

Aqui está, Sr. Presidente, corno mais uma. 
vez o Sr. Presidente do Estado correspondeu 
â. êstima, â. consideraçã.o, à confiança que lhe 
dispenaa.VII. o pa.rtido. Era. assim, consen· 
tindo e acoroçoa.ndo os seus amigos da as
semblea a org ... nizarem uma malta de ca
pangas com o lim de a cêrcarem, amedron
tando a m~ioria. para evitar que se elegesse 
a mesa. 

O SR.. NiLO Pl>ÇA.Nll.l.. - Nós já temos 
maioria. 

O SE.. JuLIO SA:'oiTos - Descance v. Ex. ; a 
peita e o suborno não conseguirão poluir 
aquelles caracteres puros que alli eotão. 

Mas, Sr. Presidente, para provar a respon
sabilidade moral do Sr. Presidente do Es
tado, neste attenta.do feito á maioria c\a as· 
sembléa., tenho em mã.os um documento offi· 
cial·, q_uaL seja a mensagem de S. Ex., 
documento que vou ler uos Srs. Deputados 
afim d~ que SS- E Ex. a v aliem as intenções 
do Sr. Dr. Alberto Torres; n,>lla mostrarei 
a.os meus nobres coU()gas ate ameaças, as 
ma i~ positivas, à vida da assembléa. 

Terminando a sua mensagem, S. Ex. de
pois de ter teutado defender tod0s os actos de 
desrespeito à. lei e de in o bservancia das re
soluções da assr~rnbléa, diz: 

seus cb1:res, uetxa.ssô de transrgtr ~om S. Ex:. 
O Sr. Presidenb do Estado tinha medo de 

um partido, que só queria a gloria de set• o 
~eu auxiliar e o >eu amparo de tornar a ad· 
ministração de S. Ex. a mais bl'ilhante, fa
zendo do nosso Estado o mais feltz da Repu. 
blica. 

0 SR. NILO PEÇ.O.NHA dâ UIIl aparte. 
O SR. JULio SANros- B' isso mesmo, 
S. Ex. disse era forçoso combater a ·oly-

ge.rchia qne se implantava n:o Estado ; mas 
1sto S. Ex:. devia ter dito antes <le sua el&ição; 
S. Ex. deveria s:)r franco e ter-nos dito: se 
me ele~crem, terei por .r-rogramm:.1 combater 
esta olygarchia. 

S. Ex. devia ter-se revelado com esse bello 
attríbuto, UOlCO que verdadeiramente rlis· 
tingt:c os homens dll todos os outros animaes: 
a lealdadJ,sem a quctl a vida é um impossi.-el. 

( Continwmda <& ler(: 

«Em face da decepção desS:) trop9ÇO, que 
julgci ter mer,ddo v•;r arredado com o um· 
prego da ma.is !ooganíme tolerancia, acon
selbou-mo o patriotismo a attitude de resis· 
t..mci<~..» 

De resistencia contra o que? Contra quem 'I 
Ningrrem sa.b:\ ningUc)m adtvinhaaquillo que 
sil exi~te n:.dmag\nação do St·. Presidente do 
Estado. 
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Mais adeant•J diz: .:Ae<l3it ·i:L 1 ut~L .. , >> 
Que luta 1 Não hvuve luta alguma, nin

gnem Illc off,;r.~ceu luct,l. 
HOU\"i' sim a l'85islencia ao voto, •Lt p:t

lavra,apGzar docacGte e rlo punhal, com que 
se nme,tçava a maim•ia. d11 ass•!rnb:{,a. 

Com quem pôlle. pois, qu;)rnr lutar :-:. E:.: .. 
com o partido que df'ixou ? ! mas Pss,, e>tit 
d!'sarmado e fóra das posições ; a.o pas>o que 
S. Ex. tem por si a força e os meios de ali
mental-a. 

A uníca luta. a que S. Ex. se refere nã.o 
pórle ser sinão com a Assembltia. Legislativ:> 
do Esta•lo. 

Comprehende-se, St'. Presidente, que um 
espiri to esclárecido coro o é o •lo Sr . Alberto 
Torres, possa lançar a !Jtva, na sua mensagem 
á Assemblea Legislativa do Es~ado :t qne pre· 
side ~ 1 Comprehende-se que o Executivo possa 
ter semelhante linguagem tratando com oulro 
poder com o qual deve manter a. harmonia e 
cuja independencia deve respeitar, e isso em 
uma mensa~em! ! 

Diz o Sr. Presidente. (Gon,inúg ale;·.) 
« Acceitei a luta, com sacriftcio das minhas 

tendencio.s, porque fiquei convencirlo de que o 
afastamento da mi11ha individualidade nlo 
a.deanta.ria um passo ao progresso fluminense, 
mas viria a.tl'a.za.l-o. » 

O Sr. Presidente do Estado acredita que 
não ha um outrofiuminenseca.paz de occupar 
a posição confiada a S. Ex. ! Elle se julga o 
unico que póde fazer com que o Estado pros
:pel."e! (Continúa Cl ler.} 

«Prende-me hoje a posição que me confiou o 
povo fluminense um compromisso de honra: o 
de prepara r para o homem que elle fizer meu 
successor a situação que não me toi dado en
contrar para servil-o ••• » 

S. Ex. é unico capaz de manter o prestigio 
da primeira. autoridade do E~tado. (Continúa 
~ ler) • . «O frauco exercicio desse p oder presi
dencial, que a. Constituição não libertou das 
peias parlamentares para. submetter à t or
tura do partidarismo.» 

Que tortura foi ? Quando houve ta.es tor
turas ~ 

O SR. Earco CoELHo-Foi a torsão do um
bigo. (Riso.) 

O Sa. ,JULio SA.Yros-0 pr<Jcesso de respon· 
sa bilidt"Lde não pôde ser leva do "van te e o 
Estado do Rio de Janeiro ficou sem a unica. 
val'vultt de que podia. lançar mão contra os 
dietadores. (Lê.) 

« A conquista desse progresso político -.-ae 
custar o saccificio de uma parte do meu 2ro
gra.mma, e urna perda de tempo e de ener
gias para o nos,;o Estado, em um momento 
em que os seus minutos c as suas forças são 
solicíta1las por magnos interesses.>> 

~ 

0 SR, MOREmA ALYE$-F..' uma iDCUSétõCill 
~Bn.rllGSa Lima. 

O Sr: .. Tcr.ro .SANTOS- (C'o; •IÍ>IW< a ler.) 
.:T~nho, por<'•m. :t consciencía •le que nito me 

c' ' be ~ respons:tbilithde •lMse p1·ejuízo: csgo· 
te í. p~l'a e vi ta l-o, todos os recursos da. trans
acciio pcrmittída.. ~ 

Aqui está, Sr, Presidente, deve-se sacri
ficar tudo, o bem-estar e a. tranquillidade do 
seu Estado, a ortlem publica mesmo. 

Pouco import~'· a luta contm aquelies que 
eram ha bem pr.Juco tempo seus amigos, 
que o tinham defendido na. sua eleição contra 
aque!le; que hoje ost1io ao lado de S. Ex. 
Cumpre-lhe combater com todas as armas, 
com a ameaç<\,a frauda e a capangadaos seus 
antigos companheiros que lhe deram 28.000 
votos contra um ~andidar.o que,n1áo grarlo seu 
valor re,l, apenas obteve 5.000. 

Apezar llo haver adjudicado atJs disshl~ntes 
CJUC o a.ccornpanha.m, esses cinco mii adver
saríos, não póde S. Ex. conb-r mn-ioria. 

0 Stt. AGOSTINHO Vto.-I.L-'MeSlUO porque 
não ú maioria, e fa~ão. 

o SR. JULIO s.~NT<Js-Sr' Presidente, não 
farei minhas as IJai<Hiras com que terminou 
hontem o seu discurso o meu illustre pa· 
tricio. Faço justiça a seus seutimentos e ac
credito que S. Ex. sinceramente deseja o 
congraçamento do partido; não pos~o ter essa 
aspiração por mah: generosa quo pru·eç<~, poi$ 
pot• n1nita~ vezes tem sido i!lu1lida a nosga 
confiança para que ainda al'!'iSf[uemos a noss:~ 
leald:tde nesse jogo do tolo com o esperto. 

Mas, mesmo s~parados, ha um meio de 
acabar-se com esta luta; appelle S. Ex., 
appellsm os seus companheiros, qne apoiamo 
Governo do Estado, para que o Sr. Alberto 
Torres, chegue á razão, à or-nem. para que se 
mova o seu govern,) dentro da lei e nós 
apezar do vencidos .•. 

0 SR. BllL!SARIO D.ll SOUZA - Ainda não 
somos. 

0 SR. NILO PEÇANHA dà Um aparte. 
0 SR. JULIO DOS SANTOS-•.• continuaremos 

com a maior resignação sob seu governo, pois 
não queremos para o nosso partido as hcin
r·arias <lo poder a todo o transe; estamos bem 
onde estamos, queremos que n paz se resta
beleça. n:o Estado, que se faça. justiça. a. todos ; 
lembrem a S. Ex. que e fluminense, filho 
dP.ste generoso Estado, que é um peJaço do 
I3ra.zil, por cujoscreditos todos devemos zelar, 
e que como patria commum tanto pertence 
isso a S. Ex. como a todos nós. 

Tenho concluído. (Muito bem; nmito bem. 
o O)"a.dw e cwnprimentadJ.) 

O Sr. I~residente - A Mesa antes 
de designar a ordem do dia declara que, de 
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a ccordo com o Reg-imento deixa de acceit:l.t• n.s 
emondi).5 d•>s Sr~ . A icindo Gmtnab&.ra., :\ntheru 
Boteilw. Paula Guitna.riies, Urbauo M<trcon
de~ e outro~, ac~citundo as •los S t•:; . Ur !,anu 
Marcontles e P:~.ul;~ Ramo.~. to·.l<1~ n.o Ot '<:ll· 
mento tlo exterior. 

Vão a impriuiir o, $e;.ruintc.; 

? ROJECTOS 

N. 23 C-JSJ9 

Redacçrio para <I 3 • discuss<io do substitutivo 
otferecido ~w 2' di.sc t~ssrío d 1 proj ecto l'f. 23, 
deste anno, determi twndo que nas capilacs 
dos &t.tdos," onde nl!o cstej1 cr~ado o lo!Jar 
privaliro de auditor de gueffll, tJccumule tts 
funcçij(js d esse cargo o j u i;; seccion!Ll e dando 
outras providencias 

quo o> Estados d<J Mina.~ Gern0s e Rio de Ja.
neiN. na Yigouci:t <1:1. ~1cLua l lei okiwra.t e 
de. lei tlUe ret a oi i risào do~ ,)istt'kto3 eleito· 
J'ac>, ti·anst'erimm, no uso e exercido t!e sua 
>ol>cmnia., a:; rc,pcdi v as capir.ac> para cida-
1lcs on tT'n~ q:1c 1~ã" :li']l!r.•ll:tg q~:; e1;arl), a.o 
r .• ; ul p" d.• pULo~c:t•;ao <lt~ lc:1 !l . ];J.>, c.o ., dl) 
a ~<o~io do lH\I:l . Om, a Jd tlc :!(i tlc jn.n Pii'O <le 
1 ::;0~, de:,cnniaaudo n<' :seu \\l't. ~ ::t;. ~ '2° qtto, 
•ruun<lo a. tleputaçiio du um l'st:ulo niio for 
<li vbh·el por trcs, n. fracçfto ~~ri1 da1\<\ ]leio 
distlicto d:l c tpita.l, os <listricto~ cnja.s se:les 
eram as capitaes d'aquelles Estado~ tin.vam, 
em corJseqnencia, as fntcções que nas respe· 
ctivas doputações o.pparccia.m. 

Mudadas as capitctes, lmpunha-so como 
dispositivos obrigatorios d'a.queUa lei,a coose· 
quente transfer enci:\lla 1\·acção nt~ represen
tação do distrj()to que tivesse em seu seio a 
UOV(I capita.l. 

Foi o que a Commis;iío procurou atteuder 
(Vlde os projoctos a, iU E, à·: iS~Js, 23 A, 23 B, na.s emen•las que teve a lioma de sujeitar á 

'
1
• iS0~) consideraçiío da Camara. 

O Congresso :'i:acional deereta: A emenda referente ao Estado de l\linas, 
que ao mesmo tempo desm~mbra.ra. rlous mu

Al't. 1.• Na~ c:~ piiaes tlos Estados, onde n icipios de outro llistriclo para o da capltai, 
não estivet· crcaflo o logal' J'l'ivativo de :tudi- morcceu n approvnção da Cam,\ra, mas a 
t ot· de guerra, nr.cumularà ns fu ncçue~ t!essr;; que >C referiu ao Estado tlo Rio de J:meit•o foi 
cargo o juiz seccion,tl, com a graiificação prejudicada !leia apl:>l'Ovaciío do. emenda do 
e:x.traortlinaria a.unuo.l da 1:800$000. Sr. Banos Franco, manllando permanec<lr o 

Art. 2.• Ess<~. gratificação não será compu- st11to 'l~·?, dando-se sómente a mudança tla 
tada para a a.posent,1dor ia a quG tiver direito sédeclo 4• districto eleitoral, onde se acUa a 
o ju!z se".óonal que acc ... mular as fuocções de nova capital. 
auditor de g uerra.. Clara está n contradicção entre as duasre-

Art. . 3. '' Rovog<~m-se a.s {[isposições em 1 solncões da Cama.ra, determinando uma. dis-
contrarlO. posição para um caso e outt·a p(tr<t outro, 

Sala das Commi.s~uus, l'J de ~;etembro de quau1Io t\. 1ncsma devia existi~ para os llo:us 
1899.- Alfredo J>il,tc>.- Lecm~l Filho.-A . casos, po1s q_u<J, onde ex1ste a mesma r azu.o, 
GC!l~J<w,-Edmundo d•.< Fmtseca.- Riw davia deve apparecer a mesma disposiç3o. 
Corrih~.-Lui.• .Domil'lffaes. Entra.ntlo o projecto a.ssim emendado em 

3• diECnssão, foram a elle o1ferecillas varias 
emen(lns, sobrs as quaes a Commissão passa a 
emittir o seu parecer. 

N. 1.15 C-l899 

P cJ.rccer soln-e as emcr.d•cs offe~·ecidtl& na 
3• di3cttss<To do projecto ". 115 JJ, d~stG 
anno, determ in~ndo qua n eleiçtio JJC<?'a De 
putados e j)•Wa 11 rMovaçi!o do terço do Se 
na do seja effectu :tdc! no ~!ti mo domingo de 
d<Jzembro do m m o da uUim a, sessc'o de cada 
Zegislatur a 

· Ao projecto n . I I~, d'este · anrio, determi
nando que as eleiçi3es fedemes ~ejn.m proce
didas no ult imo domingo do mez de . dez3m
bro,quan,lo sujeito n.o estudo d'esta Commis
são, foram :pela. mesma a.pl'eseo tada~ du~s 
emenda-s, tenril!n ces a fazer riesapparecer irl'e
gularidades, (jil e , ror m'3'ti>os extr-anhos ã.s 
r esoluções do Congresso Federal, eshva.m Ee 
dando em relação á div isão de districtos elei
toraes em dous Est&dos da União. E' o caso 

A primeira , do Sr. Fon~ca Portella , deter
mina que o actual 4" distl•icto do Estado do 
Rio de Janeiro passará a ser 1•, o Jo actua.l,2• 
e o 20 4° para t odos os e:ffeitns legaes, isto é, 
o 2• actual que dá· quatro Deputados, pas
sando a. ser 4° e dará tres Deput.advs. 

Uma emenda quo a esta se contrapõe é as
sigoada pelo Sr. Rangel Pestana e outros e 
determina que o actual 4• d!strieto, cuja séde 
f:eró. Petropolis, a. nova ca.pitai , passará a ser 
!• e darú qt1atro Deputados, !lncorpoi'alldo-se 
a e3te districto o município de 1iag~. pas· 
saudo o ~ctu>J 1• J is:ricto a ca.tcg-oria. de 4•, 
com .:. 5éde em Nlctlleroy. -

Como se vê, uma emenda. pt·ejuoiica. a. 
ou tra. . 

Entre as duas a Commissiio <.là preferencia 
á ultiwa. IJ.t10 obedece á logica dos factos, 
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scm porturbar dist.ricto que está. fóra de 
questão. 

:\. ;tnti;.:a capital ora N i th•~roy, sétle tlo 
J'" ·ii:;tricto ; a no vo. é Petropolis, de 4" dis
tricto ; ontre os üous •listrict<'s se deveril tlar 
harmonia om satisfaç;lo do dispo~i \ivo da loi 
n. :r;. 

A lei determina que u c;, pi tai de a. fra.cçüo, 
porta nto, o districto ontlo estti Petropolis 
de,·eril. tlar os qu :1.tro Dopntndos, perdentlo o 
antigo !•• districto, onde se acha Ni.ctheroy, a 
ex-cil.pilel, o Deputado que da.va a mai~. por 
:ror~a !la dis posição da lei citntln.. 

P<t:·n ntten:Jer a certct p~oporcionnlitlado de 
população qu e, aliás, nilo é essencial , ~~ Com
missão acceita. ;\ pas!'a~c•m do município de 
Magé para o novo !• tl!stricto . 

O 2° di$tricto da quatro Deputados por ex
pressa e especial disposição de lei, o obede
cendo á ordem nurnericll. naturnl, pois ha
vendo duas fracções, justo era, e assim en· 
te1111eu o legisl:ulor•, que nma pertencesse ao 
•listricto dn. capital A a <•Utl·a no (\i:>tricto que 
se lhe seguia , i~to ú, ao Begundo. 

Mas, em todo o cal>o, c~te rli strict<l nnda 
tem cem a JD!"litlcaçilo actual, quo tendo a 
collocar em h;lrmonia os dous ·li~tricto~, onde 
Gxistiram e existem a anti g-a e a nova Cl\Pi· 
h tl, com a determlnnçüo da iel. 

Nem põde p1·evalecer a r nziio <li}. dospro
porcioualidadc do. população entre o aetutt1 
1• districto c o 2•, porque essa é nulla. 

Assim, a Commis!ão de Constituição, Le
gis1aç1\o e .Justiça, é do parecer QUO seja 
r, ,,eeita a emenda. do Sr. Rangel Pestana e 
outros, ficando proj udicada t\ do Sr. Fouseca 
Portella . 

A emenda. do Sr. Pauliz:o Junior, ma.n
dand.o supprimir o art . 3' do projecto, está 
igualmente prejudicada, com a acceitação da 
emenda R angel Pestana . 

EmendM a que se rerore o parecer supra 

O Congresso Nt\cional de ereta : 
Art. 1.' A eleição para Depuiados e para. 

a renovação do t erc;;o do Senado, e!Iect uar-se
ho. no ultimo domin~otle dezembro do anoo 
da ultima sessão de cada legislatura. do Coo· 
gresso Naeional. 

Art . 2. o O s• distrlcto fecleral do Estado de 
Minas Geraes, passará á. ca.tegoriD. de 1•, e a 
(\úr quatro Deputados, nos termos do § 2•do 
ar t. 36 da lei o. 35, de 2G de j:meiro de 1892. 

§ I. • Ao I • districto de l\Iina.s Geraes serão 
eucot poradosos municípios de Santa Barbara. 
e Al viuopolis, desmembrados do a.ctual l 0 dis
tricto, que passar•'• á categoria. de 8•. 

§ 2. • Emquanto nã.o for orga.nisada a Mu
nicipalidade na capital do Estado de Minas, · 
a.s eleições serão apurad<\S pela respectiva 
junta, com sélie em Sabará. 

Art 3.' O 4'' districto do Estado do Rio de 
Janeiro, cuja. sede sera a cidade de Petro· 
polis (C•tpltal), pa.g,;irá. á categoria do 1• e 
daró. quatt•o Dep'utados. 

§ 1. 0 A este districto será oneorporado o 
município de Magé . 

§ 2. • O a.ctual I' d istricto, com séde. em 
Niethoroy, terá. o. categoria. de 4• districto 

Art. 4 .' Revogam-se as disposiçiSes em 
contr a.t•io. 

Sa.1a das sessões, 15 de setembro de 1899. 
- Rangel Pestanc<.-Silua. C.<stro.-Gonçalves 
Ramos.- Alws ele Brito . - Deocleciano de 
So~,;a . · 

Ao art. 1•-em vez de-n~ ultimo domingo 
de dezembro do anno da. ultima sessão de 
cada. legi!la.tura do Congresso Nacional , diga
se-a 30 de dezembro do anno da l}ltima 
sessão de cada logislatut•a do Congresso Na· 
cional. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 189~.
Vergne de Abreu. 

A Commissão é tambem de parecer que 
!lt'úl ueve ser acceila. a emenda do Sr. Ver· 
gne de Abreu, visto como o seu intuito já. se 
acha no corpo do projeeto, com a vantagem 
para e:,te de fazer cahír a ele ição em do
m ingc, dia mais adequado a todos os eleitores 
para o exercício do voto. Ao art • 3•-substitua-se : 

A Com m issão chega, finalmente, á conclu- Art. 3.• O 4• distrieto do Estado do Rio . de 
são delioitiva. de que deve ser aceeita a emenda Janeir o, cuja. séde será. Petropolls, passará. a 
substitutiva do Sr. Rangel Pestana, que obe- ser o I•; o J• districto, passará. a ser o 2• dis· 
dece aos mesmos intuitos e p ensamento que trlct:>, e 2' distrieto a 4•, com todas as va.n
t eve ella ao elaborar o primitivo parecer, ·ta.gens e eí!eitos legaes. 
u nit'ormisando as resoluções da Camara., nos sala das sessões , 15 de setembro de 1899.-
d<)US cases em qu~stiio, _e ~~:ttendendo á. con v e· Fl nsew PorteUa 
menma tlo oby;c ttvo prl!lclpal do proJecto. 0 

• 

Sala das sessões, 19 de setembro de \899.-\ • 
X wi!ilw da Sil'lleir a, presidente.-Ri~aclauia Supprima.·se o art. 3 · 
Corrêa, r elator.- J;-ineu llfacliado .-Leonel Sala da.s sessões, 15de setembro do 1899.-
Fdho.- ,u(,·cck P into , Pm~tino de Sou:a Junior . . 
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N. 144 A-189l) 

Pa1~ece1~ sobrL' rrs emr.::ndos o/fcreciàas prrrn r: 
2'4 d::scv.s~t7o ((o JH'Oject a n. 14d, tlu~te l tn Jto, 

qw.: P-J~rl a dcSJH~.;u do Mi.Histr;J'ÍO dn F'uzenrl(l 
pa•·,, o c:re,.cicio de iDOO 

Vém aCommissão snbmettet'á. consideração 
e voto (la C:tmara dos Deputados, o pe.recer 
que julg;t dever interpôr ús ernettdas apre
senta.rtas ao projecto que iixa a despeza. do 
Ministerio da. Fazenda para. o exercício de 
1900. 

1~ 

Ao n. 33 do art. 1': 

Accrescente-se:-50:000$ destinados are
paros urgentes na AWmde.ga do Recife. 

S. R.-Affonso Cosia, 

Esta emenda, e as que se seguem, procuram 
dotar tli-versas alfand~gas de recut·sos 11ão ~il 
parn obras e melbontmcnto.~ nos editkios em 
que essas repa.r·tições Hscaes runcci~na111, 

como tambem para acquisiçáo de !rJstrumer.· 
tos e utellsis qus f'iwureçam it arrecada~ão 
das rendas fedcraes. 

A Commissão r"conhece a justiça de liiUi· 
tas destas medidas, mas enteutle que ;i. admi· 
nistt·ação comp8te o exame da~ ne~essidad~s 
urgentes do serYíço ;,luauciro o a decisão 
final sobre a conveniencio. du execução da• 
obras julgadas imprescindíveis c inadiavcio. 

Para. que pos~am St\l' :rualizadas ;1s obras 
q~e ~stej&m nestas ~oo?ições, julga a Coln
mrssao uever snbst1t1ur tod:1s 11.s emendas 
sobre este assumpto, pela seguinte: 

Augmente-se a verba-Obras-com a quan· 
tia de 200:000$ para OCCOPl'er as obr-as em~· 
lboramentos imprescindíveis einadiaveis n;1a 
alfandegas dos Estados. 

Ao n. 33 do art. 1•: 

A' palavra-obr·as-accrescente-se: sendo 
30:000$ para assentamento do elevador da 
Alfandega do Reciffl e outros reparos ur
gentes de que carecem os armazens da refe
rida a~ra::-nega e 150:000$ para continuação 
econcJUsao dos novos armazens da alfancleo-a. 
da Bahia. "' 

Sala das ses.:;ões, 6 de ;;etemhro ile 1899 -
J • .A. Nciva.-Co~llto Cinlra , · 

Prejudicada pelo parecer i emenda sob 
n, 1. 

3' 

Ao n. 3~ do art. 1": 
Accrescente·>e: -inclusive 60:00(}.5 para a 

conclusiio das obras do novo euiilcio da Alfan· 
dega da Maceió. 

S. R.-Anr;clo Netto.-Euelides Malw. 

Prejudiaada pelo pareMr á emenda sob 
n. 1. 

Aon. 33: 
Accrescerrte-se: -sendo 100:000$ para. con

clusão dos a.rm~zens de ferro mu.ndados con
struir n:.t Alfandega do Parà.-Crt1'los de 
Norrws. 

Prejudicada pelo parecer á emenda sob 
n. 1. 

j,o n. 16 (AHandega da Bahia): 
Mcrescente·sc:- e 6:942$ para :~cquisição 

de 20 balanças de diversuB pesagens, par& 
sub,;tituir as inservivci~. 

Ele\·c-se a verln da tabella explicativa de 
3:0110$ a 10:001-"$ para. combustível c Iubrili· 
"ant",; da lnncha a Yapor. 

Saladas ses;.ües, 11 de setemhro de 1899.
Ncil!a.-Cocll.o Ci111ra. 

A primeira parte da emenda do Sr-. Neiva 
attende n necessidades geralmente reconheci· 
das na alfanrlega & que ella. se rerere. 

De accordo, porém, com os conaeitos que a 
Commi~s.ã.o tem externado, apresenta a se
guinte emenda que substituíra esta. e a 
emenda que se segue. 

Ao n. lô do art. 1•. 
Parn ucquisição de uteiÍ.sis e a.pparclhos 

necessarios para a descarga, rlas alfamlegas 
dos Estad<'ls 20: 000$000. 

Não concorda a Commissão com a segunda 
parte da emenda. 

Ao n. 16 (Alftt.ndega do Recife) : 
Accrescente-se:-sendo 23:í55$ para acqui. 

sição dela.ncbas dotadas de propulsores mo
vidos a naphtu; 7:313$220 para a compra e 
assentamento de um elevador; 6:942$, para 
acquísíção de 20 bal&nça.s de diversas pesa
gens e 10:080$, para um guindaste a vapor e 
respectivo assentamento. 

Sala. das sessões, li de setembro de 1899.
Go e lho Cint.-a. 

Prejudirada pelo parecer sobre a emenda. 
anterior. 
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Art. 1•, n. 16: Supprirna.se o art. ô', por ser contrario á 
Con~tituição Federa.!. 

Sala dns sessõ9s, 6 de setembro de 1899.
Coelho Cinlrlt. 

Accrescente-se : - para a. A!ra.ndega de 
Sant'Anna do Livramento, creada pelo de· 
creto n. 417, de 1896, 71l:í69$ sendo 5:000$ 
para i nstallaçã.o, [): 000$ para o m[l. teria! e 
68:769$ para o pessoal. A Commissão n5.o encontra. argumentos que 

S:t1a das sessões, 9 rle setambrll de 1899.- demonstrem a inconstitucionalidade da me· 
Rioadat'in Corrêa.-Pínto da Rncha.-Guil- dida qu~ se en~erra no-~· 6 do art .. ~· d~ "(lrO· 
lon.-Possidonio da Cunha.-Francisco Alen- ,iecto. Quanto asua.utll!d~de-!ella emtu1trva., 
ca~t,·o.- Ve.<pasiano de Albuquerque.-Victo-] por issó não póde a Comm1ssao suffragar esta. 
rino Monteiro.-Diogo Fortuna, emenda. 

A Commis~íio concorda com a emenda que 
determina a instnllação da. alfande;;a em 
Sant'Anna do Livramento creMa pelo de
creto n. 417, de I 896, cuja utilidade foi 1'·1-
conhecida pelo Ministerio da Fazenda em stm 
rela torío do a.nno passado. 

Cvntormando·8e com os termos do decreto 
n. 417, de J895,e com os intuitos ila. emenda, 
propõe a Commissão o seguinte substitu· 
tivo: 

Accres~ente-~e ao art. !•, n. 16: 

Alfrmd~>ga tlt! Srmt' Amta do Lirrame.»to 

Pessoa.1 

I inspector .. , . , • _ ..... 
5 1 •• escriptura.rios a .. 
7 2'" escripturarios a .. 
1 thesoureiro a 2:400$, 

quebra .. H ••• ~ .... , 
1 ftel. ............... .. 
I porteiro .....•......• 
l continuo ........... .. 

ordenado quot:t:s 

3:200$ 20 
2:000$ !I 
1:300$ 8 

300$ 14 
1:200$ 8 
1:4008 9 

480$ 3 

3:200$ 
10:000~ 
9:100$ 

2:í00$ 
1:200$ 
1:400$ 

480$ 

Total............ 28:080$ 

165 quotas a 4 •;. sobre 300:000$.. 12:000$ 
10 guardas a 1:000$............ • . 10:000$ 
Material.......................... G:OOO$ 
lnstaliação da alfandega ..... -·.... 5:000$ 

Total............ 61:080$ 

8' 

Accrescente-se ao n. 12: 
As multas impostas por esta repartição, 

em virtude de regulamentos de bygiene pu
blica ou sanitaria, caberão ao pessoal em 
quotas proporcionaes á categoria dos funccio
narios. 

Sala das sessões, I 1 de setembr&l de !899.
Barbosa Lima.- Neiva.- Coelha Ci;ltra..
Irineu Machado. 

o Laboratorio Nacional de Analyses não 
impõe multas, assim sendo .. opina a Com missão 
pela não a pprova.ção d~t erp.enda. 

10• 

Suppríma.-se o n. 6 do art. 2>.- Alcinrlo 
Guanaba1·a. 

Prejudicada pelo parecer dado ã emenda 
sobre o mesmo assumpto apresentada pelo 
Sr. Deputa'.io Coelho Cintra. 

li• 

Ao n. ~do art. 2•-Redija-se dest:\ fôrma.: 
A entrar em nccordo com os bancos que 

fizeram contractos para. a.uxilios á lavoura., 
afim de os liquidar, obrig~ndo-se esses ba.o.cos 
a·fazerem concessões equitativas. s juizo do 
Governo, aos lavradores que receber&m e~ses 
au:::ilios.- Akindo Guanabara, 

seria muito para. deseja.l' que se_ pudesse 
conseguir para a. lavoure. as concess~es a. que 
se refere a emenda, entretanto nao pareCll! 
util submetter a liquid&ção dos debitas dos 
bancos a. esta. cla.usula. O modo pelo q ua.l está 
redigido o texto do projecto não inhibe o Go·. 
verno de tentar obter os favores qua a emenda 
pretende, sem co~tu~o t_s>rnal-os _condiçaã.o 
siac g«a Mn de hqmdaçao que, mc:ont~S· 
tavelmente, é de grandes vantagens para o 
Thesouro. _ _ 

Por isso, pensa a Commtssao não convir 
ser approva.da a emenda, 

12• 

Accrescente-se onde convier: 
Art. E' o Poder Executivo autorisado a 

vender o proprio nacional onde actualme.nte 
está installada a A1fandega de Parauagna, e 
com o producto d'essa venda iniciar a oon
strucção de um novo adiíicío para essa repar
tição, no terreno situa•lo no Porto d'Ag';!a, 
a.nww Ped.ro li,da mesma cidade, e o:treremdo 
para-esse tim ao GC!v~rno Fedetal, pela respe
ctiva. 0>1mora MunJCtpal. 

S. R.-Sala das sessõ~s. 5 de setembro d~ 
1899.- ,Alenca1· Guimar<ics: 
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Esta emenda. e a seguinte tratam da mu- !.le~,raa ,Delegacias Fiscaes e Tl.lesouro, reor~a· 
dança. do. Alta.ndega de Pa.ranaguá. do local niza.r as Alfo.ndegas de 1' ordem e DelegaCias 
em que actua.lmeuta se acha para o Porto da Fisc:tes, de modo a melhor se fazer sentir a 
Agua. Achando conveniente habilitar o Poder acçito central da Directoria de Rendas Pu
Executivo n proceder a esta mudança, c:J.So blicas em . bem tlos interesses fiscaes, sendo 
1lque v<lriticada a sua utilidade, apresenta a por essas repartições distribuído o pessoal 
Commissão. a esta e á. emenda que se segue, addido; restabelecer a 3' secção da Alf:mdega 
o seguinte substitutivo : dt~. Bahia; a.ugmeobr o pesso().J effectivo das 

Accrescente-se: I Delegacias do Recife, Ba~ia e Por to· .Alegre e 
. . prover sobre as necesstdlldes urgentes que 

. E' o PoderExecuttvo autorr~ado a. proceder reclamam a fisc~lisaçãa e arrecada~ das 
a mudança da Alfandega da crdade de Pata- rondas publicas . 
naguá. para o Porto d' Agua, podendo para. ~ 
este fim abrir os creditos destinados ao a lu- Sala das. sessoes,ll de s_etembro úe 1899.-
guel dos predios para este :fim necessarios. Barbosa L aiiUt .-Coelho Cwt,·a . 

13' 
A' rubrica.Aiiandegas:-Alta.ndega de Pa

ranagu ã. : 
E' elevada a. quinze contos de réis a.nnuaes 

a verba destinada "' :J.!ugueis de armazens, 
paro. o fim de occorrer o Governo ás despeza;; 
com os ala~?Ueís de um predio e arma.zens no 
Porto d'Agua., antigo Pedro I!, na cída.de de 
P o.ranaguâ., PlJ.I"a. nelles.installar a. alt.~mle~ 
da mesma cidade, mudando-a do local onae 
actualmente se acbn.-Aleacar Guimar<7es. 

Prejudicada pelo parecer á emenda. ante
rior. 

14• 

Ao art. 1•. 
Aoorescente-se onde convier: 
Consumo de agua da.s diyerso.s repartições 

do Mioisterio da Fazenda, 24 pennas a 36$, 
8:640$000. . 

Sàla. das sessões, 9 de setembro de 1899.
Calogeras. 

Acceitando a emenda do Sr. Ca.logera:~~ 
ella deve entretanto ser assim votada: 

Accrescente-se: 
Consumo de agua : 

Thesouro .. - . . -•.•• , .. ... ; .... 
casa da Moeda ••• . • . ..•.•.... 
Alfandegs. da. Capital Federal. . 
ilha Fiscal . ....... . .. . ...... . 
Caixa de Amortisação .. _ ...•.. 
IinprellS3 Nacional, •..• ••.••••• 

900$000 
2: 340$000 
2;340$000 

360$000 
180$000 

2:340$000 

Total. ... ,...... . • . • . . 8:460$000 

J5a 

Accrescente-se oade convier: 
Art. Fiea o Poder Executivo autorizado a., 

revendo os regulamentos actuaes da~ Alfan-

Não póde dar a Comm!ssão o seu assen ti· 
manto a esta emenda. 

Reconhecendo defeitos nos actuaes regula· 
mentos das repartições de fazenda., entende 
a. Commissiio que o remedlo não está na ccn
t;•,llisaç<To da acção ndminis tr:~th·a. no. Dire· 
ctoria das Rendas PuLlic~s. 

Nenhuma convenieocin ha no restabeleci
mento da 3• secção da Alf:1ndeg:1 d:\ l:!ahia; 
as terceiras ~ecções das 11.\fa.m.lega.s de pri· 
mr•ira class9 !'.;,ram creadas para fazer o set•
viço tle contabilidade a ca.I"go das antigas 
Thesourari11a de Fazenda; crea.das as Dele
ga.cio.s Fisca.es, a suppressao d!l s terceiras 
secções das Alfaudegas lrnpunba.-so como me
dida de car!lcter loglco e noces5ario. 

Não se comprehende, por outro lado, que o 
restabelecimento da 3' secção só se imponha 
na. AlCandega da. Bahia. 

Quanto ao augmento do pessoal das Dele
gacias Fiscaes da. Bahia, Recife e Porto· 
Alegre, á. CommiSl!ão pareaa que não deixa 
de estar plenamente reconhecida a conve
niencia do alargamento dos quadros das 
Delegacias. 

Esta necessidade, porémJ é geral e deve ser 
acomp!l.nhada da diminuiçao co-relata do pes
:;oa.l da.s Alfa.ndegas . 

Não parece, porém, ser este o intuito da 
em~::nda , porquant o, não só ella propõe au
g mento de pessoal em uma "\.lfa.ndega., como 
tambf)m, resume a medida a t re;; Delegacias 
Ficaes . 

16~ 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Na vigencia. desta lei serão preferidos 

para o pree;!lch ímento dos cargos de coD.fc
reufes das Àlf,mdegas da. União, os empre
gados de Fa.zenda habilitados de a.ccordo com 
o a.r-t. 42, § 1 • da Nova CoiiSolid<tção das L eis 
rks A~fandegas . 

Sala das 3essões, 11 de setembro de 1899.
Errrbosa Lima.-Coelho Oi11tl'(t , 
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A preferencia a que se refere esta emenda! O desenvolvimento que teem tido as taxas 
já.ex1ste em nossa legislação aduaneira: con· de consumo cobradas por estampilhas, as me
sid.erada. sob este ponto d3 vista., a emenda. didas ultimamente tomadas no sentido de 
é inutil. melhor acautelar os interesses do fisco, rela.

17• 

Acerescente-se onde convier: 

thra.meate ó. percepção rlessos tributos, a. pro· 
pria lei de sel!o ultimamente votada, obl'igam 
o Thesouro a estar preparauo para que não 
lhe venham falta.!:' os recursos, afim de occor• 

Art. Na vigancia. desta lei os inspectores rer ãs necessidades do commereio e dos con
de Fazenda passarão a servir· sob a direcção tribuintes. 
da laspBctoria. das Rendas Publicas do The· E' por isso medidtt de p!'udencia elementar 
souro Nacional, a. quem eompet.~;~ pro<'-essar in-vestir o Governo (las precisas autorisaçi:\es, 
os negocias concernentes ás Alfa.ndegas e D~· para ·qv.e elle não Srl veja em embaraços 
legacias Fiscaes. faceis de prever. · 

r d d t b d 18 A emenda, vindo dar remedio a possíveiS 
Sa a a.s sessões, 9 e se em ro e 99.- · dif!iculdades, merece G apoio da. Commissã.o. 

Coelho Cintra. 

A Commissão não póde concordar com a 
approvação desta emenda. 

A lei crea.ndo os inspectores de Fazenda. quiz 
c~ear agentes da confiança do ministro da. 
Fazenda e a elle directamente subordinados. 
Nadll justifica sujeitar-os a direcção imme· 
(liata d•l, Directoria. Je Renrlas Publicas. O 
fin;ll da emenda parece querer suJe i ts.r as 
Delegacius Fiscaes á Directoria. de Renda.s. 
Nada rlemonstra. a. conveniencia de modificar 
o regimen actual. 

18• 

Accrescente-se onde eonv~er: 
Art. O Poder Exeautivo é a.utorisado a 

alienar o material tiuctuante da Alfandega 
Jo Recife, reputado inservivel, podendo ap
plioa.r o producto dessa alienação á. acqusição 
de outro na.s condíçMs precisas ao serviço 
adua.neiro. 

Sala da.s sessões, li de setembro de 1899.
BadJosa Lima. - Coelho Ointra. 

Quanto ã. primeira. parte desta. emendo.,uã.o 
crê a Commissão ser necessaria a a.utorisaçii.o 
ao Governo para que este venda material 
fluctuante considerado inservlvel. Qt1anto ã. 
segunda parte, não aot.~ a Commis>-ão ser 
ca.so de pôr de lado os principias gera.es de 
contabilidade, mandando dar applicação espe
cial ao producto da venda de que cogita. a 
emenda, pela sua pouca. importancia. 

19" 

Ao a.rt. 2.. • Accresoonte-se: 
E' o Governo autoris\\io : 
A mandar fabricar no estrangeiro, caso seja 

preciso, as estampilhas do imposto de con
sumo. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.
A~tgusto Montenegrq. 

Cam~r~ v. 'i 

Art. Fica o Governo autorisado, durante 
a vigencia desta lei, a dividi r Ol> Estados em 
zonas ou circumscri peões f!scaes, pondo-as 
sob a vígilancia dos inspectore~ de fazendd:, 
cujas attribuições serão ampliadas de modo 
que possam exercer a.cção immedillto. em 
bem da arrecadação e segurança das rendas 
publicas. 

A flscalisaçã.o das as tações arrecadadoras 
da Capital Federal e Estado do Rio de Janeiro 
será exercida pela Directoria das Rendas 
Publicas. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de set~mbro de 
l89'il.- Galerto C..orvalhal.- Jose Mariano. 

Esta emenda amplia as funcções dos inspe• 
ctores de fazenda, crea para elles uma juris· 
dicção especial de que não cogitam as nossas 
leis fisca.es. . 

Não acha a Commissã.o que uma. reforma. 
desta importancia deV;J, ser feita. pelo modo 
proposto na. emenda. e por isso opina. pela não 
a.cc_eitação da. emenda. • 

21' 

Aceresccnte-se onde convier : 
Art. Sã.o transferidas ao Ministe:rio da 

Fazenda duas das tres lanchas a. vapor da. 
extincta Inspectoria de Colonisação, para. se·· 
:rem empregada.s nos. serviços aduaneiros das 
Alfa.ndegas ue Pernambuco e Bahia. 

S. R.-Coelho Cintra. 

Nada inhibe a administração de transferir 
de um para outro ministerio o material que 
desnecessario em um seja, entretanto, de 
utilidade para o serviçO a cargo de outro. 

Assim sentl.o, só a propría administração 
põde julgar da conveníencia de transferencia 
a que se refere a. emenda.. 
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A fórma. que- reveste a emenda tira ao 
Poder Executi vo o jnlgamentodas va.utagens 
da trans!erencia al!udida ; por isso :~ Com· 
missão não concol\la corn sua a.ppront~ão. 

22:1 

Onde convier:- Ficn. o Poder ExeClltivo 
a.utorisa.do a. crear arma.zens alfandegados 
em Nietheroy. 

Sala das sessoes, li de setembro de 1809.
. N ilo P cçanll{i , 

~ão vê a Commissão inconvenien te em ser 
approvada. esta emenda pela. fórma. que e lia. 
reveste. 

E' o Governo autorisado, na vigeocia. 
desta lei, a. restituir á Camara Munic:pal de 
Jlliz de Fora a quantia de 70:416$610 de im~ 
po~tos pagos a Alfandega. desta Capital, sobre 
mater!aes importados para. o abastecimento 
de agua. aquella. cidmle, materiaes que esta
vam isen tos destes impostos por lei então em 
vigencia,. 

S. R.-Sala das se::sões, 5 tle setembro de 
1899.-Go;J çalues Ramos.-Jiearlqu<• Va;,
Gupcrtino de Siqucir•t.. 

Verificou a Commi~ que a municipali
dade de Juiz de Fóra soEcitou por ofilcio de 
17 de março ele 1898 a restituição de 
35:313$540 p agos pela importação do mate
rial para o abJ.stecimeoto de agua da mesma 
cidade. 

Este pedido não foi attendido, por não 
terem si elo 'atisfei tn s certas formalidades ta
xati-vamente exigidas para se conceder isen
ção de direitos. A mU'nicipa.lid;tde de Juiz de 
Fóra replicou, no que a!nda não foi atteu· 
dida. 

E', porém, fôra de rlu vida que o material 
a que a emenda se refere foi etrectivamente 
importado dentro do :Jnno em que vigorou a 
isenção, e como é possível que ha.ja outras 
municipalidades nas mesmos condições em 
que se acha. a. de Juiz de Fór&, e resa.lvaudo 
uma nova liquidação de qua.ntit\ a restituir, 
propõe a. Commissão a. seguinte emenda sub
stitu;iva: 

Ao art. 2• a.ccrescente-se: 

E' o Go"emo a.utoriS:Jdo a restituir as mu
nicipalidades o que estas tiverem pago de 
d ireitos de importltçfio, durante o exercício 
de 1897, po!' materiaes em obras, macllinís
mos e accessorios destinados ao abasteci
mento de agua e ao saneamento das cidades 

dos Estados, e isentas na fórma. do art. 13 
tia lei n. 4'27, de 9 de dezembt'O de 1896. 

A Commissão apresenta as seguintes emen
das at!ditiva.s ao projecto que dxa a. despe?.~ 
do Mínisterlo da. Fazenda: 

Accre•ceote-se onde convier: 

Todos os pagamentos de despezas de ma
teriaes serão centra.liS>Hios no Thesouro e 
Delegacias, com excepção da.quelles que forem 
feitos pelas Secretari>~s do Congresso, mo't'do
mia do P;l.lacio do aovet•no e dos que desor
~aoisa.rem os t•espectivo~ serviços e pertur
barem a su a marcha, os qua.es continuarão a 
ser etrectua•los pelas propriao;; repartiçCies, 
depois de habilitadas, mediante re,srlstro 
prévio de distribuição de creditas, ouvido o 
Thesouro sobre a convenien cia de serem 
f6itas as referidas despezas pelas contado
r ias respectivas. Qualquer pagamento que 
não esteja n as condições acima nlio sera . at
tendido na. tomada de contas dos respectivos 
responsaveis. 

Continúa em vigor a autorisação conferida 
ao Governo pelo n. 9 do art. 23 da. lei 
n. 400, de 16 de dezembro de 1897, para 
entrar em a.~cordo com a Companhia Oaste rle 
Mmas, no sentido de rescindir o contracto 
feito pela mesma companhia a 5 de abril de 
1893, ou de encampar todas as suas linhas. 

Os empregados de ftança, dependentes do 
Ministerio da Fazeuda, quando nomeados para 
loga.res de igual responsabilidade, servirão 
com a mesma fiança. ; si o forem para. Jo
gares de maior fiança, prestai-a-hão sómente 
da. diJferença entre uma e outra. 

Sala das Commissões, setembro de 1899. 
- Lmwo .i\liiUcr, presidente inter ino.-Au
guslo Jfontenegro, relato r.- Cincinato Braga. 
-Augusto So~M·o .- Alcinào Guanaba,-a.
Marçal Escobar.-Suzcdelto Owrta, ven
~ido, oua.uto as emendas os. 15 àos Srs. Bar
bosa. Lima e Cintra. e 16 do Sr. Deputado Cintra. 
-as quaes acceito com excepção da. parte 
Jefer€nte ao restabelecimento da 3> secção 
da Alfa.ndega da Bahia, e bem assim qu.mto 
á. emenda do honrado Deputado José Ma
riano .• que acho conveniente a. bem da. ~r
recadação das rendas.- Calcgeras, venc1do 
quanto á emenda n_ Jl, que acceito, e quan to 
à emenda n. 19, por estar convencido de que 
os esta.belecimentos otllcines estão appare
lhados para fornecer em breve prazo todas as 
esta.mpilhas n~cessa.ria.s ao serviço· dos im
postos, conforme . provarei na discuss~, e, 
mesmo quando não pudessem dar vasao a 
esse serviço, não íalta.m estabelecimentos .in· 
dustriaes dentro no paiz cu-pazes de se In
cumbir t.ambem dessa tarefa.. 
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N. !65-1890 

D r:tr•rmi''" que r<s lr!(frt f.r7r.>.~ tio Rrrt:it em Ve
•w::uf'!n, >1o .Japr7o c no Equadm· "Colv.mui<t 
sr:jrcm 1'1.'!Ji'las por CilC"'r.-eyarlos r/c :WfJOCios 
r'f{ <'CI Í 'OOS , SrJm SGCrdrtrios, C dd, ~Ui?'/!~ Jii'OVÍ• 
dcuci11s 

Na impossibilidade de levar n e.ft'eito, pr e
sentemente e com as preci~a.s melhorias, uma 
reforma completa rlas disposições legaes que 
orga.nisnm a. representação do Brazil no exte
rior;reforma essa que ali ás se impõe com ir.a pe
rioss. necessidade, a Commissão de Diplomacia 
e Tra.tados solicita da Camara a approvação 
do p1•ojeeto que com este lhe é presente. 

Tanto quanto possível, procura aHe.atten
der ás urgencio.s e aos reclamos do mo
mento. estatuindo um regimen de ca.racte1' 
a.b~olutamente transitorio, sómente expli
cado pelas circumstanclas, a re>peito de ca-· 
tegorias. e ao qual se addicionam dispo~ições 
outras que a experiencla. aconselha, a justiça. 
na ig-ualdade da. distribuição de onus n favo
res justifica, ou .,as exigencia.,, melhor, neces
sidades da administração reclamam . 

Rm opportuno tempo o Poder Ü!gi !ativo, 

Art. 4.• A disponibilidade ina.ctiva. sómente 
poderá ser concedida. depois de cinco a.nnos 
!le serviço ; a activa depois de 10. 

Paragrapho unico. os funccionarios que 
forem postos em disponibilidade, mesmo ina.
ctiva, em consequencia da suppressão do 
respectivo cnrgo, contarão tempo de serviço 
durante essa disponibilidade. 

Art. 5. • O Governo é autorisado a pOr em 
di$ponibilidade sem vencimentos, até o prazo 
maximo de dous annos, os funeeionarios que 
depois lle cinco a.nnos de serviço, a. contar da 
primeira. nomeação, hajam commettido qual· 
quer falta de ordem a aconselhar, como me
dida disciplinar, o seu afastamento tempera
rio de suas funcções. 

Art. 6.• E' o Governo autorisado a. acredi
t."tr cumulativamente o mini&tro do Brazil nos 
Estados Unidos da. America. do Norte junto 
ao Governo do Mexico e a transferir para. o 
Havre a séde do consulado geral de França. 

Art. 7. • Revogam->e a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 19 de setembro de 
1899.-Urb<mn Màrcondes, p1•esidente.-Eneas 
Martins.- Jose Awliao. - L tmeaha Lins. 

completada a pratica da legislação já exis- 0 Sr. Presidente- Estando ade· 
tente e experimentado sutncientemente h-
aquillo que ora se propõe, fa.ra trabalho com. antada a hora, designo para a.man a , a. se-
pleto, com outros elementos de ;;.cção e mais guiute ordem do dia.: 
fa.vora.veis circumstancias, e que e deveras l' parte (até ll/21iora, ou antes): 
sensível não poder emprehenc.ler agora. Vota - 0 das se tllntes mat"rl·as . ça g ç : 

O Congresso Naciona.l resolve: Do projecto n. I·U, de 1899, autorizando o 
Art. 1." .As legações cto Brazil em Yene~ Governo a mandar indernnizar o capitão-te· 

:me la. no Japão e no Equador o Columbia nente Rodolpho Lopts da Cruz de todas ali! 
serão regidas por encarregados de negocios vantagens . pecuniarias de que tiver sido 
effectivos sem secretaries. privado por Corça. do pl'OCfSSO t_a que respon-

§ l. • Esses encarregados de negocios serão deu (3" discussão) ; 
promovidos dentre os primeiros se~retarios, Do projecto n. 109, de 1899, autorizando o 
observad>~ quanto posslvel a antiguidade. Poder Executivo a promover por serviços 

§ 2. • Ficam marcados para esso. categoria relevantes ao posto de alferes ou 2• tenente 
de funeeionarios o ordenado de 3:000$, a gra.- do e1ercito ao 2• sargento do 2• regimento 
titl.caçã.o de 3:0(10$ e a. representação de de artilharia Ageno~ Rocha, independente-
8:000$, ao cambio de 27 d. por 1$000. mente de vaga. neste posto (3• di!!Cussão); 

Art. z.• Ficam supprimidos os legares de Do projecto n. 153, de 1899, autorizando o 
addidos sem vencimentos. Poder Executivo a conceder oito mezes de 

Para.grapho unico. Nas primeiras no- licença com ordenado ao Dr •. Alfredo Moreira 
meações a tazer para os cargos de segundo de Barros Oliveira Lima, lente da Faculdade 
secretario serão preferidos na ordem da. anti- de Direito de S. Paulo, para tratar de sua · 
guidade aquelles desses a.ddidos que houverem ~ude onde I h e convier (di~cussão uniea) ; 

. servido ao menos por um anuo nas legações Do projecto n. 119, de 1899, autorizando o 
para qu o fornm nomeados ou transferidos. Poder Executivo a conceder a José Joaquim 

Art. 3. • Os agentes diplomat icos e con:;ula- de Miranda, conferente da. Al!andega. de 
res que vierem com licença ao Braz:il de qua- Santos, licença pelo prazo de 10 mezes, com 
tro .em quatro annos, nos termos do art. 16 ,· o respectivo or.denado, a.fim de tratar de sua. 
do decreto n. 997 A, de 11 de novembro de saude onde lhe convier (discussão unlca); 
1890, receber-ao ao cambio de 27 Oil seus ven- Do projecto n. 138 A, de 1899, declarando 
cimentos. livres do pagamento de quaesq uer direitos na 

Paragr.-.pho unico. Ficam l'Gstabelecidas as Alfo.ndega da Capital Federal ou na de Santos, 
disposições do art. 9° desse mesmo decreto. os volumes que çonteem um regulador pu- . 
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blico destinado á. t<lrre da m'l.triz de Uberaha 
(1' discussão) ; 

Do projecto n. 149, de l ll~Jn. e.utori;-...'l.n•l•> o 
Governo a a.bl'ir ao Ministcrio competente o 
credito até 072$, para pagamento de serviço 
feito, no dlstricto teleg.~u.pllico de Goyaz, por 
Joaquim Ferreira Coelho, com pareceres das 
das Commissões de Fazenda e Industrias e 
de Orçamento (3" discus>ão) ; 

Do projecto n . 152, de 1899, autorlr.anno o 
Poder Executivo a abrir no Ministerí r> da 
Justiça. e Negocias Interiores o credito de 
100:000$, supplemcnt;u· á verba n. 14-
Dilig-encias policiaes - do nrt. 2' d ;\ lei 
n. 560, de 31 de dezembro de 1891'1 (3'' dis· 
cussão ) ; 

Continuação da discu~ão unica do projecto 
n. 159, de 1899, emendas do Senado ao pro· 
jecto n. 172 O, de 1808 , ampliando a acção 
pena.! por denuncia ao Ministerio Publico, 
augmentando as penas de a lgumas contra· 
vençües e dnndo outras providencin.s ; 

Discussão unica do addi ti vo n . 174 F, de 

Discussã.o unica. do lll'ojec to n . JG:~. do 
1800, rclu.ttvo á emenda substitutiva ilo Se
nado ao projee::to n. i 3·1 J, u() 1808, (additivo 
!lestawlo na 2" diacus~o do pr ojecto n. 134, 
!IL> me>mo aono) , que ma nda consídera.r 
validos todos os e:~;a.meo jti. presta:ios na. E s
cola Polylecllnic;t da Capital ~-ederal, por 
~!um nos da. Escola Militar; 

2• .!iscussii.o do projecto n. 157 A, de 1899, 
regulando r.s promoções ao posto de alferes 
do exercito. 

2" parto - (a. I 1/2 hora., ou antas): 
Contin ur.ção da. 2' tl i>cussão do projecto 

n. 110, 1\e 189'9, or ça.ndo a R-eceita. Gera.l 
da Republica. para o ex.urcicio de 1000, com o 
o piu·ecer sobro as emend,ls otrerecide.s em 
2• discussão ; 

2' ctiscussão do projecto n. 1GO, de !800, 
alterando varius disposições da tarifa das 
A lfanrleg<J.~ e :\Iests de Renrlas, mandada 
execubtr pelo decreto n. 2·,74::! , de 17 de ile· 
zembro de 1891. 

1891l, declarando que, atém dos casos previ~tos Levanta·se a sessão às 5 ho1·as o 20 minutos 
no decreto n. 2 .2.24, de29 de janeiro •lc 1R96, da t urde. 
serão os offi.ciaes do corro dr· bombeir os rci'or 
mados nus condições do decreto n. 1.936 A, 
de 30 de janeiro de 1 B90 ; 

3~ discussão do pt•o,iecto n. 143 B, de 1899, 
que autoriza. o Poder Executivo a nbrir 
ao Ministerio da. Fazend;l o credito de 
2.978:861$445, para :pagamento de c1·~doros 
por exercícios findos, de accordo com o § 2° 
do art. 31, da lei n. 490, de 16 de dezem bro 
de 1898 ; 

981 SESSÃO E M 2.0 l>E SETEMBRO l>E 1891) 

Presidencia d QS Srs. Vt.t:- de Melw, (Presi · 
dente, Carlos de No!laes (to secreWrio), V a.: 
de MeU<> (P-rúidente) e Carlos de Novaes 
(f• secrtaerio.) 

2• discussão do projecto n . 42 A, de 1899, 
autorizando o Governo a; despender com a 
reparação do material íluctuante da Armada 
as economias etrectuadas nas diversas verbas Ao meio dia. -procede-se á chamada . it. qual 
do orçamento da. marinha. para o presente respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbauo dos 
exercício, transrerindo·as pa•:a a de-Mate· Sa.ntos, Julio de Mello, Carles d e Novaes, He· 
rial de Construcção Na.val-do referido or· redia. de Sá, Angelo Neto, Eu gen io Tourinho, 
çamento ; Albuquer(!ue Serej o, hffiorim F igueira, Au· 

3• discussão do p:roject·) n. 106 A, de 1899, gusto Montenegro, Edua.rdo de Berrêdo, 
restabelecendo a Alrandega de Porto Alegre, Cilnh~:~. Martins , Anizio de Abreu, Ma rcos de 
no Estotdo do Rio Grande do Sul, supprimirl a Araujo, Pedro Borges, Francisco Sá, Ta. vares 

· por ·decreto n. 2.871 , de 31 Je dezembro de de Lyra, Francisco Gurgel, Eloy de ; Souza, 
1897, e autoriza. o Poder E.teeutivo a abr ir, Trindade , Appolooio Zenaydes, Etmirio Cou· 
para. esse fim, os necessarios creditas ; tinho, Her culano Bandeira, Mala.quias Goli· 

3• discussão do projecto n . 58, 1898, auto- ça.1 ves, Cornel!o da Fonseca, João de Siqueira., 
rtzando o Gove rno a t ransferir para o pro· Arroxellas Galvão, Geminiano Brazil, Neiva, 
prio nacional em que esteve insta.llado o Manoel Caeta.no, Vergne de Abreu; Adalberto 
Museu Nacional, á. P raça da. Republica, o- Guimarães, Tolentino dos Santos, Paranhos. 

·Forum- da justiça local e dá outras provi - Montenegro, Pinheiro Junior, Timotheo da. 
· dencia.s ; Costa, Sá. Fteir €1, Kilo Peçanha., Alves de 

~- Discussão uoica. do projecto n. 161, de Brito, Ernesto Brazilio, Julio Santcs, Deocle· 
1899, rela.tivo à emcudt\ substitutiva do ·ciano de Souza, Barros Franco Junior, Ber
Sena.do ao projecto n. 12 B, rle 1897 (n. 184 A, n:1.rdes Dias, Cc..logeras, lldefonso Alvim. An
de . 1895, substitutivo ao projecto n. 184, tero Botel ho, Francisco Veiga, Leonel Filho, 
do mesmo anno) da Ca.mara dos Deputaclos' Ferreira Pires, Auton io Zaeharias, Rodotpho 
r eorganizando os corpo> de engenheiros e da Aureu. Manoel Fu lgencio, Eduardo Pimentel, 
estado-maior do exercito ; Casemiro da. Rocha, Gustavo Godoy, Bueno de 
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Andrada, Lucas de Barros, · Edmundo da l tenho até hoje afastado as questões de Matto 
Fonseca, Paulino Carlos, Cincinato Braga, Grosso das que dizem respeito ao Estado do 
Francisco Glicerio, Ovidio Abrantes, Herme- Rio de Janeiro. 
negildo de Moraes, Paula Ramos, Fi'ancrsco Não ha fidelidade tambem na seguinte 
Tolentino, Marçal Escobar, Diogo Fortuna, parte do resumo do meu discurso: « ... lem
Possidonio da Cunha, Apparicio Mariense, brando-se de que o Estado do Rio e ~~m dos 
Francisco Alencastro, Ri vadavia. Corrêa, mais importantes da Federação . Brazileira e 
Pinto da Roch~, Vespasiano de Albuquerque que está p1'ecisa de paz, de cordura e toleran· 
e Campos Cartier. aia para prosperar â sombr,~ das beneficios qUe 

Abre-se a sessão. só a Republica bem entendida lhe pode propôt·· 

Deixam de comparecee com causa particí· 
pada os Srs. Silva Mariz, Carlos Mãrcellíno, 
Pedro Chermont, Theotonio de B~ito, Matta 
Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias Martins, 
Henrique Valladares, Torres Portugal, Mari
nho de Andrade, José Peregrino, José Ma
riano, Coelho Cintra, João Vieira, PNeira de 
Lyra, Martins Junior, Rocha Cavalcante, 
.Araujo Goes, Olympio Campos, ,Taymc Villas 
Boas, Seabra, Francisco Sodré, Jeronymo 
Monteiro, Torquato Moreira, Silva Castro, 
Campolina, M:ay:r'lnk, Almeida Gomes, João 
Luiz, Carvalho Mourão, Jacob da Paixão, 
Henrique Vaz, Octaviano de Brito, Alvaro. 
Botelllo, Telles de . Menezes, Theotonio de 
Magalhães, Matta Machado, Nogueira Junior, 
Lindolpho Caetano, Olegario Maciel, Lamar
tine, Moreira da Silva, Luiz Flacquer, 1\l· 
vares Rubião, Domingues de Castro, Dino 
Bueno,· Oliveira Braga, Adolpho Gordo, 
Cesa<'io de Freitas, Alfredo Ellís, Arthur Die
derichsen, Rodolpho Miranda, Leopoldo Jar· 
<lim, Mello Rego, Xa,vier do Valle, Plínio Ca· 
sado, Guillon, Aureliano Barbosa, Py Crespo, 
Cassiano do Nascimento e Azevedo Sodre. 

cionar.» 
Sr. Presidente, não pedi · tolerancia, nem 

paz e nem cordura, pedi unicamente, cómo 
unica aspiração de nós, fluminenses, que o 
presidente do meu Estado entrasse no regi
meu da lei, .Porque· nós, contentes, nós collo· 
cariamos debaixo do seu governo. 

Quanto ao resumo, ha ainda outras idéas 
que aqui se acham consignadas e que não 
tbram emittidas por mim. 

Aprovei to a occasião para dar uma expli
.cação pessoal, que julgo indispensa vel. 

Foi com espanto que hoje de manhã, ao 
tomar a imprensa, li a noticia de que hon
tem, ng correr do meu discurso, eu havia 
violenta e gratuitamente aggredido ao Sr. 
Dr. Ruy Baroosa., provocando, nessa occasião, 
a repulsa dos Srs. Nilo Peçanha e João Neivx, 
que salvaram o decoro da Camara. 

Ao ler esta increpação, concentrei-me, afim 
de verificar si na minha meinoria havia al· 
guma cousa do meu discurso, que pudesse 
merecer esta qualificação; mas, nada, absolu· 
tamente nada, achei. 

Resolvi, nestas condições, examinar as 
notas tachygraphicas e então verifiquei que, 

E sem causa, os Srs. Teixeira de Sá,Juven- dessas notas, nada constava. 
cio de Aguiar, Pedro Pernambuco, Felisbello. Passo a ler aquillo que consta das notas 
Freire, Aristides de Queiroz, Leovigildo FH- que se acham em meu poder. (Lê.) 
gueiras, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, Por consequencia, aqui .não ha absollita
Dionysio Cerqueira, Raul Barroso, Lamou- mente nada de quem en deva justificar-me, 
nier Godofredo, Arthur Torres, Galeão Car· nem ha absolutamente nada por onde pos-
valhal e Costa Junior. sam accusar-me, nem mesmo figura o Sr. 

E' lida e posta eh1 discussão a acta. Deputado Neiva como contestando. 

O Sr . • Tt.dio Sant.os - Sr. Pre
sidente, pedi a palavra para declarar que 
absolutamente não me posso responsabilizar 
pelo r esumo que do meu discurso se fez e 
vem publicado no Diario do Congresso de 
hoje. . 
, A mim são attribuídos conceitos que não 
proferi e idéas que não emitti. 

Notadamente o pel'iodo que ahi se lê «La
menta tamúem o p1·oceclimento da imprensa 
flwn inense,ntto tomando a defesa ele taes casos, 
com e:t·cepçc"ío da <,Cidade do R {o» unico orgt"ío 
gt<e tem pugnado em defesa dos opprimidos 
pelo go·!Jcrno de lriattJ Grosso», não me póde 
set :1.ttribuido. 

AlJSOlutamente não peonunciei a palavra 
'~Mltlto Grosso~ e muito propositalmente 

O meu illustre patricia e collega, o Sr. Nilo 
Peçanha, me observou que a injuria estava 
em tee eu dito que S. Ex., nas contingências 
de sua profissão, nem sempre podia ter 
aquella probidade scientifica que se póde exi
gir. Si S. Ex. na occasião tivesse reclamado, 
eu teria explicado o meu pensamento. 

O eminente cidadão o Sr. Ruy Barbosa é 
advogado e não póde ter a pretenção de só 
defender as boas causas. S. Ex. procurou, 
e esta na memoria de todos, naq uella que
stão da amnistia restricta,procurou por meio 
de um accordão do tribunal eliminar a re
stricção, ficando a lei. 

A doutrina que sustentou era de advo· 
gado; os autores que citou não corroboraram 
a sua opinião, mas dahi não se póde dizer 
que procurei motivos para uma invectiva. a 
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S . Ex., que fazia. como podia n. deresa. dos 
seus cnnstituiutes . Dado mesmo que inve
ctiva. tivesse ha.vido,el la. niio tinha. si< lo f <!pel
lida, ninguem fez ol:!servaç-ão nenhuma. em 
senttdo contral'io. 

As palavras do Sr. Nilo Peçanha n ão se 
referiam a injurias, n em isso e;;ta.va no meu 
pensamento; eu seria o primeiro a retra
ctar-ma, si tivesse dit o qualquer cousa. que 
molestasse o eminente brazileiro a que me 
tenho referido. 

O que di,;se foi que cu era urn :vlmirnrlnr 
do talento o da arudiçií.o r.l o Sr . Huy Bu.t•
bosa. e que si o paiz devia-lhe, ~rrand ts i>ene-
1\cio!, da,·ia-lhe, por outro lado, gr·andes 
males ; roi ali i que o Sr. Neiva. ob;;er vou: é 
porque não executaram por completo os seus 
planos. 

·Um outro collega, cujo nome não me re· 
cordo, ponderou em aparte: Deus nos line 
que fossem executa dos todos os >eus planos, 
porque então o Bt·azil estaria desgraçado . O 
Sr. Keiva teve depois com esse collega uma 
discussão a pu!'tc. 

0 Sn. CINClNATO BRAGA - Lembro-me que 
quando o Sr. Nei v a disse- vorque nlío SB 

praticaram completamente as suas medidas. 
V, Ex. respondeu:- Talvez por isso . 

0 SR . Jt'LIO SANTOS-E' e:xa~to, Por conse· 
guio te, não se me JJOdia attribuir semelhante 
Intuito, e não p odia ter a intenção de o!fendfr 
ao Sr. Ruy Barbosa, a quem, aliás, conheço 
pela sua nomeada, mas com quem não tenho 
a. honra de cult ivar t•elações pessoaes . 

Aproveito esta oooasião para lastimar. que 
S. Ex. o Sr. Ruy Barbosa,estej.o sozi nho no 
seu jornal e que a sua saude, Ul.ntas vezes 
desfalleceoclo, nos prive dos seus artigos e de 
suas lições no seu jornal, tla.ndo Iogm· a que 
vá para alli escrever todo o mundo ; natu · 
ralmente, a.IJroveitando-se da dtstracçã.o da. 
redacc;ão da. folha, algum dos intimas do pre
sidente do meu Estado veiu famr a.qucllo 

~ _ engrossamento e intrigar-me com o emi~ 
·nente cidadão. 

é quo estU. presente, pa.I'!\ que elle possa. t'e· 
ctifica.r a injur ia e ca.lumnia. 

Tenho concluido. 
Em seg1tida. é appfovada. a acta da sessão 

an teccden te . 

PRIMElRA PARTE DA OltDEM DO DIA 

o Sr. Presldc nt.e- Não havendo 
numero le1.ra.l p tu-a. se pt•ocetler às vot:tçõo:; 
das materia.s indicadas na. ordem llo dia, 
pas~a-se i materia <lm dl>cussão. 

E' annunciadt\ n. continuacii<'~ da di~eussão 
unicll. do p rojecto n. 159, de 189~, emeudns 
do Senado ao pNjecto n. 172 D. d(J 1898, 
ampliando a acçã.o pennl poP denuncia ao Mi· 
nisterio Publico, augwento.ndo as pemt.s de 
algumas contravenções e dando outras pro· 
videocias •. 

Ningu<lm pedindo a palavra, é encerrada a 
discuss1io e adiada. a. -votaçiio. 

E' annunciada. a discussão unica do addi· 
tívo n . 174 F, de 1898, àcclnrando qoe. além 
dos caros previstos no dect·eto n. 2.:?24, de 
29 de janelro de 1896, serão os otl!ciaes do 
Corpo de Bombeiros reformados nli.S condi· 
ções do decreto n. 1.936 A, de 30 de janeiro 
de 1890. 

Niogucm pedindo a. paluvrt~, é encerrada. a 
discus~iio c adiada a votação. 

E' anuunci:>da. a 3" discussão do projecto 
n. 143 B, do 1899, que autoriza o Podet• Ex
ecutivo a nbrir a.o Minister io da Fazenda o 
credito de 2.9i8:861$445, para pagamento de 
credores por exet•cicios findos, de a.ccordo 
com o§ 2• do art . 31, da lei n. 490, de Hi de 
dezembro de 1898 . 

Vem á Mesa., é lidn, apoiada e enviada á. 
Cornmissão de Orçamento a seguinte 

E ME:'< DA 

Ao projecto u. 143 B, de 1899: 
O SR . Nrr..o PEçANHA-Commigo nuo é. Accresceut e-se ao ari . 1• - Do Ministerio 
O Sa. Juu o SANTOS - Não podia absoluta.· da Guerra-Aviso de 29 de abril de 1899: 

mente fazer tal injustiça a V. Ex. Ma-jores reformados : 
O SR. N!Ul PEÇA.NBA. - Dos amigos do pre· , 1 d d 

sidente do EsttJ.do do Rio com a.~sento na. Ca· r:..anoel A exan re Pereira e 
niara, nenbum é redact or da I mp,·ens«. Mello • • · · • • · • · · · · ••• • · • • • • · • Pedro Jose d ll Lima .. •.. . . .. ; .. 

o Stt . Jt.:uo SA.NTos - Acredito mais que o · d 3d d 1899 

606$600 
300$000 

eminente espírito que se cbamaRuyBa.t•bosa, Av lso e e agosto e : 
si fosse ouv ido, não seria capaz -s. l!x . que Freuerico G. Jaeger.... ... .. • .. 3:645$000 
é'capaz de grandes desforras- não sto l'ia. capaz Aviso de 15 de ju nlJO de 1899: 
~o !llesquinho desforço. da ~nqnnliticavel in- Abreu Ferreira Costa & Comp. 13:408$400 
JUl'l& que se me fez no seu Jornal. . ' ' . 

Ditas estas palavras, peço ao Sr. tachy-~ Avrso de 29 de mato de !899: 
grapho que opportuuamente offe•·eça. as notas João Freitas.. . .. . . .. .. • .. .. . • . l: 152$942 
do meu discurso ao reporter da Imprensa, si Augusto R. de Mello.......... 5:449$362 
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O Sr. Pinto da Rocha-Sr. José Gonç~l ves de Ms.gnlhü;cs... I :557$998 
Empreza. <lo Diari•J PQpular d e 

Pelo1as ....... . ..... .. .. . .. 2:270$850 
Antonio Jose da Silva.. ..... ... . I :513$500 

Avisos de 29 de julho e de 23 
de setembro da 1897. 
Gali:xto Alves do Albuquerque.. ja; 103$3« 

Presidente, ncabo de ou vir V. Ex.. annunciar 
que foi apresernada ao projecto que restabe
lece n. AL(a.ndega. de Porto Alegre uma. 
emenda autorizando o Governo a abrir era
ditos pat•a. in~talle.r a Mthndega de Cara· 
velle.s. 

Sala dad sessões, 20 de setembro de 1899.
Pinto da. Rncha. 

o Sn. PREstDE:-<TE-1. emend1t contem um 
artigo neste aeu~i<t•J . 

N!nguem pedindo a palavra, é encerrada 
·~ discussito e ad lada a. votação, até que a 
respectiva Commissiio dê parecer ~obre a 
emenda. oll'erecida. 

São successi va.mente sem debate encer· 
rados em 2• discussão os u.rts. !• e 2• do 
projecto n. 42 A., de 189g, autorizando o Go· 
verno a. despender com a. rep:tração do ma· 
terial fiuctuante da armatla. as economias 
eftectuada,s na.s di verso.s verbas dr> orçamento 
da marinha pa.rt\ o present!l exercício, traus· 
!erinrlo·as pal'a a de «Ma.terial de Construa· 
çüo Na.va.l » do referido orçnmento ; dcantlo 
adiad:l :l votação ; 

E' annunciada. a 3• discussã.o do projecto 
n. 106 A, de 1890, restabel~ceodo t~ Al!a.n· 
dega. de Porto Alegre no Estado do Rio 
Grande do Sul, suppTimida por óecreto 
n. 2.871, de 31 de dezembro de 180i, e au· 
toriza o Poder Executivo a abrir, para esse 
fim, os necessarios credites. 

Veem á Mesa, sito lidas, apoiadas e en~ 
via.d.:1s ~\ Commissã.o de Orçamento as se· 
guintes 

E:.lelNDA.S 

Ao projecto n, 106 I., de 1899 

Redija-se do seguinte modo : 
Art . 1. • Fica o Governo autorizado a re· 

stabelecer a Alfandega da cidade de .i:-'orto 
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, 
abrmdo para. este fim os nece.:;sa.rios cre· 
ditos. 

Additivo, onde convier : 
Fica o Governo igaalmente autorizado a. 

abrir os necessarios creditas para a instal~ 
!ação de um<~ Altandega de 4• classe na ci· 
dade rle Ca.r:wella.s, ponto terminal da Es
trada de Ferro Bahia e Minas. 

O Sn. P1N1'0 DA Roeu.~ -Não pretendo, 
Sr. Presidente, contro.ril1r de modo u.lgum 
os desejos do:; meus nvbres coltegas da bao· 
cada bah1ana ; tenbo a maior satisfação 
em lhes dar o meu voto pa.ra este deside· 
ratum. 

Devo. porém. lembrar u. SS. EEx. que, na
t uralmente porinadvertenc1a., os nobres cal· 
lega. esquecora.m-se de que e~ta. autorização 
j ;i. está rllldaao Poier Exccutivo,e ella consto. 
do decreto n. 495, de 26 julhn de 1898, po· 
dando usar della. não 1!6 pa.t·a inaugurar a 
Alfandega de Caravella.s, da.udo.Jhe o re· 
specti vo pessoal, como p;.t.J'a abrir o necessa.· 
rio credito para. es:;e fim. 

Por consequencia, me pa.roce desnecessaria 
" emenda. dos iltnstres Deputados da Bahia 
a este projecto. Entretanto, eu acompanho 
SS. EEx. no pedido que fazem uo Poder E.t· 
ecutivo, pod~ndo SS. EEx . contar não só 
com o meu voto, mas <Üada. com o da ban· 
cada rio grandense que nito hesita. nesta 
satisfação. 

Parece. entretanto, repito, desnecessa.ri11o, 
visto que o Poder Executtvo já está a.utori
za.ilo a fazer esta ilespeza. 

O Sr. AdalbertoGuhnarã.es 
- sr. Presidente, a. !Uustre representação do 
Rio Grande do Sul ba ue relev;;r·nos, a nós 
outros que impuguamos o projecto ora su· 
jeito á 3• discussão, que não nos con rormemos 
com o victoria. briluante, é certo, que ella 
ulcaoçou na. votaçii.o do mesmo projecto em 
2• discussão, e venna:nos dar a razão por que 
não nos cl>nS\"eramos convencidos da. necessi· 
dade do restabelecimento da Atfa.ndega de 
Porto Alegre. . 

0 S.R. FR4.NCISCO ALENCASl'RO-Porque o 
Sr. P1•udente de Moraes não quiz. 

Sala das sessões 20 de setembro de 1899. -
Vergne de Abreu.. 

O SR . ADAL:BER.T<I GutMARÃI>S- Sr . Pre
sidente, funda-se principalmente a represen· 
tação do Rio Grande do Sul para pedir este 
restabelecimento em· uma circumst..ncia que 
deve ter calado muito funrlo no animo da. 
üa.mara dos D~put<Ldos, isto e, na circum
sta.ncia de que a suppressào dessa alfa.ndega. 
e cousequente conceutra.ção da arrecadação 
das r endas aduaneiras ua Alfaudega do Rio 
Grande deram não pequeno, porém, consl
dera.vcl pr t•juizo ao Thesouro Federal. 

Depois das palavras- necessarios creditas, 
nccrescente-se : - e bem assim as Alfa.n· 
degas de S. Paulo e de Jui~ de F'óra. 

Sala das s{lssões, 20 de setembro de 1899.-
Luü Adolplu!. -
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E' isto o que sa deprehenne não só do ps.· 
recer da honrada Com missão do Orçamento, 
ao projecto n. lOô A, OI' & em discussão, como 
principv.lmente do discurso eloquente e bri· 
lhante proferido pelo illustre Deputado desse 
Est:1do, cujo nome peço licença p ara. declinar, 
o Sr. Pinto d<\ Rocha . 

0 Slt. Pl:STO IM. Rocn.\ -Obrigaüo. 

0 SR. A DAL13ERTO GUI:~-tATtÃE~ - Or:L, 
Sr. Presidente, mo.is de uma. vez, neste pa· 
recer, a Commissiio a.sslgM.Ia, rom dl:'eito, a 
di1l'erença. considera.vel em desfavor do The· 
11ouro na. arrcc~t.àaçã.a das rendas, feita pela 
Alfandega. do Rio Grande, compara.õa com 
a arrecadação .feita n o regimen da. dualidade 
das a l fa.ndegas, isto à, na vigencia. da.a al· 
fandegas de Porto Alegre e Rio Grande do 
Sul. 

E' tal a compelencia do b.onrado relator 
dessa. commissão , o nobre Deputado pelo 
Pará., nest.es a.ssumptos que ententlem com os 
interesse:> do Thesouro, que pód.e parecel' á 
Camara dos Deputados, como ao paiz, urnaop· 
posição systematl.ca a altitude daquelle~ que 
voto.ram cozJt1·a. o projecto depois de.."iSB. de· 
monstração fei~a pela honrada COmmissão de 
Orçamento. 

Entretanto, 51'. President.e, para que possa 
aoré~itnr da e;taclidão desses algarismos, 
p~ra q~!lJlOSsa acreditar que houve um de
crescimento rle renda. no regimen da conccn· 
traç~o ou com a suprassão da Alrandega de 
Porto Alegre, serht preciso chegar ao absurdo, 
quo tenho receio a te de (ormular, de .que ex:is· 
tem duas 63Cripturações: u ma. onde hauriram 
os illustres membros da Comrnissão de Orça
mento as in~orma.ções .que tri>Uxeram i\ Ca
mara. dos Deputados, e o~tm., aquella. onde 
fu i buscar os documentos que llle conv ence
ram de que, ao contrario, Sr. Presidente, re· 
,sultaram incontestaveis vantagens para o 
Tbesouroda suppressã.o da Al(andega .de Porto 

. Aleg~e ou da. coucentr~.ã.o da arrecadação 
das re.udas na Alfandega .do Rio Grande. 

De fucto, Sr. P_residente, eroio .Que ne
nhuma. fonte é ma1s segura para estas infor· 
mações, ou para. o estudo desta. arrecadação, 
do que o relatorio apresentado ao Sr. Minis· 
tro da Fazenda pelo Sr . dlrector das Rendas 
P u bl.icas, cujo zelo c capacidade não preciso 
encarecer porque são por déma.is conhecidos 
da Camara dos Deputados, e é nesse relatario 
_que en contro as seguintes bformaçõas: a 
rel)do. d a Alfandega de Porto Ale.'<re em 1897 
foi de 7 .288 :149$ e a r~nda d:-~ A1fandoga do 
Rio Grs.nue foi de 5 . 184:175$, o que sómma 
12.472:32-1$000. 

N.!!S mesm~s alfandegas em 1898, isto é, nos 
. lll.B4BS. d.e janeiro, fevereiro, março e abril, 
tempo em que funcc io)\ou a. .de Porto Alegre, 
a. r enda desta foi de 1.776:470$ e a do Rio 

Grande l2.935:840S:, oquesomma.l4.712:3!0$, 
quantia. daqt~al lleduziola a. somma arrec:ulada. 
em 1807, vorifi~a-se um saldo do 2.239:$980, 
que foi a vantagem aufe r ida. pelo Thesouro 
no regímen de concentl'llçiio ad uaneira. 

Isto, Sr, Pr.;sldente, somente em re lação 
~arrecadação a t itulo de i mportação, por · 
que, si levarmos o calculo á renda. total, veri· 
fica-se q1.1e a renda de !8~8 foi de 19.083 :485$, 
ao p:1sso que a arrecadação das dua.s ai rande
gus em 1897 foi de l5: 918:592$.veritl.cando-se 
p•ra. o Thesou ro u ma. vantagem na. impor· 
ta.ncia de 3.164:893$000. 

Ora, S1•. Presidente, quando se veric&m 
com exactidão estes algarismos, que não 
podem ser contestados porque constam dos 
roa.ppas apresentados pelo honrado director 
as Rendas Publicas, é clamorosa. injustiça de 
dizer-se que o acto prs.tic.'\do, pelo governo 
passado supprimindo a Alfandega. da Porto 
Alegre e concentrando a. arrece.da.ção na. Al
liludega do Rio Grande do Sul foi um et•ro do 
qua.l resultaram prejuízos para o .Thesour o 
Federal. 

Não, Sr. Presidente, lon ge desses prejui
zos, o Thesouro a uterlu , com(), acabo de de
monstrar e nã.o póde ser con testado, o lucro, 
a. vantagem de 3.164:893$; ou então não 
teem valor nenhum as informações da.d.o.s 
pelo director das Rendas, e existe uma. outra 
escripturnção, onde os nobres Depu tados fo 
ram buscar as informações que trouxeram no 
conhecimento da Camara.. Não ha fugir. 

E tanto é mais para a.ssigna.!~~or esta nnto.· 
gem auferida pelo T besouro, na. ímportancia. 
de 3. 164:893$, quando devemos considerar 
que esõe a.ugmento se deu no período em que 
a.lfandega.s ma.!s importantes, como as de 
Belêm e da. Capital Federal, tiveram diminui· 
ção de rendas, e alf;J.ndegas mais import;m 
tes ainda que a de Porto Al egre, como as da 
Bahia e do Recife, tiveram augmento muito 
insign ificante ou em porcentagem relativa 
mente muito menor . 

E, Sr . Presidente , nós poderhtmos a inda 
considem r que á somma. de 3.! 64:893$ ainda 
se deve addicionar a renda <ta mesa alfande
gada de Porto Alegre. e este saldo com cer 
teza avultaria ainda si accrescentassemos a 
diminu ição de despeza.s que se deu .com o 
regimen da concentração da. arrecadação das 
rendas, desde que foi suppresso o serviço na 
Alf:tndega. de Porto Alea-re. 

Sr . Presidente, crew ter 1)erfeitamente 
justificado o voto d aquelles que uão acquies- . 
cera.m á vontade dos illustres representantes 
do Rio Grande, r ecusando o seu voto a.o pro· 
jecto que restabelece a Alfandega de Porto 
Alegre, um anuo depois . da, sua suppressão • 

Entretanto, preciso accrescen tar que sel'
viços da · mesma. natureza. e de maior refe
va.ncia. a.hi estão sem que o Governo tenha po-
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tlido nind:.~ J'l!llliMI-os, como eru p11ra. deHoJat·. 
o, para nii.o rerorír·mo a outt·os, bast~t tl.~o;i
gn:lht• qne, tendo nós 11$ígnõ\do um tr:tf.mlo 
de commet•cio e navegnçilo com a. Republica. 
do Perú, e pela. clausula 24• dest!l tratado 
compromett&ndo·nos a estabelecer nmo. al• 
!:mdega mixh em Tabatinga., t ratado que 
foi a.pprovado pelo decrt?to n. 203, de 20 na 
agosto de 1894, até hoje essa alfandega não 
foi estal.Jeleci~a, porque o estado actual do.s 
nossas t!na.oça.s- diz o Governo, diz a. hon
rada. Commissão de Orçamento e nós o re
conhecemos - não comporta accrescimo da.s 
nossa.s despez:!JI. ou antes-está exigindo re
stricção nessas des pezn!. 

Nas mesmas condições, ahi está a Alt'a.ndega. 
de Cara.V•lllas, cuja relevancia não encareço 
para não par;lcer susp:1ito ; mas, della. dá 
inoquivoco t<:stomunho o honrado Dnputado 
pdo c,~rá, cujo nome peço licença para 
declinar, o Sr. Dr. Fra.ncisco Sá, que 
ainda 11ID uma. das sessões do a.ono passado 
pedia, não só a approvac;ã.o do projecto, que 
aliás foi sa.nccionado por dc>.creto n. 495, de 
26 do junho d,~ JSOH, como autori~ção ao 
Gov•:roo para abri r os creditoe proclsos á. 
sua insiai!a.ção. 

Ora., qua.ndo tt)mos desamparada uma fron· 
teira. como a do Perú, pa.ra on<lu se escoam, 
em prejtlízo (lo Thesouro, por contrabando, 
mercadorias cujos direitos importariam, sn
guodo o calculo do nobr() Deputado, o Sr. ser
z~1dello Corrêa, illustr,l r.~lator da. Commlssão 
do Orçamento, em seis a oito mil contos de 
réis, quando se dt.:ixa de dar exr.cução, não a. 
um decreto legislativo, mas a. ·um tratado 
como aquelle que assigoamos com a R!;pu
bllca ~o Perú, não é justo, Sr. Presidente, 
q oe se peça. o augmento de despeza. para o r~s
tabelllcimento de uma alfandesta em um 
Estado, já servido pelas Alfandegas do Rio 
Grande, Uruguayana c por varias mesas 
alfandegadas. · 

Mas, Sr. Presidente, ba uma questão a. 
considera.r; -é a declaração t lita de que o 
illustre cidadão que administra. os negocíos 
da Fazenda ~stá de accôrdo com o restabe
lecimento da. Alfandega de Porto. Alegre, 
ape~r dos resultados vantajosos auferidos 
pelo Thesouro com a concentração da arre· 
cadacão das rendas aduaneiras na Alfandcga 
uo Rio Grande do Sul. 

Não quero duvidar, Sr. Presidente, da. in
forma.cão prestada não só pelo honrado 
r elator da. Commissão de orçamento, como 
pelo nobre Deputado Sr. Pinto da Rocha. 
Ent retanto en poderia appell~r da ülustre 
Commissão de Orça.monto, argumentando 
com a opinião do Sr. Ministro d..1. Fa2enda, 
para a propria Commissão, que, não ha. 
muitos dias, cJizia não. ser razão para al· 
terar-se uma reforma., ha pouco tempo feita 

Ca.mat;t v. V 

f"! lo tlovrtrno. a opínlitu l:<olatla rle um Mi· 
nl~tt•o, como erl\ 11 Opinliío enliio mnnJfoHtada 
pelfJ ltnm·arlo ~liu l !'ll ro 1la Mnr•inha, como se 
vê do r ·n re~cr n. 101, ftobrn o projocto n.IR4, 
rlc~to nnno. 

Alflrmou-se, Sr. Prc.•l•lento, que W.mbem 
estil de accordo com o restabei!Xllrnonto, ape. 
zar !los rnz!Jes que nog levam o manttr os 
nossos votos em 3• dl11C!u118i.o, o honrado e 
benemerito Sr. Presl<lente da. Rêpubl!c~; en· 
tretanto, o que nos f,,z vacilla.r na crllDQ!t de 
que o Sr. Presidente da Republica seja favo· 
ravel ao restabelecimento dessa altandega ó 
a o.ttitude daquelles que se batem pela a.p. 
provação desse projecto am relação ao reque
rimento apresentado em 2• disci!S8![o pelo 
meu honrado companheiro de bancada. e meu 
particular amigo, o Sr. Vergne de Abreu. 

Da facto, si a illustre representação do Rio 
Grande do Sul tinha a convicção e certf!za. de 
que o Poder Executivo ere fa.voravel ao res· 
ta.bele~imentü da Alfa.ndega. de Porto Alegre 
ou que era co11tre.rio ao regimen actualde 
concen traçã.o de arrecadação na. Alfandege. do 
Rio Grande, si é verdade, como se explica. o 
seu voto contrario a esse requerimento,. que 
perguntava ao Poder Executivo si jul· 
ga.va ou nã.o conveniente o restabelecimento'l 
Nem se lhe pedia que desso as rAzões do seu 
parecer porque entíto seria necessario talvez 
longo trabalho cuja demora embaraçaria a 
votação do projecto. Não,perguntava·se sim· 
plesmente si julga.va conveniente aos inter
esses do Thesouro, e, o qne é ma.is, pedia-se a 
approvação do requerimento sem prejuízo 
.da 2• discussão, de sorte que essa ret;posta. 
,iã teria. sido dada. á camara. n!> interstício 
da. 3' discus:;ão do pro,jeeto. E iSso nos 
leva a crer que a illustrada representação do 
Rio Grande do Sul não tinha convicção pro
funda do apoio do G.overno a. semelhante proo 
jecto. . 

Não quero crer, Sr. Presidente, que cír· 
cumstancias ulteriores venham modificar até 
o meu proprio pensamento ; quero crer que. 
em futuro multo proxlmo venhamos todos a. 
convencer-nos de que é necessario o restabe
lecimento dessa alfandeg~, e ainda. para que 
não pareça nossa. attitude uma demonstra• 
ção de hostilidade ao Erogramma. financeiro 
que com tanta dedica.çao e tanto zelo está 
executado o benemerito Governo daRepubliCâ, 
não querendo que o >oto contrario ao pro
jecto em discussão seja um embaraço á ex
ecução desse programma, eu, em meu nome 
e no de muitos que votaram contra. o projecto, 
venho ·ofi'erecer o nosso apoio e nosso voto 
par& que se restabeboaa. Alfandega. de Porto 
Alegre, não na fórroa impera.t!va P?r que está 
redigido este projecto, mas como autorização 
dada ao Poder Executivo pa.ra que restabe· 
leca essa Alf'andega log!> que julgar conve-

. ~3 
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niente aos interesses do Thesouro, testemu
nhando assim a contl01nça e o apoio Jllimltados 
que temos prestado e continuamos a. prestar 
ao benemerito Sr. Presidente da Republlc&. 
N~tes condicões, envio á Mesa. o seguinte 

substitutivo. (Lê. ) 
Vem á. Mesa, é lida, apoiada e enviada á 

Commlssão de Orçamento o. seguinte 

EMENDA. 

Ao pr(ojCClo a . 106 A, ele 1899 

Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 1.• Fica o Governo a.utori7.ado a. esta

belecer, quantlo jtllgat• conveniente, a Atran· 
dega de Porto Ale~re, supprimida. por do· 
ereto de 31 de dezembro de 1897, podendo 
abrir, para este fim, os necessaríos cr<l
ditos . 

sala das sessões, 20 de set3mbro d~ 1899. 
-Adalberto Guimarlll! r. 

O 'sr. Pinto da Rocba-Sr. Pre· 
sidente, não poaso deixar de voltar â. tribuna 
p&ra tratar do restabelecimentod,\ All&ndega 
de Porto Alagre, em vista do discurso do 
meu illustre a.migo, Deputado pela Bahia, 
cujo nome peço Ji,:euça. para. declinar, o sr. 
.Adalberto Guimarães. 

S . Ex- !oi de tanta gentileza para com os 
· representantes do Rio Grande do Sol, termi· 

na.ndo o seu brilha.nte discurso por .um sub· 
stitutivo ao nosso projecto que, si eu consul-. 
tasse a.pena.s a minha a lma e o meu cora<;ão. 
n ã.o teria duvida nenhuma' em acquicscer aos 
desejos do meu illustre amigo, nobre repre
sentante da Bahia, dando o meu voto ao seu 
su bstitutivo. 
Ne~~te movimento, "POrém, não está em jogo 

o sentimento do Deputado, o sentimento ind.i· 
vi.dual do amigo, mas os a.ltos interesses uo 
Estado que tenho a honra de representa•·, os 

• a ltos interesses da. corporação commercial e 
industria.l do mesmo El!tuuo, e sobretudo os 
interesses do Tbesouro Federa l que, em 
que pese :to men amigo, apezar dos numeras 
por S. Ex. invoeados, continuam a ser pre
judicados com a extincção da Altandcga de 
Porto· Alegre e concentração do serviço na 
Alfao.dega do R.io Grande. · 

0 SR. . ADALBERTO GUIMARÃEs-Invocados 
por mim~ Não;· pelo dil·ector das Rendas. 

O Sa . Pll\"TO DA. RocHA.-Não ve.j a S. Ex. 
de modo algum nas minhas pa.la.vras o des· 
credito aos numeros citados por S. EI ., 
como tamb'. al não ha., acredito; na~ palaVl'as 
de S, Ex. descredito algum, para os nu meros 
apresentados pela ba.ncada do R.ío Grande d o 
Sul n a. justificação de :ocu pr,)jecto. 

Si S. Ex. soccorreu-se de numerll& a.pre· 
sentados no rela.torio do director das Rendas; 
não fiz ma is , .no estudo deste projecto, do 
que soccorrur- me tem bem de dados olliciacs 
colhidos no mesmo relatorio e em outros, qnc 
S. Ex. não consultou ou porque os nio teve 
em mãos, ou porque não chegar:..m ao seu 
conhec'mento, ou por qualquer outra cir· 
cumstencia. 

Comprehende o meu illustre ·amigo tam
bem, que nã.o :;e compadece com a minha. 
dignida.úe pessoal e dos meus illostres colle· 
gas da bancada riograndense, vir para esta 
camara f:IUdamentar um projecto de lei com 
alga'rismos falsos colhidos pela fantasia. de 
qualquer de nós e não em rclatorios ou na 
escrípt uração publica. 

O illustre relator do Orcamento, que nlo 
esta presente, colli~>iu tambem na.s mesmas 
rontes onde a ban~a. rio-grandense os adq ui· 
ríu , ,os algarismo~ em favor da Alta.ndega 1le 
Porto Alegre. 

Alguem deve esta.r em erro ou o director 
das Rendas Publicus, n& informação que 
prestou ao meu i Ilustre amigo, ou então nós. 

0 SR. ADALBERTO GumARÃE~-Prestou ao 
Governo. 

0 SR.. PINTO DA ROC!IA-ÜU O Direetor elas 
Rendas estil. em erro ou então os represen· 
tsntes do Rio Grande do Sul e o relator da 
Commissão de Orçamento e do parecer em 
discussão, ou fomos nós illndidos por varias 
outras informações que chegaram á.s nossas 
mw s. 

Mas, quem está illudido neste ponto de 
vista não é felizmente a. banoada. rio-grsn
deose, nem o relator da. Com missão de Orca
mento, nem o Sr. director das rendas. 

Peco licencaao meu illustre collega Depu
tado pala Bflhia para. advertir a S. Ex. que 
está. simplesmente enganado pelos numeras 
que a.aaba de lêr. 

0 Sa. ADALBER'l'O GUIMARÃES - Illudido 
pelo director uas Rendas Publicas. 

0 SR. PINTO DA RoCHA.-Não veja. O nobre 
Deputado nas minhas palavras o:lftnsa.ao seu 
modo de s~ntir e muito menos au director das 
Rendas Publicas, o. cujo caracter, muito 
antes de V. Ex . , eu tenho prestado a. mais 
(omplet& homenagem do meu respeito e coo· 
sidera.ção. 

E'·s. Ex. mesmo quem declara nas pa· 
ginas deste relatorlo que V. Ex.· acabou de 
consultar que a. cnncent.ração do serviço da. 
Alfandeg11. de Porto Alegre na do Rio Grande, 
acarreta prejuízos para o Thesouro. 

E devo lembrar que não são, neste mo· 
mento, só os interesses do .Thesouro que 
obriga-vam a . bancada do Rio Grande a fazel' 
esia reclamação durante dous annos ; m&S 
tambem, Sr. Presidente, os interesses e as 
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ínrln~frla~ cloqnellfl ltstndo, os ínterp~ses tlo Publicas e q ~e S. Ex. attríbulu ao reg~men 
commerC'io doqnelln zr,nn, c11 into.·e , 1!03 rlo d rl concentrnr;ã.o. 
Rio Gra.ndo do Sul inttliro, que sio tantos ,\Jém disto o meu nohre amigo devo ntten
para zelar como os íuterosocs rio Tbe.9ouro rlcr t amlJI<IIl aos graves prPjuizos que soJireu 
Fertoral, que ~ilo t antos par u zelar como os o c:immercio, Jlela. nece~sida.de que _as indu~
lJroprios int~rcsses d:~. Republica, t!'ias e o commercio daquellas localidades t•-

Os interesses do commereio do qual de- vcram rle recorrer ao despacho em outras 
pendem os lntere~ees da. Republica, os in te- a lt':tnrlega9 da União, atlm de evitar 03 pre· · 
resses e o desenvolvimento rlas industrias juizos resu ltantes da morosidade do serviço, 
dos quaes dependem os !nteres~es e o desen- rlas circumst.ancias desoladorns em que se 
volvimento da Repubhca, os mteresses da· en"ontra a Alf,ndega do Rio Grande para 
quella zona, que todos os dias. se povôa, que atteodet• aos desracbos das mercsdorias desse 
todos os dias cresce em prosperidade e gran- commercio, dando em resultado como já disse, 
deza. e dos qua.es depende o tuturo da atrasos nesses despachos, perdas não só em 
Repnblica. . _ qua.otida.de como em qualidade. 

Mas, voltando ao a;;sum~to, direi que illu· Ainda mais, Sr . Presidente, é sabido que 
di dos não somos nós, nã.o e o Dr • director das ·essas mercadorias sujeitas a despachos por 
rendas publicas que informou perfeitamente esse modo tra:~:em sacrlflcios,além dos que já 
ao Governo e ao nobre Deputado; illudido é o enumerei, pelos juros que pagam esaes ne
illustre representante da. Bahia. no confronto gociantes do capital empatado nas marca
que fez dos dados. dorias que estão a espera. de despacho na Al· s. Ex. atllrmou que tinha havido um ex- fandega do Rio Grande, . _ 
cesso de rendas a. favor do regimen actual e Dit;~s estas palavras, Sr. Prestdente, cre1o 
contra o regimen anterior, da. dualidade da.s ter re~ponclido, quanto me .permittem a~ mi
alfa.ndeuas attt'ibuindo, ]lOrtanto, á. concen- o !las forças, aos a..·gumeotos 'llla.is nota.ve1s do 
tração Ddo ' serviço da. Alrandega. de Porto discu1'50 do illustre Deputado pela. Babia.. 
Alegre na. cidade do Rio Grande, eate a.u· Asseguro a y. Ex. que a justifica.çã.o do 
gmento de receita. S. Ex. esqu~ceu-se, voto daquelles que contrariam a. pretenção · 
porém, de dizer à Camara. que, coOJuncta· rio·grandense, já estava brilbantem~nte feita 
mente com o d ecreto que extinguiu a. Alfa.n· pelo mostre Sr . Deputado pela. &h1a.,, o Sr . 
deaa. de Porto Alegre foi tambem extincta a. or. vergue i!e Abreu, do quanto veiuJnntar 
Alfaodega de quarta ordem de Pelotas, con· ao brilhantismo, á illustração do seu collega., 
centrando-se esse serviço na. · Alfa.nde!!a do a sua pala.vra fulgurante, o seu talento de 
Rio Grande ; esquec •u-se de que no r egrmen elite, para. most rar simplesment~ qu~ a. vi· 
da dualidade de a.Jra.ndegas e quando a Mesa ctoria. colhida sobre os adversartos e a1nda. 
de Rendas de Pelota~ era uma realidade, essa maior por isso que teve de vencer os talentos 
simples mesa de rendas d e primeira ordem dos illustres id"ersarios, Deputados pela. 
chegou a. r ender 2 . 800:000$, multo mais do Bahia._ 
que algumas alfa.ndegas reunidas, como as de Da minha parte, em nome da representação. 
Penedo e Macabé. do Rio Grande, affirmo aos nobres Deputados 

Vê V. Ex. , Sr . Presidente, que a. esses que a. bancada do Rio Oranne não· guarda a 
numeros que o nobre Deputado a pr-esentou menor sombra de resentimento, o · menor 
como exce~si vos, su ppondo naturalment e q'Je eclypse na amizade por ver a franqueza, a 
prestava u ., .. serviço ao seu pa.iz, como pen~ou lealdade com que os illustres Deputados · pela. 
t a.mbem o Governo passado, e eu não discuto Bahia derenderam suas convícçéies. · 
isto-S. Ex. ao fazel-o , esqueceu-se de a.ccre_:;- Serã. Isto mais um motivo pn.ra. um aperto · 
centar que uo semestre do anno de 1898 estao de mão que a bancada r io-grandense o1ferece 
incluídos os n umeros ref'3rentes ao mez de á haneada babiana, ga.rantinrlo desde já o se,u 
dezembro, em que o ID()Vi~ento de desP.a- vote á p~ssàgem da emenda que manda a.br1r 
chos augmentou extraordmanamente, em VIr· credito pa.ra ::;. Altandega de ca.ravellas, que 
tude da necessidade que tinham os nego- tantos serviços deverá prestar â. Ba.hia., CQIDO 
ciantes de Pelotas, Porto Alegre e roeMO~ do ao il!ustre povo mineiro a quem aproveitará 
Rio Grande de fugir aos 10 'f, ouro que Iam tambem essa Atfandega cuja installação se . 
ser CQbrados no l' exercício de 189?. pede. 

o nobre Dep utado me perdoara que res- b 
0 ponda 0 seu argumento, affirman•lo que desses Tenho concl-:~ido . (Mu;to bem., muito em. 

10 '/o ouro produziu para a. J'endn desse anno orador e cumprimentado . ) 
um excesso de perto de 600 contos que, 
reunidos aos 2.800 que rendeu a: Alfanue~a. 
de Pelotas, completa.m a mesma lr.oport••ncJa 
constante dos dados colhidos pelo nobre Dep,u
tado n o relatorio do Sr. dir<}Ctol' das Rendas 

Ninguem mais pedindo a palavra. é en:: 
cerrada a discu$São ·e adiada a votação &té . 
que a Commissão dê parecer ~obre as emen
das offerecidas. 
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E' annunciada. a 3;• discussão do pro,jecto 
n. 58. de !SOB, autoriza,ndo o Governo a 
transferir para o pr·opl'io nacional nm qu~ 
esteve in~talla.do o Muoeu N<lciona.i, á praça 
da Repu blíca, o Forw;• da. justiç:a. loca. I o dá 
outras providencias. 

NiJJguem pedindo a palavra, ó encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussã.o unica. do pro· 
jeeto n. 161, de 1899, rela tívo á emend'll 
su bstituti-va do Senado ao projecto n . 12 B, 
de 1897 (n. 184 A, de 1896, substitutivo ao 
projecto n. 184 do mesmo anno), da Camara 
dos Deputados, reorganizando os corpos de 
engenheiros e de estado-maior do exercito. 

Ninguem pedindo a pala-vra., é encerrada 
a discussão e adiada. a vot:tção. 

Comparecem mais os Srs. Sílverio Nery, 
Lu iz Domin~es, Viveiros, Guedelba. Mourão, 
Thomaz Accwly, Jo$é Avelino, lldefonso Lima, 
Helvecio Monte, Frerlerico Borges, Augusto 
Severo, Coelho Lisboa, Alfonso Costa, Bar·bosa 
Lima, Arthur Peixoto, Euclides Malta, Rodri· 
gues Doria, castro Robello, Milton, Tosta, 
Paula Guimarãe~, Amphiiopbio, .João Dantas 
Filho, Marcolino Moura, Galdíno Loreto, José 
Murtinho, Xavier da Silveira., Oscar Godoy, 
Irineu Machado, Augusto de Vasconcellos. 
Belisario de Sou:~~a., Agostinho Vida.!, P ereira 
dos Santos, Fonseca Portella, Erico Coelho, 
Leonel Loreti, Urbano Marcondes, Ra!lgel 
Pestana, Josti Bonifacio, Monteiro de Barro~, 
Gonçalves Ramos, Alfredo Pinto, Cupertino 
de Siqueira, Rodolpho Paixão, Padua. Rezende, 
Elias Fausto, Alves de Cnstro, Luiz Aclolpho, 
caracciolo, Alencar Guimarães, Brazilio da. 
Luz, Lamenha. Lins, Leoncio COrrêa., Lauro 
Müller, P~dro Ferreira e Victoriao Monteiro . 

E' annuncia.da a discussão unica. do pro· 
jecto o. 163, de 1899, relativo á. emenda. 
substitutiva do senado ao projecto tL 134 j, 
de 1898 (additívo destacado na 2' discussão 
do projecto n. 134, do mesmo a.nno) que 
manda considerar validos todos os exames já 
prestados na Escola Polytechnica. da Capit al 
Federal por alumnos da Escola Mi litar. 

Ningnempedindo a palavra , é encerrada. a 
discussão c adiada. a. votação. 

São successivamente sem delHte encer
rados, em 2• discussão, os arts. 1• e 2• do 
projecto n. 157 A, de 1899, regulando as 
promoções ao posto de alteres do exercito, fi. 
c&ndo adiada a votação. 

Ante$ d·~ submetter a votos as materias 
que fl)ram encerradas na presente ses>ão e 
as IJ UI:õ coustam da oJ•tlern uo dia, vou sajei· 
t.1.r á deliberação da Ctlmat·a. uous projectos, 
quo se acham sobre a mesa c bem assim 
a rcdaccão flua! do projecto n. 114 A, de 
1899, 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado á Comrníssão <le Marinha e Guerra. 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 166 - 1899 

Autm·i.~a o GCYGenlo a equiparar as gratifiw.çéies 
que percelJem os o/ficiaes comlJatenlc! do 
e:cercü o ás que actualmente percellem os 
d ·t <t1'i1!a cL:t 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. I. f Fica o Governo autorizado a nqui· 
parar a.s gratificações que percebem os 
otnclaes combatentes do exercito ás . que 
actualmente percebem os da armada. 

Art. 2.• Revogam·se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1899.
Heredia de Sd. 

E' lide, julgado objecto de deliberação e 
enviado á Commíssão de Orçamento o se
gu inte 

PR01ECTO 

N. 167- 18!)9 

Fixa os 11encimentos dos {unccion·1rios da Se· 
crelrtria da Jv.st iça e Negocias Intcl·ior es 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. • Os vencimentos dos fuoccionarios 

da. Secretaria da Justiça e Negocias Inte· 
riores serã.o os constantes da. seguinte ta• 
bellai 

36:000$000 

54:000$000 

3 directores geraes a 8:000$ 
de ordenado e 4:COO$ de 
gratificação .•. , ..... _ .... 

6 dírectorea de secção & 
6 :000$ de ordenado e 
3:000$ de gratificação ...• 

7 primeiros ofilciaes a 4:000$ 
O Sr. Presidente (depois (le fa;;er de ordenado e 2:000$ de 

soar o~ tympanoí)- At\m ue que se ver ifique gratificação .. . .. . .... _ . .• 42: 000$000 
· toda a regularidade nas votações, peço aos 1.2 segundos officiaes a 3:200$ 
nobres Deputados que occupcm as suas ca·l de ordenado e 1:1300$ de 
deiras. gratificação . .... .... . ... . 57:600$000 
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24 terceiros ofi\ciacs o, 2:400.~ 
de ordenado e 1 : 200$ de 
gratificação ... , . ...... .. 

I porteiro com 3:200$ de or~ 
denudo e 1:600$ de grati · 
ffcação ................. . 

86: 400$000 

4 :800$000 

concedct• oito mezcs de Ucença,com ordenado• 
ao Dr. Alfredo .Moreira de Barros OHveira. 
Lima, lente da Faculdade de Direito de 
S. Paulo, para tratar de sua sa.ude onde lhe 
convier (dii;cussão unica). · 

I ajudante do porteiro com 
2:000$ de ordenado e I :000.$ 
de ~ratitlcacã.o •••••.•.•.• 

7 contmuos a 1:300$ de or
denado e 700$ de gratifi. 
cação ........ .......... . 

5 correios, id3m . ... . ...... . 

3:000$000 

14:000$000 
10:000$000 

Posto a. votos, e approva.do em discussão 
unica o seguinte art. 1' do 

?ROIECTO 

N. 153- 1899 

O Congresso Nacioaal decreta: 
Art. 2. • Para o elfeito nesta lei, fica o • 

Poder Exeémtivo autorizado a abrir o ne· Art. 1.• E' autorizado o Poder Execulivo &. 
conceder oito mezes de licença, com 01de· 
nado, ao Dr. Alfredo Moreira de Barros Oli
veira Lima, lente da Faculdade de Direito de 
S. Paulo, para tratar de sua. saude onde lbe 
convier. 

cessa rio credito. 
A~t. 3. • Revogam-se as disposições om CO!l· 

trarto. 
Sala das sessões, I 9 de seteml•ro de 1899.

Alcindo Gttan.tiÍara. 

E' sem debate approvada a redacção final 
elo projccto n. 140 A, de 1899, na.ra ser en· 
viado ao Sem\do. -

Posto a votos, e approvado em 3" discmsíio 
c env1ado á Commiasão de Redacção o !O· 
gutnte 

PROJECTO 

N. 141- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a msn· 

dar indemnizar o capitão-tenente R.odolpho 
L_opes da Cruz de todas as vantagens pecuni&· 
rtas de que tiver sido privado por forca do 
processo a que respondeu; · 

Art. 2, • Para os e !feitos desta lei, o Go
verno abrirá. os necessa.rios creditas. 

Posto a. votos, é a.pprovacl.o em 3• discus;oão 
o enviado à. Commissão de Redacção o se· 
guinte 

PRQJEC'l'O 

N. 109 - 1899 

O Congres.5C Nacional resolve : 
Art . 1. ° Fica o PoderExecntivo autorizado 

a promover, por serviço r elevante, ao posto 
de alferes ou 2• tenent e do exercito a.o 2• sar· 
gento do 2• regimento de artilharht Agenor 
Rocha; independentem<lnte de vaga nesse 
posto. . 

Art, 2. • Revogam -se para e~se fim as dis· 
posições em contrario. 

E' annunciada a. votação dóprojecto n. 153, 
de 1899, autorizando o Poder Executivo a 

Posta a votos, é tambem approvada a se
gui nl.e emenda.: 

Accres<:ente-se-em prorogaçfio á que flntla 
em 3 de setembro corrente . 

Em seguida, é lambem a.pprova.do em 
discussão unic&. o seguinte: 

Art. 2.' - Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Assim emcmrtado,' é a.pprovado o vroJecto 
no l 53,•le 1899,que e enviado à. Commtssão dCl 
Redacção. 

Posto a voto:;, é a.pprovado em discussão 
unica e enviado á Commis><ío de R.edacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 119 - 1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar t. !.• E' o Poder Executivo autorizado 

a. conceder ao cidadão Jose Joaquim de Mi
randa., conferente da Alfandega de Santos, a 
licença pelo prazo de 10 mezes, com o re- · 
S[lectivo ordenado,afim de tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Posto r. votos, é approvado em ! • discussão 
o segUinte 

PROJZCTO 

N. 138 A - 1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Serão despachados livres do 

pago.mento de quaosquer direitos na Alfan· · 
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dega da Capital Federnl, ou do Santos, os vo
lumes quo conteem um re~nla.dor publico 
destinado á torre Ja matr1z de Ubera.ba. e 
importado pela rommissão encarregada deste 
serviço. · 

O Sr. Rodolpho Paixão (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de in
tersticio Ç~nra. que o projecto que aon.ba de ser 
-votado entre na proxíma sessão. 

Posto a. votos, é approvado em 3> discuS!ão 
e enviado ã; Com missão de Reda.cção o se· 
tuinte 

PROJECTO 

N. 149-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 Ao ministerio competente e o Go· 

verno autorizado lt abrir o credito até 972$' 
para. o pagamento de serviço 'feito no dls· 
trieto telegraphico de Ooyaz, em 1897. por 
Joaquim Ferreiro CllellJo, fa.zendo para isso 
as necessarias operações de credito·. · 

Art. 2." Revogam-~e as disposições em 
controrio. •· 

Posto a. votos,ê npprovado em 3•' discussão 
e enviado á Com missão de Redacçã.o o se· 
gulnte 

PROJEOl'O 

N. 152 -1899 

O COngresso Na.cio~al resolve: 
Artigo unico. E' o Pode\' Executivo· a.uto

rizado a abrir ao Ministet•io da Justiça e Ne· 
gooios Int&riol'es o credito ele 100:000, snp
plementar á. verba. n. 14- Dillgencias po· 
liciaes- do art. 2<> da lei n . 560. de, 31 de 
dezembro de 1896. f:1zendo as necessarias 
operações e revoga.úas as disposições em con· 
trario. 

E' a.nnunciada. a. votaç1o do projeeto n. 1511, 
de 1599, emendas do s~nado ao projecto 
n. 172 D, de 1898, ampliando a accão penal 
por denuncia. ao Ministerio Publico, a.ugmen· 
tando as pena.s de algumas contravenções e 
dando outras providencias (diseussão unica). 

Posta. a. votos,é approvada a emenda. do Se
nado ao art. 1' do projecto n , 159, de 1899. 

· · O Sr. Trindade- (pe~a ordem) 
requer verificação rla. votação. 

. . Prooodendo-se ã. verificação, reconhece-se 
terem votado a. tavor 83 Srs. Deputados e 
contra 17, ·· 

O Sr. President.e- Não ha. nu
mero; vue-se proceder· ~ chamada. 

Pl'Ocede.ndo-sa á. chamada., vet•iftea-se te
rem·se auseutatlo os Srs. Ta.-vares de Lyra., 
Francisco Gurg·el, Appolonio Zenaydes, Ar
thnr Peixoto, Euclides Malta, Arroxella.s 
Galvão, Neiva, Vergne de Abreu, Tolentlno 
dos St~nto~. Pinheiro Junior, Xavit»r da Sil
veira, Alciudo Guana:ba.ra, Sá F1'eire, Fon
seca POl·tella., Nilo Pecanha, Agostinho Vi
dal, Bil.t'ros Franco Junior, lldefonso Alvim 
Padua Rezende, Bueno de Andrada, OvidiÓ 
A brantes, Leoncio Corrê&, Possidooio da 
Cunha., Francisco Alencastro e campos Car
tier. 

O Sr. Presidente- Acham-se pre
sentes 103 Srs. Deputndos apenas; não ha, 
portanto, numero para se p~eguir nas vo
tações. 

Devo declara.r á. camnrn. que foi indevida
mente encerrada pela Mesa a diacussio do 
:projecto n. 58, do corrente anno, rererente 
a transfercncia para o proprio nacional em 
que esteve in ta.llado o Museu Nacional, á 
Praça. da Republica, u Forum da justiça. local, 
por isso que a. este projecto havia sido otre
recirla uma emenda, que me foi entregue; 
mas que, por inadvertencil\ da. Mesa, deixou 
de ser lid:t e submettlda a apoiamento. Por
tanto, fica de nenhum eft'eito o encerramento 
da discussão do projecto a que me acabo de 
referir, para ter logar a. discussão da alludida 
emencla, conjuoctamente com a. do projecto, 
.que constara da ordem do dia de amanhã: 

O SR. Ht~:REDIA DE SA.'- Peço a palavra.. 
0 SR. PRESIDENTE- Pela. ordem 1 
0 SR. HEREDIA Dll SA.'-V. E%. nã.o a.u

nunciou a discussão do projecto n. 58~ 

O Sr. President.e-Declarei apenas 
que esse projecto seria consignado na ordem 
do dia da :prox ima se:; são. 

O Sr. Heredia de Sá--Pedirei 
entiio a. V. Ex. que me conceda a palavra 
em oec::,siã.o opportuna . 

Comparecem ainda os Srs. Eneas Mar
tins, Serzeoello Corrêa, João LoJles, Moreira. 
Alves, Alcindo Guanabara, Paulino de Souza. 
Junior e Augusto Clementino; 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DfA 

E' annunciada a oontiou 1çã.oda 2•discussã:o 
do projecto n. no, de !899, orçando a. Re
ceita Geral da. Republiea para o exercício de 
1900. com o parecer sobre as emendas ofl'e· 
recida.s em 2' discussão. 
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. O Sr. AuguMt.o Severo jus. 
tiftca o seu voto em sepa.rudo a. respeito da 
emenda do Sr. Deputado Eugenio Tourinho e 
diz qlle,r.oherente com as suas opiniões exter
nao as em 18()6 relativas á prorogaçio do 
prazo do con tracto de loterls.s, pede a re
jeição dos arts. so e 9° do orçamento da re· 
ceita. .. 

O Sr. Rodolpho Paixão- Sr. 
Presiden~e, não venho fazer longas e eleva
das considerações sobre o Orçamento daRe
ceita, porque, quando não fosse a minha in· 
cvmpetencia (não apoiados), tenho, este anno, 
evitado a tribuna, animado :pelo desejo de 
concorrer para que se votem, desafogada
mente, as leis annuas. 

Entretanto. merecendo algumas emendas o 
meu apoio e outras não, preciso fundamentar 
o meu voto, mesmo pnrque algumas deJJas 
dizem respeito nem so aos interesses geraes 
do p&izcomo aos de meu Estado e, sobretudo, 
do districto que represento. 

Reconheço, aom nimio prazer, que o tra
balho do lllustre rele.tor, meu distincto 
amigo e coJLega Dr. s~rzedello Corrêa, é sub
st&ncioso e aprimorado, bello produclo da 
intelligencie. de um eleito, que, ttJ.ais uma 
vez, põe em evidencia a sua octividade pro
digiosa e acendradt.l patrioti smo. (Apoi<tdos.) 

EstorJ inteiramente de accordo com S. Ex. 
na. parte geral, }l<>rqua.oto não sou um d!-S
crente, um de~illudido: nutro a esperança 
de que a Republica ba de vencer as difflcul
de.des que a assoberbam, aos impulsos de um 
governo capaz de com batel-as. 

O chefe da. Nar;ão é estadista de pulso 
forte, que destruirâ as barreiras oppostas ao 
progresso e grande~a.· de nossa pa.tria ; um 
ho!J'em que tem revelado, na suprema ma
gistratura, vontade firme, actividade, talento 
e a verdad11ira orientação do ·republicano 
propagandista que -foi. . 

Estou CeTto de que estas phra~ea ardentes 
e sinceras não me ~erão creditadas no 
grallde livro do ertg-rossamento. permitta-me 
a Carnara. o vocabulo em moda assir.s ex
pressivo, pois que sou llotarlo de natureza 
refr·actaria âs rnagnitlcencias do poder: tenho 
medo que os esplendores do palacio governa
mental me queimem as debeis a2as de poli· 
tico inexperto ! 

A minha vida publica, de mais de 25 an
nos, ha sido passada, quasi toda, am oppo!i
ção aos governos· do antigo e novo r€giro~n. 

Bati-me, a descoberto, contra a monarchia; 
apoei com dedicação o velho Deodoro, glo
rioso fundador da Republica, mas fiz opposi
ção ao governo do marechal Floriano Pei
xoto até o dia 6 de setembro de 1893, quali
do a revolta da armaca· rebentou, tremenda, 
na. bahia. do Rio de Janeito. 

Opposicionista. fui darante o governo do 
Sr. P-rudente de Moraes, mas opposicionista 
mmlerado e justo, J?OfqUe me convenci de 
que S. Ex. so havia divorciado do partido 
que o elegera, abani!onando, suspeitoso, os 
seus ~ntigos companheiros da propaganda 
republicana. 

Peita esta d ecla.racã.o de apoio franco, mal! 
decoroso, ao actual governo, passo ao e::u.me 
de algumas emendas apresentadas aó orça
mento em debate e do parecer sobre as mes· 
mas formulado. 

Em primeiro logal', declaro á camara que 
vot!lrei contra a. inclusão de emendas sobre 
tarifas no Orçamento da RS(!eita. 

Não comprehendo a. vantagem de serem 
enxertadas em lei annua uma grande quau· 
tidade de emendas que alteram a tarifa. de 
lmportacãL, a qual deve gvsnr de certa per· 
manellcia.. Si ha. convenitmcí& na alteração 
de uma ou outra tu:a, deve esta. ser feita em 
projecto de lei ordina.ria, que possa o Con· 
gresso discutir com d esarogo, sem atropella.r 
a. vota.ção dos orçamentos. 

Entretanto, si a cama.ra entender que taes 
emendas devam 3er acceitas, darei o meu 
voto a fa-vor de algumas e cox:tra. diversas, 
de accordo com a analyse seguinte: 

Qu11.nt.o ao imposto sobre o sal, entendo que 
a illnstre Comrnissão deveria. ter acooitado a 
emenda do Sr. Rivada.via. Corrêa e outros, 
ttlrluzindo a sua t.axa. a 20 réis ~r kilo. 

O sal é um prcducto de primeira neeessi
dade, de extraordinario consumo em todas as 
nações civilizadas, e, robretudo, nll.'lllellaB 
em que he.· industria pastoril. · 

No Rio Grande do Sul, onde residi durante 
nove annoa, no meu Est11.do e no Estado. de 
Goyaz, de que fui governador, estã. provado 
que o sal nacional não se presta,como o estran
geiro, ao preparo dos campos e salga das 
carnes. Ora, o mostrado relator da. Commis
são, reconbeceodo que houve ..raugmento da. 
prodljcçc1o de 1886 {do sal naciona 1) para 
1892, sob a inflUM~cia da taxa rle 20 rêi,, 
qtlando, no erntanto, as taxas ca.mbiaes eram 
francamente favoraveis a importaçt'Io do sa~ 
eswangei,·o, a que, de alguma S!Ytte, most!.G· 
ter sido sufficiente essa protecção», pnrqne nao 
propõe a taxa do 20 réis por kilo, sim a de 
25 réis, sujeita ainda aos 15 •; . ouro decre
tados, que reca.hem sobre toda a importaçã.Q r 

A a.dopção iia einenda. refel'ida 6 de Stlmm& 
conveniencia, pois que ella. concorrerá para 
o desenvolvimento da indilstria. pastoril em 
diversos Estados da Republica., desenvolvi· 
mento este que, dentro em pouco, · ba. de 
compensar fartamente o momentaneo e di· 
minuto pre,juizo do Thesouro rorn a dimi
n\lição de alguns réis no imposto do sal. 

Corno tenho declarao o á Co.ma.ra, mais de 
uma vez: não ~ou proteccionista e~tre~v.do, . · 
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nem !livre cambista á outraace: in medio tem mais direito á r:~%oa.vel protecção do que 
tJÍrtus ! a pastoril, porque é necessari<l e está em ma-

Qualquer das escolas economicas tem a sua n ifu ta decãdenoia.. 
opportunídade. Os paizes .novos precisam O Estado do R.io Grande do Sul, onde, ou· 
proteger as industrias que nel!es se possam tr'ora, abundava o gado vaccum, ca.va.llar, 
acclimar. Diz o !llustre relator, muito judi· muar e lanígero, vê os seus vastos campos 
ciosamente, á pag. 20 de seu brilhante p!t• quasi desertos, graças á longa e sangrent& 
recer: campanha das torças legaes contra os-revol· 

«PeDsa. ainda. o r elator deste parecer que tosos, inimigos da R.epublica.. 
uma segunda consideração é essencial para. Em Minas e Goyaz ella. ameaça. desappa
comprovar 0 lado razoa.vel da doutrina. que recer, garrotada pelo poderoso e tyra.nn1co 
advoga: .0 livre cambio não faz entre a.s in- monopolio da matança. de gado nesta. Capí· 
duatrias distinCÇào alguma-o seu principio t.a.l e vencida. pelas difflculdades oppostas à. 
director é que é !reciso deixar crescer as producção e criação de bons ca.vallos e 

t 1í 11 · - muares. 
que eem orça e elxar perecer as que nao Não me arreceio t anto de guerra. com os 
podem viver. Em doutrina., 0 princípio pa- unicos paizes sul•americonos que devemos 
rece inconteBtavel, mas de fac\o ba lndus- temer: a. recente e c:J.valbeirosa visita do il· 
tria.s que se podem chamar necessa.rias, por· 1 -
que uma nação independente não poderia lustre general Roca e as nossas r e.açoes es
sem. grande perigo ser tributal'ia dellas ,,0 treitas e amistosas com o Chíle const ituem 
estrangeiro. Entre as industrias ha umas, penhor seguro de ·duradoura paz entre as 
com etfeito, que se ligam ao poder militar, e grandes nacionalicades do Atlantico, Prata e 

- d lJ Pa.c!t!co. 
outras que são necessida es a solutas de con· Todavia, as complicaç1les ex ternas surgindo 
sumo. 

Si assim é, não é licito aos poderes da de improviso, e como governar é prever, 
b d d h não devem os hons governos deseurar di!. 

Repu Jica eix:~r e recon ecer a. necel!si- defesa. dos Estados, cuJ·a direcção lhes coube. 
dade de cel'tos direitos compensadores com d d 
0 ftm de acautelar a ltos intereasea ma.teriaes,. No caso da uma guer ra. e tar ifas , a in us· 
presos a. importantes industrias que se vão trla. pastoríl ser& ~derosa. arma contra as 
desenvolvendo em nosso paiz. A commissão, taxas prohibitivas impostes aos nossos pr in· 
pensando que a. tarifa actua.l carece de re- cipaes productos de exportação ~elas repu
viaão, :l.ttendendo á complexidade do 88- bl1ca.s ]!la tioa.s; ella. mereée, pols, toda a 
swnpto, julga toda. via não ser prudente, protacça.o do Congresso e do Governo. 
nem conveniente fazel-o em lei orçamentaria. O SR. ERICO CoELHo - V - Ex. diz que está 

Talvez convenha. me.smo que de'corra mais morta. 
algum tempo da execução da presente ta- . o SR. RoDOLPHO PÀIXÃ.O- Nã o d\Sãe que 
l'ita. para. que se possa. bem C!Onhecer de seus está morta, mas deca.dente. 
resultados e se t enha :colhido a. somma. de No Rio Grande do Sul, os campos estão 
dad~s esta.tisticos precisos para saber quaes despovoa,qos ; em Mina.s e Goyilz, os criadores 
os pontos a corrigrr. E' claro que a. revisão procuram outro offlcio, porque os bois ven~ 
da ~rifa deve ser feita. pelo exame minu- didos neste mercado não apresentam lucro 
~~ d? todos os generos que teem entrado e compensador ao dispendio de capital e esforços 
ql}e deu:aram de entrar, afim de veritiCl\r-se com esse ramo de negocio. 
si á. não entrada. é uma. consequencia. do Levantemos, por con~eguinte, a industria 
desenvolvimento DO paiz de industria. simi- pastoril, a.fim de não sermos forçados a UJen• 
lar ou ~ti, ao contrario, é unica e exclusi- digar bois, ca.va.Uos e muares entre nossos 
vamente devido a. taxas prohibitiva.s da ta- visi nhos. 
rifa, As providencias a. applica.r divergem o S&. ERrco CoELHo - Como a industria. 
çonforme se verificar um ou outro faeto. pastoril está deca.hindo e preciga, de proteccão, 
Esse ·tra.balho exige, porém, tempo; a exlsten. v. Ex . quer retirar a protecção à industria 
cia ~e dados estatisticos de valqr, que deverão do sa.l ! 
l!6T fornecidos pelas alfa.ndegas do paiz, e por 0 SR. RonoLPHO PAIXÃO~ Perdão ; não 
~sa. razão a. Commissão, na impossibilidade quero. retirar a protecç:to ã industria. do sal, 
de pod~r fazer obra. completa, prefere manter . 
a tarifa actual, tanto mais quando se poupam pois entendo quo a crr~e que ora. nos affiige 
ao commercio novas perturbações e evita-~e deveras, é·mais economica. do que ftnancei.riJ, 
que um novo elemento venha contribuir para. e que devemos até inventar industrias 
trazer mais oscillações e maior instabilidade capazes de a solverem, melhorando as condi-
- 1 - d d ções do paiz. a. e1 os merca os e aos preços.~> Que industrias temos n ós 1 

O Bra.zil,. paiz novo, car ece, por tanto, au- O c até, noS!Il. principal, qua.si unica. fonte 
:xillar as suas indu strias r eaes, e nenhumv de renda, estâ por um preço misera.vel, a. 
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despeito ~e andar o cambio passaa.ndu da.~vigor, runco!ooa.r entre nós e ainda. tJorque, 
casa. de 6 a_ de 7 ! / 2 dinheiros por mil réis, conrormea.Commissiio de Orçamento pondera 
paradoxo JDe:tpllcasel que tem quebra.do o acertadamente, semelhante imposto, uma vez 
cabeçe~ a muita gente entenuedora. de eco· f decretado, recabirá sobre o individuo que 
nomia politica e de finanças. ·fizer :seguro de vida.. 

A industria do fumo, outr'ora florescente Quanto ao gado, não posso concordar, in 
em Minas e Goyaz, está, póde-se dizer na.s totum, com .a emenda da bancada rio-gran:
vascas da. morte . Não sei si ella. proopéfe. na dense; a c ,it,o a. parte relativa ao de cria., 
B_&hia, nã.o ~ei mesmo ai o telegra.mma aqui porque, rea!mente, o Estado do Rio Grande 
clt<.~.d~, promtssor de grande safra, exprime ao Sul (?l'CCJS& povoar os seus camt?Os• 
ou nao a. verdade ; posso entretanto, amr. Dema1s, essa. parte da emenda, d12to estou · 
mar á Camara. que, em' meu Estado esaa convencido, ni:.o e.carretará prejnizo ~>.os cria.· 
indl!_stria., nimiamente merecedora da.' pt·o- d~s de Minas, Qoyaz e d~ outros Esta~os. 
tecçao dos poderes publícos, t ende a desap- vutro tanto nno posao dtzer quanto a mo-
parecer. · dificação proposta na cobrança do imposto 

_Já vé o meu illustre amigo, Deputado pelo sab~e o ga~o que se d€stin.,<t. ao córte: tenha 
Rro de Ja.nelro, que não ile~ejo ou quero que muito ~cce10 de que tal Ii!-vor venba a.. ser 
se deS3.mpa.re a inilustria do sal, antes anho lo a.pr~veltado pelo gado pla'tno; ma_ndarei e.m 
por v~r crea.das e protegidas todas aq uellus 3:• dtscu~!ão uma ememfa suppressi v a. da ul

. que possam reerguer economíca. e financeira~ ttma parte dA emenda apres~ntada pela. ban-
mente o nosso caro paiz, libertando o, em cad;t rio-grandense. e :~ cceita pela Comm.issão, 
parte, do ju<>o estrangeiro. a. qual se refere a cobrança do expedtente, 

Seremos âitoscs, quando tlvermc.s abun· a(l t>J ~<wcm, sobre o gado destinado ao córte, 
dantes e variados productos, que abasteçam favor este que prejudica ••• 
os nossos mercados e deem s~bras para expo- o SR. Stll\ZmD:mt.r..o CoRRÊA-Prejudica. em 
ti!Qão. que~ 

Assim, o ouro, em vez de fugir de nossas - . . · 
plagas, ho. de correr ás mesmas, valorizando • O S:a. RoDOLPRO PAIX.'l.o •• , pre~udLCe. nem 
o meio circulante, 0 papel inconvertt vel, ,ó ao Tl_1esouro Fe~eral como a di versos Es:- . 
espantosamente depreciado. tados :rta.dores, pol'S pela fr~ntelra podera 

Mas o nobre Deputado ha. de convir que a e~ ti-a. gado de córte com destmo a. esta Ca.-. 
taxa de 20 réis por kilo, sujeita aos 15 •f. prtal. . . . . 
ouro protege a industl'ia. do sal convenien- Acredtto _que seJa. Imposstvel a ent_ra.da, 
temente ' pela. fronte1re. , de todo o gado necessano e.o 

· abastecimento de uma. cidade populosa e 
O Sa. Eluco CoELHo- Eu. r esponderei a carní,;ora como é esta., mas certa quantidade, 

V. Ex. que ir à. augmenta.ndo com: a. me!bora do cam-
0 s:a. RoooLPHo PAixÃo- o que me da.rà bío, ha. de procurar essa pass.agem. 

muito prazer ; pois v. Ex. sabe o apreço em o SR. SERZEDELLO CoRRÊ~-Basta·~zer-se 
que o tenl.to. · o calculo da. despeza. 

A honrada. .Commi~são de Oroa.mento pro, 0 SR. RoDOLP!iO p A.Ixlo _ F asilo á emeild1i. 
põe a taxa da 25 réis, que, sujeita. aos 15 •;. 
ouro a.o cambio de 9 (admitto .que .este senhor 21•, que nsaim r.esa.: 
nos tlê a graça de nttiogir este · ponto, no «Ao n. 30 do aiL 1•, accrescente-se !
correr do proximo exercício ), montará. em exc~ptuam-se os vencimentOs dps juizes 
32,5 réis, os quaes, sommados ao !in posto dé fe'deraes, comprebendidos neste numero os 
consumo (30 réis por k.ilo), sobrecarregam de IllioistL·os do Supremo Tribunal Militar.-. 
62,5 réis o kilo do sal estrangeiro, ou sejam ora, Sr. Presidente, o art. 22 da. Consti· 
937,5 réis por a.rroba. tuição Federal, que não é lettra. morta, assim 
N~o se.póde negar que este imposto e ex.;. estatue: 

ce~s1vo; sobretuao para. os xa.rqoea.dores e · 
crtadores, qua despendem milhares e milhares "' Durante as sessões vencerão os Sana-
de kilos de sal por anno. dores e osDeputado~ um subsi4io pec14ni(lt<io 

P~oteja..ae; portanto, a industria. do sal, igual e ajuda' de custo gue ser ao fi~ados pe(o 
mas em termos: a. taKa de 20 réis por k.Ho ê Cong,-esso no fim d e cada Zegislatura para a. 
sut!iclente para dar-llle vida e ptosperidade. segJ-'inte .~ · 

Votarei con-tra a emenda do illustre Depu- . A doutrina desta artigo é a mesma. ~o 
tado pela Bãhia, o Sr . Rodrigues L!ma., crea- § 1• do art. 27 .. 
dora do irnrosto de 2•/. sobre os premios Decorre del!a q.ue o Congresso nã.o póde 
cobrados pelas companhias -es~rangeiras que diminuir o subsidto e ajuda. de custo vota.dos, 
fizerem seguro3 de vida no pai.z, porque taes no fim da. legislatura anterior, para os Sena
companbia.s não podem, em face de lei em dores e Deputados. Pôde, · sim, augmental,. 

Cam~r~ V. V 
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os· ou diminuil-os para. a legislatura se-~ nosso subsidio, seja ou não séj11. tal ililpoato 
iUlnte. constitucional; porque o Tbesouro carece de 

Portanto, si o lmposto I!Obre os vencimen- recursos para fazer face a. serias compromissos 
tos dos juizes federaes é inconstitucional, não e a nação deve zelar o seu credito e honore.
deixa rle set.o o que incirle sobre o subsidio de bilidade, nunca postos em _,uvida. 
Deputados e Senarlores. Passo agora á emenda sobre a.e loterias. 

Ma.s, Sr. Presidente, não &ntro, não quero Arreceio·me bastante de ferir este ponto, 
entrar na inda.ga~ão da constitucionalidade mas não posso deiur de fazel-o. 
ou inconstitucionalidade do imposto a que Sr. Presidente, votarei a favor da emenda 
me estou referindo, ~sumpto este que deve do Sr. Eugenio Tourinho e outros illustrea 
ser e"l:planado pelos mestres, pelos eminentes Deputados. (Muito bem ; apoiados .) 
jurisconsultOll que teem assento nesta. essa e Estou ilitelramente conveneido de que o 
no Senado. . jogo é uma. desgraça. enorme (apoiados), fal'tor 

llesejo, todavia, . que o povo saiba. que os importante de nossa. d~rga.nizaçio social. 
Deputados e Senadores, em sua maioria Nesta Capital joga-se tanto quanto em Monte 
cbetes de fulnília pobres, residentes nos Esta- Carlo ; em toda a Republica joga..aa desen· 
dos, manteem o imposto de 10 •f, sobre o freada.mente I . 
~ubsidio que o Thesouro lhes paga, em re- O jogo é para muita. gente Uma. profissão, 
compensa de seu trabalho. Elles ~stão rl!s- o trabalho obrígatorio de cada dia.. Penetra, 
postos a. estes e n o\Jtros aacritlcios, em· sorrateira.meute, no lar hone8to do rico ou do 
bora sejam enxovalhados, iojnriados mesmo, pobre ; faz do·criado fiel e zeloso um ladrão, 
pelos pasquineiros emeritos, os detr-audadores um empregado remisso no eumprimento de 
ila fortuna publio~a, os bclsi-<tas sedentos seus deveres ; perverte as criancas e os 
de ouro, por meia duzia de funcclonarios moços ; nllucina. as mães e os chefes de fa• 
pouco zelilsoH e, aldm, pelos eternos descon· milia que nlo .tenham !orça de vontade 
tentes de tudo e de todos. que os medem capaz de resistir {l. tentação da. cobiça.da sorte 
pelo esta.lão de seus sentimentos ignobeis e grande. 
gula de dinheiro ~m oli mal adquirido. Elle, o jogo, toma., qual o Protheu da. fa.. 
(Apoiados.) • bula, todas as fórmas; mnltiplica·se, colora· 

Não me parece a mim que os membroa da se-veste-se de roupagens pinturescas e ga.r· 
alta m~gistratura, ('m reclamando contra o ridas : é ver a gente um jacaré, a cobra, o 
imposto sobre os seus vencimentos, deram perú, o gallo ou o pinto (risos), e já palpita 
exemplo de acendrado patriotismo. em taes bichos e arrisca o seu dinheiro, tru-

Si e!les, cujos serviços são bem rem une- cto, quasi sempre, de labor insano e honesto ! 
r~dos, assim procedem, que esperar dos func· . Mas, senhores, reconheço que ee deve oo~ 
cionarlos menos favorecidos pelos cofres pu· gitar do succedaneo das actuaes loterias ; 
blicos Y .' seja um imposto, sej~m. quem sabe, outras 

Não devemos nó;:, porventura, os directores loterias melhor 9rganízada.s e ftscalizadas 
d& opinião, sacrificar, voluntariamente, sobre sem monopolio, sem óffensa aos E$tados, de 
o altar da. patria querida algo de nossos ha· moé!o que prestem o maximo a.U%ilio ás insti
veres. de nosso goso, de nosso bem estar, tuições que veoh&.!Jl a beneficiar. 
quando ella. procura vencer a mooonha crise Si assim não acontecer, muitos estabeleci· 
eoonomico-financeira, mãe nes~e accordo mo· mentos p ios e de beoeficencia hão de perecer, 
ratorio conhecido }lOr (u'lldi,g1 ! entre os quaes o Montepio Geral dos Servi-

Eis o caso em que aos verdadeiros patrío- dores do Estado, benemerita instituição, tun· 
tas é licito cerrar os olhos á luz de ct>rtas dis- dada. sob os auspícios do Governo, que deve 
IXJ.Sições constitucionàes: por isso os Sena- amparai-a, ainda. que mister se torne algum 
dores e Deputados votam e pagam· o imposto sacriflcio d(\s eofr~e poblícos. . 
da 10 •;. sobre o seu subsidio, em prejuiz~ de Si ells. ·desapparecer, milhares de :viuvas' e 
algumas de suas commOtlidades. orpb.ãos ~erão r elegados á. miserla. negra, 

o SR. ALFREDO PINTO da um aparte irremediavel, a.trooissima 1 
• Não cesso de repet1r esta phrase, Sr. Pre-

• O SR. RoDOLPno PAJ:rÃo - Como disse, si o sideote, 1Jorque ella , infelizmente, é a ex
.1mposto sobre os vencimentos oos juizes !e- pres~ã.o nítida de acabrunhadora. verdade. 
deraes é incoostitucjonal, tambem o é o im· Taesrazões, porém, não -vencem os meus 
posto sob_Te o subsidio de SenadoJ·es e Depu· escrupulos, não me farão votar contra. a 
tados . Nao trato, porém, de discutir este as· emenda n. 43, defendida, brilhantemente, 
·snmpto e sim de di zer ao. -paiz, com a fran· peio illustre Deputado Sr. Pinto da Rocha, 
queza de soldado, com a té intemerata de re- cujo nome declino, dota 'tenia. 
p_ablicano intinwrato, que nós, os represen· Senhores, f bta. questão tem sido pel'feita
tantes do povo, :pagaremo3 de boa vontade, mente di~cutida na Camara, deOO.ixo do ponto 
como temos pago, o imposto de !O •;. sobre o de vista. moral, jurídico e financeiro, () ~ual 
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abaodono para vel-a á luz da lei fundamen· 
ta.! da Republica. O dispositivo constante do 
art. 9•, § 70, do projeeto em debate é, sem 
duvida, inconstitucional, attenta contra a 
autonomia dos Estados, da Federação, que é 
a alma do actual regi meu. 

Alguns Estados aboliram as loterias; a 
Constituição mineira. estatue no seu art.l07: 

«E' expressamente prohibida a concessio 
e ·;enda. de loterias no Estado.,. 

Ora, Senhores, como admUtir que uma lei 
ordinaria da União revogue artigos de uma 
Cqnstituição esta.doal, que esta de pleno ac· 
cordo com a federal ? · · 

Não ha fUgir deste dilemma.: ou a, Consti· 
tuição mineira está. de accordo com a federal 
ou não está.. Mas, si ella. está de accordo com 
a. Constituição iederal, como todos os homens 
de bil!l- Cé o .reconhecem e pro<llamam, seja 
respe1tada. a dispo5ição sa.lutarisSima de seu 
art. 107 ; si não está, promova o poder com· 
petente a. sua ravisão. 

Esta, segundo me parece, é a sã doutrina 
republicana, que, uma. vez falseu.da, fur{l. 
ruir a tederacão. portanto a Republlca. 

mente ã. proclama.ção da republica, ];)ela. as· 
sernbléa mineira, dasde que não havia. con
tracto celebrado, base jurídica indispensavel 
á allegação de direitos adquiridos pelos con· 
ce~síonaríos ~ 

O SR. ALJo"REDO PINTO dá um aparte. 
0 Sa. RODOLP!IO PAIXÃO- Perféitamente. 

Hojé, é uma lei ordinari"a sobre loteri.&s que 
deroga. tres ou mais constituições estaduaes; 
amanhã., outras virão para abolil-as de vez. 

Protesto, senhores, com vehemencia contra. 
tamanho attentado, contra. esse golpe vi.bra.do 
na fórma. federativa., que é o nn.sso lemma., 
o mais bello patrímonio encerrado em nosso 
escrin.io republicano ! Desde menino defendo 
a Republica; dos pa.raos recursos de estudante. 
pobre eu tirava. o meu o bulo para a caixa da 
propaga.nda, levando o meu diminuto auxilio 
intellectual e pecunlario aos valentes e glo~ 
riosos lutadores, que eram Quintino Bocayuva, 
Aristides Lobo, Bandeira de Gouveia, Rangel 
Pestana e outros. 

Como quedar-me, portanto, silencioso ante 
a dispoeição do § 7• do art. 9• do projecto em 
debate e da. formidavel emenda do illustre 
deputado por S. Paulo Sr. Moreira da Silva. I 
Eil-a: 

Entendo que, a vingar a medida pro· 
posta pela. Commissão do Orçamento nos 
a.rts. 8• e g• do projEcto da reeeita, deve ser 
com esta cl!msula restrictiva, quanto ao§ 7• « 67~-Accrescente·se: 
do ultimo artigo citado:- menos nos estados 
cujas constituições prohi bi rem a concessão 8 Art. Na. vigencia. deste. lei, os Elltados, o 
ve_ uda de loterias nos respectivos territo· Districto Federal e os muntoipios farão arre· 
rxos. cadar pelos seus exactores, com os seus e 

os nobres DeputarJos enchergam certa.- sobre os seus impostos, 10 "I• para a Receita 
t Federal. 

men e o gra.nde perigo para a federação en- 0 Poder Executivo providencia11i, sobre o 
cerrado no all udi.J.o § 7" do art. 9•. Nelle . 
está 0 germen da. dissolução da Republica ; pr~esso para o recolhim_ento aos cofres da. 
nelle esta a morte do regimen que ad- Um~ da porcentagem ass1m a-rreea~ada.. 
ople.mos. · Nao ~e comprehende na palavra.-Iml;JOS~-

A federação é 0 !angue bom da nacíonali- o rendtmento d~ ~ens estaduaes, do DlStr1cto 
d!!-de_brazil~ir~ ; sem ella, este _paiz, de ter- Federal e munlclp!es, nem o de_ taxas do~ 
r1tor10 vastlas1mo, de populaça.o .. pequena. 91 serv1ços de agua., es.,oto,ll.lumma.ç~ e ~ua.es 
disseminada, sem vias de commimicaçã.o que quer outros custeados dzrec.ta <?U mdirecta· 
vencilhem as remotas comarcas aos centros mente pelos ~s~a~os, pelo D~st~1<:to Federal. 
administrativos, não poderá progredir, em ou pelos mumCJpios. (Constitmçao Federal, 
que pese aos seol:'etarios do unitarismo. art. 10.) 

A centralização matou a monarcbia, :por· Sala. das sessões, 23 de agosto de 1899.-
que o BI•azil, pai$ dotado de immenso terri- A. Moreira àa Silva, 
torio e pouco povoado~, precisa do regimen 
federativo. 

0 SR. ALl'R.E:DO PINTO dá um aparte. 
O S:a. RoDOLPliO PAIXÃo-Estou de accordo 

com o meu illnstre s.migo e co!lega de repre
sentação -o governo de nosso estado não 
deve, em respeito a citada disposição consti
tucional, cc·nsentir na venda de bilhetes de 
loteria. no territorio do mesmo estado. 

Como o nobre Deputado atfirmou, em di· 
reito constitucional, a lei retroagindo, nulla 
era. a concessão de loterias feita, anterior-

A Commissão níio acceita. a. emenda, que se 
lhe afigura inconstitucional. » · 

J!:ez muito bem a. Commiasão am rejeitar 
esta emenda. A União tem os seus impostos 
privativos, os Estados e os municipios-os 
seus. 

Conserve-se cada um dentro da. sua orbita. 
e não queira perturbar a dos outros. 

Sr. Presidente, passo agora a discutir a. 
disposição orçamentaria. respeito a.o Imposte~ 
progressit)O sobre vencimentos e sulisidios. 
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Não sou contrario ao imposto proporcional 
sobre os \'encimentos e suhsidios ; entendo 
que todo o cidadão, todo o funccionario. da 
mais alt<t á mais baixa c~üegoria., th ve pagar 
o seu tributo ao estado sob cuja bandeira e 
guarda. vive e goza de relativo conforto e se
gurança.. -

Não indago ácerca. de tal imposto incidir 
sobre a renda. ou sobre o capital, mas desejo 
que elle seja. equitativo, seja. proporcional e 
nunca progressi'CO. O imposto progressivo 
está condemnado em toda a parte, pois e de 
trabalhosa arrecadação e ·rére a uns ma.is do 
que a outros, isto é, exi~e de certas classes 
_soeiaes sacriticio maior do que aquelle que 
lhes devera ser exigido. 

O imposto progressivo sobre vencimentos 
é de ditJlcil cobraoça, porque, variando elles, 
a mindo, como a.contence, sobre tudo, nos 
minist.erio;; da. guerra e marinha, não se 
podem organizar tabellus que f~ciliteul o 
desconto mansa! sobre a sua importancia e 
a. necessaria. fi&ca.lização das l'eparti\Õ~ 
competentes. 

E' um imposto iníquo, vexe.torio, cou1o 
acima declarei. O fuuccionarlo que vence 
10:000$ por anno, pagando 4 • lo sobre esta. 
quantia.concorre com 4~$ de imposto directo 
para o Thesouro . O que vence 2:000$ ape
nas, concorre com 80$, ou a quinta parte de 
400$000. 

Abi Mtã. a proporciona.lidade; quem mais 
veooe, mais paga, porém o faz segundo ums, 
razii.o igual a do accrescimo de veneimeotc.s: 
eis o Imposto que d eve ser cobrado sobre oe 
vencimentos e subs~dios e não o que constx'\ 
da seguinte tabella ~ 

« 31. Idem-sobre vencimentos e snb
sidios,a. saber: 4 °/o sobre os vencimen
tos de 1:200$ ate 5: 000$; annuaes 7 o;. 
sobre o que exceder de 5:000$ ate 
10:000.$; lO •f. sobre o que exoeder de 
10:000$, mantida a. taxa. ele '2 o lo su bre 
os vencimentos até I :200$000. O Pre
sidente e Vlce-P!•esidente da Republica, 
os membros do Congresso Nacional e os 
Ministros de Est3do pagarão a taxa de 
10 •f . sobre seus subsídios,,. 

Tenciona v a., Sr. Presidente, apresentar 
uma emenda ·substitutiva do imposto pro· 
gresstvo pelo proporcional ; não o fiz, por
que incommodos de saude me retiveram em 
casa ; .Pa_:ece-me, entretanto, que 3. illustre 
Comm1ssao póde, e~tudando o assumpto, cor
rigir do melhOr modo tamanha. iniquida-le da 
lei-da receita. 

O imposto progressivo, não cessarei de re· 
petil-o, 6 um imposto condemnado, diz Leroy 
Beaulieu em seu livro-F reeis D' E'wnomic 
Politique (pag. 363 e seguintes): 

~Qitelques personnes opposent á cette 
métbOtle (o proporcional ) un autre 
syst_i,me. qui est connu sous le non 
d~empõt pr~gre~sif: il consiste en ce 
que, au !ur ct à mesura que 1e re
vetm s'éleve, le tanr_ de l'impôt ou la 
proportion de l'impôt au revenu va 
en augmenta.nt. Vaiei un exemple: 
1e citoyen ayant 1.000 fr:tncs de reve
nu payerait seu lement 60 francs. soit 
6 f. 100; celui qui aurait 3 .000 francs 
de revenu paycr:üt 300 francs ou 10 
f. 100; celul qui posEéderait 5.000 
fru.ncs de revenu ver3erait 600 francs 

_ ou 12 f. 100 ; à 1,0 . 000 francs de re
venu l'irnpôt serai t de 1 . 500 fra.ncs 
ou 15 f. 100 ; á 20 .000 fra.ncs de re
vonu i I atteindrn,it a -1.000 francs 011 
20 r. 100, etc. Ces cbitrres peu vent 
va.rier ; mais le systéme de l'impôt 
progressif consiste toujours en ce que 
l'on t:l.it payer un taux plus élevé aux 
rnoyens reveum qu'aux petits et nn 
autre tam.: plus elev~ aux grvs t•eve
nus qu' nux moyens. 

La seule rai~oo. que l'on donne en 
f;weJr de ce systéme, c'est qu' il fau t 
imposer u.ux ci toyens une égalité des 
~aorifioes , et que les grands ou Ies 
moyens Nvenus su pportent plus ais~ · 
ment un prelevement du dixiéme ou 
du cinquiéme que ne font les revenus 
moyOils élevés. 

L'impôt progressif n 'a qu e cet argu
meut, tout ou plus spécieux, à. in
voquer . 1l nc r epose sur aucune raisou 
d'équlté, il ot!re les inconvénients pl"l.
tiques les plus graves et il contient Ie 
germe d'une véritable spolia tion. 

En équité, cha.que citoyen doit par
ticipar au:x de penses publiques en pro
portion des sérvices que 1 ui rend 
l'Etat et do la part d 'infl.uence qu'il a 
sur la conduite dn gouver nement. 

Nous :~,vons dit que Ia plupa.rt rles 
services oouveaux de l 'Etat moderne, 
eles dépa.rtements et des communes,l'é· 
ducation, l'hygieoe, l'a.ssistence, etc., 
dnns une certa.ine mesure les travaux 
publlquea sont ileaucoup plus iL l'us!l.ge 
aes classes le p lus norobreuses et les 
moios riches de la. natioo que des plus 
élevées . Si cette remarque est déja 
vraie en ce qui "-Oncerne l'Etat pro~ 
prement dit, elle l'est beaucoup plus 
encore pour les services municipa.ux. 

Eu outre, a. vec le suff'ra.ge universel, 
ceux qui e:xercent le plus d 'induence 
sur les destinées du pays sont Ies ca
tegorias de citoyens les plus nombreu· 
ses et les moins fortunées. Rieu donc 
ne justitie en équité uu t(ttu: _ d'impót 
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proportionnellement pias fort ~ur les 
moyens r evenus que !ur lcs p•tit~ ou 
&ur les gt·ands fJU P. sur les moyens. 

L'impôt progressif, qui tlôch~rg~rait 
ainsi les 'électeur~ lcs plu~ nombreux 
pour faire porter le poids principal des 
taxes sur une fraction seulementdu 
corps électora.l, violerait le príncipe 
d'égalité et conduirait au g.'l.spillage et 
il. l'oppression . · 

La. proportionalité de l'impôt, c'est
à.-dire, Ie taux uniforme pour tous les 
revenus, est une regle tres sirnple, de 
l'applica.tion le !'lus (l.iseo; la. pr_ogras
siVltó , au contraíre, qui ne conllent en 
elle-mêrne a.ucun point tlxe et com
porte les cornhinaison~ Ies plus arbi
traires, est de l'a.pplicat ion la plus 
difflcile et conduit iltévitablement aux 
plue grands a.bus, 

L 'expérienoe pl'onve que Jes petits 
revenus formeut de bea.ucoup Ia plus 
grande ma.sse ue l'ensemble des re
venus d'uoe nation ; si donc on auo
ptalt uu lmpõt progressif modéré, il 
ne rappor terait guere plus qu'un im
pôt proportionuel ; si l'on eta.blit, an 
contraíre, un impôt il. progression ra· 
-pide e forte, il préleve une tel\e pal't 
du revenu de certa!nes classes de cito
yeas qu'il pous.;e à. la dissimulation de 
Ia forlune, à l'émigration des ca.pitaux, 
U. la diminuition íle l'épargne e qu'1l 
déooural'esprit d'ent reprise . 

On a essaye del'impôt prog-ressif da.n.s 
certains cantons suisses, et 11 r a. donné 
les plus mau vais resultats, f..t1sant ruir 
les capitaux e les industrie~. comme 
recemmentda.nsle c.anton de Vaud. 

Un écrivain tlont lcs tendauces, ce
pendant, étaient soclalistes, Prouclbon, 
a tra.ite, déda.igneusemcnt , l'impút pro
gressif de «bit boqUi!b, dn joujou fiscal, 
cest à dire, de niaiscrie , C cst une tnxe 
qni a pour mere !'envie et pour tllle 
1 'oppression. 

La. stricte p roportionnalité tle l'im· 
pôt a vec los ressourees ues contribua.
bles est la. seule rêgle juste, fixe, t'aci
lement a.pplicable, la. seule aussi qui 
soit de nature iJ. iospirer au corps élec
toral tout entier l'éconornie et la bon
ne gestion des aft'aires publiques . .,. 

funcciona.rios publicas, o que níí.o aoontece 
com o imposto progressivo. 

Si um amanueose ou escripturario mal sup
porta o imposto tle 2, 3 ou 4 •;. sobre os ~eus 
mingoados vencimentos, o chefe de repart11,:ão 
ordinariamente velho, sobrecarregado com 
numerosa família. e que tem lleveres de re
p resentação a cumprir, não po.ga o de 7 ott 
!O • 1 ., sem grande saerificio, esta é a verdade 
nua. e crua. 

A reducção produ~ida nos vencimentos e 
subsídios pelo impcsto progressi.vo e baixa do 
cambio é enorme. 

o runccionario que percebia, ao cambio de 
ZT dinheiros por mil réis, (1, quantia de 
l :000$, mensalmente, ou sejam 980$, de8con
tado o imposto de 2 %, recebe hoje, ao cam
bio de 7 I /2 dinheiros, e descontado o imposto 
progressivo, 260$921, ouro! 

o De?utado ou Senador, que aoll olhos rle 
muih gente, é principescamente pago pela 
Republica., percebe ao ca.mbio actual de 7 I/ 2 
dinheiros por mil réis, derluzida. a import&ll· 
ela do imposto de lO 01 ., 22$500, ouro,qua.ndo 
no pe.ssado regimen, os senadores venciam, 
s i bem me recordo, 70$ diariamente ! 

Eis o nosso subsidio, 22$500! contra o q_ual 
se clama., se tem levantado celeuma. verdadei
ramente infernal. Digam os nababos, os elei· 
tos do deus-ouro, si com tal renda podem 
oe Deputados e Semidores pobres viver em 
pa.Jacios fe.eticos e saciar a. fome de dinheiro 
dos que os perseguem em toda a parte e 
quotidianamente 1 · 

Feitas estas considerações que, estou certo, 
serão acolh idas pelo meu illustre collega. e 
amigo Deputado pelo Para, dou por Anâa a 
tarefa que me impuz; respeito ao orçamento 
da receita., que deve ser quanto antes remet
ticlo ao Sena.tlo, afim de que aquelle ramo do 
Poder Legislativo collabore, com a sua com
petencia e patriotismo na. organização das 
leis annuas dos diversos min!sterios, para o 
exercício de 1900. · 

Tenho concluído, Sr. Presidente. (M~<ito 
bem; muito bem. O ort~dor e cumprimen
taclo.) 

Eis ahi uma bella. a proveitosa. lição de 
abalizado economista, perfeitamente appli· 
cavel ao imposto sobre vencimentos e subsi
dias, quer sejam estes considerados como ca
pita.l, quer tidos como renda. 

Sr. IIeredia de Sã (")conhece a. 
anciedade em que estil. a Camara dos Depu
tados para encerrar a. disaussã.o do ]>roj~ 
da. receita, a.tim de que, principalmente, este 
anno, o Senado não tenha mo ti vos de queixa, 
allegando que as leis mais importantes d& 
Republica são remettidas á ultima hora, de 
fórma. a sel' el!e obrigado a acceitar todo 
aquillo que a Camara entende razer . · 

Por consequencia, serà muito breve nas 
suas considerações relativamente a alguns 
pontos do_.projecto da. receita., o que raz prin· 

Ficou demonstra.do que o imposto porpol'
cional pesa, equitativamente, $obre todos oa ( ·) Este discurso não foi roviato pelo oradtr, 
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cipalmente para salvar a sua responsabili
dade, esperando que o seu digno relator 
tome em consideração as observações que 
pr~tende fazer. 

Já foi publicado no Jorna~ do Commercio, 
não dirá o protesto, mas a recla.maçã." feih 
pelo commercio desta Capital quanto a dis· 
posições incluídas no art . 7• do mesmo pro
jecto, qua são altamente attenta.torías aos 
seus interesses; e &iDna ha bem poucos dias 
veiu à propria Camara uma commíssão do 
commercio a cuja frente se achava o di gno 
presidente da A&sociação Commercial qu ~. 
conferenciando com todos os membros da 
Com,missão do Orçamento, fez ver quaes os 
prejuízos que adviriam si porventura fos· 
sem votadas pela Ca~nra n.s disposições con
tidas neste artigo. 

E' por isto que, na. qualidade de represen· 
tante do commercio, vem declarar que estor· 
ça.r~se-ha. a.fim de impedir que estas dispo· 
sições sejam convertidas em lei. 
· Ninguem desconhece, certamente, a crise 

que actualmente a.tra.vessa. o commeraio desta 
Capital; são vantajosn.mente conhecidos os in
numerai obsta.culos eom que elle luta. quoti· 
diana.mente, e é por isto que procurará. e vitar 
que ésses obstaculos sejam augmentados, 
como deseja o relator do Orçamento da. Re
ceita, que, em relação, principalmente, às 
praxes estabelecidas nas a.lfa.nciega.s, procur a. 
altera.l-as. de fôrma a augmen ta r as difficul
da.des já existentes. 

Para mostrar quanto é ifljusto o relator 
da. Receita, bastaria citar um unico ponto, o 
art. 7• n. 15, para. que a Cama.ra veja quanta 
mzão cabe ao orador.: 

Para que o relator do Orçamento da 
Receita. :pudesse incluir no projecto esta dis· 
posição, era primeiro necessario que a Al
fandega não tivesse fiscalização de especie 
alguma. 

E entã.o t>ergunta.: si assimé,quala missã.o 
dos conferentes? 

Para que a Alfa ndega. su stenta. grande nu· 
mero de funccionarios dessa natureza sinã.o 
para proceder a rigorosa fiscalização dos 
-volumes que entram, e como quer o nobre 
relator que sejam r.onsiderados contrabando 
artigos comprebendidos nessa disposição de 
leH 

O SR. SERZI!!DELLO CoRRÊA- Que dispo
sição 1 

0 SR. HEREDIA. Dll SÁ- A do art. 7•, 
n. 15 . _ 
- E' isto justamente o que o faz dizer que 

S. Ex. é excessivamente rigoroso o si esta. 
medida. fôr conver tida em lei peln. Camara, 
acarretará não só grande sacriticio, como 
&inda tam bem grande vexame para o com
mercio. 

O SR.. SER.ZEDELLO Coli.RÊA- 011 ! Senhores, 
ma.s, então o negociante manda vir louça de 
pó de pedro e apresenta 40 volumes, vae-se 
veriticar e dentro de um delles encontram-se 
christofles,que não existem no conhecimento, 
e V. Ex. entende que não é contra ba.nr\o a 
acha até que aej.i vexame 1 

0 5R. HEREDl.!.. DE S.-i. -Vae ao ponto que 
S. Ex. deseja e a pt•ova. que não é isso e que 
a. Commissão em seu parecer ma.nila. crear 
enormes dilflculdades às mercadorias que 
eiltra.m sob t\ denomina.c1lo de- ignoro o c m 
teu.do. 

O s~-. SER.Zl:D"ELI.O CoRRÊ.\- Isso é outro 
ponto. 

O Sa. HEaEDIA DE SÁ. - Sobre o ponto em 
que;til.o p;rgunta. a s. Ex.: de:>de que os con
ferent~s da. Alfa.ndeg<t examinam todas as 
merc:1.dori:~.S importadas, como se póde ter 
receio qu·~ sejam contrabando~ 

0 Slt. SERZEDELLO CORR'f.!A - V. Ex:. sabe 
que não h<\ tempo absolutamente, nem espaço, 
nem Jogar, para. proceder-se a. uma. confe· 
rencia completa. 

0 SR. HER.RDIA. DE S,~-M1s, o conferente • 
deve mandar abrir todos os volumes. 

0 Sa. SERZEDELLO CORR~A- Não ha peS· 
soai , nem tempo p:tra. isto. · 

o SR. HER.li:DIA. DE SA.'- Mas si não ft\Zem, 
a culpa não póde ser do commercio, pois o 
conferente tem o dever de procede~ a. esta 
fiscalização. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Pergunto a 
V. Ex.: é possivel acreditar que 0 ne~ociante 
que manda vir louça da pô de peara. em 
grande quantidade e que recebe no meio de!la 
chl'istofle, ignore tal fact o e que o exportador 
t;;mbem o ignore 1 

0 SR. HEREDIA DE SÁ..:_Mas, p~rgunta ao 
nobre Deputado, as mercadoria.s importadas 
são ou não sujeitas â. fiscalização pblos confe
rentes ~ E si eltes as examinarem conve
nientemente, claro está. que não haver á con· 
tra.bando. 

o Sn.. SBlRZilDELLo Coa!U:A-'J que eu não 
quero é que um conferente encontre um con· 
trabando e que faça apenas paga.r os direi· 
tos. 

0 Sa. HEREDIA. DE SÁ.-8. Ex. oã.o póde 
dizer que o orador quer. pois apenas achp, 
excessivo o rigor da Commissão. ( Aparl e do 
s,. _ &r:.edello Corrêa) que deve saber que nos 
despachos- igno1'o o conteu.do-muita.s vezes 
os i mpor tadores não sabem o que elles con
teem; siLO objectos novos; que muitas vezes 
veem como amostras. 

O SR. SERZEDELLO C Ol1.REA.-MilS a le i pro
hibe o despacho-ignoro o conteudo 1 
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O SR. HEa.EDL~ DB SÁ-Não; mas ditllculta. 
enormemeute, pois ha. artigos a que não se 
póde dar outra. fó:rma rle dEspacho e isso é 
restringivel, e de tal fórms., que se torn~ 
até uma causa quasi prohibitiva, 

Ha uma. outra. disposição no projecto de re· 
cei~ paro a 9ual toma. a liberdade de cb&.· 
ma.r a. attençaO da. Cama.ra. Quer referir-se á 
disposição que determina. que o processo dos 
despachos seja feito· de prererencill. pelosZelll· 
pregados da. altandega.. 

0 SR.. SERZEDELLO CORRÊA-Onde está 
isto ~ V. Ex. leia o artigo que est!lbelece 
semelhante cousa.. 

0 SR. ·HEREDIA. DE S..t-Não póde de prom· 
pto fazel-o ; leu uma. disposição nesse sen
tido. 

O SR. SERZ&DELLO CoRRÊA-Não é pol'Sivel. 

O art. 7• é claro, tem qu.,.tro ou cinco pa
ra.graphos; peço a. V. Ex. que os leia todoa, 
afim de verUicar si existe esse que mnnda. 
que os despachos sejam feitos pelos empre
gados da allàndega. 

0 SR. IIBREDIA. Dll: 8.\.-Leu alglll'ell; mas, 
pôdt> ser q na este.ia enganad;,. 

Agora., si V. Ex. lhe ~ra.ute que no pro
jeeto não ha esta. dispostção, nio proseguirá. 
neste ponto. 

O SR. SEazeDELt.o CoaRi:A -Não garanto 
cousa. alguma ; peco apena.s a V. Ex. que 
leia. o artigo que determina que os despachos 
sejam feitos de preferencia. pelos empregados 
da Alfandega. 

O SR. HEaEDIA Dtli SA.-E' po:;sivel que es· 
teja enganado. 

0 SR. SERZEDZLLO CoaRÊA-Como estas são 
todas as a.ccusações que se fazem ao relato r 
da receite.. 

O SR. lli:REDIJ.. DE S.í.-Absolutamente nã.o 
accusa a. quem quer que seja.; pM~ ter es· 
capa.tlo á. sua. a.ttenção um outro ponto do 
projecto. 

Entretanto, não é isto motivo para que 
deixe de reconhecer, e nãq faz esta decla· 
ração, com o Intuito ue ser ngradavel ao 
nobre Deputado, que o t rabalho de S.Ex . tem 
um alto merito. 

Bem poucos projectos de orçamento teem 
sídc entreo-ues ao estudo da camara., como 
este, que foi elaborado por S. Ex. , em que, 
a não ser este ponto do qual esti mais ou 
menos em divergencia., v isto que se tnta. (]e 
a.ssumpto que prejudica o in teresse do com
mareio, acceíta. ia totum todas as propostas 
consignadas por S. Ex. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Ar.redite 
V. Ex. que não tenho a p l'Coccupação de pre
judicar o com.mercio. 

O SR. HEREDU DE SA aprov-eitn mesmo a 
opportunidade para. Micita.r S. Ex. por mais 
esta provs. que veíu tlar 1!0 seu talento bri· 
lh~nte e dos vastos conhecimentos que tem, 
sobre materia tluanceira. 

Como d~e a S. Ex. , logo que subiu á tri
buna., pretendia. sómente fuzer alguma! 
observaçõe.s sobre este po!lto, porque está 
cert.o de q"ue, á. vista das reclamacoos do 
com .!!I ercio ciesta Capital, feitas a. inda lm dias 
em conferencia com os membros da Commis-' 
são de Orça,mento, o nobre Deputado não se 
reeusa.rá a tomar em considera ção aquella.s 
que se lheatl!guravam mais justas, ta.nto mais 
quauto S . E~. teve a. fa.eilidade de compulsar 
leis do outros p!\izes, como a Allemaoha, que 
e rigorosa e que, no e ntreta.uto, não deixe. de 
eeder neste ponto. 

o Sa. SERZEDBLLO CoRaÊA-ú prooesso de 
despachos é outro ; não se póde esta.belecer o 
símile. 

E' exacto que lá se permitte ceu ignoro o 
conteurlo•, mas o negoc!ante faz um requeri
mento pedindo uma conferencia e3pecial, de
ta.lbuda, com todas as circumstn.ncills, e si 
po~ ncaso no acto da cooferencia. as dectara
I)Õos de detalhe não estão de accordo com o 
contendo, o que não está. de accordo é consi
derado contrabando. 

0 SR. HERli:DIA DE SÁ-Mas nã.o reconhece 
S. lb: . que~ fórma do despacbo !aeilit& o 
oommercio, principalmente quaudo as mei"
cadorias não são mandadas em v-irtude de 
pedidos dos negociantes mas . por ex:ponta
neidade dos fabricantes que muitosvez eslhes 
mandam como amostras ~ 

0 SR. SERZDELLO C<lRB.ÊA.-0S despachos de 
«ignoro oconteudo»sãodespacbos que obedecem . 
a duas preoccupaçõ3s: ou a fugü• a multa ou 
a abusar da confiança, da. desídia. ou da. boa fé 
ou mesmo da incompetencia do conferente. 

Ha, porém casos, como estes, que V . ·Ex. 
cit.a, e foi por isto justamente que deixei uma· 
valvula. Certamente, existem casos especiaes 
em que o negociante não póde deixar de usar 
desta fórmula. 

O SR. HEaEorA DE S.<\ - Pelo menos, este 
ponto é um ponto cnja defesa. p arece justa. 
Entendo que a lei nã.o davia, a respeito, dei· 
xar a menor du vid~ , para que a Inspector ia. 
clli. Alfa.ndega tivesse razão para, sophis· 
mando a.s suas disposições, exercer um arbi~ · 
trio, que tosse prejudicar o ooonmet•cio, 

S. Ex. sabe que muitas leis, q ue teem sido 
votadas nesta. Cam&.ra, teem provocado innu
meras reclamaçoes ; h~ja vista a lei do im
posto de sello, a lei do imposto do consumo, 
cuja regulamentação tem dado Jogar a grall· 
des reclamações, a ponto de ser necessario 
que o or•ador reclamasse com o Dr. Serzedello 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:46+ Pág ina 21 de 40 

352 ANNAES DA. CAMA~A 

Corrêa, a nomeação de uma Commis~ão espe· 
cia.i p~:.'a dizer sol.~re o asmrnpto. 

A verdade, porem. é IJUê as difHcnldades 
viio crrsr.cndo di:1 a dia para o commercio, 
que cstú por demais Eangrndo e n5o p(ule 
supportn.I· mais as exígencias tios imposto,;. 

O Sn.. SERZEDELLo CoF.RJ~A - Crein que 
m11ís sangrado esta o consumidor. 

0 SR. MOltEJIRA ALVES- 0 commercío não 
p~ga impos-to nenhum. (Ha outros apartes.) 

0 SR. HEREDIA. DE S . .i.- EJie já, niío com
porta. mais essas exígenciall, que são feitas 
diariamente, em nome, aliá.:::, do interesse 
publico. · 

E o orador, que nesta Casa tem concorrido 
sempre para a votação de medidas, que te
nham por fim ~juda.r o Governo a cuidar rlo 
eqnilibrio tloanceiro do paiz, entende que 
essas medidas não podem ser votadas de 
forma a prejudicar os interesses das classes 
que jil estão muito vexarla.s com esse excesso 
de impostos. 

0 SR. HELYEClO MONTE-Qnando EC ta :X:\ O 
imposto sobre a mercadoria, elles elevam o 
custo dessa. mercadoria. 

O Sn.HEREDIA DE SA.-Assím, ó obrigado a. 
discutir um ponto, que nii.o está. em 1lebate, 
sobre a lei do consumo-o do sello _para o 
stoclt. 

Os prejuizos, que dahi atlv'eem para o com
mercio, são enormes. O capital empreg-ado é 
a:vultadoe muitos desses sellos ficam inutili· 
zados. 

Pergunto: qu~m rompensa o commercio 
desses prejui:z:o;;! · 

Porque não é só o facto de ·oppor o sello á 
mercadoria que va.e . ser vendi1la ao consu· 
midor, mas ê a obrigação de oppól' esse 
sello á mercadoria que não tem sa.hida. e cujo 
consumo não e immediato. 

Assim, coherente com o que disse no co
meço do seu discurso, não veiu proprii\
mente discutir o Orçamento da. Receita e 
sim, levantar estas duvidas, no interesse 
sobretudo de salvar a sua responsabiUdade, 
quando amanllã o commercio inteiro levan· 
tar-se para prote.~tar contra. qualquer decisã.a 
do Poder Legislativo. 

0 SR. SERZEDELLO COR.RÊA-Levantar·SO 
contra qualquer decisão do Poder Legisla
tivo~ 

0 SE.. HEREDIA DE SA.'-Bem se vê q'!.le 
não é com as armas na. mão. E' bem conl!e
cida a indole do comme••cio e sabe·se o quan
to e elle ordeiro,, 

O SR. SERZ'EDELLO CoRREA- E' por saber 
disso que admirei-me! 

O SB.. HEREDIA IlE S..i.-0 commet'cio é de 
uma paciencia evangelica, e quan(lo ha leis 

barbaras votadas pela Cama.ra contra clle, 
em v,-z de protestar energicamente, vem em 
termos !Jumitfles, vem supplica.nte pedir ao 
Poder Lcgi~lativo a rerogaçtío do tlisposiçíJes 
vc;,;atorias. 

lia prova tlisso, Ainda. h a. tlia.s, em tel'mos 
os m111s br~ndos, esse mesmo cornmercio di
rigiu-se ~,o nobre relator do orçamento, fa
zendo ver as desvantagens que acl viriam da 
ad'opção de muitas disposições do projecto. 

O SR. 1-IoRE!UA A:r.vss- O imposto de sallo 
dou IMis um tostão de lucro aos negociíLntes, 

0 SR. B.uuws FRA:\CO JUNIOR-E' sem11re 
assim. ' • 

O SR. HJ'.rtEDIA DE SA.-Os que empatam o 
seu ca.pi tal a.lli não podem dizer isso. 

0SR. MOREIRA ALVES-Quero dizer que esse 
imposto não rerc absolutamente e commercio; 
o ~onsumidor é quem paga c paga tle so-· 
bi"JOS. 

0 SR. HVREJ)}A DE F.Á - 0 imposto fere O 
commcrcio e fere tambem o povo ; mas não 
só o commercio como tarnbem o povo já. estão 
cansndos de impostos. 

O po..-o está cançado de impostos, em uma 
rtuadt•a como esta, em que o aluguel da. casa. 
quasi que consome o ordenadu do empregado 
publico, que tem sempre a. Crtmara a negar 
o augmento (ie vencimentos, e a prova é que 
o orador tem trabalhado para. que voltem ao 
Arsenal de Marinha. os operarias que de la 
foram despedirlos, quando o povo já grita 
contra o augmento de impostos. 

E' por isso que, como Deputa.rlo Federal, 
jã.mais concorrerá para o augmento de im
postos; assim o fez o anno passado e fará e~te 
a.nno. 

0 Sa. SERZEnELLO , CORRÊA - Mas si Se 
tratar de necessidade de impostos para real
mente salvar o seu paiz, pa.rt1 attender a 
necessitlades palpitantes da vida nacional, 
V. Ex:. votC~. contra por causa do com
mercio? 

O Sr... HER.EDIA. DESA-Parece que o unico 
meio de salvar o paiz uão é sómente crear 
impostos; deve· se desen v o! ver as classes pro
ductoras do paiz, deve-se levar auxilias ã. 
lavoura, dcS<lUYOlVeJ.' a industria "Porque e 
nisto que está a. verdadeira riqueza publica, 
r\ gdrantia. futura de nossa patria. 

Emquanto a lavoura não esteja desenvol· 
vida ha de estar o paiz: no estado de dece.den· 
cia em que se acha, sem recursos pars. pagar 
seus compromissos. 

O S:R.. SERZEDELLO CoRRÊA-V. Ex. fique 
certo de que o imposto só incide sobre duas 
classes: o consumidor e o pl.'oductor; o com
meraio é um sím1Jles íntermediai'io, 
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o Sa. Hs:ai!IDB. ng S.t-0 commercio ó o O Sa. H&:REDIA Dlll SA.....;sf SS, li:Je, quo• 
intermediaria e o consumidor, mas é tambem rem acabar com as loterias, apresentem um 
a victlma de muitos prejuizos eventua.es q ue projecto nesse sentido que garante o seu voto 
veem justarnecte de leis votadas como esta., em favor do mesmo. Mas, desde que nada se 
do empate de capitaes o de outras desvantiL- póde fazer presentemente, níi.o vê porque 
gens que provem da. prat ica; não é somente razão não se vá busca.r ne11tejogo tão impu· 
o consumidor, o commerclo tambem tem pre- gnado beneficios para. instituições de cari
juizos. dade que estlo a pedir auxilioa ao Congresso 

Vae tercr:inar, porque disse que queria e que o Congre8So nã.o p6de attender, á vista . 
apenas salvar a. sua. responsabilidade em me· da sltnação financeira. . 
didas de certa natureza que teem de servo- O Sa. BARBOSA. LIMA.-V ~ Ex. deve ser co-
tadas pela Ca.mara. herente; desde que não se póde prohibir, não · 

Antes de concluir, porém, deve com a se deve prorogar. 
maior independencia de espirito, com aquella o SR. HEREDIA DE SÁ-A prorogação tru 
coragem -mesmo com que sempre costuma vantagens. 
ennunoia.r·se o. respeito de certos a~sumptos, 
referir-se a um ponto que tem sírio impu- O Sa. BARBOSA LIMA-0 jogo dos bieb.os 
gnado por diversos oradora.>, e o faz como tambem póde fornecer quotas para. a. cari
represent&nte do Districto Federal, v isto dade. 
como este districto é o que mais a.prpveita, si O Sa. HE!I.BDIA DB SÁ-Mas o jogo dos 
fôr convertida. em lei a. disposição aos o.rtigOll bichos está previsto no Codigo Penal. . 
8• c 9" do projecto da r~ita. os n L "'·•• 1 to · 

Si se tratasse de apresentar um projecto n. vAnnosA tuA.-,., ... pre• s m ge· 
impel!indo completamente o jogo das loterias, neri• como Jogo de ase.r. 
o voto do orador s~ria um dos primeiros; O Sa.. Moa.Binto. Al.vms-A loteria tamllem 
desde que n loteria é tolerada., desde que ele é jogo de a.sar. 
promP.to. não se pôde e~tlcguil·~ deve·se o SR. HERBDIA. nm s.~-Ma.s é licito, e ai 
contrtbutr p&!'ll que desse Jogo se ttrn alguma não o fos!e o Congresso nã.o podia. legi.al~r 
cous,_ em .proveito do í nstituições pla.s, que sobre elle. 
são justamente a.pont&du pelo digno re· s&.o est&.S considerações que tinha a fazer e 
!ator. 

Cbarna a nttenção da Camara. para 0 ediftcio qU!l não teem outro ftm sinã.o explicar o seu 
'dad • -.... • 1 AA" voto em relação a estes assumptos. da Mat.ern1 e,CUJ&S .,....es .oram an.,_,a.s no vem tão sómente, com todo o desas!Ombro, 

tempo do imperio., pelo Sr. Ferreira Vianna, com a franqueza com que sempre procura 
e que não tem obtido, até hoje, a. verba neces· agir' dizer como pretende proceder em reJa~. 
sa.ria pa.ra sua. conclusão· ção a. esses pontos e justificar as razões 

Cha.rnaaattençãoda.Camarapara.oprojeeto, por que assim procede. (M«ito bem ; muít<J 
cujs. discussão foi hoje encerrada,, autorit.ando bem.) 
a transferir, para. o edificio em que esteve. 
installe.do o Museu, o Forum da ju~tiça local, 
tl'ansferencia pa.ra a. qual se pede 200 :00$ , 
t endo jil. o Sr. Presidente annuncinuo estar 
sobre ames:~. um substitutivo oor t.ando essa 
despeza. 

Pergunta. : quaudo isto acontece em relaç..'\o 
aos projectos apresenta• los pelo or ador, póde 
hesitar em votar por uma disposição como a 
consignada pelo Sr. Serzedello Corrêa, cuja 
probidade é reconhecida por todos e cujo zelo 
pelo interesse publico ninguem póde con· 
testar, dispo~iç~ que importa em beneficios ao 
Distrieta Federa.l1 · 

O Ss.. ~A.t.AQUIA.S GoNÇALVES - Isto não 
justifica as loterias . 

0 SR. H ERBDI.-. DE S.i.'- Qaeiram OS impU· 
gnadores da emenda in!Ecar s s vantagens 
dadas pelas compl nhias eor;;eneres. 

A loteria é permittida por lei. 
O.Sa. MALAQUIAS GONÇALVES- V. Ex. le

gisle ta.mb\}m sobre o jogo dos bichos. 
Oalllara V. V 

O !!Ir. Ir•ineu "achado cumpre 
o dever de vil' dafender uma emenda que 
apresentou e à. qual se oppoz a. Commi!São 
de Orçamento no seu pal'ecer: essa. emenda é 
a q·ne eleva. a consignação tirada das loteriM . 
para. qM a. Sociedade Propa.ga.dorn das Bellas 
Artes a applique ao Lycen de Artes e Officios 
j<i. custeado, é verdade, mas iiJSutncientemente: _, 

O augmento do. consignação visa. principal
mente a conolnsão rlas obras iniciadas no 
ly~eu depois do incendio. · 

Os 100:000$ consignados actua.lmente são 
insuffi.cientes até para o custeio do Lyoou e o 
illustre relator da receita bem sabe que ha. 
necessidade e urgencia em proseguir-se nas 
obras encetadas. 

O Lyceu de At•tes e Officiw tem sido con
struido . quru;i que e:tclusívamente por es
forços de pa.-r:ticulares e mesmo em terreno 
polo qual a SOCiedade Propagadora das BelJas 
Artes paga. fôro. 
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A sua f'requeucia. é simplesmente assom
brosa e a matricula c de 1.536 alumuo;; e 
422 alumnas! 

Lma inst-it uiçfío util como esta, onde tantos 
pobres vão aprender um offlcio, além de 
a.pr€ndor a ler e escrovcr, e a e•ltJcar-se no es
tudo uas linguas, mathema.tic:IS, etc: . , cel't'\· 
mente merece os estímulos e a protecção dos 
:poderes publicos. 

Não 9 muito que o Cl)ngresso eleve a cor1· 
signação citada a 20v: OOO$, afim de que sejam 
continuadas as obras iniciadas depois do in
cendio, graças á perseverança, competencia e 
activida.de do ur. Bittencou l't da Si! va. 

Nem todo o terreno occupado pelo Lyceu 
!oi dado em aforamento. 

A Sociedade Propagadora das Rella.s Artes 
tem adquirido diveftos terrenos e o orador 
cita até a.s casas de ns. 25 a 29 da rua Santo 
Antonio e 6 a 12 da J'Ua Barão de S. Gonçalo. 

E' justa, pois, n verba pedida na emenda, 
porque as obras feitas no Lyceu e os terren os 
adquir idos reverterão para c T hesou ro Na
cional em virtude de clausula do contracto, 
caso venba. a tlesa.pparec<lr tão util insti
tuição. 

O oradcr pensa. mesmo que a Sociedade 
Propagadora das Bellas Art,es deveria. ser 
dispensada do pagamento do fôro pelo terreno 
cedido. 

Por emquanto,conta.com o apoio da. camara. 
:pa.ra. a. a.dopcão da sua em.,ni1a, certo de qui! 
o Poder Legislativo na Re pnblica. não se ne· 
ga.rá a. auxiliar tão u til instituiçã-o. 

Faz ainda muitas outras consideraQÕe.S, de
monatra.ndo quanto e nece~~sa.ria mesmo im· 
prescinrlivel, para a 6fiuc11.ç:í.o a t• tisticn do 
operal'io bra.zileiro e para o desenvolvimento 
da. nossa. industria., a adopção da emenda, e 
l embra a conveniencia de ~er contRdo, como 
1llll excellente estimulo para o ahnegado pro
fessorado do Lyceu, o seu tempo de magiste
r io, ainda. que, pela met,tdc ou terça. parte, 
pra todos os effeitos administ•·ativos da apo· 
sentadoria.. (illuito bem ; muito óem.Apoiados. ) 

Fica: a díscussão adia!! a pela hora.. 
Passa-se á. horu. destinada. ao expediente. 

O Sr. Eugenio Tourinho (sup
plente de 4• secreUtrio) procede à leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministe<io da Gu~rra, de 19 do cor

rente, enviando o requerimento em que o 
ba.eharel Maximino de Araujo Maciel, 
professor do Collegio Militar, pede paga• 
menta da quantia de 1:111$107 , a que se 
julga com dir eito pela regencia de uma turma 

de a lumnos em 1895, etc, etc. - A' Com
missão de Or~mento. 

Representação: 
Da. Camara, Municip:J.l do Jardim, contra 

as leis e ac tos incomtitucionaes da As~em· 
blé<l Legislativa do Estado do Ce<lr á e do Pre
sidente da. mesma Dr. Antonio Pinto No· 
gueira. Accioly. - A imprimir. 

Requerimentos: 
De Antonio Pass Sâ. B:1r reto, pedindo a 

etnp:\ que íoi vo tada. para os officiaes a.syla.dos 
da camp<tnha do Para.guay.- A' Commissão 
de Marinha e Guerra. 

De Eutycbio Conceição da. Maia, pharma
ceutico adju nto do exército, p9dindo qu:~ tro 
mezesde licença. - A' Commissãotle Petições 
e Poderes . 

O Sr. Ildef'onso Lhna (pela ol·
dcm)- Sr. Presidente, reque1ro e. Y . Ex. que 
se digne ma.nda.1• publicar integralmente no 
Diat·io Official a represen tação, que acaba de 
ser lida., da Camara Municipal da cidade de 
Jardi"m no Estado do cea.rá, e bem assim re
mettel-a. á Commissão de Legislação e Ju s· 
tiça. . 

O Sa. P:a.ESIDE::I'TE-0 pedido de V. Ex. 
será. attendido. 

Documento a que se r~ fere o Sr. lldefonso 
L ima 

Paço da Camara Municipal da. Cidade do 
Jardim, 8 de agosto de 1899 . 

Exms. Srs. Presidente e mais membros 
do Congresso Federal-Esta C-amara cumpre 
um dever de patriotismo pedindo promptas 
providencias ao Poder l.e,"Íllla. ti v o Nacional 
contra as leis e actos inconst itucionaes da 
assem bléa. legisla.ti va deste Estado e do pre
sidente do mesmo Dr. Antonio Pinto No
g-ueira Accioly que, violando os a.rts. 63 e 68 
da Constituição da Republica, nomet1. e de
mitte ad-m1tum os intendentes municipaes, 
que são os chefes do poier e::r.ecutivo dos 
municípios. e, como taes, tendo attr ibuição 
privativa de n omear e demíttir todos os func
cionarios municipa.es,de sorte que o presidente 
do Estado governa o município e mais a inda 
invade-lhe a esphera legislativa pela racul
da.de que gosa de l'ever préviamente e appro
var os orçamentos municipaes e, finalmente, 
pelo poder que lhe conferiu a lei n. 454,de 12 
de setembro de 1898,que tornou a deliberação 
das Ca.m:tras, na parte referente a remune
ração dos in tendentes, dependente da appro
vação do presidente do Estado, como já. acon
tecia com os orçamentos. 
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Como v v . E Ex . podem ver pela. exposição 
feita, é este Estado governado dict~ torial
mente, estando compromettida, de modo o 
mais lamentavel, a fórma Republicana. Fe
derativa. 

Sem providencias possíveis no Estado, esta 
ca.mara as solicito. t!e VV. E Ex. 

Saútle e fraternidade.-Antonio Manoel rla 
Pu~ificação, p:resjdeute.-Jo<ío Carlos Locio cl<: 
Almei:ltt, vice-presidente.- Miyuel Li~''-' d e 
.Sou::a Leite, verwlor .- Vena1lcio Bc::erra de 
Mene;es, i dem . ....:.Antonio Al'Ues de M:Lttos, idem 
-Jose Caminha de A.nohíéla Goudim,idem. 

O Sr.- Alcindo Guanabara (') 
Sr. Presidente, a recente reforma do Regi
mento impede que a Commissão de Orça
mento IJroponba, no corpo mesmo dos pro
jectos ae Orçamento, augmeuto de venci· 
mentos. 
Nes~ circumstnncias, pa.ra attender a 

uma necessidade ine.dia.vel de serviçO publico, 
venho tr•Lzer um projecto de lei, as~igna.do 
pela Commissão de Orcamep.to. 

Esso -projecto attende a duas ordens de ne
cesshladea: augmanta alguns vencimentos de 
f'uncciDoa.rios das inspectorias de saude dos 
portos nos Estados e crêa alguns logares ne· 
cessarios a esse serviço ta.mbem nos Estados. 

o anno passa.do, a- ComJilissão de Orça. 
mento recebeu do Governo uma proposta re
formando esse servico e na qual, ao mesmo 
tempo que ,e faziam os augmentos que o 
pr~jecto consigno., fazia·se red.ucção no ser
v iço, como estava organizado. 

A camara., em sua alta. sabedoria, resol
veu adoptar as suppressões e rejeitar os 
a~gmcnto~. 

Houve nesta. reforma llma economia de 
cerca de 60 contos, ma.s, de tal motlo foi feita, 
que o Governo ~e acha na situação de não 
encontrá-r quem queira exercer o cargo de 
auxiliar do inspector de saude do p<.rto de 
Santos, pela escassa remuneração de 280$ 
meusaes . 

No Amazonas, pa.ga-se ao inspector de 
saude dos portos o miseravel ordenado de 
250$, que não chega. talvez para o aluguei da 
casa. 

Os remadores de. escal.eres estão sendo pa
gos na razão de 70$ e 90$000. 

A Commisaiio, tendo em vista esta situa· 
ção, a que urge dar remedio e não o podendo 
lazer no cor po do orçamento, o que facilita
r ia. o trabalho, pois que a camara., na re· 
forma do Regimento, privou-a. desta. attri
buição, resolveu · subme.tter a consideração 
da. Cama.ra esta mesma meuida. em um pro~ 
jecto de lei que vou mandar á Mesa. 

( ·) Este discurso niio foi revisto pelo ou dor, 

Vem a Mesa, é lido e vae a. impr1m1r para 
entrar na. on\em dos trabalhos o seguinte 

PROJEOl'O 

N. 170- 1890 

Fixa os 11encimentos de alguns (unccionar{os 
ela Directoria Geral de Saude Publica e 
crea alguns kgares n a mesma repartôçã4 • 

O Congresso Nacional decreta: 
.Art. L o Os ' funcciooa.rios e empregados · 

sem nomeação da. Directoria Geral de Saude 
Publica, de que trata este artigo, perceberão 
os seguintes vencimentos, sendo divididos os 
daq~elles em 2/3 de ordenado e 1/3 de gratf
llcaça.o: 

1° DIS'l'lUCTO S.\l'\lTA.RlO 

S. Paulo 

I inspector .......... .. 
1 a.juua.nte •• .-... . ... .. 

8:400$000 
4:800$000 

Rio G 1"rmde do Sul 

Pessoal sem nomeação: 
I patrão do esca.ler. ... 2:400$000 
6 remadores a 120$ men-

saes.............. 8:640$000 

Santtt Catlw.rina 

6 remadores a 70$ rnen
saes.. .. . ....... ... 5:040$000 

2" DISTRICTO 

Pernambuco 

1 inspector ...... .. ... . 
l ajud<J.nte ........... . 

Pessoal sem nomeação: 
I patrão do escaler • •.. 
6 remadores a 120$rnen-

sae.s •••• • •.•.•• • .... 

Bahia 

I inspector ........ .. .. 
1 ajudan te .. ... ... .. .. 

3• DISTRICTO 

Para 

I inspector : ...... ... -.. 
l ajudante ........... . 

8:400$0()0. 
4:800$000 

2:400$000 

8:640$000 

8:400$000 
4:800$000 

8:400$000 
4:800$000 
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Pessoal sem nomeação: 
6 marinheiros :\ 120$ 

mecsa.eo .... ,...... 8:640$000 

inspector. .. ... ...... 4:800$000 

Art. 2.• Na melJm& dircctoria ficam creados 
os seguintes loge.r~s com os vencimentos que 
vão abaixo especillcartos, ígu;~.lmente diVI· 
didos em 2/3 de ordenado e 1/3 de grsti-
11.cação: 

2° l:ISTRIC'l'O 

P e1·•~a mb uc o 

auxiliar.... . ........ 3:600$000 

Bahia 

auxiliar............. 3:600$000 

3• DISTl\!CT.O 

Pará 

auxiliar •.. ,......... 3:G00$000 

Amazonas 

1 aj udante do inspe· 
ctor.... ... . . •. . • .. 3:000$000 

Art. 3. • Para OS' effeitos destl\ lei, fica o 
Poder Executivo autorisado a abrir o neces-
sa.rio credito. . 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Sala das sessões,. em 19 de setembro de 
]899.-Lauro Miillcr, p1·esirlente iu t{lríno.
Aicindo Gua;~abara, relator .- <:alog<-'1'as. -
Augusto Montme(ITo.-Mar:;al de Escobar.-

~ .Serzedell" C-orrêa. . 

O Sr. Cincina-to Bragn vem t\ 
tribuna tratat• de um assum~to que reputa 
da ma.ior t ranscJndencia rlentre todos qulln
tos possam occupar a a.t tcnçãodo Parlamenlo, 
na actua.l ~itua.r;ão. Refere-se ao a.corocoa.
mento e desenvolvimento das forças vivas da. 
producção, sem a qual é iou!il cogitar, por 
ch i mica. de decretos e combiuacõcs financeiras 
sobre o papel, à e erguer o nc.sso pl'e:;tigio no 
convív io economico das nações civilizada s. 

Produzir! Proiuzir! Produzir ! - e i.; o 
.unico !emma qtt(! nos pó1e s;Jlvat·. Prot.o?g<>r 
e facilitar essa obra, e>is a. mai:; meritorh tlas 
preocoupações a quo se !lótle entregar o Con· 
gresso Nacional. 

Paiz como o nosso, n ão apparelhado para as 
industrías manufactureiras, porque não dis· 
pomos do carvão de podra c do ferro (pelo 
menos em estodo de commercio), como pode· 
remos conquistar noss(l. indepemlencia. eco· 
nomi~a sinão animando e protegendo nossa 
lavoura 1 

E' sob a eglde dessa fundamental maneira. 
de eooal':ll' o no~so problema naeionDl do mo
mento que o orndor se e.nirua. a occupar a. at· 
tençiio dos Srs. Deputados, por alguns in· 
stsntes. 

Quem se der ao trabe.lho como q ue de au
scultação dos males que nmi~em a lavoura 
brazilcire., e Sllbrctudo o príaciptü dos seus 
ramos, a l&voura. do c&fé , se capacitará. de 
prompto d<.l que sito de tres orde.tlS os seus 
soffrilnentos:-1•, Cl uéda do preço do producto ; 
2•, alto preço do ~alar io; 3•, ausencia de r e
cusos de dinheiro e de credito. 

De todos esses males, o primeiro, que pa
rece, aliás, prima (acic, o mais devastado!:, 
é na verdade nos factos, o menos nccivo. De 
feito, café barato quer dizer ca.Cesaes a ban
donados em muitas das procedencias que 
co~correm comnosco ao merr.ado do mundo, 
e si é certo qu e entre nós tambem e~c aban· 
dono se dá, não é entretanto contestavel que 
elle se da em muito menor escala do que 
alhures, n.mntendo uós sempre a nossa p ro· 
eminencia como paiz productor. A manuten
ção dos exaggerados preços quo já tivemos 
et·a o maior dos estímulos para as grandes 
plantaç~s no Mexico, na America. Contrai e 
na Africa; e o desenvolvimento dessas plan
tações breve nos prejudicaria, porque os nos
sc·s concurrentes do Mexico e d:\ America 
Central, dada a sua situação geogra.phies e 
attento ó !acto de se empenharem a.llt nessa. 
cultura. principal1llento capitaes norte-ame· 
ri canos, cedo nos teriam conquistado o n osso 
principal consumidor - os Estados Unidos. 

Do outro lado, dndo o mesmo desenvolvi
mento n as possessiles -européas, na. Africa e 
Occ~un;a, seriam ellas victorio~as contra nós, 
logo que a sua producçií.o fosse bastando no 
cconsumo europeu:-a. protecção aduaneira e 
seu~ productos, elevada então a muito mais 
do que actu&.lmente,-be.staria para nos ani· 
quilar, a gol)l€s lle impostos absolutamente 
prohibitivos sobre a entrada. IÍo nosso genero 
na Europa. A actual queda dos preços, para 
não nos trazer sómente males, irouxe-nos um 
bem reli.ltivo:-o desalento dos cult!vadores 
do café nos paizes em que a sua cultura es
tava sendo iniciada com t:astosplanos de des
e;u:olvimeHto. ~as procecencias eoürem 
mais do que nós, p orque toda cultu t•a nova e 
incipiente reclan.á bons pt•eços p~ra suas pri
meirns colheit~s. Quanto a· nós, que t emos 
essa, cultura ja solidamente fundada e e:x:pe· 
r immta.lmante aperfeiçoada,possuilnos lllUl to 
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maiores elementos de resistoncia. á crise dos directo - ; porque por medid11.s indlrecta.s 
mercados, sobretu<lo considerando-se nossa as:~iste tambem a União o dever de coll&bora.r 
e!jpeciallssimtl. aptidão climaterlca parn a pro- nessa. obra. Nessa convicção, o orador, como 
ducção. . . relator do Orçamento r!o Exterior, já e:presen· 

De modo qne, si tivermos a rudimenttJ.r tou parecer consignando verba. para a. craa
previ•lencin da bo.1 cnnser,aç<lo dos nossos ca- çl'i.o dn um consulado no Japão, esperançado 
!e1.aes-it1contr:stavdmente Beremos victorio- em que podet•emos fazer ensaios de immigra
so!lnflnal , mnito eml.Jora tenhnmo3 de lnmen- çao jrrponnza. 
tar a. perd•l do companheiros no porfiado da Como quer que seja, o orador não tem por 
lucta.. e.•copo occupar-se neste momento, nem do 

Si , por:,m. não riespendermos as precisas preço do c;~fé, nem da falta. de trabalhadores, 
energias para manuten~ii.o de nossas culturas, porque mais urgente no que qualquer delles 
-então e$!.aremos irremediavelmente per- é o prolllema. do cr<Jrlito. Qaa.nto mais aguda 
di dos, po1•q ue da nctual c1•ise de preços 1:6 seja po.r(l. o lo. vra.dor a. crise dil. b .. illa do pro
so!freremos os males. sem tirarmos, do meio dueto ; quanto mais violenta. lhe seja. a crise 
dos destroços que ella. est:l. produzindo, o de alta. de sa.larios, tanto mais premíante 
unico proveito que nos póde futur,, mente lhe e a necessidade de dinheiro e de credito, 
trazer compensações: o nos>o predomínio do não só para. resistir á primeira, e attenual-a , 
produccã.o no mundo. nã.o sacri!'!cando o genero ao primeiro preço 

Não ob;tante, insiste o orador ~m consi- offerecido, como tnmtem para, ao sotrrer a 
derar que dos mttles apontados não é a s~gunda. não ver sua lavoura deserta. de tra.
barateaç:w tlo genero o mais grave dos de ba.lhaotores. por f•1lta de pagamento regalar 
que se queixa. o lanador !Jrazileiro; por· de seus salarios, que todos sabem se aggra.
que. rJnndo-se.Jhe .tt•abalhadores a ~o.lario vum enormemente com a impontualidade da 
mais barato e recul'805 de explora.<:õ.o, o sua. satisraÇtio. 
cafó no Bru.íl, mesmo pelos preços ao- Por totlas o.a ra.zões expostas, o orador en
tu1tes, d~i~n-lhe ainda uma margem rle tende que o problema do crOO.ito agrícola., 
lucros. mobllínrio ou immobilia.rio, deve occupar o 

Isso nllo quer diMr quf'l ao ora,lor pareça. primeiro plnno na seria de esforços que o 
descumvel o problema tio levantamento do Congl'esso Naaional deve empenhar para am
preço do 011fé: n provo. de que assim não parar a lavoura na crise violenta que a an
pen~oa esta em que todo o seu esforço é no niquila, 
sentido rle votarmos j ti e jt! a tcu'ifa. a.d1.1a.~ Este assumpto e amplo e permittiria ma· 
neíra dlfferencia.l coalra as n açlles qu~ oneram gniftce. ostontacão de erudição rbctorica, 
a. entrada do » OH O COo{é, em seus mercados, si o orador rosse d,ldo a esses !atuos 
de impoms e.:ccessi~1s. triump!los. Mas, tlmbra.ndo em dizer singu-

011tra. prova. está em que o orador sub- Jarmente só o qne ó preciso, e isso mesmo 
screveu e defenderá a emenda. ao orç.,mento com cunho exclusivamente pratico, o or&dor 
pela. q1ta! é o Governo da União autorizado accentuará. que no que toca. ao credito immo
a. collabornr com os dos Estados carGeiros na I biliario a!g~ma cousa. já ha feito em nosso 
despeza com a. propaganda do consumo do paiz, consub~ta.uci&da. na. crea.ção de bancos 
café, dispondo· a União de sua. part<l para de credito real, montados com o mecanismo 
isso a tê ;!00:000,, no anno. proximo . · gerador das lettras bypothecarias. 

Mas, comnaradas com outr.\.; medidas, rnstituiçõ~s utilíssimas, ess'la não teem tido 
essas são "de menor transcendencia, pela o lustre e a prosperidade que della.s são de 
natural demora em produzir em beneficios. ·esperar; nem teem,pelo limitado de suas ope· 

Mais ur~eote e mais relevante ê, no con- rações, prestado os relevantissimos servicos 
celto do orador, a solução do problema. da úella.s recls.ma.dos . Porque ? Por termos a.té 
baixa do salario:- esta só vem proveitosa.- aqui ficado na creação dellas, tendo-as dei~ 
mente da abunda.noia de braços vá. lidos para x:ado mancas ou pea.das em seu fuocciona-
o ser viço agrícola. manto. E' como si tivessemos fabricado uma 

lnfelizmente, não póde agora. · a. União, por excellente locomotiva, deixa.ndode lhe dar ·a.s 
ab~ol.uta deflcieocia. de recursos, tomar a si a :rodas .•. 
obra do povoamento do solo. P ara encarar Os bancos de cr~ito real não emprestam 
esse assumpto com sereno eapirito de justiça, dinheiro ao lavrador :-emprestam·lhe ·era
teremos de reconhecer que ás administrações dito, para que elle, armado de suas Iettras 
es taduaes incumbe primariamente a realiza- hypothec~ri~s. vá arranjar dinheiro com ellas 
çã.o desse deside1·atum, já. que a Constituição em outN. parte. 
Fe•lera.l adjudicou a Ga Estados ás terras pu· Mas essa outra porte ninguem lhe acena 
blicas e os impostos de producçíi!l, sob a fórma onde é. Os economistas nol~o dizem e o bom 
de impostos de exportação. O orador disse- senso nol-o confirma. :-ê nos bancos de ore~ 
primariamente- como dizendo - de modo dito movel o!lde a. cauç?.o das lettras hypo-: 
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thecarias encontra. guarida segura, si ellas 
~ã.o hollesta. e prudentemente tlmilti~as. 

De modo que es!es institutos veem com
}lletar os institutos hypothecaríos, a am
.bos, quando bem administrados, constituem 
perfeito e verdacleiro a~~oalho em que o 
credito rlo lavrador marcha sem tropeços. 
(O símile não é de todo rn!l.l achado: porquo 
na. r o~ a usa-se chamar aos a ssoalbos, cujas 
ta.boas são umas lateralmente justa-incrus
tadas nas outras, assoalho de macho e (e»tea ; 
e não ve,jo símile que melhor diga o que meu 
pensamentojulg1t úever ser o funccionamen to 
dos bancos de credito mobiliaria no lado dos 
bancos de credito hypothecario.,) · 

Mas nós o que .temos feito até agora 1 
Temos creado a lettra h:rpotlwc.cwia Jla.ra dci
:~al-a ás mo>cas na praça, nece»Sitando que a 
propria directori~, nos bancos seus emissores 
se occupem de, ás vezes artificial e sa.crific\o
samente, amparai-as do llescredito no mer
cado. 

E' preciso cogitarmos quanto <.Lntés da fun· 
dação do credito ngricola movei. 

A littera.tura de:;se a>sumpto é tão va.sta., 
que só por essa circumstoncia ,j{!. se p61e 
medir o gr1i0 de attenção prestada pelas IJ!l.· 
ções cultlls a e8se problema. !nfehzmonte, 
pouco ou quasi nade. nllo nos aproveita pela 
élivllrsidarle das eircumstancius do Hrazil, em 
relaçilo a outras nnçüc~, 

Ha, porém, um ponto sol.~ro o qual todo o 
mundo está. de accordo. E vem a lll!r que o 
melbor alicerce pare. o. coll!trucçfio do ct•edíto 
rural eetá ua. mutualidade agricola, na ca
~lraçllo de esforços dentl'o da propria classe 
dO!I agricultores. 

Quanil.o ns sobras !lo ta.zendeiro abastado 
não forem O.I'Piica.das em depositos (até sem 
juros!) nos bancos de c~mbio, nem em pala
cios nas cidades, nem nas industria.s fabris , 
n~m nas bypothecas urbanas, nem na usuro. 
sobre os enfarcados, nem no jogo e na apo,ta 
-mas quando forem applicada.a a. supprir, 
com.todas as garantias dã segurança, ao la
vr!ldor que trabalha-enlão, sim, IIOder-se-ha: 
dizer que o maior serviço á. lavoura e;tllrá 
:prestado! PorQue no meio rte_todo este quasí 
incendío de energias productoras, que lavra 
em nessa paiz, ainda s!o as vigas, que repre· 
sentam a. lavoura, as ultimas resistencias á 
combustão, ao esboroamento completo da ri· 
queza nacional! 

Pois é~ lu~ d esse criterio fundamental que 
o .orador organizou um projeeto de lei, que 
subl!lette t. critico. leal e illustrada dos seus 
coll~gas. Si o trabalho a na de. prest.<~., se é 
presente de gregos à lavoura, demonstrem-no 
com rude franqueza; essa demonstração f~ita. 
9 projeeto terá eontra si o voto do seu propri6 
a~tor •.. Mas, se lllL ahi qualquer peça apro
v~ita.vel, ut~lizel!l·Ila.. em monta~em de outro 

qualquer mece.nismo, que venha melhor 
pre~tar á lavoura os sa~·viços reclamados. 
O que o oradm· deseja é que o Congresso Na
cional faca no assumpto alg umo. cou:;a. 

O JH'ojecto c longo e do seu cont,euc1o o ora
dor não se oceupar:'t agora, sinão para da.r 
delle uma. idé<t geral. 

O orador pal'tiu do principio de que seria de 
alta v;mtagem pa••rt o lavrador, sujeito a. 
arruinnr-se em seus neg ocias, poder retirar 
da rna~sa dos ~eus hi.L veres uma pa.r te pe
qumc' e limítadt, que lhe ga1·auta, e à familia, 
pelu me;,as, o p~daço de piLo e o kilo de 
c~rne no dia em que a mão impiedosa dos 
seus credores reduzil·os a ultima. pobreza. 
Ser ia preciso que um limitado peculio de 
economias fo~se :posto pela lei absolutamente 
ao r• brigo da gananc;a do usurar io. O :pro
jecto do orador proYê a essa neces~idade, 
creando uma Res1wva de fam ilia, que todo 
adm inistrador, lavrador, ou colono empre
gado na lavoura, tem o direito de fUndar 
para si mesmo. Tal peculio e limitado 
ao maximo ue 12:000$, que n:-to J>Oderflo em 
ema algurn ser tomados por dividas, nem ante
riores, nem posteriores a. sua acquisição. No 
estnuo aatual rlo nosso direito, um I!Lnador 
honrado e tra.b:•llla.1.inr euvelhece as vezes na 
faina dura c penosa de lavrur a terra, que 
rega eom seus suores, para no dec!inío da 
viria ser colhido, por circunsta.ncias estranhas 
à sua vontnde, na Yoragem de uma crise que 
não creou ; e, então, tomam-se-lhe todos os 
bens. e nl'lm ao menos se o deixa. livre de 
recomeçar a vida, tormndo a tenta.r fortuna, 
porque soore a pobreza que o oppr1me, estão 
sempre a cavalleíro os seus crellores, dos 
quaes na maior parte das vezes, não obteve 
quitação. nem deante da entrega de tudo 
qua.nto possuia ! 

Entretanto, fóra dessa. classe, o que vemos ! 
O magistrado, além da vjtaliciedade, tem sua 
aposentadoria ; o soldado lega à sua família. 
o seu soldo ; o diplomata a.ppella para hono
rarios da dispombilidade ; o funccionarío ptt
blico contil. para a veihice com os vencimentos 
de aposentado; ao commerciante favorece a 
!ei com a moratoria. consag~ada no Codigo do 
Oommercio e com a concordata por abant.lono 
da sua massa mediante guitcr~oro ••• 

E o lavrador ~ 
Que ga.ran tias reserva a lei a. esse modesto, 

mas laborioso, mas imprescindível operaria 
da. grandeza da. Patria. '{ O martello do mei
rinho e o poa ta-pé do credor ... 

Não 1 E' preciso que nos occupemos um 
pouco deste problema.. 

Em diversas legislações de povos cultos se 
dispõe que o devedor civil tem o direito de 
fazer ces:;,<o de ben-s a seus credores, e 
embora del!es não ten ha prompta quita~ão, a 
lei lhe reserva. o direito, quando não tenha 
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obrado de má fé, a urna prBsts~ão periori ica. 
de alimentos, para si e sua fa.mil ia., n11 altura 
dos costumes anteriores de sua. casa, com 
singeleza, mas com segurança.. Assim, o la.· 
vra.dor, posto a coberto das necessidades l\o 
pão do portas a dentro. póde com muito 
maiOI' numero de probabilídallQs de IJXito 
sa.hir e t:ntat· ganlmr por ~ua uctivitlade e 
trabalho o necessario pa.l'a reba bilitar sua Si· 
tllaçiio. Entre nós na.da ha feito sobre isso 
no corpo de nosso direito; ox ••lá, o illustre 
jurisc()nsulto que se occupa da elabora.çã.o do 
nosso codigo Civil não esqueça e>;ta. o;•dem de 
rela.çues jurídicas. 

Mas, emquanto medidas de reforma radical 
geral não veem, o orador suggere e consigna 
em seu projecto, o meio de obter o lavrador 
um,\ reser-ca de f omiliiL, posta. inteiramente 
fóra. da cobiça dos credores. 

Autor iza. o projecto a creação de caixas de 
c t•eclito agrícola, sob a fórma de sociedatles 
anonymas por a.cções ; cada lavraclot· ou co· 
lono tem o direito de sena.rar rlns acções quo 
tiver subscripto ou comjJJ•ado quantas enten· 
der, até o limite tlG 12:000$, para cunsti· 
tuirem a sua reserva de familia. • 
· Bssas acçües, que terão garantia de juros 

de lO 'f., ao anno, ~endo 7 •f,, do Thesouro do 
Esttulo e 3 "/"do The:souro da. União, gozariío 
do beneficio de isenç,ío de penh~r, c, por qunes· 
quer dividas, sej;Jm estas r.nteriores, sejam 
posteriores a constituição desse pequeno fundo 
de garantia.. 

Uma. ver. esta.belecido esse beoe1lcio, a e llG 
não se poderá mais renunciar; não p~rtence 
a o lavrador por si só : pert~nce ã, f,tmilia. 
Os rendimentos desse peculio tambem gosam 
da isencão de penhora., para poderem ser 
livremente coosumidc.s pelas pes-oas em pro· 
veito. de quem o favor da lei foi instituidt>. 

Assim, tem-se garantido em modestissimo 
limite, ao menos um parco alug uel de ca~a. a 
um ch~:fe de família empobrecido c alquebrado 
pelos trabalhos agrícolas. 

Mas não é só a.o proprio lavra<lor que o pro· 
·jecto favorece ; a. isenção p revista continuara 
depois da. morte do lavrador que teve o bom 
~~enso de fundai-a.. 

Si quem em -vida gosa.va. da isenção era 
uma mulher, a isenção continuara a preva
lecer em proveito dos filhos orphãos sobrevi
ventes, ate â .maioridade do mais moço. 

Si a. pessoa fa.llecida era um h omem, ~ lsen· 
ção continuará. a. preva.lecer em prove1to da 
viuva e dos :filhos orphãos sobrevivent~s. até 
a maioridade do mais moço e ate a morte da 
:vi uva. 

Si, porém, a pessoa. fallecida, e que t inha 
u ma ··e.çer.,a, era solteira, a is~nçào cont!· 
nuar~ em benetlcio da mãe, si for viuva. ; e 
em: beneficio do -pae, se este for invalido, on 

si tiver a seu cargo filha viuva, ou ftlbos ou 
n etos orphã.os. 

Embora por morte rle quem a ~nstituiu, _a 
reserca de (amili't passe a aproveitar a mats 
rle uma pessoa, em todo o caso não será. ella 
pa.rtilhada, mas sera mantida. em estado de 
indivisiio, para. sotrfer partilha. depois da 
morte da. viuva. e depois que os orphãos, até 
o m:l.ls moço, tenham attingido a maioridade. 

Desse modo, á medida qU•l os orphã.os que 
te:~m de receber os rendimentos vão se ema.n· 
cipando, esses rendimentos viio aproveita.ndo 
por inteiro aos mais moços, até. o ultimo. 

E' verdade que dessa ma.neira. o orphão 
mais moço sera sempre o mais beneficiado; 
mas é justo que a.ssim o seja, attend&ndo-se 
a que foi esse o que, por menos tempo ·na. 
vida, gosou do doce conforto e das saudosas 
caricias do amor p:tterno ou materno, além 
de que presumh•elmente é o que mais ne~~
sitara de auxilio em comparação com os tr· 
mãos já emancipados. . 

o projecto dispõe mais CJUe,. em ca5o _de d1· 
Yorcio, a reoet·v:~. apr .. vettara. ao C<>llJUge a. 
qnem a sentença Jurticial tenlw. confiado a 
guil.rda dos 1ilhos. 

No caso dn comtituio;ã.o de umn. re.er-ca em 
proveito de mulher 5••1t·úra ou viuva.. o ma· 
rirlo que ella venha 11. ter por posterior ca.· 
samP.ntu, nií.o terá parte na reser~a. 

Fil'mr.n\lo tão saluta.res direitos sobre as 
ncçiies lla.s Cai xns tle Ct·edito Agrícola, o 
orarlor Bcred i ta. que, ao lado das vantagans 
moraes que se intl'oduzem a bem ila seguran· 
ca. d>J. familia, está a. conveniencia. ec()o 
nomica. que resulta da seducção de ca.pitaes 
a este util emprego de ci rculação, sed:Uccão 
tanto mais de esperar qua.nto mats se 
considerar a altet gar,mti t de jwns eeta.be
lecida. 

Nem será só o lavrador p~bre que pro· 
cu raro a constituição de uma reser11:t p:~-ra sua. 
fa.milia. 

O pro~Jrio f~tzendeiro r ico sabe que, dada. 
sua morte, a prospera, situação ·de sua 
casa póde m odificar-se, po!que em g~ral a 
mulher b:oaztlea-a não é aífe1ta ao manejo dos 
negocios. E quem assim pr eviolentemeote ra.~ 
ciocioar, :~inda que rico, s&ndo bom ch efe d~ 
famil1a, no rig or d?" expressão, querei'a 
sem duvida. estar tranquillo de que deixa, 
pelo menos, uma mesada ssgura pa.ra educa· · 
çiio modesta de seu filllo mais apto. · 

Mas, exclama o orador, si assim é , si la·· 
''Ç'ra1or-accionista rico c lavrs.dor-a.ccionista 
pobre-são os qu,; levarão suas sobras á fun
dnçã.o ou constituição das cai:~:as agrícolas; si 
estas cc.io;as se>·tv; obri_q,td •s a empregar seus 
capitaes e>pecialmente em opemçóes de cre
dito agr ícola - perg untaremo:; - que ex pres· 
são lU\ mais feliz e mais comuleta da MUTUA· 
LIDallE AGRICOI...'I. em materia ·bancaria~ 
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. Os institutos que 0 orador propõe irão de lres qu~rtas partes do seu capital rea~izado 
assim desenca.var ea.pita.tH inertes ou mal em emprestlmos alavrad<!res pa.ra cust.e1o d~ 
aproveitados, das mãos dos lavradores, para suas lavouras; emprest~moo a_ praz.o D<kO 
applical·os ã. prompta e opportuna circulação maior de um anno e a JUro nao ma1or de 
entre os numerosos lavradores e seus 12 •;, ao anno. 
empregados •. com a enorme ~anlagem ind~· Esses emprestimos só poderão ser f!'lltos 
vidual e na.cwnal de proporcionarem fornec1· sobre garantias rigorosas, que o proJecto 
mentos de cnsteio a lavouras que os reela· consigna. 
mam, para não ftcarem perdidas. Nã.o é só no que conceroe á aggremi~ão 

O orador, não querendo centra.' zar neste do capital das Caixas que o projecto põe em 
vasto pai% serviÇ<Js da. cooperação de tod?s, a.cçã.o a mutualidade a.gricola: sobre os r~n· 
organiZou como se vae ver, os postos, por ass1m dimentos desse capital aggremiado o orador 
dizer, de soccorro do credito agrícola. ta.mbem a estll.belece, em base que lhe pa.rece 

O seu projecto autoriza a Mnstituiçã.o <i e solida. 
caii:cas até o valor de cem mit co>~tos de réis. Finda a reconstituição, pelo fundo de re-

Esta. somma. é dividida por Estados- a cada serva do capital de cada Caixa, dispõe o 
um dos Estados do Amazonas, Ma.ranbão, proj~to quo metade dos lucros líquidos em 
Pl&uhy, Rio Grande do Norte, Parahyba., dinheiro e:ccedente.s de 12 •t, ao amw sobre 
Ala&'oas, Sergipe, Esplrito ·Santo, P~rana, 0 ea.pital realizado, em vez de ser _distrt:
Santa catharina, Goya!l: e Matto Grosso, fica bulda aos accionistas, será applicada no abal· 
attribuida. a somma de dous mil e quiahentos :xameoto da taxa dos juros dos emprestimos 
contos; a cada um dos Estados do Parà,Ceará, l'ln•aes . Mas por que meio pratico será. isso 
Pernambuco e Rio Grande do Sul, cinco m.it obtido? 
~ntos; a cada um dos :Estados da Bahia., Rto o projer.to consigna que taas luaros,quando 
de Janeiro e Minas, dez mi~ co~ttos; a.o Esta.do forem npurados no fim {lo cada anno, serão 
de S . Paulo, 'tlínt~ mil contos. mteiadoa pelos 1.1\vradores-de"l'ed.ores á. CAi~ 

O criterio desta distribuicão basea·se sobre no a.uno !Indo -que hnjam cumprido com 
a. maior ou menor exigencia de capitaes, por pontualidade os compromisso .. l dos seus aon· 
parte das diversa~ natu.reza.a de culturas, tractos. 
mais ou menos dtspendlosas. de cada Es· 0 orador taz explanaçã.o mais clara, e?tem· 
tado, . . pliflcando: uma. Cai"'c7. sa funda em JUiz de 

A solpllla asslfi~ ~t~rlbutda. a cada Estado da Fóra com 0 capital de 500 .000$000. 
Repubhca. será. dt.Vld.l<la em d.uas me~es:- A principlo, por maiores que sejam os lu
uma de!!tas constttu1ri o ~a.prtal ma.x:t?JO de cros, a preoccupação da.directoria,fJeglllldO o 
uma CQ~= CentraJ,na ca.111tal d~ r~pecbvo Es· projeeto é a. reconstituição do capital em 
tado,e & o~tr& consti~uira.su~lV!dJda qnant:o apolices 'ouro da divida publica., digamos, de 
q_u~in.,ca:p1ta.~ de ()a<a;,Ls ~eg•~es em mum· 5 •;. de juro5• • • 

crp~os do m~er1or do_ Estado. _Cada uma dessas Finda essa reconstituiçlio, isto é, a.dq~m
Catxas Reg~onaes nao ~odera fundar· se com das apolices no 'Valor dos 500:000$ de cap1tu.1, 
capital excedente á dec1ma parte da dita. se· começa.rà a pratica dos rateios. 
gunda. m.etade. . . supponba.-se que no fim de' certo anno· aptt-

C? ,?t'&dor toma par~ exemplo,_ oa. d1st;1· roa a Oti:ca, de lucros liquidas, ce~o e_ vin!e 
bwçao, o ~o do. R1ç> de Ja.ne1ro. .A e:; te conlos. (São lucros mais do que possiVeJs: sao 
Este.do estã. ~ttl'lbuJda ~ quantaa d~ prova.vcis. 
lO.q<>O:()O<!_$. Po~s oom; a Ca•xa Centraltera. Basta attender-sea que á lavoura a. Oaixq. 
ca.ptta.l na.o m:u'!r de 5.000:~0$ (po~endo emprestarã. a. 12 •;. - 3,5:000$; e ao commer~ 
ser menor ~o que JSSo) e as Caoxas Reg·o~es cio e industrias e a particulares emprestará. 
terão o captta.l que seus fu:pdadores qu1Ze· do capital -l25:000$, ao juro que entender, 
rem, mas sempre até o max:tm_o 9-e 500:000~ sem falla.r dos redescontos e dos dinheiros de 
ca.da: uma. O 1im des~ restr1cçao é claro. depositas, que em uina caitta !undada em re
é ~VJ.tar que se centrahze!D em uma ou duas serva de apolicea_ devem 3 vultar muito:-só 
cau:as os tavores ~a le1; nada. meno.s ~e 10 05 juros das apolices darão á caixa, pelo me
Cawa_s ficam auto.l'l.za:tia.s a se constttu1rem nos, 2S:OOO$ annuaas. ) 
nos daversqs mnmmptos de um E~ta.~o. Desse lucro de 120:000$, se ~eti!a P.ri_meira· 

Basta, d12 ~orador, de centrallZa. ent!e a mente 0 necessario para a d1str1bmçao aos 
:ma. . do Ouvtd~n: e ~da Alfandega, aqur,. o aceionistas, de um dividendo nunca menor de 
~t'VU;o de anDllOS a l&VOUl'a deSSe vastlS· 12 o f, ao a.nno. 
!!lillO paiz. . 

08 
t 

. o projecto entra em alguns detalhes im- Sessenta contos bastam para.~· ou ros 
portanti.Ssimos da. vida orga.nica das Cai~eas: 60:000$ .terã.o de soft'rer & di'Vlllll.o em duas 
-obrlga..as, sob pena de perda de todos os (t~,· pa.rtes 1guaes, de. 30;000$ ~~ l_lllla· Uma 
vore3 .ctmçeàitlos1 a empregarem nunc!l ~e:Qos dessa$ partes ~>era alUd<l. dll!lr1bwda aos ac-
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cio:nistas, elevando-se assim o dividendo delles 
a 18 °/0 ao am~o . 

Resta. a outra parte, isto é, os ultlmos 
30:000$. cuja applica.ção serà. feita assim: 

Examluadas as contas de todos os deve· 
dores do anno findo, se o1•ga.niza.rá. uma. 
lista dos nomes daqnelles que, po,· em21rss
t imos agrícolas, receber ão dinheiro empres
tado da Caixa e cumprirão pontualmente seus 
compt~u;:nissos nos prazos contractados. Dessa 
lista constará tambem o debito de capital e 
juros a que atting-iu a cont.'l. de cada u m, 
ja saldada . Repartem-se, então, aquelles 
30: 000$ em. regra de proporção, para. esses 
lavro.dores _ pontuaes, proporção baseada na 
conta de cada um. Supponha-se que dure.ute 
o anno findo houve 25 emprestimos agricolas, 
de ditferentes quantias; - 20 delies foram 
cumpridos á. risca; e estes 20 ascendem á som· 
ma de300:000$()00 . Na lista. está Pedro,como 
"Wndo sido devedor de 25:000$, e Antonio, 
apenas de 10:000$; segue-se que, calculo feito, 
a. Cai:ca terá de restituir a Pedro 2:500$ e 
a Antonio 1:000$000 . Mas, como Pedro nã.o 
]10dia ter pago do seu emprestimo mais I •;. 
de commi~são e 12 '/.de juros-vê-se desde 
logo que Pedro, na peior hypothese p arn. si 
deve ter tomado emprestados eerea de 22:000.'), 
pelos quaes pagou de juro e commissão menos 
de 3:000$, fracções desprezadas. Ora, si, como 
vimos, Pedro recebeu uma restituição de 
2:500$, qual foi na. realidade o juro que elle 
pagou pelos 2?:000$ do seu emprestimo ~ 
Pouco mais de 2 • 1. ao anno! Com Antonio o 
caso é o mesmo. 

Isso quer dizer que o devedor t em directo 
e real interesse em ser pontual; e , além disso 
em ser amigo e propa.ngadista das vantagens 
da Caixa, para. augmentar,lhe os lucros reaes 
de que vae t irar proveito; é a mutualidade 
sob u ma de suas mais mmculosas fórmas t 

Na organizaçã-o do seu projecto, oonfessa. 
o orador, o seu duende mais tenaz !oi ~empre 
a índole cooperativa. Com o se s.ca.ba. de ver, 
ella. se ostenta. garbosa na a.ggremia.ção do 
capital das Cai7!c:s e na. equilibra.da distribui
ção dos seus lucros. 

Ainda., sob outra. fórma, ella renasce· nas 
Caia:as Agrícolas, que o orador i maginou e 
aconselha. 

Poderão as Caixas estabelecer, em merca
dos convenientes, entrepostos ou armazens 
para. deposito ou -venda de productos a.grloo
las que lhes sejam remettidos á consignação e 
commissão. 

Pois bem! E' sabido que esse ra mo de com
mercio dá entre nós gordos lucros; e é lam
bem sabido quan~o contra. elles-por exces
sivos e ás vezes illegitimos-se l'evolta em 
geral o Ia.vradcr. O projecto estabelece· qu e 
metade dos lucros líquidos auferidos por esses 
entrepostos ou armazens será, no fim de cada 

Camara v. V 

anno, rateiadamente distribuída aos lavra· 
dores, que no anno Ando tenham sido mu
tua.rios pontuaes da Caixa. O rateio desses · 
lucros será. feito proporcionalmente ao mon
tante d,•s contar de vc1tda de merea.doriaa que 
cada devedor tenha remettído a.os armazens 
de commissões da Caixa , Além disso, é per• 
mittido aos fazendeiros que não recebem esse 
rateio (porque não tenham sido no anno findo 
devedores á Caixa p:Jr emprestim o agrícola), 
a ess3s é permitt ido indicar no verso do co
nhecrmento de remessa a quem desejam que 
o ravor do rateio aproveite na parté rel&tiva 
ao ca.fé p or elles remettido. 

Um exemplo tornará. claro esse interessante · 
mecanism o, A Cai= de Ribeirã.o Preto esta· 
belece seu arma.zem em Santos. Este ar· 
m.azem recebe á commissii.o em um anno, di
gamos, 15{).000 saeca.s de café, cnjo va.lor aos 
preços correntes (6$ por 10 kilos) deve cor
responder a 5.400:000$. Or.>, o orador sabe; 
por linha! que não impor ta dizer, más que 
reputa competentes, que o commissario 
ganha. de 8 a. 10 ' / • do producto do café que 
vende; quer dizer, n a hypotbese- de 450 a 
540 contos. Ma.e não quer ir tão longe . Dá 
de ba.ra.to que a rend:1 bruta da casa não ex· 
cada. de 300 contos: seja a despeza de 100 
contos. Teremos um liquido de lucros e. dis· 
1ribuir no valor de 200:000$000. 

A distribuição será em dua.s metades; uma 
l)al'a os accioniBtas da caixa, o que lhes d&ria, 
sô do arma.-em de & lltos, um dividendo de 
20 •/.ao anno. 

Os ou t ros 100:000$, da outra met ade,serão 
dist rihuidos aos devedores que, tendo remet
tido seus cafés para a. Caia:J., pagarão em dia. 
set~s compromissos do anno findo- Organiza· 
se a lista delles, oom e. somma, a o fado de 
cada nome, do valor em dinheiro a. que mon
tam a.s remessas de cada um. Imagine~se · 
qUe tenham sido feitos 50 emprestimos agri
colas dlJ.r·a.nte o anno. Na lista dos mutna· 
rios está. Sanch o, qu e ficou a. dever 30:000$ e 
remetteu café que produ ziu 42 :000$ ; e está. 
tambem Martinho, que f~z emprestimo de 
15:000$ e r emetteu café que deu 20:000$)00 • 

Todos os devedores pontuaes remet'-.eram 
e angariaram · r emessas, no ~alor de 
1. 000:000$000. Ora, a proporção .entre 
LOOO:OOO$ e 100:000$, sendo 10 •; •• é eVi
dente que para operar o rateio de lucros não 
ha nada mais a fazer sinão devolver e. cada; 
devedor p ontual a import'l.ncia de 10 "I• 
sobre o valor total de suas remessas; Sancho 
receberá. 10 •/. sobre 42.:000$ - 4:200$ ; 
Martinho receberá. 10 ·t· sobre 20:000$-
2:000$000, -

Vê·se qui! esses homens nada pa.ga.ra.m de 
jurO! por seus .emprestil;nos ; ao contrario. 
receberam ainda poqueno juro pelo éà.pital 
que levar a m emprestado da Co.~4-l · 

4G 
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Mas, na hypothese que vem de ser figu
rada., o rateio só foi calculado sobre o mon
tante das contns de venr!a do ca.fé, remettido 
por cada d<wedor pontual, rle sw: prop1·ia 
safra. · 

Mas imaginemos que M:trtinbo st>ja um ci
dad!Lo popular e estimado, actívo, serviça,l, 
insinuante, e que tenha obtido que amigos 
seus, de qualquer parte do Estado, embora. 
nada devam à Caixa, remettam pa.ra. os ar
mazens tlesta. uma parte do seu café, decla
rando no verso de seus conheCimentos de r e
messa-A Jledido de Jf(wtinh.? . 

A Caixa venderá á commis~ão es!e café, 
como melhor puder, para segurar esses fre
guBI!es que não lhe sã.o j);>sados ; e, evirient.a
mente, porá a disposição delles o saldo d~. 
venda desse .café-di,zamos 30 contos de reis 
-mas, no calculo do rateio, esses 30:000$ vão 
aproveitar a Martinho, que foi quem arranjou 
os freguezes. Addicionam-se então estes 
30:000$ ao valor das contas de venda de 
Martinho. Por este processo Mart~nho vae 
recebe:- lucros, como si a sua safra tivesse 
lhe dado, em vez de 20:000.~. a somm11. de 
50: 000$000. Ima.gine·se o sai.Jor que terão para 
esse pequeno lavrador esses cinco contos de 

• réis, para. elle, que j á tinhct chegado a dever 
e sa.ldado o seu compromisso de 15:000$000 ! 

Consequencius: I •, o b.vrador mutuario 
pontttal fica com direito a urna parte dos 

' lucros que seu cafe deix~rA ao commissa,·io, 
isto ·é, o fazendeiro :fica sendo, quanto pos
sível, commissario de si mesmo ! 2•, o proprio 
devedor c'l Caixa .; um propagandista. desta., 
e si tomar ao serio o· trabalho de angariar 
committentes para os armazens da Caixa, 
póde cllegar até a receber lucros elevados, 
como premio á e:x.acção no cumprimento dos 
seus ' deveres de mutuario . 
. o orador está de bo& íé convencido de que 
o mecanismo das Ça~as que ima.ginou, leva. 
aos mais sorprendentes result ados como con
substanciação pratica tia cooperação no cre· 
dito da mutualidad~ agricola. Mas n!nguem 
ha que desconfie mais ne seus proprios erros 
do que o orador. Por isso pede lealmente o 
exame e a discussão do seu projecto, por 
todoa os interessados neste problema, tanto 
de dentro, como de fóra do Parlamento. 

Terminando suas observaQóes. o orador sa
lienta a necessidade de desenvolver-se no 

· J,>&Íz o espírito de associação,especiaJ.mente na 
lavoura. 

Desenganem-se os lavradores: toias as me
didas que no~ vierem por ca.minho dlft'erente, 
são falazes, tardias e tramitori ns. 

A forca. economí<lll e financeira deste pa.iz 
ainda regide na. lavoura mesma. A questão 
está em captai-a, .· canaliza.l-a. e applical-a. 

Do chãos cosmico a humanidade ja tirou 
a. força. immacente e poderosa. da electrici~ 

dade canalizada que nos deslumbra.: -muito 
menos ditllcil do que isso é tirarmos deste 
Antêo, que se chama. Brazil, as forças para 
nossa. rellabtlitação deante de nós mesmos e 
do mundo! 

Fica sobre a Mesa. até ulterior deliberação 
a, seguinte 

PR.OJEOTO 

Art. I. • E' a-utorizada., dentro de dous 
annos da data desta lei, a. constituição de so~ 
ciedades anonymas de credito rura.l, nas con
dições seguintes: 

§ 1 . • O capital dessas sociedades poderá. . 
a.ttiogir, para os e fTettos dest<\ lei, o maximo '\ 
de cem mil contos de réis, repa.rtlda.mente: 

1 -até dous mil e quinhentos contos, pnra as , 
que se fundarem em cada um dos Estar1os do \ 
Amazonas, Mara.nbão, Piauby, Kio Grande\ 
do Norte, Parabyba, Alagóas, Sergipe, Espi
rito Santo, Paraná, Santa Catbarma, Goyaz ; 
e ilhtto-Grosso; ate cinco mil contos, para. \ 
cada. um dos Estados do Pará., ceará, Per~ ! 
namhuco e Rio Grande do Sul ; atá dez mil I 
contos, para cada. um dos Est.\dos da Bahia,, 1 
Rio sle Jtmeiro e Mjnas; ate vinte mil contos, ! 
para o Estado de S. Paulo. I 

§ 2.• Metade da quantia. assim attribuida. \ 
a cada Estado constituirá o capital ma:x:imo 
de uma Caia:a Central de credito a.gricola. na. ) 
capital do respeetivo Estado ; a. liUtra me- · 
tade constituirá. capitaes de Caia:a$ Regionaes , 
com sede em municípios, cada. uma com o ca· 
pital não excedentedadecima pa.rte da. mesma 
metade. · · 

§'3.• A duração das Caixas será de 20 
annos, conta,1os do inicio de suas operações. 

§ 4. • Tanto as Caixas Cent>·aes como a.s Re
gior.i:l.es são autonomas e independentes umas 
das outras e poderão ser installadas e opei'8r 
transfer encias de suas acçõe.s, uma. vez rea
llza.dos dez por cento do capital nominal de 
cada uma. 

§ 5 .• Nenhuma quantia sera -paga como 
boniftcação, ou a outro titulo, por serviços 
de incorporação destas sociedades. 

§ 6. • As prestações ou entradas de accio· 
nistas não poderão consistir senão em di· 
nheiro. 

§ 1. • As Caizas, seus gerentes ou directo
res em tal qualidade, seus dividendos e ao
ções, e as transferenclas destas são isentos 
de impostos federaes, estadoaes ou muni~ 
cipaes. 

§ S. • Os membros das directorias e con
selhos fiscaes das C-ai xas só perceber-ão hono· 
ra.rios (si nos estatutos forem concedidos) 
oriundos de commissão de admin istr-ação, e; 
sendo esta insufficient~. de porcentagem es
tabelecida sobre lucros liquidos verificados 
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de contado, excedentes de dez por cento ao 
anno sobre o capital realizado. 

§ 9. • ,\s Caixas não poderão cobrar com
mil;são maior de um por cento sobre o mon
tante do calla emprestimo. para despezas de 
administração, nem juros maiores de 12 "(,ao 
a.nno, durante o prnzo do cmprestimo, sobre 
dinheiro fornecido para custeio das lavou-
ras. . 

§ 10. As Caixas empregarão sempre, sob 
:pena de perda dos üwores desta lei, pelo 
menos, tres quartas partes do seu ca pita!, 
reali2a.do em operações de credito rur!1l, 
movei ou não. 

§ 11. As opemções ele que trata o ultimo 
paragrapho antecedente só poderão ser con
tractadas sob garantia de primeira bypo
theca inscripta. sem concurrencia; p:rfmeiro 
penhor tranacrípto sem cancurrencia; caução 
de letras hypothecarias ; de acções de estra
das de ferro a tle acções de outras caixas, 
umas e outras cota.dlls na praça acima do 
par ou beneficiadas por garantia. de juros 
pelo Governo da União ou do Estado ; de 
apolices da divida publica fer.leral on estadonl; 
warrants; bilbete8 de mercadorias; conhe
cimentos de despacbo nas eEtradas de ferro 
e letras a ceei tas e en dossadns por boas tir
mas de proprietarios agricultores, cuJa prin
cipal propriedade agrícola, do acceitante e do 
endossante, não estejfl. nem uma nem outra 
gravada de or.us real. 

§ 12. O prazo das operaeões de credito ru
ral não e:z:cedera de um anno e o montante 
de cada uma dellus não excederá do quanto 
razoavelmente pareça á dírectoria necessario 
para. custeio das lavouras do mutuario du-
rante esse período · · 

§ 13. Nenhum r><utua.rio poderá constitu
ir-se devedor. no decurso de um anuo com
mercial, de quantia. maior de 80:00Q$ a uma 
Cai:r;a Central, n·em de quantia maior de 
30:000$ n. uma Caixa Regional, ainda que por 
titulos ou contractos di1ferentes, t:>JS como 
penhor agrícola, fiança, endosso, etc. :-pena 
de multa em favor do fundo de reserva da 
O.lixa, ao director ou dircctores que tenham 
autO!'izado a operação, multa igual ~o ex
cesso do credito concedido acima do dito li-
mite. . 

§ 14. A disposição <fo ultimo paragrapho 
antecedente não e applicavel a outras Caixas 
nem a Bancos, quando se constituírem em 
mutuo para com uma Caio:a:-neste caso, a 
Caixa poderá emprestar a. té o terço· do seu 
capital realizado_ · 

§ 15. Metade, pelo menos, dos lucros liqui
das excedentes de 12 •f. ao anno sobre o capi
tal realizado será annualmente levada á 
conta de fundo de reserva., o qual será con
stituido em apoUces ouro da melhor cotação 
da Uniii.o ou de ~ualq uer Estado da Republica 

até que seja. reconstituído nesses titulas oca
pital da Caiza. 

§ 16. Find.a essa. reconstituicão, a. quota. 
de lucros, que pelo ultimo paragrapho ante· 
cedente teria de ser applicada a.o fundo de 
reserva, passará, emquanto este se mantiver 
completo, a. ser empregada na diminuição da 
taxa de juros, por meio !le rateios propor
cionaes aos debitos dos lavradores mutuarios 
do anno anterior, que hajam cumprido pon• 
tua.lmente seus compromissos com a Caixa, 

§ 17. As Cai:~:,ts poderão estabelecer, em 
mercados convenientes, entrepostos ou arma-
2ens para deposito ou -venda de productos 
agl'icolas que lhes sejam l'emettidos á ronsi
gnação e commi~são. 

§ 18. Metade dos lucro> líquidos auferidos 
por esses entrepostos ou armazens ~erá no 
fim de cada anno rateadamente dividida pelos 
lavndores que no anno lindo tenham sido 
mutua.rios pontuaes da Caixa, rateio esee 
proporcional aos valores das contas de •enda 
das mercadorias que cada um dellos haja re
r ·'meitido a consignação e commissão da 
Caixa. 

§ 19. Para o e1feito do rateio de qus trata 
o ultimo paragrapho antecedente, poderá ser 
computado o valor das contas de venda de 
qualquer commíttente em favor do mutuario 
pontual indicado pel<:> mesmo committente no 
verso do eonhecimento de expedição. 

§ 20. Não serão applicadns as disposições 
dos douG ultimas paragraphoa antecedentes 
quando, sem os lucros a que elles se re!erem, 
fique impedida a Caixa de distribuir dividen
d~s até de 12 •;. a.o ll,pno. 

Art. 2.• No caso de execucão judicial, o 
objecto do penhor agricoia celebrado com 
qualquer Cai;ca poderá na constancia do se
q uestro ou penhora ser vend1do por corretor 
official para continuar a ~xecuçã.o sobre o 
pr~ducto da venda depositado nos cofres da. 
Caura, 

Art. 3 _' Todo proprietario ou administmdor 
de ímmovel agrícola, lavrador ou colono, 
chefe de famil ia. ou maior de 2 t annos,cidadãc 
brazíleiro nato ou naturalisado, ainda que 
proprieiario de importancia maior em acções, 
poderá separar ou adquirir qua!ltas bastem, 
para até 12:000$ de valor nominal dellas 
coostítuirem uma reserva de famiUa. 

§ I . o As acçõas subscriptas, ou adquiridag, 
pa.l'a esse llm, expressa.mente declarado no 
a.cto da subscripção ou da. acquisição, go
sarão do beneficio de isenção , absoluta de pe
nhora por quaesquer dividas anteriores ou 
posteriores ó. sua a.cquisição. 

§ 2. • A esse beneficio, :uma vez estabele. 
cido, não se poderá mais renunci~r. 

§ :3.• A reserva instituída em proveito de. 
mulber solteira ou viuva é exclusiva· de 
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communbão de casal por posterior casa
mento. 

§ 4.• Os rendimentos dessa re!erva. de fe.
mllt~ só gosa.rão da isenção allt1dida. para o 
effeito de poderem ser despendidos ou con· 
sumidos livremente pelo baMficia.do ; não 
para serem accamulados gosando da isenção. 

Art. 4. • A isenção prevista no nrtigo ante· 
cedente continuara depois da morte da pes
soa em cujo proveito fóra. iostituida, nas 
condições segllintes : 

§ l. • Si a pessoa morta é uma mulher, a 
isenção continuará. em rronito dos filhos 
menores sobreviventes, até a. maioridade do 
mais moco. 

§ 2.• Si a pessoa morta é um bomem, a 
isenção continual'á em proveito da viuva. e 
dos filhos menores sobreviventes até a maior
idade do mais moço e até a morte-da vi uva. 

§ 3. • Si a. pessoa morta ora solteira, a. 
isencão continuará em favor da mii.í, si fôr 
viuv~, em favor do pai, si este fór inva
lido, ou si tiver a seu cargl) filha. viuva., ou 
ftlhos ou netos menores. 

Art. 5.0 Em caso de divorcio ou separação 
de corpor, terá direito á. re~erva. de familía 
o oonjuge a. quem o Poder Judi~iario tiver 
confiado a. guarda dos filhos. 

Art. 6.• A reserva. de familia e seuM ren~ 
dimentos se conservarão em ests.clo de in
divisão até a, morte da pessoa. em cujo pro
veito se operou a su..:cessão beneficiaria, e 
a.té a, maioridade do mais moço, si eram me
no~es as pessoas a. quem essa successão apro
veitou. 

Paragrs.pbo unico. ,.A' medida que me
Dores beneficiados .vão attingindo á maior
idade, os rendimentos da reserva de família 
vão aproveitando integralmente, e sem de· 
pendencia. de reposiÇiio ou restituição poste
rior, aos menores mais moços até o ultimo. 

Art. 7. • A constituição de uma reserva de 
ta.milia completa-se pela assignatma do ad· 
qnirente das acções no respectivo livro de 
transferencias, si já não constar:> da lista no
minativa dos subseriptores ; e não podera 
ser annnllada ou rescindida, nem por acção 
ordinaria. 

§ I. • Exceptua-se dessa reg r,\, sendo nulla., 
a acquisição de reserva de famUia com di
nheiro, por sentença criminal passada em 
julgado, verificada proveniente de qualquer 
dos crimes enumerados pelo Codigo Penal, 
contra a boa ordem e administração publica, 
eolltra s. fé publica, contra. a propriedade pu
,blica. e particular e <:on ua a pessc.a. e a pro
príedade. 

§ 2.• Tambem a reserva de familis. des
appareoo, e de pleno direito, quando no de
'VldO IJra.zo não forem realizadas as entradas 

:.-de capital das acções não integralizadas, 
objecto della.. 

§ 3.• Par& obvia.r·se ao caso do paragrapho 
anterior, é facultada a integralização ante
c! pa.da dessas a(!Ções. 

Art. 8.• Em P>'Oveito de um mesmo indi~ 
vid uo não pó de ~e r institui~ a mais da uma 
reserva de farrrllia, pena de nullidade da que 
fór constituída. 11olém do limite fixado no 
art. 3•. 

Paragrapho unico. Dentro desse limite, a 
reserva poderá ser subdividida. em acções de 
mais de uma Oai(l)c.L, 

Art. 9. • No acto ele subscripção das o.cções 
para a constituição da.s Oaia:as, qualquer sub· 
scriptor sui .iuris póde redamar em seu pro· 
veito o beneficio da. reserva. de familia. 

Art. 10. E' o Governo da Uníão autorizado 
a garantir ao capital e1fectivamente realizado 
das Ca;:x: ts Centraes e Rcgionaes, que se fun
darem sob o regimen desta. lei, juros de 3 •f. 
ao :1-nno, depois que ao mesmo capital tenha 
o Governo elo restlectivo Esta.do garantido 
juros, ao mesmo capital, nã.omenorcs de 7•/. 
ao anno. 

Pa.r:~grapbo llnicG. Essas ga.rontia.s sa en· 
tenderão devidas uma sem prejubo da outra, 
que.n;lo a.mb~w tenham de torna.r-se e1tectiva.s 
por total ausencia de lucros da Cai~ra; e, 
quando tenha havido lucros que sejam insuf. 
ftcientes p:~.ra um dividendo mínimo de lO •f o 
ao anoo, as garantias se tornarão effectivas, 
pro rata e IJroporciona.damente entre a. União 
e o Estado, pelo que faltar para aquelle divi· 
dendo. 

Art. 11. Tanto ao Governo da União como 
ao Governo do Estado e.soiste o direito 1\e, 
sempre que o julgue conveniente, fazer e:x:a
mina.r por pessoa de sua. confiança a escri· 
ptum.ção e tra.nsacções da. Caixa, a cujo capi
tal tenha- garantido juros. 

Art. 13. E' destlej!i. au~orizado o Governo 
da. União a abrir os cr!)ditos e:rtraordinarios, 
que se tornarem precisos ao pagamento dos 
juros de que trata esta lei. 

AI't. 14. Revogadas as disposições em con· 
trario. · 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1899.- / _ 
Oincinato Braga. / 

O Sr.Erieo Coelho-Subo á tribu· 
na para elevar o majs_possivel a. minha sau
dação á. beli.a Ita.lia., pelo feito humano, gra
tissimo aos corações christãos, que hoje se 
oommemora. por todo o mundo civilizado. · 

A' queda. do poder temporal do Papa se
guiu-se, como se observa, a. descentralização 
da igreja ••. 

0 SR. GUEDELHA MOURÃO- ~ã:o apoiado. 
O Sa. EB.rco CoELno - •.• como organismo 

collossal de uma só cabeça, que amedron· 
tava. a familia catbolica, e não està longe o 
díi.i. em que a federação será. proclamada, a. 
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exemplo ds. grande eommuntde.dd dos genui· 
nos discípulos de Jesus Cbristo, o com ella 
dar·Se·ba a. ema.ncipll.Ção das consciencias, 
ainda. hoje presas no erg,,stulo do dogma. 

A olyga.rchia. ca.rdina.licia. fez ·bancarrota. e 
eu só aguardo, para me rir por ultimo, que 
os baca.lb.oeiros da. 111 utccra.cía. ca tholice. na 
Norte Americo. comprem, a troco de doUars, 
a. maioria de votos do Sacro Collegio, afim do 
collocar na cadeira de S. Pedro um legitimo 
representante da. raça IIOglo·saJtona\, que 
nvificarà o catbolicismo, graças ao espitito 
de livre e:r.ame das escripturas evange!icas 
que faz a força dos christãos em11oncipados 
da. tutelln: elo P~pa. 

O SR, GllEDELHA MouaXo - Já não serinm 
catholicos. 

S65 

O Sa. GUIDiiLHA Motm.lo- S. Ex. apro• 
veltou este dia não tanto para sa.u<lar os re
volncionarioa da Hu.lla (oiio s~i por %ue !em
orou-se de incluir o nome de Gari aldl no 
numero dos que entraram em Roma pela. bre· 
cha da Porta. Pia) como .Para combater a 
Igreja, da qual é acerrimo mimigo. Dizendo 
isto, não busco diminuir o apreço em que te
nho suas eminentes qua.lidades pessoaes, ma!l 
a. verdade é que S . Ex. é infatlga vel adver~ 
sa.rio da igreja Ca.tholica. 

0 SR.. ERICO COELHO-PoiS eu níi.o me desq 
honro com isso. ·· 

O SR. MoaEIRA. ALVEs-O nobre deputado 
é amigo da liberd~~ode de eonscienci~~o, 

O Sa. Gm::oELKA. Mou:aio - O amigo d& 
liberdade de consciencia, não deve ser ini-

0 SR. E:a.1co C'-oELUo- Quero c1•er, Sr. migo da Igreja Catholica. Não conheço in
Presidente, que si o fundo de rl?serva e o stituícã.o que melhor .tenha. gsra.ntido os di
fundo de garantia do no~so ps.pel·moeda já reitos da consciencia. humaoa (apoiados e nao 
estivessem regm·gitanllo do especies e o apoiado8), e a ra'Zão iJ obvia: niuguem entra. 
pe.iz nadand<> em credito, si não em ouro, o ps.ra a igroja coagido, della faz parte quem 
meu velho comp~nbeiro de propagando. pela quer, submnttendo·se á sua autoridade por 
separação absoluta entre a igreja e s. Repu· livre e expontanea. vontad~. 
bllca, S. Ex., O St•, Campos Salles, não se O S:a. EDMUNDO DA. FONSEOA.- Em Roma 
contentaria de obter de Leao X !li o barr"'te não havia liberdade pontitlcia. 
de ca.rdefll para o nosso arcebispo Arrovet•de, 
mas entrarta S. Ex. no mercado de votos do O SR. GUEDELHA. Motmlo- De que liber· 
Sacro Collegio, na inhnçito miritlca de sentar dnde fa!la V. Ex. 1 Aecusa o nobre Depu
o prima:z; clfsta. a.rchidiocose na mesma cadeira. ta do por Pernambuco, meu presado amigo, 
de Alexandre VI e outros santos pontífices. a. Igreja Catholica por ser eontra.ria á. liber-

Entretanto, regosijemo·no~, Sr&.Deputados, daae da consciencia, e a resposta qne me pa· 
:poill brevemente a Santa Sé vae ser arrema- rece ca.b~l é esta. : e. igreja eatholicn. ~uma. 
tada. pelos americanos. socied,,de perfeita, cuja. organização, dou-

Isto pos~o. ~uú~o. na pes~oa da lo.boriosa. e trina, preceitos são publicas e conhecidos 
intelligente e affectiva colonia que os filhos por todos ; para ella. entra quem queJ.", e 
do Lacío tem tuudado na. terra feracíssima. do tanto e assim que S. Ex. não. querendo ser 
Cruzeiro ; sa lido esse povo ~eneroso que · ca tholico, não é • 
levíL!ltou uma. esta tua. a. Annita de par cflm O Sa. Mo:aEIIV. ALvES - E não osou, mas 
Garibaldi, qual attestado ao esforço ingente era obrigado a ser, porque obrigavam-me a. 
do homem com a mulher· pela~ libe1:dades prestar juramento para exercer qu&lquer 
sociaes e pol1ti'].as, que é o iue:~l da nossa cargo publico. 
raca, Srs. Deputados, e qual peohor da o s E F d' .... 
confraternização !tal a-Brozil. R, DMUNDo DA. oNsECA. a um a.Pane. 

O Sa. GUEDELHA. MouRÃo -Perdoe o nobre 
Saudo pela ultima vez. (Jfuito bem, muito Deputado por S. Paulo, que tão ardente ini· 

bem; o orado:r e felicit.<do.) migo da igreja se mostra. 

O Sr. Guedelha Mourão-Sr. 
Pre:;idenl.e, e~tava peT·sua.diil.o de que o nobre 
Deputado pelo Rio de Jantiro, empenhado 
nesta sesFão em pronunciar >ellementes dis· 
cursos contra o governo do b.:>nemerito e em i· 
nente brazileiro, que occupa a suprema ma
gistratura do nosso paiz, désse tregn:-~ â. 
Igreja. Catholica, tanto mais affirmando elle 
que a Igreja. Caíholica està em liquidação. 

·Será generoso, Sr. Prc~ideute, levantar-se 
o noLJ'e Deputado para feri!' uma. instituição, 
que diz· estar agonizsnd(l? 

() S!l· CJNC!NA.To BRAGA-~uito bem. 

O SR. EmruNDO ~ FONEECA. - E sou 
mesmo. 

0 SR., GOEDELllA. MoURÃo- A igreja 00 a.d
mitte em seu gremio, só considera catholioos 
YerJadeiros os que livremente accei.tam suas 
doutl'inas e leis. A obrigação de prestar ju
ramento para exercer qulllquer cargo pu
blito corria. e:xclusivamente sob a responsa.bl· 
lldade do Estado, era a lei civil que a. decre-
tara. · 

Não quero along·a.r o debate com a. expla
nação de questões que lhe são estranhas, de
sejo apenas dar ~s razões, por q.ue não poss~ 
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acompnn11a.r o nobre Doputndo pelo Rio tle 
Jo.nciro s1mdanrlo os it:l.lianos no annlvet·· 
sa.rio d:~ inv:tsiio d•\ Romn, occorl'ida. no di:t 
20 de setembro de 1870. 

Não posso, Sr. Pre, i<lent<l, n.cornpanho.l-o 
ne!ta sauda.oão, porque seri~ glorificar um_a 
data., em que o mais forte esmagou o m:us 
!ra.co; não posso acompa.nhal·o nesta san 
daçíi.o, !lOrqae, rcpresentllnte •.la mais 11Ite. 
corpOl'il.çíio pol ítica. do meu pn.iz, n~o <.levo 
concorrer para magou o soberano, JUnto ao 
qual 'temos acrcilitlL•_lo uma. Ie ::~ii.o,_ ~ymbo· 
lisa.ndo a no~Ra am1sadc e recJproCHlado de 
interesees ; nã.'> posso acompa.nhal-o. nest.:t 
saudação,porque a conquista. de l~oma não foi 
um acto de heroismo, mas :~. histeria regi~ 
tron-a. como o fructo da truiçiio e deslealdade. 

O SR. ERIC·) CoEuro- Foi um acto t.eroico• 
hnmano. 

0 SR. GUED!i:LHS MOURÃo- Acto heroico, 
humuno, o do governo italiano, que, peran~e 
as naçõe5 civíli1..ada13, declara. ser a. ga.rantla. 
do poder temporal, e, ret irndas as t t•opas 
tra.nceza.s, dias ctepois, penett•ou em Roma 
com um exercito tle 60.000 l1omena, e~ma· 
ga.udo os 10.000 soiuados pontificlos. 

O SR MoREIRA ALVES-O reino de Christo 
:~io e deste 'mundo, portanto, o poder tem
poral é contra. a. doutrina. christã. 

0 SR . GUEDELH.-1. MouRÃO- Empra.zo O 
nobre Deputado, qua~do quiz~r! para dis· 
cutirmos a conveuiencra e legltrmidade do 
poder temporal, porque então hei de com. 
batel-o com a. opinião insnspe.ta. de livres 
pensadores distinetis>imos e até de esta~ istas 
italianos que hoje reconhecem a. necessrda.de 
de dar-se' a.o Summo Pontífice urna. soberania 
t erritorial qualquer , como ~arantia. de SO)l 
completa. in•lepeodenc\a e3ptrltua.l. resper· 
tando-se assim os interesses sagrados de 
milhões de catholicos espalhados paló muudo 
inteiro. 

Não vem no caso sa.ber quem seril. o futuro 
chefe da Igreja, si hn. de sahir ,de entre os 
distinctissimos prelados da Amerrca do ~orts 
ou de entre os não menos dist inctos da Ame
rica do Sul, si ha de sabir da França, da 
Allemanha, da Hespanha ou da Italia ; não 
posso acompanhar o nobre Deputado em su~s 
previsões, e ainda menos suppor _que haJa 
dinheiro capaz de comprar a conscreoma. de 
tantos varões illustres (apoiados ), pois e"!!, 
que estou em plano íntilrior, nunca. venderia 
o meu voto e a minha consciencia,. e como 
ouaa.ria imaginar que o fizessem prei~dos 
tão dlguos e respeitaveis? 

O Sa. Eli.Ico CoELHo -v. Ex. estã.jul
gando per si, por isso à que os julga. inca· 
pazes, mas a hi.storia b.a de dizer. 

O Sn.. GuEoELllA Motmil.o- )iito o acom
pnn h o na,;~a. pl'evl~õ.o; e I la I! chímerícn., a. 
histor-ia não a confir·m:orl. 

A Igreja. não está. em dissolução, co~o a_!l· 
nunciou o nobre Deputado; nunca ;;e v1u tao 
vigores!!., nuuca. esteve tã.o fort~ B sua. con
centração ••• 

O Sn. NILO Pl!!ÇAXJZA -Está comoosco. 
{nfso.) 

O Sn. Ou&DELHA MoU!t:i.o-V:~.i sem ende
rúço. A igreja possue a.dmiravel estructura, 
capnz da resistir á ac~-ão do tempo o e. todos 
os elementos hostis ou dissolventes; a sua. 
jernrchia ma.ior ou menor, espalba.da. em 
todas as partes uo mondo, tem como cu pula. 
um chele supremo, o. quem este vasto corpo 
moral deve obedie.ncirL inteira. 

Todas as suas questões doutrinaes são decí· 
dida.s em u!tima. e irreformavcl instancie. 
pelo magisterio ínfullivel concentrado nas 
ml'los do Summo Pontífice. Si outr'ora houve 
di vergendtiE' sobre este a.ssumpto, no mo
mento actual todos os que. se p_resam . d.e 
catholicos reconhecem a supremacta esptrl· 
tua! do Papa.. 

Pergunto aos homons refle~tldos: Qu_e so· 
ciedade religiosa. possue igual _orgamsm~, 
magistratura tão poderosa, autortda.de ma1a 
respeitada ! Discute-se livremente, mas_pro
nunciada a sentença final do supremo jutz da. 
fc cessam as duvidas, todos obedecem. Esta 
pért'eita união de espírito, de doutrina, de 
a.cção, partindo de um centro comrnum, re
vela a estupecda forota moral do catbolici..smo 
em nosso;; d las. 

Os protestantes, sim, tiram do livt·e eJtame 
das escri pturas a razão da. sua fraqueza. ~ a. 
origem de inevitavel dissolucão como socre· 
dade· unem-se no protesto contra. a. igreja. 
ca.th~lica, em tudo. o mais estão di~ididos ; 
anglica.uos, l>resbyterianos, methodistas e 
mil outr·a.s smtas não possuem centro dou· 
tl'iO(l.l cornmum, segullm regres diTergeutes. 
Entre ellcs não existe,nem pôde existir corpo 
permanente de doutrinas certas, porque não 
reconhecem como os catholicos autoridade 
suprema e inta.llivel em mataria de fé e de 
costumes. 

A expjnsão _exterior do catholi~ism_? na 
actualidade nao causa. menor admtraçao do 
que a sua perfeita. organização in~~ior. 
Extraordina.rio <> o progresso ~o <:&thol~cismo 
exactamente nos centros ma1s rllumtnados 
pela. liberdade e pelas eciencias. O ano o pas
sado exhibi a· estatística. das enormes con
quistas feitas pela. Igreja Catbolica nos Esta
dos Unidos da America do Norte, facto este 
que prove. não estar elle prestes a morrer e 
que denuncia, a sua mar:J.Yilbosa. fecund~dade. 

Sinto que o nobre Deputado pelo Rto de 
Ja.ueironão se deixe vencer por esta exemplo 



C~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 2510512015 14'46- Página 36 iE 40 

SESSÃO EM 20 DE BWl'EW!Htó DE 189fi 307 

n niio vr.nho. em mAu -o.uxilio com eua. pala
vra bl'i lh m te c ardente r eaonhacer a necessi
datle •lo umrt J•o!i;.rí~o p~siti va, venltuleira.; 
sem o. qu:\1 cahir~rnos no indivitlnalismo e nt~ 
anarclt in !los c'piritos. 

A l ogl:\terra neslo seculo oJT~reco o espo· 
ctacu!o do numcrvsas e brilhantes conver
sões ao catholicismo : Newm, n, gro.ndo lit
tero.to, distinctisolmo professor de Oxfbrd ; 
Mo.níng, a!•cediago da igreja an :rli~nn, amigo 
intimo !lo Gl:\dstono, tguo.lmBille pl'of, ssor 
da u niver sidaole de Oxforrl, e t&ntos Otttros 
homens superiores, fcrmo.nrlo a orogt·~tphia da 
muntali!lade contemporanea, voltamm !LOS 
braços d11. lgro,ia Cathol icn.. E a. religião, que 
está conquistando espíritos da mais elevada 
esphera intellectual, merece ser acat ada e 
continún a exer cer no mundo influencia in· 
discutível e benefica. . 

Sr . P res idente, não acomparJhando o tiobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro em sua sau· 
dação. não deixo por isso de amar a bella. 
Itn.lia., a terra. da língua. sonora, a terra. dos 
grandes prosador.~s e poetas, a terra. dos 
gl'an•les pensadores -philosophos, theologos, 
jurisconsulto.~ . p1!s nem toilos os estadistas d:l. 
Ito.lia lo\1 vi:lm e applauJem a t racha da Porta. 
Pia , 

O SR. IRINEU MACHA DO- Os romanos ap· 
plaudlram. 

O SR. GUEDELHA Mouai\o- Não applau
diJ•arn. O plebiscito fraudulento, extorquido 
:Pelo terror das armas, nã.o cxpt·ime o ap
plauso dos romanos á invasão dos italianos. 

Nilo me o.ssociaodo á manifestações ncin· 
tosas e inefflca.zes, que nMn a;leantam, pois 
só as gramles nações é que poderão resolver 
convenientemente a questão roma,na, questão 
de caracter internacional, não quero com 
isto, nem de leve, molestai' a bella lt:J.Iia, que 
tanto prezo e admiro ; meu firn unico foi 
desappt•ovar o acto da v iolenciu ~ inju.stiça. 
praticado contra o Summo Poutilice, cuJa. 
soberania territorial, g:l.rantinrlo a perfeita 
i ndependencia de sua. acção espiritual, viva· 
mente interessa a todos cs cathoticos, de 
qui!.lqner nacionalidade, espalhados pelá vasta 
su perticie tia. terra. 

Ten ho dito. (Ilfuito bem ; muit~ bem .} 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 51 - 1899 

Conce<1e licenÇ<! pol' tempo indeteJ•m inado ao 
Sr. lh-putado EiifM Firmiao de Sou;a 
Mtwtins 

A Commissão de Petições e Poderes da ca. 
mara. dos Deputados, attendendo a.o requeri-

rnent.o om que o Deputatlo, Dr. Elias l~írmino 
de Soux,. ~1artíns pe<ie licem;e. por t6mpo ín· 
tletormioo.do, o.flm de t r1Ltar de SU:l. saude, 
r;ro.vetn.mte comprornettida, como pPov& com 
a.ttestaçilo medica, é de parecer que seja de!e· 
r ido o requerimento e concedi•la a licença 
~olici lcula.. 

Saia rins Commi~~ile3 , 16 de setembro de 
189!.. - Raul Jl.rrro;·•, prosldonle.- l 'a•emíro 
rl• fl,ct,.r~, , rehltor. -1'~ír.cit'a de ·~"! . -Ta11ares 
·de L y,·u. , 

Vilo a imprimir os segui.otes 

P I\OJECTOS 

N. 147 A- 1809 

Conccrlrmdo lice11.ça àc «m ma: p ara o Presi· 
rknte da R ap ublica, ;ca forma do art . 45 rla 
CoHst-ituiçiio, ?·etir.tr·sc para (dra do l J.!Íi 
e rwtori:a ao Poder Executico a abrir os 
prcci~os C"l"editos prr m occorrar ds dc~pc::as 
de rcpres~nt •çüo com a VW-!lOm do Presi• 
dcatc da R r!publica d R cpubl ie<t Argcatilw, 
coHt pareceres <las Com.miss<i<:s de Legülaç<<o 
e Justiça c rle Orçamt.:ato 

Nada havendo noppor a materia do projecto 
n. 147, apreaeutado il. considera,.,;ão da Camara 
dos Deputados pelo illu; treSr .A. Mootenegro, 
que, conforme declarou da tribuna, se a.chaVD. 
para o etl'eito devitla~entc autor iza<].o, e 
sendo, ao contrario, indiscutível a sua const i· 
tuciona!idade, tanto quanto igualmente in· 
discutíveis e. mesmo _ imper iosos silo os in· 
tuitos políticos que lhe déram origem e que 
tão elevada e signitieati va. expressão r eves· 
tem, não já sómente no sent ido do cumpri· 
meoto de deveres de cortezia. internacional, 
mas no da. satisfacão da deterencia e reco· 
nhecimento qut\ devemos e com profundo 
desvanecimento tribu t~mos oi. nobre e glo· 
riosa Nação Argentina, o que, a lém de 
quanto 1ica dito, constitue nova e grata con· 
tribuição brazileira para. o crescente aper· . 
feíçottmento da grnnde obra. americana da fra· 
ternização das nacionalidades continentaes : 
- é a Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça de parecer que seja o mesmo projecto 
approvado. 

Sala das commissões, 15 de setembro de 
1899.- Xavi,· ,· dn Silveira Junior , presidente 
e re!a.tor . - Leom·l Fillw .-Edmundo da Fon · 
seett.-A. Cal'llão.-Ri~adacia Corrêa , 

A Commissã.o do Orçamento, t endo exami
nado o projecto n. 147, do Sr. Deputado 
Aug usto Montenegro e, tendo em vista. o pa
recer da. illustrada Commissão de Constitui
ção e Justiça, ê de parecer que devem ser 
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concedidos oscreditos a. que eUe se l'etere.
Lauro MüUer, pre~íd·~nte íntcrino.-Alciml·1 
Guunc&õara, relator.- Ci&logcn&4.- Mw•ç11l 
de Es&Jbar.- ('ú,ciiJato Bl·a.gu.. - .'~r:r;cdr:lZo 
Corrêa,- A~gus/o So~cro. - A~yusto Mon• 
tCili!{/PO, 

N. 147- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l.• E' concedidll. uma. licença de um 

mez p1re. o Presidente da Republ ica, na. lórmt< 
do art. 45 da Constituição, retirar·se para. 
fór& do pa.iz. 

Paragrapho unico.Fica o Poder Executi~o 
autorizado a abrir creditos para occorrer as 
despeza.s de representação com a viagem do 
Presidente da Republica à Republíca. Ar · 
gcntina.. 

Art. 2.• Revogo.m·se o.s disposições em 
contrario. 

S&la. das sessões, 4 de setembro de 1899.
Augusto Montencgro . 

N. 168- 1899 

Auto!'tza o Poder Executivo a conccde1' a Jo,n 
Antonio Cog~<eú·o, engenheiro chefe de clis· 
tricto da Rcpartiç!Io Geml dos Tc/e[Jt'aphos, 
licença de seis me;es com a rc3pccli~o arde· 
nado, afim de ·tratar de lua saudc onde ZM 
com;ier. 

A' Commissão de Petições e Poderes da C~
mara, foi presente ~requerimento em que o 
cidadão João Amonio CoqUilir o. engenheir o 
chefe de districto da Repartição Geral dos 
Telegraphos, pede uma licença. pelo pr~:ro d~ 
seis mezas com o respectivo orJenado, afim 
de tra.ta.r de sua saude. 

Considerando que o peticion:.~,rio com diver
sas atte3tações medicas, :prova que é grave 
o seu estado de saude e qu3 preci$8. de mu· 
dança de clima. e de um prazo, pelo menos, 
de seis mezes, p:u a. o seu restabelecimento, 

• a Commissão é de parecer que seja. deferido o 
requerimento e em consequencia. !>Ubmette a 
consideração da Camara o seguinte prf\jecto 
de lei : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.• Fica o Poder Executivo o.utori· 

zado a conceder ao cidadão João Antonio Co
queiro, eogenheiro chefe de distJ•icto da ·Re· 
partição Geral do3 Telegraphos , umll. licença 
pelo prazo de seis mezes e com o respectivo 

· orden~do, afim de tratar de su a s:~.ude ono.!e 
lhe c'.nvier. 

Art. 2. • Ficam revoga.Cias as disp<;>sições 
em contra.ri(l. 

Saln. das Commissues, IG do setomhro de 
1800.-P.aul Barro4o, presidonte .-Castmiro 
da Roclut; rala.tor.- Tutlares àe Ly1·a.-Toi· 
xdnz de sa, 

N. 169-1809 

Autori:1t o Porler Execv.tit•o a concctlcr ao Dr. 
J(Jse Bernardino B11ptista Pe1·eíra, 'lilt~dico ad· 
junto d, .. , exel'cito, de:: m e:cs de li~ença com· 
o rr:srJectivo ordenado, para lrt.tfar de sua 
saudc em de lhe crmoier, 

A' Commisoão de Petições e ?odercs foi 
presente o requerimento em que o Or. José 
Bernardino Ba.ptiata Pereíl'a, medico adjunto 
do exercito, solicita. dez mezes de licença, 
para tratar de sua sa.ude. 

Attendendo às ra tães a.llegadas e compro
vadas pelo peticíonario e ás informaçõe& mi
nistradas pelo Ministerio da Guerra., é a. Com
missão de parecer que seja deferido o seu 
pedido ; e, para. esse fim, otferece ã consi· 
cleração da Came.ra, o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizo.do 

a conceder ao Dr. José Bernardíno Baptista 
Pereira, medico adjunto do exercito, dez 
mezes de lieença., com o respectivo ord·enado, 
para tratar de sua, !aude onde lhe convier. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Ses>ões, 16 de setembro de 189~. 
-Rat~Z Bat·roso, presidente. - Ta,are~ de 
Lyra, relator.-Casemiroda Rocho~ .-Teixeira 
da Sà. 

N. 151-1899 

Fw:a ·L despe,:·l. para o Ministerio da Justiça 
e . Ncgocios Inkriores p tra o exerçicio 
de 1900 

A Commissão de Orçamento, tendo exa.mi· 
nado a pmp<~sta, !ormula.da pelo Poder Ex· 
ecnti vo, da •lespeza a effectuar pelo Ministe· 
r io da Jllo;tic;a e Negocies Interiores para. o 
exerci cio de 1900, é de parecer que a Cama.ra. 
a aJopte, eom as ligeiras modificações con
st.'\ntes do projecto que em seguida apre· 
senta . 

Sobre o total de 15.750:629$564, que r e· 
presenta a despeza votada para o e:teroicio 
corrente, jã. sob a preoccup&ção, quer por 
parte do Governo, quer pela do Congresso, 
de rea.lizar a maior aomma possivel de eco
nomias, a proposta. do Gove:rno llonslgno. uma. 
reducção de 153:634$157, que a Commissão 
não pôde manter por ser coagida, por um 
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l:uJ,, a ouguwnlar rir' I ::1 :OOO:i> n. V~' l'h•t r) r.~ · 
tltmd11 a ma;:i5tro.llo.< r:m rli. pouí h i ll< ladoo , 
qu:•, r.m vil'turlc dr: Hmtt·u~a. 1\7.~1': 1111 jr·r~ a 
8JJU.; vendmCHIIJS, e por• r,tzi l 'O, 11'"' ,,! ' r·h oi' 
impedirlu., om vil· tu In o! o: rlo~po~ic;án r·o·.: i · 
mental, de Incluir lf;:;p· :.ir.:luJH de car:ol'tcr 
permanente nesta. IA do orço.me11to. 

Nt"tP-s tm'll lO~. r\ Commi~siio oiT~rece á. altn. 
•'O"~Irl•·r: •çâ.o •l·t C:o mBra r1o~ Deputados o 
;n~lllrrl., p r njr~do rio lr•i : 

Alem !la ver·ba para m ogi!.trados, a. Cvm· 
missão pr•opõe a. elevação <111 al~uma~ ou· 
tras por motivos, cujo simples enuncia•lo 
1Jasta para. j ustitlcal·a. 

,\rt. I . .. IJ Prn- iol<·nl..: rh Rep•11Jiica e auto· 
r·izurlc• a •lt·•JI"Illh l'f•lo ~liuiateriu da. J US· 
llr;a e :-; .. :.(uclu~ IH I.r· ;·i"r''~ ' com o.> serviços 
rte~ii.!RI\do~ ""~ ~· · I(Uiu ll'< ·:rorhi\S, o. qun.nlin. 
de l5,i:l7: lfm.~iW, 1). ~:tl •·r·: 

Assim, propõe: <lievacõts val'hvels tio 80$ 
a 200$ ao pessoal subalterno uns Casu~ rle 
Detenção e Correcção, l'<)tríbuidos actuaJ. 
mente com extrcmn. pu.rcimonía, qlle l'cllun· 
da. em ·detrimento tio serviço pu blíco; o 
augmento de 4:800$ para o serv iço ex· 
terno da policit\ do por to d::sta. ·capi· 
tal. que por f'ffeito da lei tlo or·çamento 
vigente esta confiado a um só of!lcial, que 
mo.teríalm•nta não pó:le attendal·O corno é de 
conveniencia publioa; a elevação de 6:000$ 
para a consignaçüo destinada á compra. e 
cópia de manuscríptos para o Archivo Pu· 
blico; hoje íosnftlcientemente dotada; o au· 
gmento da. verba. de3tlnada no Col"po de Bom
beiros, por elevar de 100 l'éls a, etapa, que é 
apenas de 1$300 e que e manifestamentfl in
sufficiente, e por se conceder 50:000$ pa.ra. a 
recoostrucção do quartel centrai, qu! está 
em ruínas. 

Outr-os augmentos proporia a Commissão, si 
a disposição regimenta l não o impedisse. 
dentre osqunes avultam os que se re(Arem aos 
vencimentos do pessoal da Directoria de 
Saude Publica, nos Estados, e da Secretaria 
de Estado, nesta Capital. 

A mesma disposi;ão. regimental inhibe o re
lator do preseute orçamento de sujeitar á 
consideração da Camara; me•li tlas que se in
spiram no mais escrupuloso respeito á Consti· 
tuição, como seja a t ransfer·eocia de cer tos 
serviços p1r<\ o Districto Federal e pu,ra oR 
Estados, assim como a exoneração do dever 
em que está o Dbtricto de pagar metade da 
despeza a fazer com a policia, de sua na.tu~ 
reza. federal. 

Observando a regra do Regimento, o pro
jecto da Commissâo eleva ~ despez.a. em rela· 
ção ao orçamento vigente, <le 13:45Q$765 e, 
em relação á. proposta do Governo, de 
14.0:174$392, fixando a despeza. para o pro· 
ximo exercício em 15.737: l t9s799. 

Todavia, ~i a Camara . acreitar a provi
dencia. suggerida no Orçamento da H.eceit:1 de 
transferir á. Ctllnpanhia de Loterias Na· 
cíonaes o onus do custeio dos institutos l:lon · 
jamirn Constar1t e Surdos Mudes, e:::se total 
ser!\ reduzido de 3 i3 :1l55$, impo1·tando uede 
caso n despeza. em 15.423:214$799, somma. 
inferior ao orç1monto actual e á proposta do 
Governo. 

Catn:1.ra v·. V 

I. Sul,sltlio rlo Prc~!rlr. nte 
da. Republica, •..•• ,. 

2. Subsidio rio VicE'~Presi· 
dente rlu [{epllbiica. •• 

3. Despe1.a. com o pa.tacio ' 
da Prestrlenc.i a rla Rc· 
publie<t ...... . .... .. 

4. Gabinete do Presidente 
da Republíea. , . • . . . 

5. Subsidio dos Senadores 
6. Secretaria do Senado ., 
' . Snl·sidio dos Deputados 
8. Secret~ria da C:unara 

dos DepuW!os .•. .... 
9. Ajndas de custo aos 

membros doCongre~ 
Nacional. .. ... .. . .. , 

10. Secretaria de Kstado. 
Augrnentada de 3:000$ 
pura o pessoal do ga· 
binete do Ministro ..• 

ll. Justiça Federal ....... . 
12. Justiça do Districto F e· 

dera! - Eliminar:1a a 
quantia de 6: 720$ eles· 
tinada ao pnga.mento 
do curador das l!lllS· 
sas fallidas ........ .. 

13. AjudliS de cust() a ma· 
gistrados : . .• . .. ... . 

14. Policia do Districto Fe· 
dero.l- Augmentada 
de 4:800$ p11.ra o se.r-
vioo de polícia do 
porto. Augmentada 
na Ca.sa de Detenção 
ne 3:000$ para grati· 
t!Cilções aos seguintes 
empregados: um cba 
veiro mais 200:$, um 
eofel'rneiro mais 200$, 
um arrecadador mais 
200$, um roupeiro 
mais I 80$, um por- · 
tei ro mais 180$, 10 
guardas mais I :800$ , 
nm coeh~iro mais 
120$ e um co:>:inheiro 
mnis 120$000. Com~ 
preheudida. na sub~ 
consignação do mate· 
rial da brigada poli· 

I 20: 000$000 

30:000$000 

100: 000$000 

33:600$000 
587:009$000 
321:1 60$000 

! .908:000$000 

399:660$000 

\10:000$000 

357: 935-,'iOOO 
827:642$000 

336:973$000 

15:000$()00 
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cial destinacta it iUU· 
minaçã.o dos quartels 
e inferma.rio.s a iust:\1-
Jação para luz ele
ctrica no quar tel do 
Barbouo:;, . o , o • o o o • o -

15. Casa d·:) Correcção-Au
gmontada. no p essoal 
rle 2 :6ll0$,para diai"ias 
dos guardas, sendo as 
dos 20 internos au
gmeutadas de 2: I 00$ 
e a doo oito externos 
de 560$. Rerlu z!da 
no ma. t e r i a. t de • 
16: 162$608 a sub-con
signa.ção destina•Ja ao 
sustento , cura. t i v o e 
vestua rio dos pen iten· 
ciar ios • • o_ o ... o_ .. -o 

16. Guarda N:~cional. •••• •. 
17. Archi>o Publico - Ho· 

duzida no ma teria[ de 
2:00(1$ a sub-consi
gnação destinada it. 
hmpe:wo e asseio da 
eMa, etc., e elevada. a 
12:000$ a dustinada á. 
compra e cúpia de do
cumentos impol'tan-
tes, etc .... _ ....... . 

18. Assístenoia a AHena.tos. 
19. Directoria Geral de 

Saude Publica- Au
gmentada, no mate. 
r ial geral, de I :i OO$ 
a oomignação o~.lest i
na.da.. a aluguel de 
ca.sas para as inspe
ctorias, a fim de ·,~tten
der á. el< vaçã.o do 
aluguel d~ do Paorà . _ 

20. Faculdade de Di1oeíto de 
S. P<lUio ... ., .. . .... 

21 o Faculdade de Direito do 
Recife - Reduúda no 
pessoal de 6:000$ a 
consignação destinada 
a lentes cathedtoaticos 
addidos ............. o 

22. Faculdade de :Med icina 
do Rio de Janeiro. o • _ 

23. Faculuade _de Medicinn 
da Bahin.- Reduzida 
de 3:600$ no pessoal n. 
consignaç~o para os 
p repara,lores. Ele
vada. no ma.t ·.)ria.l de 
l:OOOS para alugu~l 
de casa para o por-
teiro. __ . _ •• •••. • _ • . . 

24. Escola Polytechnica. . • _ • 

ANNÀ.ES DA CAMA:RA 

2. 8.'37 : 329.$714 

224:676:5038 
I O: OOOo$000 

25. Escola de Minas ....... 
26. Gymnasio Nacional -

Reduzida no pesooa l elo 
Internato a quantia 
de ;; : BOOo~ destinada 
ao pagamento de um 

, professor de musica 
(aula extincta). No 
material do EJ~:ternato 
reduzida de 4 :400$ a. 
consignação para des· 
pezas C•lm os exames 
de prepara.torios e de 
mad ureza, inclusive 
pa.gamento do pessoa l 
indi'<pensa.vel ao mes
mo serviço, durante 
quatro mezcs, a ruzãA> 
de 200:t mensae:; ;w 
dirP.ctor, 150$ ao vice
rl irector, 100$ ao se
cretario, 511$ no e3-
criviio, e 50$ a um 
iuspeclor de a.Iumoos, 
sor vindo deoamauuen-
se ................. .. 

27- Ei!Cola Nacional de Bel~ 
l!l&Artes ....... -. o 

28. Instituto Nacional de 
Musica ........ _ .•. 

70:780$000 29. Instituto Benjamim 
655 :725$821 Gonstanto .••••• o •. 

W6:703$000 

295:460$000 

307:300$000 

623:260$000 

30 o Instituto dos Surdos-Mu-
dos ...... o.o ... o .. 

31. Bibtiotheca. Nacional. _ o 

32 0 Museu Naciona.J. _o . _._ 
33. Se r veotuarios d o culto 

34. 
35. 
36. 
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catholioo .. - ..... .. 
Soccorros publicas .•. _ • 
Obras. _ _ _ .. .... . _- .•. 
Corpo de Bonlbeirooo

Incluida no pessoal a 
quantia de 27:594$ 
par-<1- 756 etapas na 
razão de 1$400 . AU· 
gmentada da. quantia 
1!e 50: 000$, no ma
terial, a consign~çã.o 
destinada â. conser
vação do quarte l, es
tações, etc. , para a 
to e co ustrucção do 
qu:\rtel cetJtral do 
corpo._. o._._ .. o ..•. 

:Magistrado~ em disponi · 
b\lidade- Inclusive o 
necessario para. venci
ment o de mais um des

38. 
612:400SOOO 

em b rgado1' e 83 juizes 
Eventua.es - • - . - •. o __ • _ 

226:420$000 

506:280$000 

19! :054$276 

127:340$000 

205:390$000 

108:565$000 
166:500$000 
14! : i70$000 

233:400$000 
100:000$000 
250:000$000 

i44:849$950 

4.81 :600$000 
110:000$000 

473:335$000 Art. 2." E' o poder Executivo au tor izado : 
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1, a expedir novos regulamentos pa.ra. as 
case.s de Detenção e Correoção; 

3. Desp~za. com o Pal acio 
da Presidencia da. Re· 

11, a supprimir, quando vagarem, um dos 
Jogares de ajudante do director geral de 
saude pubtíca e um dos legares ne medico 
&u xiliar na repartição aentral dessa Dire· 
ctoria; 

IH, a rever, o regulamnnto da Escola ile 
Minas , para harmonizai-o com e.s disposições 
do CocUgo cl() Ensino Super1or; 

IV, a reduzir a. 75.$ mensaes a pensão no 
Internato do Gymna.sio Nacional; 

publica.. _ ... . . .... .. 
4. Gabinete do Pr~idente 

da Repu blíca. •.•.•• , . 
5. Subsidio dos Sena.dores 
6. Secretaria do Senado ..• 
7 _ Subsidio dos Deputados 
8. Secretaria !la Ca.mara 

dos Deputados .. ... _. 
9 . Ajudas de custo aos 

· _ membros !lo Congres-
so Nacional_., . . • .. . V, a. rever os estatutos d':l. Escola. Nnciona 1 

de Bella.s Artes e do instituto Nacional de 
Musiea ; 

10. Secretaria de Estado ... 
11. Justiça Federal. ·•- .... 

VI, a entrar em a.ccordo com os governos 
dos Estados para tra.ns!erír·lhes as Facul
dades de ensino superior que nelles existam, 
podendo ceder• lhes os proprios na.cionaes em 
que funccjonatn e t odo o material destinado 
ao ensino ; 

12. Justiça. do Dist ricto Fe-

VII, a abrir o necessario credito para in
demnizar o depo~itarlo, pttblico das despezas 
felta.s com alimentação e tratamento medico 
dos llbertamlos depositados, n.s quaes a inda 
não houverem sido, p~gas conforme de
monstrar a liquidação que o Governo fizer; 

Vlll, a. rever os reguia mentos das Fo.clll· 
da.des de Medicina. e da. Escola. Polytechnica, 
adaptando o regimen que mais conveniente 
julga.r ao ensino, emquanto não fór posta em 
pratica a autor1za.çã.o do n. V I ; 

IX, a abrir o preciso credito para desapro
priar a. casa $ita na. rua ele Huroaytá, nesta 
cidade, em qu e funcciona uma. das estações 
do Corpo de Bombeiros. 

Art _ 3.• Na. disposição do § 6• do art . 2• 
do decreto n . 392, de 8 de outubro de 1896, 
e!tão íncluidas as desj)eza.s constantes da 
verba. n . 3 e da rubrica-Material-das verba.s 
ns. 6 e 8 do art. I • desta lei. 

Sala das Com missões, 20 de setembro de 
1899. -Lauro Miiller, presidente ini.erino.
Alcindo Gwm.abara, relator, vencido quanto 
ao n. VIII do art. 2•. - Ma,.çal de E sccbar.
Cc.wger<LS . - 8er::eclello CorrGa · - Augusto 
Monteneg1'o. -A~o~gusto .Se'rJero . Votei contra o 
n. vm do art. 2• . 

PROPOSTA. DO GOVERNO 

Ar t. 2·0 O Presidente da Republioa é auto· 
rizado a despender pelas repartições do Mi· 
rlisterio da. Justiça ·e Negooios Iotel'iol'Os, e 
-.10m os serviços designados nas seguintes 
verbas, a. quantia de 15.596:99S$407em papel. 

deral ..... . ,, . .. .. ,, 
13_ Ajudas de custo a. ma-

l'(istrados . .......... . 
14. Policia. do Districto Fe-

deral .• .• .. .. .•.•. .. 
15. C11So1. de Correcção ...• . 
16. Guarda Nacional ...... , 
17. Archh-o Publico_ .... .. 
18- A$sistencia. a Alienados 
19. Directoria. Geral de sau· 

(te Publicn ... . , ..••.. 
20. Faculdade de Direito de 

s. Paulo ........... . 
31. Fnculda.de de Direi to do 

Recire ...... -. __ ..... 
22. Faculdade de Medicina 

tlo Rio de Janeiro •. •• 
23. Fao!uldade de Medicin:~. 

da flahía ........ .. . 
24. Escola Polytecbn1ca .. .. 
25. Escola de Minas. _ .... . 
26. Gymnasio Nacional. .. . 
27. Escola Nacional dn Bel-

las Artas .. ........ . 
28. Instituto Nacional de 

Musica . . . . ........ ~-
29. Instituto Benjamin Con· 

stan t ......... - .... . 
30. Instituto dos Surdo a-

Mudos .. . . ......... . 
31 . Bibliotheca. Nacio!Jal .. . 
32. Museu Nacional. . .. . .• 
33 - Serventuarios do culto 

cat holico .. .. .... __ . , 
34 . Soccorros publicos ... .. 
35- Obras.·- •......... _ .•. 
36. Corpo de Bombeiros •.•. 
37. Ma~ri~t:a.dos em dispo

mblhda.de .•.•...• , .. 
38. Eventuaes .•... •.••.•• 
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100:000$000 

33:600$000 
567:000$000 
321:160$000 

1. 908: 000$000 

3W:660$000 

. 90: OOO.t()OO 
354: 935$000 
827 :642$000 

343 :693$000 

15:000$000 

2.833:429$714 
238:178$546 

10:000$000 
66:780$000 

655:726$821 

025:003$000 

295:460$000 

313:300$000 

623:260$000 

615:000SOOO 
473:335$000 
226:420$000 
514:280$000 

191:054$270 

127:340$000 

205:390$000 

108:565$000 
166:560$000 
141 :770$000 

233:400$000 
100:0~ 
250: 000$000 
706:052$950 

350:000$000 
110: 000$000 

15 -595:995$407 
L Subsidio do P residcutt! 

da Republica. .. .. ... . 
2. Subsidio do Vice-Presi

dente da Repu bl!ca. •. . 

120:000$000 O Sr. :~»residente- Estando a.de-
::~.ntada. a hora., designo para amanhã t1. s e-

36:000$000 guinto ordem do dia: 
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I• parte (até 2 borll.$ ou an tos) : 

votação das seguintes me. terias : 
Do projocto n. 159, de 1890, ümenda do 

Senado ao projecto n. 17~ D, de !8gs, ampli· 
ando a acção penal por denuncia ao Minis· 
'terio Publico, augmr.atando as ponas de al
gumas contravenções e dando outras pro
videncias (di;;cussã.o unica) ; 

Do projecto n. 115 c, de 1899, com o pare
cer sobre as emendas otrerecidas na 3'' di~· 
cussão ao projecto n. 115 B, deste a.nno, de· 
terminando que a eleição para Deputados e 
para a renovação do krço do Senado seja 
ell'ectuada no ultimo domingo de de2:embro 
do anno da ultima sessão de cada l.!gíalatura; 

Do projecto n. 42 A, de 1899. autorizando o 
Governo a despender com a rr.p&ração do ma
terial ftuctuante da ;\rmada. as economias 
e1fectua.da~ nas diversas verbas rlo Orçamento 
da Mar1nba pa.ra o pres.•nte u;&crcicio, tra!ls
ferindo-As para a de- i\la.t•~rial de construc. 
ção navnl- ão r<;fi•rido orçamento (2• dia· 
cussão); 

Do projceto n. 161, d:• 18t9, r••lativo á 
emenda sub!ltitu~lva. do Snnado no pl'Ojecto 
n, 12 B, de 1897 n. 184 A, dn 1896, sub~tl· 
tutivo ao projecto ( n. 184, do mesmo aono), 
da Caman dos D3.PUtados, reorganizando os 
corpos de engenheiros c de csla.do·maior do 
e.:mrcito (discussão unica ) ; 

Do projecto n. 103, de 1899, rdatívo a 
emenda. substitutiva do Snnano ao projecto 
n. 134 J, d~ 1898 ( additivo destacado na 
3• discussão do projecto n. 134, do mesmo 
anno), que manda considerar validos todos os 
exames ji prestados na Escola Polytecbnica 
d& Capital Federal po1· a.lumnos rla Escola 
Militar (discussão unica) ; 

Do projecto n. 157 A, d~ 1899, regulando 
as promoções ao posto de alferes do exercito 
(2• discussão); 

Do additivo n. 174 F, de IS98, declarando 
que, além doa casos previstos no d •.ereto 
n. 2.221, de. 29 de jao.eirc de 1891), S~l'ão o~ 
officiaes do Corpo de Bombeiros raforrnados 
nas condições do decreto n. L 936 A, de 30 
de janeiro de 1890 (discussão unica ) ; 

3• discussão do projecto n. 58, do 1898, 
autorizando o Governo a transfi,rir para o 
proprio Jlllciooal em guc esteve ínstallado o 
Museu. Nacional, á praça dá Republica, o 
-Forum-da justiça local e dá outras pro
videncias; 

2• discussão do proj ;cto n. 138 A, de 1899, 
d~l~rando livre> do pagamento de quaésquer 
dire1tos na Alrandega da. Capitat Federal ou 
na de Santos os volumes que contecm um 
reguladm• publico destinado á torre da ma-
triz de Uberaba ; · 

z• discussão do proj,,cto n. 165, de !899, 
determinando que as Legações do Brazil em 

Venezuela, J"pão, Equador o Columbia se
jam regidas por encarregados de negocias 
e!l'ectivos sem secreta-rios o dando outras 
provid oncias ; 

2' discUS>ão do projecto n. 161, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a readmittir 
no Iogat• de 1 • oftlcial da Secretaria da Justiça 
e N"gocios 1oteriol·es, ficando addido ao re· 
spectivo qlladro u.tú que, em virtude de vaga, 
possa ru verter. ao serviço, o cidadão Augusto 
Hemiquu de Almeida ; 

!• discussão do pro,iecto n. 14.6 A, dtJ 1899, 
facultando aos c;studantcs que, na data dusta 
!oi, já. tiverem sído approvados ''rn uma ou· 
D!a.is materi~s do curso pl'<;paraiorio que s~ 
exige para a mat!'icula nas escolas do uneíllO 
sup1:rior, brmina.rem s.ms estudos, prestando 
n:samt!S parciaes até 31 de dezembro d:J 1900; 

DiacUEsão unica do projecto n. 97, de IB99, 
autorizando o Por!· !r EX<!cutivo u. conc.!tlr!r a 
Antooio Jos•'• da costa Rodrigues, 1° otll.cial 
e biulioth"cario da Eacol:L Naval, s'ois mozes 
dn 1icuoça, com ordenudo, para tratamento 
de saude. 

2" parte ( ás 2 horas, ou antes ) : 
Continua<;ão da. 2• rliseu~sã.o do projecto 

;1. 110, dt! I 1:!99, orçando a Receitn Geral da 
Rl•publica para. o exercícío de 1900, com o 
pal•r•cor sobre as umnudus oíl'~recidas .em 
2a discussão ; 

2• disDussão do projecto n. 16(}, de 1899, 
alterando varias disposições da Tarifa das 
Alfand<!gas e Mesas de Rendas, mandada. 
executar pelo decreto n. 2.743, de li de 
dczembl'O dtl 1897. 

Levanta·sc a sessão á~ 5 horas c 45 rui· 
nutos da tarde, 

99" SESSÃO EM 21 DE ~ETEMBRO DE 1899 

Preside11cia dos Srs. Yaz de Mello (Presi
dente) e Julio de Mello (2" Vice-Presidente) 

Ao m~io-dia. procede-se à chamada, á qual 
respondem os Sra. Vaz de Mello, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Heredia. de Sà, Eu
genio Tourinho, Monoel Folgencio, Amorim 
Figueira, Augusto Montenegro, Luiz Domín
gues, Viveiros, Guede!ba Mourão, Marcos 
de Araujo, Torres Portugal,Frederico Borges, 
Tavares de Lyra, Trindade, Ermirio Couti
nho, Teixeira de Sà, A1fonso Co:>ta,Hereulano 
Bandeira., Coelho Cintra, Mabquias Gonçal
ves, Cornelio da J?onseca, Mauoel Caetano, 
AdalbHto Guimarães, Timotheo d& Costa, 
Raul Barroso, ~á Freire, Fonseca Portella, 
Nilo Peçanha, Leonel Loreti, Agostinho Vi-
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da.l,Ernesto Brazilio, Julio Sa.ntos.Deocleciano I transferir para o proprío nacional em que 
de Souza, Rangel Pestana, José Bonífacio, estava installado o Museu Nacional, á. Prac& 
Monteiro de Ba.rros, Ildefonso Alvim,Ferreira da Republica, o «Forem:. da Justiça local, e 
Pires, AntonioZacb~~oria.~, E!luardo Pimentel, dá. o11tras providencia$. 
Rodolpho Paixão, Padua. Rezende, Ca.semiro 
da Rocha, Bueno de Andrada, Elíns Faus!r O Sr. Presidente-A este pre
Paulino C~~orlos, Cincinato Braga, Herrnene- jecto foi otrereoido pela respectiva Commissão 
gildo de Moraes, Alves de Castro, Brazmo da o seguinte substitutivo que é liclo, apoiado a 
Luz, Paula. Remos, Francisco Tolentino. Pe- posto conjuncta.mentc em discussão 
dro Ferreira., Diogo Fortuna, Possidonil• da 
Cunha, A pparicio Ma.riense, Ri va.davia Cor- SUBSTITUTIVO AO PROJ!l:CTO N, 58, Dlll 1898 
réa, Vespasiano de Albuquerque e Ca.mpos 
cartier. • 

Abre-se a. sessão. 
Deixam- de comparecer com causa p:l.rtici· 

pada. os Srs. Urba.no Santos, Silva Mariz, 
Angelo Neto, Carlos Ma.rcellioo, Tbeotonio de 
Brito, Matta. Bacella.r, Rodrigues Fernandes, 
Eliii.S Martins, Marinho da Anrlrad~. José Pe· 
regrino, José Ma.ríano, Joiío Vieira., Pereira 
de Lyra, Martins Junior, Rocha, C&vnlcante, 
Araujo Góes, Olym~io de Campos, J11yme Vil· 
Jaa Boas, Sllabra, Fraricisoo Sodré, \'ergne de 
Abreu, Tolentíno dos Santos, Paranbos Mon
teneg-ro, Marcolioo Moura, Dionylrio Cer· 
queira., Jeronymo Monteiro, Torqua.to Mo
reira, Belisario de SOUza., Erico Coelho, Silva 
Castro, Paulino de Souza Junior, Campolina., 
Mayrink, Almeida. Gomas, Jo'io Luiz, ca.r
Yalb.o Mourão, Ja.cob da Paixão, Henrique 
Vaz, Alfredo Pinto, Octavíano ele Brito, Al
varo de BotelhCl, Leonel Filho, Rodolpbo 
Abrau, Telles de Menezes, Theotonio de Ma
galhães, Matta Ma.chado, Nogueira; Junior, 
LindolphQ Caetano, Olegario Maciel, Lamar
tine, Moreira da. Silva, Lniz Flaequer, Al
-vares Rubião, ·Domingues de castro, Dino 
Bueno, Oliveira Braga, Adolpho Gordo, Ce
zario de Freitas, Alfredo Ellis, Artlmr Die· 
dericbsen, Rodolpho Miranna.. Leopoldo Jar
dim, Mello Rego, A le-ncll.r Guimarães, Plínio 
Casado, Aureliano Barbosa., Py crespo, cas
siano do Nascimento e Azevedo Sodr~. 

E sem causa. os Srs. Eduardo de Berrêdo· 
Augusto Severo, Euclides Malta, Felisbe!Jo 
Freire, Aristides de Queiroz, Leo\•igildo Fil
gu~irJS, Rodrigues Lima, Alcindo GuanabJ.ra, 
La.mounier Godofrecto, Artbur Torres, C~sta 
Junior e Franciseo Alencastro. 

E' lida e sem debate approvada a acta. da 
sessão antecedente. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal para se proceder á.s votações 
das ma.terias indica.1as na ordem do dia., 
passa-se ã mataria em dis cussão. 

PRIMEIRA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

E' annunciad:t a 3"' discussão do projecto 

O Congresso Na.ciona.l resolve : 
Art. I. o O Poder Executivo fará. transrerir 

pa.r1t o proprio nacional em que esteve illlltal
lado o Museu Nacional, a Praça da. Re
publíca, o-Forum-da justiça. local deste 
Districto. 

Esse edifieio se denomín&râ.- Palacio da. 
Justiça. 

P11ragrll.pho unico. No caso de ha.ver es
paço sufficiente, designará uma ou ma:il 
salas p:Lr& ,que neUas fucceionem o So
premo Tribunal Federal e sua respeetiva. se
creto.ria. 

Art. 2.• Para. occorrer á.s despezas com as 
obras de adaptação neeessa.rie.s, fica o Poder 
Executivo nutorizado a entrar em accordo 
com o Pfefeito pt.ra acceitar o auxilio de 
150:000$, para. tal fim votados pelo Con!!elho 
:M~Mtieipa.l. 

Art. 3. o Revogam·se as cU aposições em 
contrariQ. 

Tem a palavra o Sr. Here:lia. de Sá. 

o Sr. Heredia. de Sã(·}- Sr. 
Presidente, na. qualidade de autor do pro
.~cto que ora se debate, nio posso deixar de 
eJtprimir o qne sinto em relação ao substi
tutivo flUe, á ultima. hora., fot enviado à. 
Me~a pela Commifs~o de Fazenda. e Jndnstria, 
substitutivo que altera, de alguma. fórma., 
em sua. essencia., o projecto por mim sujeito 
é. apreciação da. Ca.mara dos Deputados. . 

Sr. Presidente, não preciso, para combater 
o subsiitutivo, 1ança1' mão dos argumentos 
que já por diversas vezes foram por mim 
produzidos da tribuna, no intuito de con
vencer a. toda. a. Cama.ra <la necessHade pal
pitante de se f~2er alguma cousa, afim de que 
a capital da Rellublica possua um estabeleci
mento condigno, dispondo (\e toda.s as condi
yões dedecencia, afim d~ que nelle possa ser 
mstaurado o Forum dn JUStiça. local. 

o SR. MAL~QurAs GoNçALvEs- Porque o 
município não !t\Z ~ 

o SR. Hi'lREDIA. DE SA.'- o município não 
faz pelos motivos que p~sso a. expor. · 

n. 58, de 1898, autorizando o Governo a (·~ .Esta di~~\Jl'$0 nii:o foi revisto pelo orador, 
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Si attenrtermos a qu~ a justi~-'t local cori'G 
a ·cargo do Govorno da 'Uniã.o e é por elle 
superintendiua immediat&.mente, por inter
media do Sr. Ministro d:t Justiça, bem como 
que as nomeações dos juizes niio são feitas 
paio Poder Municipal, veremos que cabe mais 
ao Poder Executivo Federal tomar provi
dencias no sentido da installaç1io do Forum, 

UM SR. DEPUTADO - Este argumento não 
procede. 

O S:a. liEREDI<~. :oE SA'- Este al'gumento 
proo?.de incontest:J.velmomte. 

Não teria o direito de vir pedit' à Cama.ra 
dos Deputados providencias pa.r<~. que se 
estabelecesse um .Forum amqualquerdosEsta· 
dos da União, porque, como todo:; saàem, as 
nomeações estaduaes nada teem que ver com 
n a(lmlnistracã.o tederal. 

A justiça loca.! do Dlstricto Federal, porem, 
esta & cargo do Governo Fe:leral ; e, desde 
que o Ministeric- d<~ Justiça é quem, em nome 
do Presidente da Rcpublica, a Sllperintende, 
claro eetil. que tudo quanto concerne ao seu 
bem estar, ao seu interesse, cabe ao Poder 
Executivo 'Federal fazer. 

Esta, portanto, respondido o a.pa.rte com 
que me honrou o nobre Deputado por Per
llll.mbuco. 

O Sa. MALAQUI AS GoNQALVES-0 que V.E:c 
quer, eu t ambem quero para. o meu Esta.do. 

0 SR. HEil.EDlA DE Si-Mas os juizes que 
funccionam em Pernambuco, como em qual
quer outro E~tado dn t:n ião. sã.o nomeados 
pelos rcspecti vos goveJ•nos estaduaes, ao pas
so que os daqui o são'pelo Governo Federal. 
São, por-coosegninte, ca.aos muito diversos. 

Mas; Sr. Presidente, eu ia desviando·me do 
ponto principal da. discussão, por motivo do 
aparte com que fui honrado pelo digno re
presentante do Estado de Per nambuco. 

Proseguindo, direi, em relaçii<:J ao projecto 
SUbstitUtiVO; que, com quanto fai;a justiça. as 
boas intenções de toda a Commissão que o 
o1fereceu á. nossa consideração, comtuào en
tendo que absolutamente el!e uão vem resol
ver o problema, ao qual pretendemos dar 
uma solução com o projecto em debate. 

Com eil'eito, quem conhece o estado finan
ceiro da Municipalidade do Districto Federal ; 
quem nã.o ignora as di!Ilculd.ades com que 
ella. Juta ; quem sabe, como eu, que muitas 
vezes os respectivos fUncciona.rios deixam de 
receber, durante um ou mats mezes, os seus 
ordenados, 1JOT falta de numerario nos cofres. 
deve estar seguro de que a MunicipaLidade de 
fórma algu.ma poderâ. concorrer para. que a 
medida que se contém no projecto se "torne 
em uma. realidade. 

Concordaria com o subetítutívo, si a. H
lustre Commissã.o de Fazenda a.cceit~.sse todall 

as disposiçt>es do projecto, a.ccrescentando 
!JUS, pa.ra. que o ser viço fosse feito com mais 
facil idade, ficasse o Governo autorizado a. 
entra r em accordo com a Prefeitura. Mas o 
ftm da. Commissão, apresenta.ndo o substitu
tivo, foi cortar a verba que pedi, e.cceitando 
outra. 

Já vê V. Ex., Sr. Presidente, que, talvez 
sem ser esta a intenção da. illustre Commis
sào, longe de se procurar resolver a questão, 
como é de necessidade, a.o contl'ario o sub· 
stitutivo procura embaraçar o seu anda
mento, de fôrma que a. capital da Republica. 
con tinüa. a. ofrerecer aos olhos da população a. 
graade fa l ta de um edillc:io decente e com· 
modo para o fnneciona.mento da.justiça.local, 
que muitas vew..s. quando se verificam pro
cessos importantes e como já. temos preaen· 
ciado, tem de pedir emprestados edificios 
particulares, como o do Cassino Fluminense 
e o do Conselho ~lunici pal, alim de nelles 
funcclonar o jury. 

Isto é tanto mais para lastimarmos, quanto 
é certo que qnalquet• cidatle, por mais in
significante que seja, tem ed11icío proprio 
pal'a o runccionamento da ~ustiça. loc&l ! 

A capital do E:>tado do Rto de Janeiro \em 
um eJificio especilllmente destinado para esse 
ftm, o qual faz inveja á capital da Republica.. 
Em Pernambuco, a mesma cousa su verifica. 

Nestas condições, pergunto, querem oa no~ 
bres Deputados impedir que a. Capital Fe
deral tambem possa collocar a. sua. justiça. em 
um edificio der-~mte 1 

Comp"eben<lem os nobres Deputados que, 
em vista. do estado de ruinas em que se acha o 
antigo Museu Nacional, não se pó de estabele· 
cer a.lli a jus tiçu. local, sem que sejam realiza
das algumas obras necessarias. 

E' preciso que se note taml.iem o seguinte : 
peço 200:000$, quaudo a orçamento feito por 
engenheiros do Governo é d ,! 350:C00$000. 
Espero, porém, que os 200:000$ e mais 150 
contos que a Municipalidade poderá. dar. 
bastarão para que o edificj.o fique em condições 
de decencia. 

Não poss~ comprehender como certos as
sumptos de interesse para. a. Capital Federal 
sejam tã.o Injustamente combatidos pelos di· 
gnos representantes dos diversos E~tados da 
União, quando é certo que os meus dignos 
companheiros de bancada e eu concorremos 
sempre gostosameote para que todos os Esta
dos possam ter os melhoramentos precisos, 
possam ter os auxílios solicitados á. União. 

E' po;• isso que nio posso deixai' de sentil' 
essa má. vontade manifesta e tio francamente 
traduzi<Ja nesses apartes que me foram ha. 
pouco dirigidos, . principalmente pelo digno 
representante de Pernambuco, o Sr. Ma.Ja.
quias Gonc;:~lves, que, espirito culto e adean
t~o, devia ser o p-rimeiro a ~ ao meu 
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lado, concorrendo par& que á Ca pi Lal Federal 
fossem dados e.sses melhoramentos irnprescin· 
diveis, reclamndos diariamente pela opinião 
publica. 

Dema.is, o edificio do antigo Museu nã.o 
póde ser destinatlo ao F11rum, mesmo pelas 
sua~ dimensões exigu~s. 

Ainda mesma que o editlcio do Museu se 
• .!J: digo I_Iluito bem - recl:tmados pela opi- prestasse. para ahi estab~Iecer-s_e ~ Forum 

mao pu:tJ!tca- porque sr,mp~e que ·o conse- 1 ~esta Capital, o orado! nao apo13:rla o pro
lho de JUrados tem de reun1r-se em salas Ject~, porquanto o serv1ço de JUSttça vae-se· 
particulares, muitas vezes alugadas, surgem rea12zando, com mais ou ~enos regularidade; 
se!npre protestos e os representantes do Dis- e !!ao é, quando os rna10res compromissos 
triCto Federal são accusaàos de não cumpri· extgem a mms severa economia para salvar 
r':m co~ .o seu dever, porque pensa-se que a h_onm nncion~l. empenhada com a mo~a
oao SO!lCltamos do Con"'resw a verba neces· tona, que a Camara deve votar duzentos 
~riria para. quo o tribunái de justiçp. local seja. contos p~r~, o estahclccimento de um ~erviç'O 
wstallad~ em predio apropriado. que ca!Dmha regularmente; estabclec1mento 

Entr!l~a.nto, V. Ex. e te~temunha de que qu~ pod~ ser conv~nie,nte, póde mesmo_ ser 
este proJedo, ora em 3" discussão e que pm- necessar10, mas nao e absolutamente ma-
curei trazer á discus>ão inrlependent~mente dia vel. . 
do pnrecer da Commissão, vem ser agora, de Pat;ece ao orador que,_s. o Governo mostra. 
surpreza •. ·epbaraçado pol' um subs~ilutivo o ~a1or zelo pelo serv1ço 1 ublico,_ e. tanto 
oa Comm1~sao de Fazenda e Industr1a., que ass~~ que apo_w.do po~ todas as pa,rc1alld&d8!3 
pz·oc)llra. oao dnr solução ~o ~ssumpto que pohttcas ,do pa.tz, conszderasse a mudança do 
procura. fazer com que as cousas conti~uem For«m tnadiavel, pediria, por certo, verba á. 
no mesmo estado. Cama,ra para fazel-a, 

Sr. President~. Ul!_Hl. vez que a Camara vae No entretanto~ hn. ,na E~cola de Bell~s Ar· 
t~atar d_a orgamzaçao de justiça, parece que tes QU!!-dros vaJ:os_JSStrnos, que C?nStltUepl 
nao dev1a. fazer sem antes prorurar fazer uma J·Jqueza artzstlca,_ e que alb se esta.o 
com que.e~~a mesma. justica não continue em e!tr,,gand(l, porque nao h<~ lagar para pen
um pard1e1ro, em uma rasa infecta e incom- rl~ral-os e se acham, portanto, guardados em 
moela, ser ar e sem luz. pilhas. Em preciso que a camara dos De utados . A~~ím, attendencto a este tacto de _c~ract~r 
antes de votar uma Jcü tão importalts com~ !nad~avel, ~e preservar da destru~çao tao 
esta., procurasse arrancar a justi a de a m,veJavel .r1queza, e atteudendo amda. que 
especíe de cubículo da cas" d ç D tss zs~o se porle fazer sem despeza alguma, o 
ção como 

1
·á dis~e par~ ., 8 e e en- omdor apresenta ao projecto uma emenda, 

• , - • ~ 1azer com que ao que mand• a· '!e~ a1•a a "1 d t menos a bem da decencia ella fi ' ~ ·' ,a, P qu~ pe e ovo o 
. commbdada em edl'tlc'o m '. ca~se ac- da Camara. (1\:fuito bem.) . 1 . a1s apropr1a .. o. , . . . 

V~, p01s, Sr. Pres1dente, que não posso, E .ltda, apmacla e en nada á Commissão a 
de for.ma alguma_, a~ceitar, en·l seus tel'rnos, segumte 
o proJecto substltutlvo da commissão de Fa-
zenda. EMENDA 

E' por isso que, valendo-me de estar ~gora 
na tr1 buna, f~ço llm a pp~ll o a Commi~são para 
que, aprove1ts.ndo as disposições do projecto 
por ~lm apresentado e do subststutivo, fie 
q~e fot autora, procure coociliar as dlsposi
çoes de um e de outro, de modo que ao mes
~o tempo Que o Executivo fique autorizado a 
aar o auxilio pedido pelo Conselho Munici
pal, fique tambem consign~dn, a verba dos 
200:000$, que propuz, (Muito bem· muito 
bem.) ' 

O Sr. Bueno de Andrada 
p~nsa que o projeoto assignado e agora defen
dido pelo no~re Deputado não deve merecer 
11 approvaç;:;!:O '!a Çamara. Em primeiro 
Jogar, a Uma.o na? d1spõe de tantos edificios 
que. pos~a ussJm d1spensar um p~ra o serviço 
da JUSttça local, continuando os seus servi
c os collo~a~os em casas de aluguel, :peque
nas, mal s1tuadas. 

Ao pr;jecto n. 58, de 189() 

Fica o Governo atltorizado a utilizar o 
edificio que serviu ue installação do Museu 
Nacional, destinando-o á pinacotheca dos 
quadros que se ach.nm arrecadados na Escola 
Nacional de Eellas Artes. 

Sala das sessões, 21 de setembro da 1899. 
-Bueno de Andrada. 

Fica interrompida a disct1ssão até a. con• 
clusão da votação elas ma terias. 

O Sr. Presiden~e-Fiavendo nu
me'!"o, yae:se preceder ás votações das ma
terias 1n dtcada s na ordem do dia. 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Albu9.uerque Serejo, ~edro Chermont, Enéas 
Mart!ns, Cunha Martms, Anizio de Abreu, 
Henr1que Va.lladares, Pedro Borges, Thomaz-
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Accioly ,llderonso Lima, Fra:lcisco Sil. Hel veeio 
Monte, Elo)' de Souza, Coelho Lisl)o3., Ba.rbo3n 
Lima., .lu venci o do Aguiar, Ped1·o Pe,·nn mbuco, 
Jot\o de Siqueir.t, Arroxelias GM...-:i.o, Gemi· 
niano Bra7.il, C'Alstro Re.bl>llo, Milton, Tosta., 
Paula Guimarãe5, Ampbilopbio, .1t1ÜO Dantas 
Filho, BJua.rdo Ramos, G<lldino J,oreto, Jo~e 
Murtinho, Xavier da Silvei r<\, 0$C~\r Godoy. 
Pereira dos Santos, Alves 1le Brito, Urbaoo 
:Milrcondes, calogeras - Gonçalves Ramos, 
Antero Botelho, Franc\sco Veiga, Cupert!no 
de Siqueira, Galeão Carvalhal. Gustavo Oo
doy, Lucas de Barros, Edmundo da ~·onseca, 
Francisco Glicerio, Ovidio Ahr.•ntes, Luiz 
Adolpho, cara.cciolo, Xavier do Va.lle, Laroe
nba. Lins, Leoncio COrl'ê.'\, Lauro Müller, 
Guillon, Marçal Escobal', Victorino Monteiro 
e Pinto da Rocha. 

O @r. Presi(le nte-Vou consult:lr 
ú Camara sijulga ou uão objecto de delibe· 
ra.çã.o o projecto otrerecido p;Jo Sr. Cincinato 
Braga. na. sessão de hontem. Os senhores 
que julgam objecto de delibsração o referido 
projecto que estil impresso no Di",.io do Coll
gre~so de hoje, quei~m se levantar. (Pausa.) 

Foi julgado objecto de deliberação e vae á 
Commissão respectiva.. 

O Sr. Nilo Peç anha (pela orc:Um) 
reqne~ verificagão da votação, 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que julgarom objecto de delibera cão o referido 
projecto 83 e contra. dous Srs . Deputados. 

O Sr.Pre!ô!idente-A votacão accusa 
:L presença de 85 Srs. Deputado3. Não ha nu
mero. Vae·se proceder à chamada. 

Procedendo-se à chamada, vel'ifica.·se terem
se a.usentado os Srs: Guedelha. Mourão, 
Eduardo de Berrêdo, Marcos de Araujo, Torres 
Portugal, Trindade, Teixeira de Sá, AJl"onso 
Costa, He:rcu!a.no Bandeira, Coelho Cintra. 
Juveocio de Ag-uiar, Pauh\ Guima•·ãe.;;, Agos
tinho Vida!, F.rnest.o Brazilio, Ju l io s ,mtos, 
Deocfecbno de Sou za, AntOnio Zach,lria;:, 
Eduardo Pimentel , Bueno ·da And!'3.(la, Pau
lino Carlos, Ovidio 1\.brantes, Luiz A<iolpho, 
L~monba. Lins e Campos Carticr, 

O Sr. Pre:;:sidenle-Respoollerum·a 
chamada 90 Srs. Deputados. Não h a, por
tanto, numero para se praseg·u ir nas votaçõe~. 

Continúa a 3·' discussão do projecto n. 58, 
de 1898, autorizando o Governo a transferi!· 
para o proprio naeional em que este v o inst-ai-

• lado o Musea Nacional, à praça da Republica. 
o Forum da justiça lccal e dá. outras pro~ 
videncias. 

Tem a palavra o Sr. Sã Freire, 

O s.-. Sá Freire vem á tt·ibuna em 
sustentação do projecto a presentado pelo seu 
digno corunanheiro de ba.nca.da, o Sr. Her.1dia 
de t;ú.. 

O notn•e Deputado pot• S. P<tnlo disse que o 
pre iio do antigo Museu Nociona.l, destinado 
no Poruni, não comportil., não acc\ltnmoda a 
j11stiç:'. local no Districto Federal, ncorescen
tando consi,Jc•·ar verdadeiro desperdieio a.s 
d~.spezas com a rellDnstrncciío daquelle edi· 
11cio. 

Acredih que S. Ex. desconhece a. orga
nização da justiça, local no Districto Pe~eral ; 
do contrario veria que elle está em condições 
de a.ccommodar p3rfeitamente o Forum. 

Si o Cong~o attender ás ponderosaa 
razoes de que, independentemente de adapta
ção :para. o Ji'o~um, aquelle proprio n:tciona.l 
está " e:xigirindiopensa.veís concertos, e prin
cipalmente, à nova reforma. judiciaria para o 
D;stricto Federa.!, :;:o!icitada em Mensagem do 
Executi "0, que, concentrando toda a. justiçc., 
desapparecerão as 15 pretorias qne actual
meote l'unccionnm em predios a.lu<>-ado~ . con
vencer-se-h& <le que a verba pcdi~a. importa, 
ao contra.rio do que ~uppõe o nobre Depu
tado, em um"l. bem entendida economia. 

Lembra ainda á Camara que o Districto 
Federal concorre para a. União com Cl'escidas 
som mas de suas rendas e que o e.:Jiftcio onde 
funcciona o Jury é uma verdadeira vergonha, 
a ponto de recorrerem ás m udanças, por 
occasião de julgamentos importantes, oude 
desafogadamente o Tribunal possa func
ciooar. 

Si as despezas de recoostrucçã.o do ediftcio 
são iudispensaveis, ino.diaveis; si a Munici
palida.de em boa. hora veiu em auxilio da 
União, e~pontaoeamente offerecendo a qua.n· 
tia. de- !50: 000$, como explicar a opposiçã.o 
a este projector-i.ncont.est{lovelmente !le inte· 
resse geral 1 

Em se tratando, não do Districto Federal 
sómente. mas da. capital da );{epablica, espera 
da Camara a approva.ção do projecto,que -vem 
atteoder ~• uma desnas mais urgentesneces
sidade~-o seu Forum, que será denominado
Palacio da. Jastí~a. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada â. 
Co:nmissão a seguin te 

EM: !liNDA 

Ao projecto ~. 58, dB J89J 

Onde convier: -Mau tenha-se a verba de 
200:000$, para reconstm~ão do· Fo>·um, sem 
prsjuizo da acceitação da offerta da Muni
cipalidade. 

Sala. das sessões, 21 de setembro de 1899.-
.lleredia de S<i.-Sá Freire . · 
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O Sr. Coelho Lisboa- Relator 
do substitutivo ao projecto em diseussão, vem 
explicat• o modo d<} ver da Commissã.o de B'a
zenda. a respeito. 

Estudando o assumpto e compenetrando-se 
das dilficuldades fiua.nceiras que 0 Governo 
actcal procura subjuga.t•, a Commissão de 
l<'azenda encontrou um meio termo, a.presen
tando um substitutivo, pelo qual o Go\'erno 
fica autorizado, caso seja. H.pprova.do o pro
jecto do ill ustre re presen tanto da Ca pita! Fe
deral, a entrar em accordo com a. Prefeitura. 
afim de receber a quantia de 150:000$ pa.ra. 
os reparos precisos no edificio (·m que func· 
cionou o Museu . 

Não houve, portanto, na Com missão de Fa~ 
zenda espírito hostil ao projecto em de~a.te; 
pelo contrario, c()mpenetrada. <la necessidade 
inilludivel da installa.çã.o do Pala.cio da Jus· 
tiça, suggeriu o meio termo que, confia, 
passará, porque. esta patrocinado pelo bom 
senso da Cama.ra dos Deputados, 

As ditHculdades fiuancairas, presentemente, 
não dão mR.rgein para as despezas com a con
strucçã.o do Forum. Acceita.ndo se o a.u:xilio 
que ora• offerece o Conselho Municipal, no 
:proximo anno, acredita q ne o Congresso vo
tará verba para conclusão dos tra balbos ini
eiados com aquena: quantia, conseguindo-se 
a~sim um Pa.lacio da. Justiça. decente e digno 
da Capital da União. 

Declarando accei ~ar a. ide a do representante 
paulista, o orador conclue, na certeza de que 
o projecto substitutivo da. Commi6são serâ. 
votado e com elle ter-se-ba a. garantia do 
Pala.cio da Justiça. (Muito /lem; muit:> bem.) 

Com-parecem. ainda os Srs. Serzedello Cor
rêa, Jose Avelino, Joã.o Lopes, Francis ~o Gur
gel, Ap1Jolonio Zenaydes,. Moreira Alves, Ar
thur , Peixoto, Rodrigues Doria., Pinheiro 
Junior, Irineu Macha.do, Augusto de Vascon
cellos, Barros Fl'll.ní\O Junior~, Bernardes Dias 
e Augusto Clementino. . . 

O Sr;-. Coelho Clntra.- Sr. Preú· 
dente, aproveitando o ensejo, m<mdei é. Mesa 
uma emenda ao projecto em discussão, 
emenda que tem por fim acab~r com a ques
tão, qu&8i que constante, entre o Governo 
Foderal e o Governo do Estado de Pernam
buco, reta ti v o á, occu pação do proprio · naci~
na.l onde funccí()nam as justicas do E!ltado. 
E;;se proprio nacional, quasi que foi edificad() 
á custa do Estado, serve, na Capital do meu 
Estado, pa.ra uma especie de for-.<m, porque 
nAlle funccioaam todos os juizes da C;J.pital 
e o superior Tríbunlll. 

Nada. justifica, portanto, depois dos sa.crífi
cios feitos pelo Estado,a. pretenção do Governo 
Federal, de occupal-o como proprio nacional 
para. dar-lhe fins outros .que não a.quelles 
pe.ra que serve a.ctualwente. 

CamQ.rQ. Y. Y 

Assim, mandando esta emenda não faço 
mais do que consagrar a _posse qne o tempo 
tem justí!ica.dll, e garant1r ao mesmo tempo! 
os sacrificios feitos p~Jo E$tadO, com a qunsl 
reconstrucção desse proprio nacionaL 

A apresentação !la mesma 6J!Ienda. -não 
'lisa dil!lcu!ta.r a passagem do proJecto rala· 
ti I'O à reconstJ·ucçã.o de> proprio que serviu 
outr'ora. de museo, afim de ser adaptada á 
justiça loC&l • 

Acredito que, acceitando a Camara o oífere
cimento feito pelo Conselho Municipal par& 
que as obras sejam exe:utadas em parte por 
conta dos cofres da Prefeitura e mais que 
sejam os diversos departamentos desse edift
cio prepa.rados d~ modo a poderem reee~r a. 
pt·eciosa. collecça.o de quadros que e:uete 
amonto&da no edificio de Bellas Artes, terá 
prestado assigna.la do serviço a Ca.;tital Fe
deral, não só pro:porclonando um loca.! apro
priado ao exercício da Justiça. local, como 
ta.mbem um digno deposito da importante 
collecção a que alludiu o nobre Deputado por 
S. Paulo. 

Portanto, asse~uro des·le já. o meu voto 
pua que o projecto, convenientemente emen
dado, seja con~ertido em lei o mais breve 
possivct. (Jfuilo bem; muit' l>cm.) 

Vem á. Mesa, é Üda, apoia.d,\ e enviada á. 
commissão a. seguinte 

EMENDA. 

Ao projecto n, 58, de 1.899 

Accrescente-se onde convier: 

Art • Fica transferido ao Estado de Per-
nambuco o proprio nacional sito á. rua. 15 de 
Novembro, da cidade do Recife, onde func· 
ciona o Superior Tribunal do ·mesmo Estado, 
e out1·as úependencias da justiça. estaduaL 

Sala. das seSSÕes, 21 de· setembro de 1699.
Coelho Cir!tra. -Malaq_u.ias Gonçalves. 

Ninauem mais pedindo a palavra, é encer
rada. :discussão e a.diada a. votação até que. 
a. Commissão de Fazenda. dê parecer sobre a. 
emenda offere(!ida. · 

SEGUNDA PAR. TE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.da a continuação da 2' dis
cussão do projecto n. llO, de 1899, .orçando 
a. Receita Geral da Republíca para o exercício 
de 1900, com o parecer sobre a.s emendas llf
fereeidas em 2• discussão. 

O Sr. :Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Barbosa Lima.. (Pausa,) 
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Não estando presente o Sr. Barbo,a. Lima 
e não havendo mais oradores in~criptos , en · 
cerrarei H díscussãc, si nenb UU1 seu h o r Depu· 
tado quizer usar da palavra. 

O Sr. Coelho Cintra-Peço a pa
lavra. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem a pala.vril. O nobre 
Deputado. 

contribuiu pllra. que fosse vencedora. n.. boa. 
causa. . 

A Commíssão de Orçamento, accettando 
essa emenda é digna dos mais calorosos ap
plausos do orador e seus amigos, por9ue 
além de praticar um ~teto d~ alevantada JUS· 
tic,;a prestou relevante serv1co ao_a.~damento 
dos trabalhos aduaneiros perm1tt1ndo por 
este modo que nelle continuassem diligentes 
funct'ionarios. 

Louvores sejam dados a. S. Ex. pela cor
o . Sa·. Coelbo Cint ra felicita-~" dura e espirito conciliados com que se houve 

pvr ter ainda uma vez de render o preito de em bem dos interesses da illustre classe dos 
·suas homcnngens á~ lucubrações Eoiotillantes despachantes d3s nossas alfandeg~. q_ue oú
do bellissimo talento do operoso Deputado tros não são sinão os de bem servir a causa 
relator do orçamento da. rece!ta., seu presado publica. b' 
amigo Dr. Serzedello. Refere-se ao imposto que propoz sobre I · 

O ex tenso e bem elaborado parecer q ue llletes de loterias. Niio vê razão para os pro
precede o prl)jecto de lei, tem conceitos da cessas violentos com· que se quer estirpar o 
maior relevancía. e põe em evidencia a alta cancro na jocatina, e ante a inu tllidade des
cl>mpetencia do illustre relator, tantas vezes ses meios· á'cwlita. haver no imposto um 
comprovada pelos ionumoros trabalhos com correctivo util a semelhante vicio. Não 
que S. Ex. tem enriquecido os Annaes do Par· sabe que vantogem, :Pelo lado moral, tem 
lametllo. tirado a policia desse car navalesco especta-

Se limit aria a votar sil~nciosnmente o pro· cuJo de impedir o transito publico em ruas 
jecto em discuS!São, si não fôra o del=ejo que frequentadas, occupsndo- a.s com numerosa 
tem de bem servir ao p:liz, exponrlo :•s 1iG· força para, cobrar por s«as maos multas ajo
vidas que assaltam seu espírito sobre a. ex- gadores e remetter para o Deposito Publico 
eeução de muitas dos medidas propost11s neste os utensílios do jcgo. Pelo contrarto, vê e~se 
projecto, que não lne pare,~em conducen- vicio a cada -violencia recrudescer, ass1m 
tes ao fim que se propõe o seu i! lustre desmentindo as bl~g"e$ pol!ciaes sobre tal 
relator. assumpto. 
. Traduziu essas duvidas em emendas que Acredita que por meio do tdbuto o cha.-
apresentou, e cuja justificação neste mo· maflo jogo do bichó, que já foi elevado a · 
menta procura fuzer, adduziodo os argumen- principio politíco, tenderá. a deS!'-ppareçer_. 
tos que o estudo da questão suggeriu a seu Julga que, regulamentado esse JOgo, obrt· 
espirito . . · !-!ando os bicheirJS a. pre_sta.r caução, ~ornan-

Não póde deh:ar dEÍ salientar a. a.cceitação do-os asaim responsave1s pelos prem10s sor· 
da emenda suppressiva do n. VII, que teados, se terá. dado golpe seguro nesse 
e:ligia- fia.nça rea.I-para os despachantes vicio. 
das a.lfandegas. Semelhantemente ao jogo do bicho são 

Assistiu á discussão, na. Commissão, desse essas loterias de fraéções ate de 200 r éis, que 
projecto, e teve oecasião de se manifostnr se venàem por abí livremente; e tem porven• 
contra semelhante medida, inutil e vexe.- tura a. polícia ~eio ~ cohibir P.sse a.bu~o ~ 
toria, que tornaria o accesso desse cargo só Nenhum. Si, po1s, o zmposto que propoz In· 
accessivel aos que li vesseru por si a rgeatal'ios cldlr sobre todos os bill.tetel' expostoB á venda, 
ou que delles foil!Sem preposto~ , sem vanta.- como os de loteria, se terá um meio util de 
gens reaes para o fi sco. reprimir o -vicio. Apresentou emenda ta:x.au-

Ne!Sa oocasião annunciou a apresentação do a fracção de bilhete exposto à l"enda em 
de emenda su ppressiva, perante a Camara, 100 réis, cobrada por estampilhas, na r ,uão 
afim de obter para. ella o patrocinio de seu d"e 100 reis por "Digesimo, para que a. taxa 
illustre amigo. e abnegado patriot:l. Depu- fosse modiea e produzisse recursos enormes 
t ado pela Bahia, cujos relevantissimos ser· em bem das instituições de caridade e ensino, 
viços á c~ usa dos fracos, a Camara. e o pai~ sem com tudo, prohibir a venda de taes bi
dão o mais honroso testemunho. Refere-se lhetes. 
ao _illustre e dístinctissirno Deputado o Sr. A impugnação feita. a essa. emenda p elo 
Ne1va. honrado relator não está. na. altura do bcllis· 

Ou~ros collegas . concordando com a sup- simo talento de s . Ex., sente dizel-o, mas 
presaao ~essa m~dlda. mandaram emendas ai ante o descuido de S . Ex. most ra a proce· 
tal r~spe1to . Sa~1enta entre elles o nome de dencia. e facil applicação da medida que pro. 
seu illustre am1go o Sr. Guanabara, mem· põe. Tomou o vigesimo por base por ser o 
bro proemrnente da Com~nisl!ãQ, o que muito custo d~te de 800 réis equivalente aoi:; de--
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cimo! de otttros plitnos, e o.os meios de ou
tros; u.ssim conhecida a n~.;iío de 100 réis 
para 800 réis, facilmentG se cheg<1 á conclusão 
da. taxa a que llca sujeita qualquer frac~ão 
de bilheto. Ni.o tem fundamento a impng na
çi.o feita pela Commissão á acceitação dessa 
emenda. 

Outra. qualquer causa que appareça., o 
orador esta.rá. prompto a acceital-a., si fõr 
procedente, a do parecer, porém, não tem 
fuodamentQ . 

Demonstr<t que a emenda que apresentou, 
junta. á providencia do comracto vigente, 
produzirá somma extraordioaria em beneficio 
dos institutos que se quer proteger. 

Notando que diariamente se extrahem 
nesta. Capital ·seis loterias, as fracções de bi
lhetes assim expostas a venda, em cada se
mana dara 50:000$, sendo e.sses bilhetes fra
cções e5ta.mpilhadas com um sello de 100 réis. 

A Companhia Na.ciono.l em nada será pre
judicada, porquanto trata·se de um imposto 
a que todos estão sujeitos, nem seu oontracto 
a. isenta de ta:I. Essa companhia obr igou -se 
a pagar 1.600:000$ ma.s,disposições da mesma 
lei que autoriza o oontracto, reduziu-a a. 
807:000$, que é de facto a contribuição da 
companhia a.tém de tres quotas de 39:000$ 
que paga. 

A emenda qu e apresentou manda regula 
rizar es~a contribuição, tornando effecti v a a 
de I . 600: 000$ a.lém das nova$ · insti tnições 
p a.ra as quaes se pedem quotas; assim. parece
lhe que se poderia levar e. eífelto a novação. 

Si os Estados incorrem na exc~pção da l<3i, 
as quotas que lhes ;;ertenceriam deveriam 
rev~rter em bem do Thesouro e nunca. da 
companllia que astó. hem favorecida.. 

Calculada em 50:000$ por semana, a arre
cadaçio do imposto, se chegaria a. obter mui
tos melhores proventos para os . institutos, 
do que pelo modo indicado no projecto. 

A renda de loterias, segundo o relatorio de 
1898, foi : 

Renda da. ft~calização ... .. .. 
Beneficio.!! reaes •. • • . • . •.•. 
Quotas pat•a os Estados .... 

I .006:502$000 
807 : 000$000 
'793: OOOSObó 

2.606:502$000 

Adaptada. a minha emenda., computada. pelo 
mínimo a. imposição do seno : 

Loterias da Companhia Na-
cional. .. .... ..... . ... .. . 

Candela.ria.. Agave, etc •. ... 
Diversas estaduaes . ....... . 

Somma. •• . . .• , .••• 
Contribuição das nacion~~oes . 

2.500:000$000 
500:000$000 
I 00: OQ0$000 

3.l00:000$000 
2.606:502$000 

Total para as instituições 
bene11ciadu., . .. , , ,,, ... , 5.706;502$000 

Essa importancia despender-se-hia. 
guinte morlo: 

do se-

Instituto Benjamin Conslant 
instituto dos Surdos Mudos. 
Asylo de Alienados .... •••• 
Montepio •........•.... . .. 

Contribuição actual (a. que 
devia ser) .... .. ..... .. .. 

205 :390$000 
108:565$000 
655:726$000 
100:000$000 

1 .069:681$000 

1.593:000$000 

Renda tota.L.. . . . . • . . . . . . • . 2.652:681~ 

Mais pa.ra os E~tados. pelo 
proceaso de estampilhas.. 2. 000:000$000 

Somma............ 4. 652:681$000 

Maior quota pura. o Ois-
tric~o Federal.. ......... 1.043:821$000 

Total áa distribuição ..... , . 5.706:502$000 

Por este ligeiro calculo, e.do:littindo que· as 
Loteri~s dos Estados apenas contribuam .com 
100:000$, obter-se-ha o raaultado 'l\10 apre· 
sento, qu~ muito mais beneficios traril do que 
a proposta. da. Commiesão. 

Entra na analyse das novas contribuições e 
pede á. Camara que at tenda que a nossa in
dustria., que se póde dizer no nascedouro, j á. 
concorreu no anno findo com cerca de 27 mil 
contos, sob o titulo de imposto de consumo e 
renda. interna, que com os novos Impostos 
esses tributos elevarão a mais de 40 mil no 
e xercício futuro. 
Pod~ria. a nossa in·lustria com semelhante 

tributação '! Quaes os beneficios que em troca. 
de tão grandes vantagens pa.ra o Tbesouro, 
Ge proporciona a esses milhares de industriaes 
que ficarão sem pão no dia. em que se fe
charem as fabricas ~ 

Lê trechos do relatorio do director de ren
das. comprobatorios de seua aasertoe. Julga 
que o Governo deve ceder um pouco ás in- . 
dustrias para que ellas posaam progredir, a 
para isso basta facilitar-lhe! O$ meios de ad· 
quirir os sellos, imitandO·!!e nesta parte a lei 
franceza. e outras de paizes cultos. 

o fim do poder deve na especie facilitar os 
meios de haver o imposto e jamais atro
pbi.ar o industrial contribuinte, negando 
meios razoaveis de adquirir os sellos neces
sarios. 

Lê trechos que mostram não têr a renda de· 
crescido e que, portanto, ca.rece de funda~ 
menta a baile la que a. esse respeito sele
vanta . 

Entra . na apreciação das emenõas atti~ 
nentes á. Qonsolidaç/io das Leis das AL{andegas 
e · faz p;~uderaçõe.s em sustentação -de suas 
emendas-dizendo que, as duvidas que 011 
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&ltos funccionarios de Fazenda. manirestam lei n. 480, deixa. perceber quando, na. parte 
sobre execução de disposições legaes em vigor final ilo nrt. ~I, determma. que do museo da. 
desde 1850, indicando a.o legislador o dever de Alfa.ndega seJam remet~ldas as outras ".~ 
pr,over de modo que se faciHte o serviço ~tdua.· amostras que. devem serv1r de typo pa.ra. ela•· 
neiro 1Sem prejuízo do tlsco. sificaç(lo umfDrme das mercadorias. 

Lê no Jorn<zl <lo Commercio, de 6 de se Pensa o Gonselhq que nesses ter~os se 
tembro corrente, nas 'Odrit~s, a. noticia S3· dever(), responder .a cousulta., expe~LJ!'Io se 
guinte : ao mesmo tempo ctrcul.a.r ás repa.rtlçoes de 

«Reuniu-se bontem o Conselho de Fa.zendA. 
e resolveu as seguintes questõe~: 

Representação do dele~>ado ftsca.t sobre o 
procedimento que lhe ca.~ no caso das deci
sões das commissões arbl traes serem contra· 
rias aos interesses fiscaes. - Comquanto a. 
obscura redacoão do art. G·• na lei n . 428, e 
art. 11 da lei n. 48~l. rara coaf14ndir a Com
missão Mi:x.ta nelles instituída com a Com
missão Arbitral a que se refere o art. 515 
da U.nsolidaçao das leis das Al{andegJ.s , e 
evidente que essas commle~•1es se distinguem 
1'ct.dica.lme .. ttJ nn. sua orga1liz;Lção e {tmcc w· 
11amento ... ! ? 

Fazenda. ... ~ 
Recurso de Ca.mlllo Cresta & ('Álmp., de 

Santos sobre dispensa. de multa..~ E' de pa
recer q'ue não se tome coohecimeilto do re
curso, por estar perempto.~ 

Por este arra.soado S6 vê, diz; S. Ex., que 
a legisle.çã.o aduaneira. está. exigindo a acção 
dos poderes pu bl icos de modo a. fu.zer estabe· 
tecer, de uma vez, a .verdadeira i ntel"!!r,etação 
ou regra inevltaveL para. obServanct& dos 
bons preceitos, sobre as r~ncções das com· 
missões mixttu ou de 1\l'bttra.mento, ~ sua. 
j :J risdicção no regimen fiscal. 

Pensa. que a commissão de " rbitramea to tol 
croada e re~ulamenta.da sua. :t~ão por de
creto n. 2.647, •le 19 de fevereiro de 1860, 

As Commissões Arb:traes, a que se 1'efel'e art. 577, e se compõe de empregados de 
o art. 515 da. Cntsolida.çã.o, são constituídas a Faz.1nda e commerciante~. etc. , contamplJ!.· 
pedidodosmteressados, por tlesignação deste rios em lista.s ~ga1li.=adas pelo Gooorna (Mt
e doa inspectorea das Alfaudegas e teem por nistro na. Cõrte e inspectores de Thesoura.rlas 
a.ttribuição decidir das duvidas que occorre- nc.s provincias .) . 
rem sobre classit!cação por occasião do despa.· Que no caso de questão ou controvera1a. 
cbo das mercador ias. sobre cl.&ssificação de mercad.ori<lS, os nego• 

Suas decisões obrigam a. penas em especie, ciantes escolhem os seus arbitres e a Faznnda 
havendo deltas recurso em qualquer hypo- tambem, em numero igual {2), e um quinto, 
these para a iostancia superior, nos termos sob designação do inspector da alf&ndega, 
do art. 39do decreto n. 2.807, de 31 de ja- A decisão arbitral é ir1·e~oga11el (art. 1>79 do 
neire de 1898. regulamento de 1860), conforme a jurispru-

Esse recurso póde sel' interposto pels. parte lleocia firmada por orlem do Thesouro, de 12 
interessada., quando a decisào lhe fôr con- de junho de 1886. 
traria, ou ea;-offici.o pelo iospector da Alfan- A le.,aislação de 1860 .•• 
dega, quando contrarja aos interesses ftscaes . . 

0 SR.. AMPR!LOPHIO - Sã.o as excellentes 
A co:nmissão Mixta,a que se referem as leis leis do gra.nl:le esta<lista, um tlos luzeiros do 

ns. 428 e 489, e constituída por wm1eoçao do 
GOI)erno ! ! Age por iniciativa. .propria. e Imperio, o Sr. Ferraz . 
quando provocada, revendo as amostt·as ar- o SR. CoELJiO C!NTRA.- São realmente, diz 
chivadas ou decidindo as duvidas queoccon•em s. Ex:., desse grande bra.zileiro que assi
sobrõ.classificaçã.o de merca.dorins. goa.!ou sua. passagem pela administrJção da 

As decisões deMJa com missão q u1ndo toma- Fttzenda por uma ser i e de actos da. mtlior re
daspor unaoímidade ou por ma.ioria de votos, teva.ncia. administrativa , e que, apazar do 
constituem desde logo arestos definitivos tempo muitos desse3 actog a.indo. perduram, 
para regularem os ca~os fumros; quando ha mantendo a. maior regularidarle na adminis-

. empate, só S& lirma o aresto pela intervenção tração publica. . _ 

. do Conselho de Fazenda, nos termos do artigo Nessa época. se mantinha a maior trad1çao 

. 11, 2• alínea. . nos actos do Thesouro, que já. pela elevada 
Este. co . ;~missão decide, pois, em these. de competencia. de seUl! directores, jâ. pela bar· 

um modo geral e absoluto e tem por fim esta- mania das decisões contenciosas com os pre
belecer a uniformiJade na. classificação das ceitos da lei, 11e impunha a admiração e re-
mercad~rias em todas as Alfo.ndegas. speito que seus arestos íllfuodiam. 

Esse mtuito perreita.mente claro e rl.e tlnido Que in.felizmente essa tradição quebrQu-se 
na.leL !lxclue apossibilú:lade de ha~g;· Oommis- e não mais se vê squella sequ~ncla. de me
sao Mw:ta em to_d<cs .as Alfandega~ . di.das tomadas pelas directorias de r~endas e 

Tal commlssao so deve extst1r na AlfAn-1 contabilidade, que levavam sua. a.cça.!l bene
d~do Rio de Janeiro, o que, aliás 1 a propria. fica aos m&ifl longínquos extremQs do paiz, 
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graças ã. bem combinada organização da.s re
pa.rtiçõe~ de Fa2.enda. 

As reformas que tem a. ca.mara autoriz&.do 
teem sido levadas a e:ffeito de um modo ver· 
uadeira.mente desastroso e a prova se en· 
coutra. nos factos que da tribuna. tem criti
c&.do. 

A legisla.çãp aduaneira até a Consolidaçao 
das Leis tlas Alfandcgas de 1884, respeitou 
sempre os princípios alli consignados, como 
se vê das decisõell citadas nos arts. f29 a 
532 dessa consolida~ão. 

O decreto de 2:5 de abril de 1890, que mo
dificou o regimen do processo de arbi~ra.
meoto, dispensando o juramento deu 11os in· 
spectores das AHandegas o rlireito de 1·esol· 
11er depois de ouvk a commissüo dc.tarif<~.a 
e mais a quer» julgar cowvenientc, ficando em 
todA caso U•n·e ã. parte o direito de reexpor· 
tar a. mercadoria.- e ~ómente no caso de 
e~tar {dra da alçada a decisão, é que a p-:trl~ 
potferia rsqv.erv•· o IL·rMitamvlllo ; assim se 
ma.nteve esse serviço ntê quJ o decreto 
n. I. 166, de de~.embt·o de 1892, extinguindo 
as tbes·Jurnrlas, reo1•genlzou as repart•ções 
de Fazenda, concentrando nM Alfandeg-as 
as faculdades e supremacia. fiscal, dailas 
á.quellas repartições extinctas. 

Foi este decreto de 17 de dezembro de 
1892, que no seu e.rt. 14-pre~crevcndo ro
B'l'&! ao processo de ct,:ssi(ica; t1·1 e qualifica~ 
çaa de mercadorias, pelL primeir': vez us:1 
da exp1•essão-commi!sao mixta-que set·a 
compost& de al'f1icras em numero igual-esco
lhidos dentr" os clmprehendidos em uma 
relaç6o (orm:J.da. pela Alfandega, em jmei'l'a 
de ctda •Lnno, e na qllll.l figurarão empregados 
fiscaes e neuocian(e$. 

Ex:tinctaS as thesou::.oarias, ficou a Alfan· 
dega com a faculdade de orga.niz:l.r pilr si 
a lista. annua.l, como e~ta.tue o art. 9 do 
decreto de 25 de abril de 1890, n. 355 A, 
§ 2•. 

Concentrada nas Alfa.ndegas toda a acção 
a.dmini~,otra.ti v a. e flacal, no a. r t. 13 se esta· 
belecera.m os casos de recursos dos a.ctos dos 
inspectores da. Alf~ndega, entre os quaes, 
(a.rt. 14) clara e positivamente manda su· 
jeitar a commissão mixta à decisa:o dL con
troversia sobre a. classill.cação ou qua.lilicação 
de mercadoria. 

· E o § 1° desse artigo accresccmta:-Esta 
commiasio se comporã. de arbitras dentre 
os C<Jmprehendidos en~ uma relação formada 
pela Alfandega- em j:oueiro de cada anno e 
na. qual figur~rã.o omp>"ey<dos fisoaes () ne
gocí~<Ues; e no § 2• se estatue recurso, 
quando a. decisãc. fór contra:ria. a pa.rte, quer 
por homologação do inspector, ou decisão em 
casode empa.te. 

Claro e, portanto, que a commissão de 
mvitr·amento é a mesma. a que se chamou 

mi::ctct ou arbi~ra/., com a mOtliAca.çii.o resul· 
tanta da. extíncção da.s tbe!louraria.~ de 
fazenda., sendo, entretanto, ellaJ creadas em 
todas as Alfandegas da Uniiio, e não sócn~nte 
c.a desta. Ca.pital. 

A lei do Orçamento de 1800, em seu 
art. 6•, referindo-se ao art. 515 da. Comoli· 
dação em vigor esta tu e: 

«De aocordo (com o processo de arbitramento) 
com o art. 5!5 da Consolidáçc7o, o Governo 
nomeará. a.nnualmenta uma. Cormn·isser, 
míxta, composta de empregados e oor;nmet·· 
ciantes, etc., que riecidírâ. sempre das duvi· 
das suscitadas ne.s classificações; salvo o re
curso a1 Ministro da Fazenda. nos ca.sos do 
art. 517 da Con$olid o.~. çtTo, que eata.tue o 
mesmo preceito do art. 14 do dect•eto de abril 
de 1890. 

Esta. disposíçlio tla lei do orçamento, pois, 
nã.o é restríctiva 3. Alfandegado Rio de Ja.· 
neiro, quanto a creaqio da c:ommissão mi:J:ta 
ou arbitral ou de arbitr1.t11Wttlo, porquanto, re· 
versiva llo a.rt. 515 da. Nova Consolidação, se 
rerere a. todas as alf'a.ndegas, ta.nto assim que 
o § l• de,~te artigo diz: Os inspectores da: al
fand~go.s escolhe1·ão, etc., etc. (EmpregadO! 
liscaes o negociantes.) · 

Eatâ. claro que na. época. da nova consolida
ção, e uma. vez axtiHat,es as thasou~o/rias pas· 
saram as Caculda.des do Governo pa.ra. os in· 
spectores das a.lfandegas, quanto à. confecção 
e organização das listas annuaes que no Rio 
de Ja.n::liro cabia. ao Ministro approvar e nos 
Estados, antigas províncias. aos lnspectores. 

Não foi, pois, ereado preceito novo pela lei 
orça.menta.ría, pois este art. 6• em questão se 
refere á commissc7o de arbitramento do ar!;. 515 
da. Nova. Consolidação. 

Niío harazã.o de ordem alguma., ou de prin· 
cipio juridico, que a.utorize o dizer-se que este 
preceito da lei do orçamento, reveraivo do 
art. 515 em vigor, pa.l'ec;a oonfuudir commis
são mixta com commissão arbitrv.~ ou de arbi· 
tramento, que o decyeto de 25 de abril de 
1890 e 17 de dezembro de 189.2 assim deuo· 
minam. 

Taes commíssões absolutamente não se dis· 
t inguem nem po•· sua orga.uização, que .é a. 
mesma, nem pelo decreto de 19 de setembro 
de 1860, que a.s creou, e menos a.lnda. nas suas 
funcções. · 

Sua organização é a mesnia., como demon
stra, e suas fur.cções são restrictasá exclusiva 
faculdade ou a.ttribuição de decidir sobre clas
sificação e qua.liftc;~.ç·ãõ de mercador it\s. 

Funcciona com iguaes membros, sob a pre
:sidencia do inspector, sua decisão segue as 
mesmas regras e preceLto! do Regimento de 
186Q e a.rt. 515 da. Consolida.ção. 

Não ha antinomia. entre o dispositivo desse 
art. 60 da lei ile 1895 e o preceituado !lO 1/.J.'t. 1! 
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da lei n . 489, de !897, nem incongt•uencia. ; 
porquanto este art. I I, ma.ntenrlo os precei
tos do citado art. 6• dn lei de 1896, além da. 
incttmbencia 1lc ruis,ro geral de amostra~ ar
chiva.da.s que lhe ca.b~ nos tet•mos do:J.rt. 515. 
confere-lhe autorização para. decidir sobre du
vidas qua occorrerem nas cl.assiflcaçi5es de 
merendarias. 

Desta fórm<~ :-.inda mais se confirmam os 
princípios esta.belecidos nas leis anteriores 
prescrevendo os mesmos recursos legaes, isto 
é, a confirmaçao pelo Conselho de Fazenda. 

Ora., o Conselho de Fazenda e G01>SU/t Í'l)O e 
níio deZiber . lfi~~ como diyersa.s uecisões j á. o 
teem dec1arndo, e o proprio decrato que o In
stituiu (no art. 9}, assim o determina. 

Não se concebe como em um pa.iz qualquer, 
regido pelas mesmas leis federaes quanto ás 
alfandeps, delegacias e tl)esouraria.s, >!te., 
em um identieo systema. c1e arrG.~dação de 
impostos de importaçã.o e tt\rif<\ aduaneiro, 
!e pretenda que a lei orçamenta.r 1a crea.sae 
uma commissão m•:xta só para. a.Alfandega d;t 
Capital Federal, exclnida a. possibilidade de 
ll:~over oommítisâo identica para todas ns al· 
t&ndegas. 

O intuito do disposit ivo final do a.rt. 11 da. 
lei do Orçamento dl":l 1897- mandan•io en
viar cópias e.utbenticas de amo·tras pa"''' 1'e
gularem as classiflcaçães de mercadorias de 
modo uniforme, iJ louvavel, porqu!nto Fe 
julga que na. alfandega. de ma.ior movimento 
occorrem de prompto todas a~ questões de 
cla.ssit!caçâo e qua.líftca.ção de mercadorias 
sobre produ.dns mvos de clu -:;irlosA. h xaçíio 
aduaneira, evitando-se dest'arte controversia 
nas out ras alfimdegas. 

Já.ma.is se cogitou de restringir as facul· 
dades legaes de repartições autonomas, que 
de aceordo com a. lildole da organização admi· 
nistrativa. e financeira. do pa.iz, exercem a.t
tribuições co>'llpleta.<> e dependentes apenas 
do poder central. · 

Si sa podesse a.dmit tir que, nas a.Ifandegas 
do Brazil, de primeira. ordem, como são as 
<lo Rio,- Santos, ReciCe, Pará e B~hia ex is
t issem dous regímens de direitos e prinr.ipios 
tiscaes, concedendo a Alfa.ndega do Rio só· 
mente a. organização de tal commercio e as 
demais não. de forma a alterar as regras 
uniformes que derivam aos regulamentos 
vigentes, seria. procedente o po.reoor do 
illastre relator. 

Mas, a legislação e regulamentos adua· 
neiros de modo algum justificam o parecer 
de s. Ex. no sentido de separar o.s medidas 
que propo:z: para constituir projccto em se· 
pa1·ado- · 

As questões aduaneiras e fiscaes em todo o 
Braú l obdeoem a reg1·as · invaria.veis de prin· 
cipios jurídicos que as nossas leis a.lfanllega· 
rias consagram. 

Não se admitte, pois, em face de tã.o. claras 
dispi)Sições, que possa h~ver selecções em 
preceitos de ordem a que interessam as 
emendas que teve n. honra de apresentar. 

Ell:l.s com as que apresentou o illustre re· 
!ator formam um complexo de medidas ten· 
dentos ao mesmo fim: coàiffcar em disposi
ções clams e terminantes d is~osições r egu
lam 1ntares oue tanto interessam a. arreca
dação d<\S rendas publicas. 

E, no caso vertent~. quando se procura 
consolid~r os impostos, ap-urar o valol' das 
ta.x~s decretadas a cada ramo de actividade 
in~ustrial, não se póde admittir que :Pre
ceitos referentes a e3teS ramos de ser viço 
fiscal, :fiquem condemna.d.os pelo modo "(lro
posto pela Commissão. 

Acredita que S. Ex. propugoador infati· 
gavel dos interesses nacionaes, se rle.rá pressa 
em acquiescer ao pe~ ido gue ora faz de pe!
dlhar as medidas consagra:ias em ta.es emen
das como tanto convem no interesse pn
blico. 

Retira-S"e da tribuna di;igindo feiicitações 
ao seu collega Deputndo por S. Paulo, gue 
compenetrado dos males oece.siona.dos pele. 
actue.l tarifa, condemnada. pelos administro.· 
dores das repe.rtições aduaneiras, e pelo pro· 
prío Gove1no, organizou com ta.nta celeritla· 
tle u novo p!'Ojecto para. que seja. transfor
mado em lei com a brevida.de que o intere!l!e 
publico rec!am;~,. 

E' o triumpho da. bo!l. co.usn, o dó. pa.rabens 
á Camara por ter app1audido a cornfemnação 
da. actual tarifa, promovendo a. creação de 
uma commissão especial par a, estudando as 
conveniencias publicas, apresentar projecto, 
como o que va.e entrar em disclU!Sào, o qual 
consub.~tancía em se~s artigos disposições salu
tures, si bem que aíoda sejam precisos pe
quenos retoques em algumas de suas dispo
sições. 

Agra.deoc a benevolencia com que !oi ou· 
vido e Caz votos para que a. C11.maro. tomando 
oa consideração que merecet· delibere sobre 
suas emendas como seu patriotismo aconse· 
lhar. (J1fuito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo 11 pa. l:~.vra, é encei:· 
rada a discussão e adiada a votaçi\v. 

E' a.nounciadli a. 2• discussão do projecto 
n. I ôO, de 1899, alterando -varias disposições 
d~ tarifa das Alfa.ndegas e Mesas de Rendas, 
mandada. executar pelo decreto n . 2 .743, de 
17 de dezembro de l89i. 

Veem á Mesa.. são lidas, &poiadas e postas 
conjuncta.mente em discussão &s seguintes 
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SESsXO EM 21 t>E SETEt.mRÓ DE 1899 

EMENMS 

Ao projecto r~. 16<>, de J.899 

A's disposições preliminares do projecto 
n . 160, de 1899, que altera as Tarifas da Al
tandega. 

Onde convier : 
Art. -Os mll.llbinism<'s e seus :\Cces~orios. 

e mn.teriaes de custeio importados directa
mente pelas emprezas de miner~ção para o 
o consumo proprio, pagarão sóment~ uma 
te.xa- de registro de 5 "/• do vnlor offi.c1al dos 
ob,jectos introduzidos, ficando isentrs de 
qua.esquer direitos alfanrJ~ga.rios . 

§ 1. ~ Ficarão sujei toa a tnulta. do dobro dos 
direitos que deveriam ter pago e.s omprezas 
que tiverem importado machinismos e m•t
teriaes para uso albeio. 

§ 2.• Os materines àe custeio pat•a mine· 
ração oii.o comprehendsm os comestil-eie o 
outra.s mercadorl~s para uso do pessoal dos 
respecivos empregos. 

A' tubella A: - Supprima-se o n . 6" da 
ta.beUa de mercadorias,sujeita.s ao expediente 
de 10 •; • • 

Sala da. sessões. 21 de setembro de 1899. 
C<1logeras . - Urbano Marcondes.-Uonçal1;es 
1U1moa. 

No art . 2•, § 34, e na. tabella A, n . 4, 
2• pa.rte- Supprimam·se a.s pala v~: - ex· 
clusivamente para crea.~o. 

Sala das sessões, 21 de setemhro de 1899 .
p,Js~idonio da Cunha . - Marçat Escobar . -
Diogo Fortuna. - .Marie~se. - C:~.mpos Cr:r
tiel'.- Riua.dama Co>-rêa.- Guillon.- Ves· 
pasiano de Albuquerque. - Pinto da Rocha. 

A' classe 8•, n. 540, onde se diz - saccos 
de grosseria. ou canhamo.ço e semelhantes, 
um kilogramma. 700 réis - diga·se : -
800 r éis. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1899 .
Nei-oa.- Pa-ula Guimarl'les 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. 
a discussão do art. ! 0 e successivamente os 
demais artigos do projecto n. 160, de 1899, 
:ficando adiada a \'Otação, ate que n respe
ctiva. Commissão dê parecer sobrê as emen· 
das offerecidas. 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. I • Seeretario procede á 
leitura. do sesuinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerío da Guen•a, de 20 do corrente, 

de sol vendo devidamente sanccionado dous 
a.utogra.pbos da resolução do COngresso Na
cional, fixando as forças de terra para o 
exercício de 1900. -lnteira.da., eovia.ndo·se o 
outro autographo ao Senado. 

Do mesmo minist!Jrio, de igue.l data., satis· 
ra.zendo a requisiçao desta Camara, no offi.cio 
n. 81, de 3 de agosto do corrimtA anuo.- A 
quem fez a requisição. A Commissão de 
Orçamento. 

O !Sr. Frederico Dorgejij é por
tador de uma representação da. Sociedade 
:-.lacional de Agricultura ao Congresso Nacio
mll. 

Expender os motivos e os fundamentos 
dc~~a representação seria tarefa. que deman· 
rl:lrin. largo estur!o e que a oceasiã.o não com· 
pol't.a, por isso que. trata .. se simplesmente de 
uma reclamação. Espera. porém, que, diri· 
girla esta. representação é. caruara dos Depu
tados e eovta•la. á. commissão competente 
para sobre ella emittir o seu parecer, a. hon· 
rada commissão tomará na devida cooside
raçüo os probloma.s agitad08 neste documento, 
a.llm de que accuda·se quanto antes, âs 
instantes necessidades da nossa lavoura, o 
que quer dizer da nossa principal industria, 
<la. nossa principal fonte de riqueza.. 

No momento que atra.vessamos, póde dizer 
ao paiz, porque é um facto conhecido da. 
unanimidade dos membros da representação 
nacional, a. situação da lavoura jli. nã.o e 
simplesmente angustiosa, é quasi desespe
rada. 

O nosso principal producto que ta.mbem é 
a. principal fonte na nossa. riq ueza, o café, 
esta atra-.essando uma. crise agudíssima, 
para. a qual reclama-se remedios instantes e 
urgentissimos . 
· Poderia, aproveitando a. occa.sião, dizer que 

são de duas ordens esses remedios: uns são 
de ordens administra.ti>a, e podem ser prom· 
ptamente decretados; outros dependem de 
medidas legislat ivas. 

A diminuição do imposto elevadissimo que 
a. lavoura paga pelo seu principal producto, 
que como já disse, e o ca.!é, li •; . que os Es· 
t'a.dos cot•ram, é um imposto que na. reali
dade,· se eleva. a mais de 15 •J., porque o 
productorpaga até ao commissar1o que vende 
o producto. 

Ora, é esta. uma meulda. que póde ser de
cretada pelos Esta.dos, prestando desde logo 
grande serviço ao IaviT,dor de café. 

A outra medida que estâ na. alçada. doPo
der Executivo e que póde, desde logo, vir· 
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em auxilio da Ia voura, será. a dim!uuiç..'\o dos 
fretes exa.ggerados que paga a lavoura nas 
estradilll de ferro. 

Nestas condições, está convencido que, re
mettida esta repre~entacão á commissã.ocom· 
patente, ella se apressara em estudar o que 
é reclamado e o que é pedtdo pela patriotica. 
Sociedade Na.ciona.l de .Agricult ura., afim de 
que o Congresso, antes da encerrar os seus 
tra.balboa, dG recursos que levantem deste 
ma;rasmo, desta situa.;ão ang ustiosa, deses· 
perada., a lavoura na.ciona.l. 

Encarecer este documento, on antes-os 
seus signatarios seria ocioso. 

Formam a S0Ciedade Nacional lle Agricul~ 
tura. co.va.lheiros da. mais alta consideração, 
da mais elevada. estima. publica. (.Apoiadqs.) 

A' frente dessa associação esta o Sr. Dr. 
José Cardoso de Moura Brazil, nome vanta
josamente conhecido no paíz, (apoiaclos) e que 
com o maior desinteresse, com a. maior abne
gação entregou·se a esta. gt·ande cruzada. na· 
cional e empenhou·se dia e noite pelo Jevan· 
ta.mento da. lavoura com uma dedicac;ã.o ex
traordinaria. (Apoiado~.) 

Parece-lhe que só este nome, além do de 
seus dignos companheiros, seria. motí vo pat•a 
despertar as mais Vivas sympa.tbias da Ca.
mara dos Deputados. (Apoiados.) 

Espera, portanto, que. ender&('ada esta 
representa.Qão á Cotnmissã.o respectiva, ella, 
ill~ ~da, corno é, attendendo aos insta.ntee 
e urgentes motivos que ba para. attendermo3 
quanto antes aos reclamos da lavoura, dará. 
andamento prompto ao que ~e :pede na. pre
sente representação. 
. Concluindo, pede. se digne dar· lhe destino 

conveniente, fazendo·& publicar no Di .r.rio do 
Congresso. (J,[uito bem.) 

0 SR . PRESIDENTE-Sim senhor. 

DOCUMENTO A. QUE SE 'REFER.E O SR. FllEi>ERlCO 
BORGES 

Illms. o EE:t. Sra; Represent11.ntes tia Na· 
çã.o-Ha. um &nno, precisamente, a. Sociedade 
Nacional de Agricultura. teve a honra de di
rigir a.o Congresso um:~ represent&cão, em 
que, patenteando o estado lastimabilissimo da 
agricultura nacional e a penuria da produ cção 
gera.! do paiz,eoca.reci a a necessidade da aC~;ã.o 
do corpo legislativo no fomento da industria 
em geral, da. agricola. em especial, e pedia. que 
medidas fossem adoptadas em solução aos 
graves problem.;I.:S do ensino e do credit o a !!'ri-
colas. · ~ 

Folga a Socieaade Nacional de Agricultura. 
em reconhecer não terem sido em 'vão diri· 
gida.s aquell!l.s pal11.vras de verdade, nem so
licitada, sem resultados, a precioS!I. attenção 
do patriotico Congres .. "<> Nacional, mas a crise 

tinancei1'a havia., na occa.sião, tocrulo a maior 
agudeza., e largos· comprom issos concitavam 
os poderes publicas a serem p&rcos em con~ 
cessões de toda a especie, antes e primeiro 
que o novo convenio financeiro, de que então 
se cogitava, se firmasse, para q ue pudesse o 
Governo tomar medidas ·complementar es, 
que teri«m de auxiliar 11.quella medida ex
trema. e ge.ra.ntil'·lhe a boa. execução. 

Foi assim que o Congresso, como demons
traç;"io de solicitude, votou m1 lei do orca· 
ment o, n fr:tnquia., p:1.ra. toda o. corrcspon
dencia da. Sociedade Nacional da Agricul· 
tura e autorizou o Governo a ceder·lhe uma 
das suas propriedades ruraes, que melhor se 
adaptasse a fundação de um camp o de de
monstra~iio e estu do . 

o zelo. a alta comprellensão c boa. vontade 
d.o Exm. Sr.Ministro da Industria e Via.ção .não 
fizeram demorar a execução daquellas medi· 
da~. mandando Cra.nqucer immedia ta.roente o 
curso postal a. torln a ::orrespondencia. desta 
Sooieda.de e oiferecendo á. escolha della. uma 
das propriedades ruraas de que dispõe o Go· 
vertto, prox.irnas do Districto Federal, na 
qual serão brevemente inaugurados os tra
balhos necessarios p..'\ra tornai-a. um campo 
de ensino e estudo. 

Nã.o era muito, ma.s era. u ma provn de que 
os grandes interesses da lavoura não e~tav11.m 
esquecidos uew pelo Congresso, n em pelo 
uoveroo, e uma promessa segura de maiores 
e mais effectívos au~ilios a nossa. iudustria 
agricola.. 

Por seu la.do a Sociedade Nacional de Agri· 
cultura não tem deixado de demonstrar o gran
de cuidado com qu o ampara os inter esses da. 
agricnltnra, de que se constituiu procura.dor 
ex.poataneo e desinteressado, esforçando-se 
por desenvolver a maior actividade nos seus 
empreheudimentos, 'indo mesmo a sn.crificios 
sopariores aos elementos de que d ispõe, pois 
que, sem auxilío de especie algum&., com a 
só boa vontade e p.ltl'iotismo de seus asso
ciados, pôde, nestes dous annos de sua e:xís
lencia, conseguir r esnltados praticas de grande 
valor em bem tia agriculturc~. nacional, e taes 
e tantos que a o.uitos parecerá exa.ggerada. 
presumpção, mas que de !O.cto são realidades 
conhecidas. 

Por seus trabalhos e esforços uo estudo e 
na. propaganda da cultur11. da vinba, jil. em 
suas conferencias, em diversos Jogares, já. em 
seus escript<)s e expol?icões publicas, em 
que se patentearam os traba.lh03 do eminente 
sabio br:l zllei ro e in.JMeso agricultor, o D!·. 
Per-eir..t. Darreto, pela voz autoriz;ad~~o do :seu 
falfecido vice-presiclente,o Dr. Campos da Paz, 
conseguiu a Sociedade Nucional de Agricul· 
tul'a. inclina1• o esforço da la.voura. do p:!iz 
para o cultivo da v inha e o est:1belecimento 
de largos vinhedos, que se vão di5tender:.do 
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rapidamente, a chamara ~ottenção da. Eur.:>pa. 
para. mais est.a. aptidão do solo br.,zileir-(1, o 
melbo!.' e mais seguro incentivo para a im
migração ; toi ainda pol' seus conselltos, nos 
seus boletins, nas suas conferencias e em nr· 
tigos avulsos em divel"Sos jornaos de val'ios 
Estados, que rena.sceu o plantio de cereaes e 
.se desenvolveu ~polycultur&; foi ainda devido 
ás SU(l.S re~la.mações e protestos que se i oi· 
ciou a. Iut<t contra. a. iutroducção daR divet•· 
sas pestes que atacam os maís uteis vegetaes 
pelas sementes e mudas a trectadas, vindas 
do estrangeiro sem ex!l.rnes nem cuidados, 
como sacce1eu com a importação da. pbyllo· 
xera. .em b11.cíllos enraizados, trazidos da. 
America. do Norte·; são ainda a esta. Sociedade 
devidos os alarmas contra a peste dos suinos 
trazida a:o seu conhecimento por avi~o do 
seu distincto sacio o Dr. Henrique Vaz, e os 
estudos detidos e completos fObre a sua ori· 
gem, desenvolvimento e meios prophylati
cos e therapeutlcos, de quo foi incumbido o 
socio Dr. Salvador Barradas, reputado ba.ete · 
riologista e de que se desempenhou brilhan
temente. 

maioria elas nosso.s fazendas, só pelo exemplo 
e ensino pr:tticodemonstrotivo. · 

Ao profundo criterio, intuição ln"Vejavel 
e larga comprehoneiio das causas agrícolas do 
Govemo actual,babilitado com o> meios neces· 
Sll.rios pelo Congresso, espera esta Sociedade, 
deveriJ. o pa.iz, dentro de poucos annos, are
forma préconiza.da e oecessar!a. da agricultura 
nacional, e, nessa con'9iCÇ'dO, se dirige a So· 
ciedade Nacional da Agriculturaao Congresso 
Naeional pedindo quo não seja o ensino pra· 
tico da agricultura esquecido no novo orça· 
monto e que medidas t endentes a. facilitar o 
credito no ca.mpo sejam tomadas, a. exemplo 
dos paizes civilizados. 

São estes os votos que entende a. Sociedade 
Naeional. de Agricultura dever trazer ao co
nhecimento do Congresso Nacional, j nterpre· 
tando o sentimento da agrieulturn brazileira 
e, confiante que serão elle.> ouvidos, aguard& 
respeito!a as deliberações do patriotico Coo· 
gresso Nacional. 

Dr. Jose Cardoso de M~w·a Bra=íl, presi· 
dente. 

Dr. pharmaceutíec!, Ati.!lides Caíre. 
Dr. Carlos Tra11:usos. 
Faúio Nunes Leal, 
Dr. Wancesklt> A, "" Olif!oira Bollo . 
Barf!o de Agtltls Cl!!.ras. 
E , Jaoy M'onteiro, 1• secretario. 

Mas tudo isto é pout>.o, é uada, perante as 
necessidades de no!lsa agricultura e o atrazo 
de seus methodos e systemas de cultura, que 
ainda são cs primitivos, e dos quaes não se 
aparta.rã. a. lavoura pelos simples conselhos, 
mas polos exemplos pra.ticos, pelas demons
trações evidentes dos campos de experimen· Entra em discussão o requerimento do 
taçã(l e pela. facilitação dos meios peconiarios Sr. Barbosa. Lima, ot!erecido na sell!ão de 18 
e do credito. do corrente, cujo teor é o seguinte: 

Uma grande parte destes meios de rehe.bi- Requeiro que se solicitem do Governo, pelo 
litação da agricultura brazileira só pôde ser Ministerio da Guerra, as seguintes in for· - · 
emprebendida no nosso reg imen constitucio- mações: 
na!, por intermedio da proprie. le.voura e das Quantos memhl·os do me.gisterio (lentes, 
associações agrícolas, que aio o guia e pha.· professores e sub:.titutos do ensino militar) 
nal de toda a. reforma, para a qual são es· quer aivis, quer militares, existem em dispo· 
sencia.es estudos especiaes e largos conheci· nibilidade 1 . 
met1tos geraes da. saiencia. agronomica. Quantos coadjuvantes, quer do ensino tneo-

Mas á. Sociedade Nacional da' Agri!!ultura, rico, quer do pratico, e:xJstem funccicnando 
que a esse proposito se dedica, faltam, de na Escola Militar do Bra.zil , na. Escola Prepa
presente e ainda no inicio de sua ~xistencia, ratoria do Realengo, no Collegio Militar e na 
os meios de realizar os grandes trabalhos de Escola Tactica do Rio Pa.rdo1 
suas demonstrações pratica,s pelos campos de Quanto desses coadjuvantes são paizà;.. . 
experiencia; não lhe chegam para tão ale- nos, que vencimentos pereebem e que àulas 
va.ntado emprebendimento e para seus mui- regem' 
tiplos serviços os simples il.uxilios de seus so- Qua~ e quantas são II.S aulas desdobradas 
cios; força e que nestes primeiros tempos seja, em duas ou mais turmas'? 
auxiliada pelos poderes publicos, que não Po.rque verba tem corrido a despeza. com 
farão mais do que subvencionar o ensino pra- coadJtiva.ntes paiza.~os? • 
tico da agricultura com o menor dbpendiO'· Emqaanto _t~m Jmpo~tado, por aono, a. 
JIOSSive!. somma. das JOlas-pensoes pagas pelos aln· 

Os campos de demonstração são da maior mnos contribuintes do COllegio Militar~ 
necessidade e da mais evidente actualida.da; Q Sr. Nilo P eça oba-Peço a pa.-e preciso que o pa.iz produza. o mais possível lavra. . 
e com o menot' custo de p.roducção; e, para 
conseguir- seta.\ desiderMum, sô pelo systema. O 8r. Pres!de nte-Tem a palavra 
agrícola racional, que póde ser a.pplicado na. o nçbre Deputado. 

C&ma.ra. v. V 
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O S•·- ~ilo -Peçanha responde 
aos diver;o> iten; do requerimento do illus· 
tre Oeput::vJo por Pernambuco e devidamente 
~~outor·i ll:·tdo pelo Govurno exhibe o~ documen
tos a que dles sc l'cferem. 

Nin~uem mai9 pedindo a pnlavr.1, é encer
rada a. discussão e adi<t•.ln a votação. 

Vão a imprimir ns seguintes 

t\EDACÇÕES 

N. 109 A-1899 

R edacção fina~ do l'roj•~cto n. 109, d~ste anno, 
qua a><túri.:a. o Poúc1' Execv.úoo a p rom·>·oer , 
por seniços releoantes, ao posto de alferes ou 
2• teneHte do exu·cito ao 2v s 1rgeato, do 
2' 1·agimento ele art ilharia, Agen01' Rocl1·J. , 
indepcndent~nmmtc de va<;a nesse P'llo . 

O Congt-esso Nacional resolve; 
Art. !.• Fica. o Podel' Executivo autoriza~o 

a. promover, por serviço r nlev.lnte, ao posto 
de at:eres ou 2• tenente do e~t>rcito ao 2• sar
gento, do 2• regimento de artilharia, Agcnor 
Rocha, independentemente de vnga nesse 
posto. 

Art. 2. • Revogam-se as dispos'ções em 
contrario. 

Sala. da! Commissõe.s, 21 de setembro de 
1899. -F. Toleatin_,o, - E. 11ft/ta.- A.rlh~Ar 
Peixoto. 

N. 110 A- 1899 

Redacção final do projecto n. 119. deste anno, 
que autori;;a o Pode,· &ecu!ivo a concede;· 
a José Joaqu-im de Jl1irafld .t, c 1n{e1'ente da 
Alfandega de Santos, lice~rça pelo p;·a.::o de 
10 me~e3, cem o resptcti"3 o•·clcw•do a fim 
de tratar de sua saude onde lhe convier 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. I.• E' o Poder Executivo autorizado 
a. concede:r ao .clda.dão José Joaquim de Mi
randa., conferente da Alfaodega. de Santos, a 
licença. pelo prazo de 10 mezes, com o respe
cti"vo ordenado, afim do tratar de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. 2. • Ficam revogadas as diH_posições 
em contrario. 

Sa.la das Commissões, 21 de setembro de 
1899.- F. T okntino. - E . Malta. - Artllw-
Pcia:oto. 

N. 141 A-18[19 

Redacçt!o fina~ do 'ln-ojccto n . 141, deste ~tnno , 
qw; <wlori.::a o Go~erno a numdal' incle
wni:; "' o capit,7o-tencnte Rodolpl!o Lopes da 
Gl·u; ,z~ tO<Ias as oon!a{fe;•s pecuniarias de 
que ticeJ' sú.lo pri~ndo por força do processo 
a que J'c,<poudeu 

O Congresso Nacional r esolve : 
Art. L' Fica o Governo autoriz11do a 

ma.ndar indemnizar o capitão-tenente Ho
dolpbo Lopes da Cruz de todas as vantagens 
pecunia.rias de que tiver sido privado, :por 
!orça. do processo a que respondeu. 

Art, 2.• Para. os eiTeítos desta lei, o Go
VI!rno abrirà os necessarios creditas; 

Art. :3.• ltevoga.m·se as disposições em 
coutrario. 

Sala. das CommiS5Ões, ·~1 de setembro de 
1899.- F. Tolentino.- E. Malta.-Arthur 
Peixoto. 

N. 149 A-1899 

Redacçüo finttl elo projecto n. 149, deste nnno, 
que aut~ri::a o Go~erno a abri1• ao Mínist~· 
rio comp~tente o credito até 972$ para 
pagamento de ser~iço feito, no districto telt· 
gl"aphica de Goya.::, po1• Joaq-1tim Ferreira 
Coelho, com parece;•es d.ts Cornmiss(i'es de 
Fa~enda e lndusiJ'ia e de Orça mento 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Ao ministerio competente é o Go· 

verno autorizado a abrir o credito atti Ç72$. 
para o psgam·~nto de -serviço feito no dis
tricto tele.gra phico d0 Goyaz, em 1897, por 
Joaquim Ferreira Coelho; fazendo para. isso 
as ncce>.>a.rias operações de credito. 

Art. 2.• Revogam-se as di.spo.siçõas em 
contrario. 

Sala dRs Commissõ::-8, 21 de sotem!Jro de 
1899. - F, 7'o/elltino. - E. Malta.- Arthur 
PeixotJ, 

N. 15~ A-1899 

Redacção finaZ do projecto n. 1!52, desteam10, 
que awtori.oa o Poder Ezecutioo a abri..- ao 
Jfinüterio d a Justiça e Negocias Interiores 
o crdiw de 100:000$, supplementar à verba 
n . 14-Diligencícts ]JQ~iciaes-dc art. 2• da 
lei n. 560, de 31 de de:Jembro de 1898 

O Congresso Nacional r esolve:. 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Mlnisterio da. Justiça e Ne· 
gocios Interiores o credito de 100:000$, sup· 
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plementar a verba. n. 14-Diligencias poli; 
oi&s-do art. 2' da. lei n. 550, de 31 de 
dezembro de 1898, fazendo as necessa.rias 
operaçoes e revogadat as disposições em con· 
tra.rio. 

Sala. das Commilisõ~s. 21 de aetembro de 
1899.- F. Tolentim>.-E. Malta.- Arthw· 
Peí:r:oto, 

N. 153 A-1899 

Redacção final d 9 projecto no 153, rleste anno, 
que autoriza o Poder Ex ecutivJ a conceder 
oiM mezes de licença, com ordenad?, ao 
Dr, Ál{red.o Jlorei1·a de Barros Oliveira 
Lima, tente da Faculrl.tde de Direito de Sã:l 
Paulo, p.tra tratar de ~«a So!!-'de M!de lhe 
convier, 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.0 E' autorizado o Poder Executivo 

a conceder oito mezes de licença, oom ord·~
na.do, ao Dr. AI rredo Moreira de B~rros O li
veirtl Lima, lenteds. Fa.cul•lade de Dir~ito de 
S.P!lulo, em prorogacão á. que ftnclou em 3 de 
setembro corrente, paro truta. r de sua saude 
onde lhe convier. 

Art. 2.~ Revogam·se os disposiQ<Jes em con
trario. 

Sala. das Commissões, 2l de setembro de 
1899,-F, Toltmtino.- E. ;l[afla.- Arrltur 
Pemot~. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJB:CTOS 

N. 172-1899 

Au~o1-iza o Poder Executivo a contat· ao Dr. 
João Marlins Teixeira, lente cath~dratico da 
Fac!-'~dade de Medicina do R io de Janeínl , 
para os etfeitos dQ a1·t. 295 do Oodigo de 
Ensino Superior, mais quat1·o annos que lhe 
são compt1tados de todo o tempo durante o 
qual- prestou serviços á Instrucç<!O Publica, 
na ex-pro~>incin. do R.in de Janeiro. 

A' Commissã.o de Fazenda e Industria. foi 
presente o requerimento . em que o Dr. João 
Martins Teixeira., lente cathedratico da Fa· 
culda.de de Medicina. do Rio de Janeiro, pede 
que, em attenção aos serviços que prestou á 
instrttcção- publica. na e:~:-p:rovincia do Rio 
de Janeiro, sejam·lhe contados mais quatro 
annos em sua antiguidade na.quelle cargo, 
para os effeitos do art. 295 do Codigo do En· 

requerimento de .docum~ntos, que. provam 
exuberantemente os V<Lllosos !ervrço~ que 
tem prestado ao ensino da mocidade brazi· 
leira. 

E' a.ssim que &. Commissão verificou estar 
o peticionaria h<t mais de 26 annos, desde 30 
de junho de 1873, no e:tercicio do magisterio 
superior naquella faculdade, sendo de nota~ 
que durante esse largo período, apenas deu 
nove faltas justificadas, o que demonstra o 
seu zelo e rara assiduidade. 

·Apreciando o desempenho que. o peticiona• 
rio tem dado ao referido cargo, assim se eX· 
prime o Sr. Visconde de Saboia, ex·director 
da. mesma faculdade : 

« Attesto que o meu cDllega, o Sr. Dr. Joio 
Martins Teixeira, no cargo de lente da. ca· 
deira de pbysica medica. desta faculdade, foi 
sempre de umc. assiduidade admiravel, como 
provam a.s folhas mensa.es enviada~ ao Go
verno e os registros desta. Secreta.rta,dedieaado 
com zelo inexcedível e o ma.ia notavel talento 
multas horas por dia. ao ensina, instrllcçio e 
aproveita.mento doa alumnoe, tanto debaao 
do ponto de vista pratico, como theorioo, 
sendo a. sua. aula tal vez a. mais frequentada, 
já. pela proll.ciencia de sua. pala.vra fluente, 
expressiva, eonvencedora. e clara, já pelo 
brilho e precisão que t18. ás demonstrações na 
p1nte pl.'(ttiea ; tem sido sempre um. lente que 
honra. esta faculdade pelo seu saber e pelo 
cnmprimento de :seus deverea, não ss esqui· 
va.ndo a. nen1mm trabalho concernente a.os 
melhoramentos e progre5ll0s do ensino, como 
sempre tive o cuidado de especitlca.r em meus 
rela.torios a.nnuaes, e não deixando de a.ssi
gnala.r aqui que, por sus. indicação e solici· 
tações esclarecidas, oriundas do grande in
teresse que tem pela. sciencia que professa., 
foi q~e deixei a seu cargo a installação do 
laboratorio de physica que em seu genero 
póde ser comparado e não é excedido por 
muitas de.s mais afamadas fa.cutda.de~ da Eu
ropa..» 

Em documento identicJ, affirm!i. o Sr. Dr. 
Albino Rodrigues de Alvarenga, actua.l di
rector, que o peticionaria dem exercido o seu 
magisterio com zelo e assiduidacie taes, que 
se tem tornado digno de ser imitado, e com 
iodo o :proveito para o ensino, ao qual e:xelu
si va.mente consagra o seu superior talento 
e illustraçiio. » 

Dos documentos apresentados se evidencia. 
ainda. : que, sem prejuizo do cargo que oe~ 
cupa va no magisterio superior, o peticio
oa.rio exerceu a 2" cadeira da Escola Norma.l 
de Nictheroy, na antiga. :província do Rio da 
Ja.neiro,desde 30 dl;'t setembro de 1873 até 3 de 

sino Superior. , 
No intuito de bem fundameatar a sua. pre

tenção, o peticionario faz a.ccmpanhar o $eu 

maio da 1874. e desde 27 de fevereiro de 1879. 
até'25 de fevereiro de 1880; e a 4• cadeira do 
mesmo estabelecimento desde 27 de feYereiro 
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até 30 de outubro ta.mbem de 1880, o 9ue tempo dmante o qual pres_to~ serviç_os á. 
equivale a dous annos e tres roezc~ de serv1ço; instrucção publica na eX·P,rOVl~cla do RIO de 
que desde 12 de agosto de 1875 ate 15 de ab~'Jl Janeiro; revogadas as !l.ispostções em con· 
de 1890, isto é, dorant~ quatorze annos e 01to traria. . 
mezes, exel'Ceu gJ·atUlta.mente o_ cargo .de Sala das Commissões, 21 de setembro _de 
membro do Conselho da lns}ruccao Pubh~a 1899 - Josd .llfari~.ao, p1•osldento.-Pere•ra 
da. mesma. e:c-provincia., depots Estado do R1o dos Santos, relator. - Pinhe!ra Juniar~
de Janeiro, tendo servido iura.u~esse tempo Coelho Lisboa.- Leoncio Correa.-Franc•sw 
e por di-versas vezes, de exammador, quer Gurgel. 
nos exames da. Escola Normal, quer nos da 
Direetoria da Instrucção Publica,. nos con
cureos ll!l.ra. habilitação dos cand1datos ao 
maglsterio publico; finalmente, que, nos 
a.nDoS de 1875 e 1876, I't'geu, na all~dJda. 
Eseola Normal, o curso p~pular e gratuito de 
chimica.. 

Nos mencionados documentos eocontrJu a 
Commissão o testemunho do merecido a~re~ 
em que foram sempre tidos o zelo, a_ ~Sidu.t
dade e a pro!iciencia com o pettcJOnB.riO 
desempen.hou oe referidos cargos .. 

Assim minuciosamente exa.mmada ~ P!e
tenção submettida. a.o estudo da. Comm1ssao: 

N. 173- 18\19 

Determina que hda> as pessoas . m~io•·es_ ~"· 
ema11cipadas, no go::o de seus d,,.e,tos ctvts, 
podem. passa•· p1·octwação po1" instrumento 
particutarde proprio punho, feita e assignada 
com porl.eres de f'ep,·ese,taç:,ro ou em causa 
p1·opria; e refJoga a lei n. 79 rl~ 23 ?e 
ag0sb de -1892, com pa,-ece,-es dos Comum
.<Íies de Constituiç,ro, Legislação e Justiça de 
1808 e de11te amao. 

(\'ide prnjeetoa n•. iOS o i OS A, do t81lS) Considerando que os· serviços prastarlos pelo 
pat.icionarlo na. ex-provinci,a. do R\o de Ja- 11. Commissão de Constituiçiio, Legislação 
.uelro do todos referentes ao ensino publico, e Justiça poderia aceitar em suas linhas 
a. que exclulllnmente se tem dedicado; gere.es o primeiro parecer proficientemente 

Conaider:tndo que a recomP.eosa inst~tuidn elabO!•ado polo Sr. Galeão Ca.rvalhal, que 
no o.rt, 295 do Codlgode Ensmo SuperiOr se julgou digno de approvação o projecto n. 108 
destina a premiar serviços de n_E.tureza. ann- de 1898, da la.vra. do iilustre deputado }lelo 
Joga &os de que &e trata, nao parecendo Rio de Janeiro o Sr. Julio Sant~. 
justo que estes sejam dei:radoe em olvido pela Em virtude, porém, da deliberação da Ca,-. 
unlca razão deterem sido prestados em de~em- ma.ra, deferindo o requeríme:::to do illustre 
penho de cugos, alguns dos quaes gratul\os, deputado por i\{lnas Geraes. o Sr. Jaeob da 
em instituições de instrucção publica provin· Paixão, a. commissão de novo aprofundou o 
cial, por Isso que taa~ serviços representa~ exame do projecto, que tem lJOr objectlvo 
o emprego da esclarecida e constante a!ltl_Vt· preencher as lacunas verificadas na lei n. 79 
dade do peticionaria em proveito da mawr Je 23 ue agosto de 1892, a qual estatuin ~s 
diífllsão em nosso paiz ·das sciencia.s que tão regras inherentes á.s procurações de p~op,.to 
brilha~temente tem. professado; . punho. . . . .. _ 

Considerando ma1s quE\ do largo per1odo A tendenoia do direito 01 vu moderno nao 
de mais de quinze annos, durante o q~~l póde ser outra sinão .a de simpliftc~r" as for· 
exerceu por vezes _sunultaneame~te va.r~os mulas o.ppropriadas a sua. execuçao, sem o 
eargos em e~~belec~mentos }!e ensJr;to pu bhco esquecimento das garantias q~e dP.llas d~
e em reparttcao de 1nstr'!Icçao publica na ex- correm. Nos contractos ou obrigações ciVIS, 
provincia do Rio de Jane1ro, _apenas pretende, principalmente esse principio mais se accen
o peticionaria que lhe. se~am computados 

1
-tua ; e no mandato ou ,-epesentaçllo os re~ 

quatro a.onos em ~~a antJg~tdade de _lente da. quisitos de simpllcida.de e de pre~teza. offe
Faculd:tde de Me.d1ctna do R1o d~ Ja.ne1ro_, para recem uma. noçao cl-ara do regtmen co~~sa
os e:lf'ettos do Clt:ldO art. 29iJ do COdJgo de gl·ado pela Constituiçãa de 24 de r~'f!eTCtrO, 
Eosino Su~ri?r; . que não admitte privilegio de nascim~nto, 

A Commtssao. e de parecer que deve ser desconhece fàros de nobreza e a todos ntilela. 
adaptado o segumte proJeclo ; perante a lei. , 

Foi esse o intuito da lei n. 79; que as dis
pqsieõee·· do projecto procuram completar, 
evitando' duvidas· e dirimindo difficuldades 
notada.s nó fOro e que, além de pertnrba!em 
as relações de direito, occasionam repetidos 

O Congresso Nacional resolve : . 
Artigo unico. E' o Poder E;Jrecutivo auioc 

· riza.do a contar ao Dr. João Martins Teixeira; 
J.ente cathedratico da. Facoldade dB Medicina 
do Rio de Janeiro, para. os effeitos do art. 295 
'do Codigo de Ensino Superior, mais quatro 
annos que lhe são computados de todo o 

litigios. · · 
Não é preciso grande esforco para demons

trar o grande passo dado no terreno liberal 
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pelo legislador de 189'2, fazendo eessa.r o re
gimen ne eltcepção ou o deee3-bido pri vílegio, 
conce(Jido a certas e determinadas yessoa.s, 
de constituírem procuradores por escrlptos 
particulares. -

Por isto, sem entrar de novo na analyse 
geral e theorica. dos dous po1ltos distinctos do 
projecto,- o primeiro firopriamenta refe
rente a.o mandato, e o segundo aos contractos 
celebrados por instrumentos· particulares -
a Commiss&.o se limita a apontar algumas 
emendas que, sem quebra. da doutrina. do 
mesmo projecto, tendem a modifica-lo quanto 
ás garantias queolfe!·ecerá- uma vez con
vertido em lei- e a tlar-lhe nma structura 
ma!ssimples, capaz de evitar futuras inter
pl'etações. 

As disposições do art. 1' §§ I' e 2" merecem, 
quanto á doutrina. a sancção da. Cnmura; ellas 
alteram razoavelmente o art· i' da lei n. 79, 
que estabelece o seguinte no art. I •: 

Todas rts pessoas habi&it tdas p:tl'a os 
actos da vida citliZ P'dem p 'ss 1r pro
curaçaa por instrumento ptu·ticular de 
proprio pur~ho p tra aclot jw:liciaes e 
61dra-j~tdiciaes, com p1deres d6 r~pre
sentaç<1o, sal1Jo as restricçücs rk q11e 
lrata a Ord., L. 4•, T. 48, 

§ 1" O i11•tru.m~nto partict<lar de"e 
ser escripto no idioma do paiz e mcn· 
ciont;~r o logar e data, o nome do man
dante e do mand Ltario1 o objecto do 
mandato, a nature~ ~ e a extensllo dos 
poderes conferidos. 

Ora, desde que o projecto torna extensí v o 
á mulher casada. o direito de paBsar pro
Clll'&ção de propriu pu oho, é claro que a reda.
eção: pessoasmai~res ou. emancipadas qu~ esti
-ver8m na gozo dos seus direitos civis, é muito 
mais correcta e logica nos seus termos. 

Accresce, que, ha pessoas habilitadas para 
certos actos da. vida. c i vil e, com tudo, não po
dem nem devem pa.ssar procuruçõoo de pro· 
prio punho ; são e lias : os puberes, que podem 
dal-as por instrumento publico com a.utot"i
sação do juiz do processo ou de seus curado
res, e o tilho-ramilia a respeito dos ~ens em 
que o pai não tem'usorructo. 

O n. 2, § 2• do cit. art. I' do projecto 
contém materia de a.lh relevancia. : revoga 
a eltcepção que o art. L", in fine, tia Lei n. 79 
estabeleceu contra a mulher casada, quanto a 
fórma do mandato em que ella outor~Za ao 
marido- nos termos da ord. L. 4>, T _ 48 
-o poder de alienar bens de raiz sujeitos a 
communhão. 

Em face dos princípios sooiologicos e do 
progresso jurídico qu3 se vai accentuando 
no sentido de libertar a mulher caeada da 
posição humilhante em que a. collocat·am ÇI,S 

vetustas legislações, a. disposiçã.o do projecto 
é perfeitamente justifica.vel. 

Sem chegar ao radicalismo romantico de 
suppôr quo a mulher se deva. conferir a. 
igualdade politica- o que seria a.faata.l•llo 
da 8ua nobilisslma. e privilegiada m!l!Siio so
cial. o legislador modernomostrar-J!e-ha digno 
do seu tempo todas as vezea que fOr, lenta· 
mente, conquistando para aquelle ser a igual· 
dade civil. 

Sera um paradoxo 1 Não. 
Na corrente de brilhantes theorias e das 

proprias legislações, basta destacar o direito 
ínglez, tradicionalista. por excellencia e por 
isto mesmo dominado pelo m~is a.ccentna.do 
esp1rito conservndcr. Pois bem, da 1870 a 
esta. parte, diz Clovis Bevila.cqua, «tem-se 
operado no direito inglez um forte movi
mento feminista, que já forçou as portas de 
gonzos ue ferro da legislaçii.o, hasteando ahi 
o rubro estallda.rte da Lei de 18 de agosto de 
!882.:. (!). 

« Depois de uma. experiencie. de 12 annos, 
rliz E. Lehr, j ulgou·ee que a. legislação li· 
beral inaugurada em 1870 e confirmada pela. 
primeira. vez em 1880, constituía. um verda
dei t•o progresso sobre o antigo estado de 
cot1~as. Re8olvldo a. aceitar oom todas as 
suas .:onsaquencias o principio de emanai· 
cipação contido em ~rrneo ness&S dua.g leis, 
o parlamento decidtu-se a a.brogal-as para. 
suoetituil-as por uma lei ainda mais larga e 
completa. Esta nova lei, promulaada em 10 
de agosto de 1882 (St. 45 et 46, Vict .• c. 75) 
destruiu totalmente o velho direito inglez 
sobre a materia e depois de lollgos sectdos de 
aniquilamento completo deu á mulher ca.. 
sada uma indepenôencia da. qaal ella estâ. 
top.ge de gozar na maior parte dos outros 
Estados da Europa.:~> (2). · 

E demais, porque negarmos a mulher ca
sada o dil'eito de passar procuraçl!o de propriQ 
punho, quando a lei patría não)h'o recUS&: a 
tutela de seus filhos, o poder de appal'Ailel' 
na scenajuridica por si e como pessoa capu.: 
1', quando o m~rido achar-se ausaote em. 
Ioga r remoto e não sabido ou quando fõr ella 
curadora do ma. rido para administrar os bons 
do caso! e dispor dos moveis para prover a 
subsistencía. provria e dos filhos ; 20, pa.~ 
administrar e dispor os bens que por pacto 
ante11Upcial ou por deixa lhe tenll.am sido 
reservados com esse direito; 3•, para testar 
sobre sua. me i ação e bens proprios ; 4.•. para. 
rehaver da concubina do marido os bens que 
este lhe haja transferido e delles dispôr livre• 
mente; 5•, para propôr a~ões urgentes na. 
ausencia do marido e praticar todos os actos 

(l) Direito da ·~'amília, pag. i87. 
(2) E. Le~r- DfQH~ Cí'(il Ao~laU 1 p~· 73, 
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judicia.rios relativos il. curatela, quanllo exer· 
cel-a. sobre o marido; 6', part• accionar o ma
rido pedindo-lhe o dote ou tentando o di· 
vorcio 1 » (3) 

Pois, eutiío, esses actos exigem menor 
capacidade do que a simples procuração por 
instrumento particular~ 

Ainda. mais: no J'egimen passado as mu
lheres casadas gozavam dos mesmos privile
gies dos maridos qnanto ao mMzdato (Cons. 
das leis civis, art. 459) ; d'onüe se deprebende 
que a lei anterior não quiz proclamar a inca· 
pacidade absoluta da mulher casada para os 
actos na vida c i vil ; a nota predominante foi o 

• privilegio- inca bi vel na. ieg·islação v ig<m te
daquella faculdade excepcional, que a Consti
tuição da Republica francamente aboliu. 

A p-ropria. Ord. L. 4• T. 48 não tornou 
obrígatoria a procuração por instrumento 
publico, coma Glemento confirmativo da ou
thorga conferida pela mulher casada ao 
marido para atienação tle bens de l'a.i;r,; a 
corroboração do asserto está n" propria 
letra. da. lei: « mandamos IJI<B o marído nrio 
possa 'l)ender mm alheiar bens alguns de raiz 
sP.m proct'raçUo Ot~ eo'CpteS$0 consen!imentu de 
sua mulher,,. 

A respeito, disse o iilustre Deputado, 
autor do 11rojecto : 

~ Como vemos, est>\ Ol<lem trata de restrin-
8iraosmariàos o direito de vender bens do 
CIW9.1, mas :uenbuma restricçüo faz ao direito 
de passar procu'l'açõas, e pelo contrario, deter· 
mina a. interyenção necessa.ria da mulhtn'' 
casada n_as vendas de bens de raiz, feitas 
pelo martdo, dando· ~Je pqr excepçíio o direitll 
ile passar procuraça0 para este fim. Onde 
]lois esta a. tal restricção 1 A c1tada. Ord. 
diz mais adiante, referindo-se ao consenti
mento da mulher: « oqualconsentimento não 
se poderâ. pro-var senão por escriptura pu
blica». 

<Foi dahi que o Sr. tabellião ex-Senador 
Cunha Junior concluiu e afflrmou no seu 
discurso, que por essas palavras a Or•d. L. 4 
T .. 48 quiz prohibir as mulb.eres casadas, 
embora pa:rticipantes dos fóros e regalias de 
seus :mar1dos, de passarem procuração de 
propr1o punho ou fazerem outorga para 
veniiade bens de raiz sínão por meio de iu
~trument!=' publico 011 em notas do tabellião. 

c Esta 1n terpretação não está porem nem na 
lettra nem no espírito da. lei : não é ex:acto 
que es~a. Ord. determine que·a. mulher ca· 
sada nao possa passar procuração senão em 
DÇJtas do ta be~lião. A regra geral era que 
nmguem pod1a passar }lrocuração senão em 
notas do ta bellião ; mas nesta Ord. não co-

3)) Lafayette- Dirt, da familia, § 46. 

gitou o legisbdor a respeito de pro~urações, 
mas sim de Tendas de bens de raiz, e antes 
ampliou do que restl•ingiu o direito dg passar 
procuração. O facto óa dizer o legísla.dol' que 
c este- cons~ntimento não so poderá. provar 
sinão por escripturll. publica,. não quel' dizer 
que não passa. a. mulher casada passar pro· 
coração de proprio punho ou escripta por seu 
marido ; pr1meiro, porque oonsentimento não 
é o mesmo que procuração ; o consentimento 
ou homologação dá-se na. propria escriptura. 
e li isso o que o legislador quiz: dizet• ; isto e, o 
consentimento eleve constar da escriptura e 
nilo pótie se1' tacito ou porsimplesdeclaração, 
justiticaçií.o ou cousa que o valha, fóra da. 
eocriptura.; 2', porque quando assim fosse, é 
certo que posteriormente às Ordenações, que, 
como os collegas sabem, sã.o do anuo de 1000, 
veio a Ordem n. 82 de 30 de março de 184.9, 
que estabeleceu o preceito consolidado :por 
,Teixeira de Freitas no art. 459, que diz: «As 
mulheres easatlas ou vi uvas das pessoas acima. 
especificadas (isto e, das que podem passar 
procuração por inl!ltrumentos particulares, 
têm os mesmos privilegias que seus maridos.» 

« Assim, pois, s6 era.m obrigados a. passar 
procuro.çõe> em notas dos ta.belliã.ea as mu
lheres cujas maridos não tinham o privile
gio de pa!sal·as por escripto particula.r; 
aquellas, porém, cujos mar1dos tinham esse 
privilegio, tinl\&.m·n'o t.'lmbem para si. 

" Ora, a lei votada p~·opondo-se a.ca.b!Lr com 
os privilcgios, estendendo a. aptidão de pas
sar procuraçõel particulares a. todos os sui 
jt<>-iJ, ipso facto torn"bu esse direito extensivo 
ãs mulheres, em virtude da Ordem de 30 de 
março de 1849, que não foi revogada, atam· 
bem em virtude do principio de direito de 
onde ha u. mesma razão subsiste a. mesma dís· 
posição.- Ubi eadem est ralia >bi etZdem est 
dispositio. 
<~Por consequencia, alei que me proponho 

revoge.r, a.létn de exprimir mal o que quiz, 
fel·o em desaccordo com a. legislação então 
existente, que interpretou falsamente, accre
scendo que procurou restringir a ca))acidade 
da. mulher casada, quando o legislador quiz 
ampliar a de todos. 

«O que o Sr. senador Cunha Junior pensou 
Ter não foi ma.is ào que u1n phenomeno Lle 
auto-suggestão, que teve eomo tabellião. 

« E' de ver-se que a intelligencia que deu a 
lei foi aceita por todos os ta.belliães, bem 
que assim se não deprehenda do seu con
texto e por e>se modo tem ella sido applicada 
entendida aqUi na Capital Federal, bem que 
não no resto da Repu blica.. 

« 0 SR. PARA.NHOS MONTENEGRO-Foi aceita 
em todo o Brazil. 

<O SR, JuLlO SANTOs-Sr. Presidenf;e, é ne
cessario que oe collegas se convençam de que 
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não estou expenuendo opinião minha,, estou 
me apoiando na l~í que então existia. e estou 
mostrando que o Sr. Cunha Junior não foi 
um interprete fiel, quando disse que as mulhe· 
rcs cnsadas, embora pnrticipantes uo fôro de 
que os maridos dispunham para. pa.ss·u pro
curnção Je proprio punl.Jo, não o podiam fazer 
sem ser em notas do tabellião. A verdade é 
que as mulheres, cujos maridos podiam pas
sar procuração de proprio punho, tambem o 
podiam fazer, se:n restricções. 

« Ora, si privilegio deixou de sel-o; si 
na Republica passa.mos a . ter um direito 
commum, por que razãe haviam de fica.r pre
judicadas áS mulheres, outr'oracom esse pri
vilegio, e por que se h a de entender revogada 
a Ordem de 30 de marco de 1849. que não o 
foi pela lei e nem o podia ser pela Ordenação, 
que l he é anterior 1 

« Senhores, n inguem é melhor tlsca.l lle seus 
interesses do que o proprio chladã.o; querer 
tutelai-o é uma tyrannia ; a lei deve apenas 
adapta.r-se ás condiçfles geraes, como que es
tabelecendo o trilho, o sulco por onde elle ss 
guie na defesa dos s~us direitos. 

c Agora vou mostr·ar a V. Ex. (dirigindo-se 
ao Sr. Montanegroj, como ,.e comvr·ehen·lia. a. 
lei no tempo do Imperio, e para. Jsso citarei 
um Accordão da Relação da. B.tllia, terra de 
V. Ex., e que foi contirtnudoporunanimida.de 
de Vvtos pelo Supremo Tribunal de Justiça . 

« Tratava-se de uma sentença de primeira. 
instancia. annullando uma cEcriptura do hy
potbeca pelo facto rle ter sido a mesma con
trabida pelo devedor casado, com procuração 
por elle escripta e simplesmente asslgnada 
pela mulher . 

c Interposta a appella.c;ãc para a Relação da 
Bahia, foi reformada aquella sentença por 
Accordão uoanime; embargado o Accordão, foi 
elle mantido ; interposto o recurso de .re
visça para. o Supremo Tribunal de Jnst iça, 
este, por unanimidade de votos, denegou a. 
r evista, por não haver injustiça. nem ille
galidade no jul~adc.> . O Accordão do Supremo 
Tribunal de Justiça estã assigna.do pelos Mi
nistros Leão, como relator, e Barbosa e Vil
lares, como revisores. 
~ Tratava-se de bens de raiz, como V. Ex. 

bem vê. Este facto esta no Direito, vol. 9•, ã. 
fi. 4.i0. O Accordão que reformou a sen
tença. de 1• instaucia. diz: « que não exigindo 
a Ord. L. 4 T. 48 sinão outorga da mulher 
sem nenhuma outr~ clausula , a. procuração 
do fls. era. su.fficiente para obrigar quaeequer 
bens de raiz, razão efficiente della, e nem 
procede a averbação de illegitima pela simples 
a.ssignatura. da. mulher, porquanto não só a 
Ordem de 30 de março de 1847 oao tem ap
plíca.ção, não se tratando de viuva, como que 
a mulher casada, representada, como e; pelo 

marido na constancia do matrimonio, consi
dero·se com elle personifica.da, para que o 
acto de ambos se repute particular de cada 
nm, uma vez que por ambos se mostre as
signado.» 

cEste Accordão, que foi profe<·ido com unanl· 
midade de votos, estã. nssignado pelos desem· 
bargadores Vasconcellos, presidente, Domin
gos do Couto, Jorge Monteiro, Felippe Mon
teiro e proeurador da Corôa Almeida. Couto.:. 

All(\ga-se para combater a reforma a mes
ma pt·esumpÇão de que falia. a Ord. L. 4• 
T. 48 pr.: muitds ve:;es as mulheYes por 
meclo ou ~·coerencia aos m.aridos, deixam C1-
ladamentc p0-$sar algumas cousas, n(!o ou
sando de os contradi;er com receio de alguns 
esc1rv.lalos e perigos, que lhes poderi:Jm vir . :. 

:Mas, ninguem contestará. qu~ o abuso póde 
tambem veriticar ·se na procura.ção por · in· 
strumento publico; o marido coagir a esposa. 
a uma falsa declaração de assentimento pe· 
ro.nte o notario. 

A Commissüo, porém,ueseja.ndo concilia.r as 
opiuiÕ<!S, sem tlesl u~tro pal'l). a. doutrina quo 
sustenta, oft'erece uma. emenda que salva. 
~uarJa os interesses e os direitos da mulher. 

Est<\ emenda. torna obrigatorio o registro 
úas procuraçõ~s. quando tenham por ftm a 
compra e venda. e outros actos de certa im
portoncia jurídica, e exiga_ainda que as mes
mas procurações sejil.m escri ptas e ussigoa
das pela mulhor, o não simplesmente o.ssi· 
·gnada como quer o projecto. 

Nesse e em ou tros casos é a inda. o re.9i4tro 
o meio de evitar a fraude . 

Examinado o art. 2.• impõe·sa a sua sup
pressão, visto quo elle esta.tue um verw..t
deiro pri-oileg io em favor de determinadas pes· 
soas. As procurações com dizeres impressos, 
como estatue o .art. 5•, satisfazem os inter 
esses do commercio e de outras classes que 
têm a seu cargo negocios multiplos e por 
isto necessitam de presteza. na fórmula. 
da.quelles lnstrumeritos. 

Não póde, tnmbem, a Commissão dar o 
sen assentimento ao disposto no ~ 2• a.rt . 3• 
do proj e c to, dada a sua. evidente contradi
cç.ão com o art. I•. 

O substabelecimento das procura.cões faz-se 
pelo mesmo modo destas ; ora, só o.s passam 
de proprio punho as pessoas maiores ou 
emancipadas: logo, os que tiverem 17 a.unos, 
embora completos, nao eetnndo ncsto ultimo 
ca>o , carecem de capacidade ciYil para sub· 
stabelecer, a inda mesmo que sejom procura· 
dores <td »~gotia. 

Os :menores de 21 annos não podem ser 
procuradores ém juizo. (Cons. do.s Leis Cí
veis, art. 466, § 1•); ha uma excepção a. essa 
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regra. e é j ustamente a da. Ord., L. :~··, T. n, 
§ ~ o o. 

Dalli, p'rém, ó. amplitude do substabeleci· 
manto- que é o p!'oprio direito de represen
tacão-vuí uma gr<mde distancia a C'Jnstitue 
mesmo um perigo, quP. ao legislador cumpre 
evitar. 

Diz o n.rt . 3• da lei : 
~ 0> documentos CIVIS feitos por 

Instrumento particular só valem con
tra tercei ros 1lesde a. data. do reconhe
cimento da firma, do regi3tro em notas 
do talxllliào, da apresentação em Juizo 
ou repa.1·tições publicas, ou t'a!lecimento 
de algum dos signatarios. » 

« E' de doutrina, diz Teixeira de Freitas, 
que 03 menores adultos (assim como as mu- "' Perguntarei, como o Sr. Severino Vieil':\, 
lheres casadas) podem 961• ma.nrl<ltarios; 11us, quan,!o di~cutiu esta lei nesta Camal'a: O 

· d l'd d d t que quer isto dizer· 1 Porventura qualquer po.1·o. o effeito somente area 1 a e e seus ac I!B tituto de dlvid~ civll anresentado em Jul:to 
em relação ao maudant·~, e a terceiros que r ,_ 

1 estiverem nos limites do mandato. A razão em uma discussão de pre..,rencia, só va erá. 
é que esses incapazes não tratam de actos desde a datn dessa apresentação~ 
proprios, mas de actos de terceiros, a quem «Mas, si pelo exa:med~ livros, por_outra.s 
representam como m<tndatu.rios e, portanto, provas ~mfirn,,~ evJ~eD?Ia.r que t..1.! iJtulo é 
apreciados pela capacidade civil dos repre- . verdade1ro 1 N~ sera mjusto exclmr-se do 
sentados . ' I coucurtiO semelna.nte documento 1 

~ Li o discurso do S1•. Ubaldino do Amaral, 
- Os arts. 4' e 5• do projecto devem ser que toi que~. no Senado, fuodament?u essa. 

aceitos no intuito de elidirem as duvidas que emenda e VI que o seu x;ensamento fo1 evitar 
teem surgido na pratica. os contructos simulados, tíi:o fa.ceis de serem 

A Commissão propõe, com tudo, omendas de fabricados por um devedor insolvavel ou 
redaCÇão, que parecem tornar ma,!s claro o mào pagador, com. auxilio de compadres in· 
pensamento do legislador. dulgeutes, em preJuh;o de credores reaes . 

Os arts. Ü' , 7• e 8 '' do projecto constituem 
a sua segunda. p11.rte, isto é, referem.se às 
obrigaçues cont~·ahidas por instrumento par
tic'Ula,.. 

Dominado pelo mesmo pensameuto que pra
sidiu a elabOração da. Lei n. 79, o douto 
autor do projooto, quer, entretauto. dar-lhe 
maior amplitude, permittiodo que taes in
strumentos possam conwr dizeres impressos 
como as procuracoes. :-

A medida é util e não deve ser desprezada 
pela. Camara. . 

Proposta, porém, a suppt•essã.o do aJ·t. 2 • 
do projecto, é claro que outra redacção deve 
sel' dada á. dil!posição, e nenhum inconve
niente ha. na aceitação do que já está esta
belecido no art. 2• da lei n . 79, apenas com 
o accrescimo das p~lavras- ou n<~ fórrna da 
a>·t. (que é o art. 5" do proje~to) depois 
d~ Jl.ala vra. punho . 

O art. 1• esta nas mesmas condições. o 
illustre aut or do projecto procurou justifi· 
cal-o, uesse particular, proferindo as seguintes 
palavras: 

<r Quanto ao art. 3• da lei, entendo dever 
s~r reformado, por mal redigido, não cor
respondendo por isso ao pensamento q"Je o 
dictou. 

c Etl'octiv;tmente, podendo as obrigaeões se
rem contrabidas ):or escripto particular, po
derá um executado, ã. ultima hora, passar 
letras ou subscrever documentos anteda
tados, e lazel·os concorrer com dividas Sérias. 

c Mas, neste caso, a questão reduz-se, como 
bem o com:prebentleu o Sr. Senador Ubaldino 
do Amaral, a fUa.r a. data. e não em validal' 
ou annnlar o dOI!umento por disposição de 
lei, quando a prova póde demonstrar o con· 
trario. 

cAccrescequea regra deve prevalecer, quer 
para o civil, quer pa.ra o commercial, pois 
uiio ha razões para disposição dill'erente, por· 
quanto a prova no commercial é mais facil 
do que no civil. ~ · 

Comprehendendo o argUinento do honrado 
deputado, a Commissão adop ta-o ; tendo, 
entretanto, em vista que o legislador de 
1892 sem oluvida alguma inspirou-Ee no 
art. 1328' do Codigo Civil Francez ; inter
pretando ·o, diz Gaudrê: «O art. 1328 deve 
ser cornprehendido no sentido de que a 
provo. da exisiancia. no tempo dos actos por 
escripto particular em r elação áquelles que 
por si mesmos ou pela. representação não 
participaram na redacção desses actos, é 
feita p~lo. data d? registro, da morte ele um dos 
sigroatarios ou de actos a-uthentos, roos quaes os 
actos por escripto particular súa relatadat; que 
nenhum outro meio de prova é admiitido e que 

« A leitura. do artigo melhor esclarecerá e em particular a prova. testemunhal deve ser 
comprovará. o que acabamos de a:mrmar. em principio registrada..:~> (6) 

• Const., no\. 17 ao ar\. 450. (6) La prou.,.e de la date des a.c~es sous seing 
privé- pag. 139, 
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E' tambem a. doutrina do a.rt. 183 do Reg , 
u. 737, de 25 de novembro de 1850 ; 

« QualqUCl' qua seja a. quantia dQ 
contracto, a. p;ooua tes1emm1h.~i é adm·is· 
sivel como subsidiaria. ou complementar' 
de outra prova. por t~ct·ipt•), >'> 

O que não devemos fazer, porém, é admittir 
:t simples prova testemunhal como elemento 
de constatação dos <.locumentos por instru
mento particular. 

A Cómmissão sente profundamente di· 
-vergir do íllustre au tordo projecto qua.nto ao 
paragra.pho uuico do a.rt. 7" e a.rt. 8.• 

Quando a lei n. 79 de 189.2 no art. 2• fa-
cultou · a celebração de con tractos e compro
missos por instrumento particular, sal v o 
daquelles em que a escr iptura. publica. é da. 
substancia do con tracto, é .claro que a mesma 
lei quiz revogar as disposições antertores no 
toca.nte á. prol a dos contractos por escriptura. 
publica - (art. 368, Consolidação da.s Leis 
Civis. ) 

A distinccão entre os contra.ctos que !Ub
staacialmeote precisam da. escriptura. publica 
parn a sua valida.de (Cons. cit., art. 367) e 
os que apena.s exigiam tal formalidade para 
a sua prova, e clara e completa. 

O que quer o autor do projecto 1 Reputar 
como simples títulos particulares, justamente 
aquelles que a lei 79 reconheceu formalmente 
com o caracter de produzirem etreitos jurí
dicos semelhantes aos que dimanam . da 
escripturo. publicn. 

O Alvará de 30 de outubro d& 1793, que 
a mpliou a Ord. L. 3" T. 59, considerando 
necessa;oia3 laes e'crípturas para proua dos 
contractos, quando o objecto delles exeeder 
á taxa de 800$ em bens de raiz o de I :200$ 
em bens moveis, cstà, corno dissemos, revo
gado pelo art. 2• da Lei n. 79. O paragrapbo 
unico do art. ·7• e o art. s• do projecto 
retlectem, entretanto, doutrina opposta.. 

De modo que - semelhantes coutractos só 
valem como escripturas pul>licas quando 
forem observados os requisitos do art . s• 
que em lugat' de evitar litigi<>B, fa.vorece·os 
ue uma maneira funesta. 

Tra.nspa.rece ainda dei cit. a.rt. 8' uma Vt>t'• 

dadeira confusão entre a fó rma do coutracto 
e os atreitos juridicos que delle decorrem; 

como se fossem escrípturas pnblic~, ou si 
dapeudem da acção de _reconhemmen~ : 
então é mais natura.!, log1co e ~rs.nhdor 
dar~lhes o valor juridico das propr1as esorl• 
ptur·as publicas. 

Em Ví!tn, porta.nto, do que tlcou esboçado 
neste parecer, a CommJssão pt'opõe que a. 
Co.mara adopte o projeoto n. lOS de 1898, 
com as emendas abaixo declaradas. 

Sala das Commissõos, 11 de setembro de 
1899.-Al{redo Pinto, relator. ' 

Emendas ao projecto n. 108 

Ao art. I• § 2• n. 2: 
Supprimam-se as pala"Vras:- para todc3 ~s 

actos, etc .... , até final. 

Ao art. 2•: 
Supprima-ee. 

Accrescente-se onde convier : 
Art, As pro~uraç(les em causa. ])ropria. 

e as que ti verem por ftm alienação, ca.uQio, 
constituiçã-o de onus reaes e leva.nta.manto 
de deposttos nos cofres publicos serã.u regis• 
trados em notas de ta.bellião. 

Paragrapho unico. Para o registro e pre
ciso que a.s tl.rma.s do mandante é duu 
testemunbas sejam devidamente recon.be·. 
cidas . · 

AO art. 3' : 
Supprima·se o § 2" passando o 1• a para

grapho unico, ftcando o artigo e pa.ra.grapho 
com a segllinte redacçã.o: 

.: Os substabelecimentos das procurações, 
sejam ellas em notas de tabelliães ou por 
instrumento particular, podem ser feiías por 
esta ultima forma. 

Pamgrapho unico. O substabelecimento 
sem ou tr a declaração se entendera feito com 
a devida userva. de poder:es. :. 

estes são os mesmos quet• nos titulos por 
iastrumento publico ou particular, comtanto Ao art. 4. • - R.edija.se do seguinte modo: 
que as formalidades legaes tenham silto rigo- ~ Os poderes das procurações, qua.ndo con· 
rosamente obsen·<~das. feridas a diversos com a clausula in -solidum 

Si . o intuito do ::.rt. 8' foi,. como disee o cabem indistinctamente a qualquer dos man· 
illustre autor do projecto, «dissipar duvidas datarios; e no caso contrario a cada um 
que se têm le-.antado no fôro, devido ao ttelles por ordem numerica, salvo os impe- . 
silencio da lei sobre o valor jut•idico dOB dimentos. · 
instrumentos particulares, isto é, si esses Pa.ragrapbo unico. Cessado o impedimento 
documentos estão sujeitos ã"acção de 10 dias, o mandatario anterior poderá reassumir o 
desde logo, independente de·recooheoimento, _ exercicio do mandato . 

C.mara v. V 
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Ao a.rt . 5•: 
supprtmam-se as pa.Io.vra.s - 110b umtl. (or· 

m\ll<t apropYiada. 
E mais a.dhmta supprimam·se n.~ p:tiO.\'l'lls: 

<tJaltndo 01 imp;·essos, elo ... ató flnal. 

Ao art . 6' substitua-se pelo seguinte : 
«As pessJas que po•lem passar pt•ocur~ cii.o 

de proprio punho estão igualmente habili· 
tadas para contrahit'em por ín:.trumento par· 
t\cular, fetto e assignado de seu punho ou 
na fór m!l. do art. e com duas lestemunh~s. 
obrigações e compromissos, qualquer que seja. 
o valo:- da transacQão. 

Pa.ra.grapbo uni co. O disp<~sto neste artigo 
não comprehende os casC's em que a. ~cri
ptura. publica. ti da. suhst:mcia do contra.cto. 

8• 

Ao art. 7• e paragrapho unico - Re~i· 
jam·se do seguinte modo : 

c A data. dos documentos civis feitos por in· 
strumento particular só valera contra tercei· 
ro, salvo provaauthenticu, em contrario, <lesde 
reconhecimento da flrma, uo registro ~m 
notas de tabelliã.o, da. apresentacão em juizo 
ou repartições publtcas ou do tU.tleclmento 
de algum dos sigoa.ta.rios. 

Paragrapho unico. O instrumento parti· 
cular feito e assignado nos termos desta. lei. 
será attendido para os e.tl'eitos j tlridicos, como 
se fõra escriptura publica. 

Ao art. 8.• 

Supprima-se. 

9·• ·' 

sá1a. das Commiss<les, 20 de setembro de 
1899.- Xauier d-.1. Silveira, presídt:nte. 
AJfreàa Pinto, rclator. - A.. Galm1o .- Gate<To 
Carw.lhal.-Rioado...:ia Cor1·~z.-Leonel F.lhc. 
-Edmundo da Fonseca . · 

N. l OBA - 1898 

Determina. que todas as pessoas maiores ou 
e'mo.,.,côpados, •;o gozo de seus di>·citos ci•>is, 
podem passar procuraçao por instrumento 
particular de proprio punho, feita e t.tssi
gnada com pode>·es de representa.çt!o ou em 
causa pl·opria ; e rev9go. a lei t i . 70 de 23 
de agasto de 1.892, com parectr da Commis· 
sa-o de Constitt~iç<'lo, Legi.staçt1o e Justiça 

A Commíssão de Constituição, Legislação 
e Justiça Yem desempenhar· se da incumben
cia que lhe foi confiada, emittindo o seu :pa-

Ncer sobre o projeclo u . 108 do Sr. Julio 
S:mtos, que detarmínn. quo todas as pessoas 
maiores ou Bmn.ncipudas, no gozo dos 1ous 
dire;tos políticos e ci vis, pollen~ pn.s~&r por· 
curação por instrumento part~eul:lr do pro
prio punho, feitn. e nssignadn com. podares 
de rcpresenta~ão ou em C;IUSa propr1a, sendo 
revogada & lei n. 79, de 23 da agosto de 
1892. 

Como relator, penso lJ ue o projecto pó de 
ser aceito e sub1uettido &. consideração úa 
Camarn. pelas suas {~ispo~ições, qu~ consa
g'l~•m mntel'ia tia. ma ::uma 1mportancJa, e 63-
tabE>!ecem quanto possível o exercício de um 
direito, que em rigor a5sumla. ~s proporções 
de um privilegio, em conquencw. das exce-
pções declaradas. . 

Em·Teixeira de Freitas, Consolulo.çllo das 
L r.ü Cí11is, art. 456 e seguintes, resumia-se 
toda a le~isl ação sobre procurações. Durante 
o actual t·egimen foi el a.borad,~ n l ei , que do· 
termi navn : ~ r estrícção conticla na Ord. do 
Li v. 4", titulo 48, in fiM, exceptuando a mu· 
lher casada. que para a venda. de bens do raiz 
não póde pass-1.r procut·nciio tle llrOprio punho. 

o prqjecto annulla semelhante crcepç~o 
odiosa. e c<~ntrarin ao esptrtto de. n cs:;a. leg'IS• 
ln <;ão ~ctnnl em referet!cia iL mulher cas~da. 
E' asshn q 110 pela. le1 do c~•a.men to C i vil, 
morto o marido, a mulher sobrevivente é 11 
tutora. natn. úo8 llliloS, lodependtmte de justi· 
ftca~i'io J.e capnciclade para o e:s:erciclo da o 
elevadas att1•ibuições. 

A justifie<1ção, quando muito, seril. para ser 
provada u incapací~~de t~arao ca1•go, porque 
a lei pelo seu esp1r1to ltberal presume sem
pre a exist~ncía da aptidão necessaria. na 
mulher viuva para o exercicio do cargo do 
tutora dos selli! filhos, com as responsabili
dades que são inherentes ao mesmo cargo. 

Ora, si o legislador, consagrando um prin
cipio tão elevado nas relações da família, re
vogou o direito antigo, com multo maior 
razão deve ser conferido ã. mulher o mesmo 
direito. c:onferido ao marido, de passar pro· 
curacãó por seu proprio punho, mesmo pl\ra 
a verda de bens de raiz. 

O projecto vem restabele~r a verdadeir'!
d~utrina, c ao mesmo tempo reconhecer a. 
mulher um direito de que injustamente es
tava privada no manejo e na delibe1•aQão 
sobre serviços peesoaes. 

Na verdatle, como nos ensina. Julio Otero 
no seu Tratado Elementar do ])il·eito das 
Ob>·igações, ha contl'a.ctos cujos fins consist~m 
principalmente no processo de um serv1ço 
pessoal . 

o manda to esta nestas condições, e dahí as 
garantias e:J:illtentes nas legislações dos v a
rios povos para. a effeetividade de t~es neto~. 
Diz Otero: Em g~ral naa ha uma forma. our~
gatoria para o mandato, pois a. sua pet'{eiç<To 
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e&lct na accila:çrTo cu:prets 1 ou tacitu rlo man· 
datario. 

Entretanto, pare. evitr.r abusos, o legis· 
la.dor estabele~eu excepções ao prlnolplo ge
ral e exigiu em nlauns casos a. escriptura pu· 
blira para!\ outorga do mandato. 

Pelo codigo civil he!lpauhol um elos casos 
exceptua.dos é q ua.ndo o serviço refere-se a. 
relações de direito, que devam ser provadas 
por escriptura publica. 

A mesma dontrlna vemos expandida em 
Chironi Instituições de Direito Ci11il Italiano 
e em muitos outros especialistas, que seria 
inntil rememorar. Basta st\ber·s~ que desde 
os c0mmen.tadores do Direito rome.uo, o.té os 
civilistas modernus, a questão capital do 
mandato tem merecido um desenvolvimento 
especial. 

A tendencia uniforme é extinguir forma
lidades inuteis, fa.cilit:tr certos e.ctos e con· 
tractos, revestindo-os, entretanto, de tOda. a 
authent\cid~>de, garantia. e publicidade, não 
só em referencia á.s partes coutrnctantes, 
como te.mllem em rtllaç:1o a terceiros, que 
por ncaso possam ser lesados. 

O projecto propõe uma retol'ma saluto.t•, 
respeita com o mttxímo interesse a lí~erdade 
individual e ao mesmo tempo er,clarece al
guns pontos d11vidosos sobre proournções ; 
neste sentiu., explica. de um modo claro que 
n~o foi r.etirado ~ direito á.s pesaou, que pc
di&~ twugnar os Ulstrumeotos de procuração 
escnptos por outrem. 

As ultimas disposições do frojecto devem 
merecer uma. e.ttencão especia • Nenhum in
conveniente ha na sua. adopção, pois regula
rísam melhor o uso do;; documeotos parti· 
culares, que tão grande importancia teem nas 
relações multip!as da vida. 

E' este o meu parecer. Com o direito, que 
assiste a qual·:Iuer membro da Ca.mara, de 
apresentar emendas e di~cutir os proiectos, 
o prcjecto, por constitucional, estli. etn con
diçoes de ser votüdo, com as correcçoes que 
os competentes entenderem apresentar. · 

Sala das Commissrles, em 28 de novembro 
de 1898.- João Gaf.e4o Ca.,..,az.hal, relator . 
J. J. Seafme, presiden\e, com Nstrlcções, re
latívamente às procul'açOes passadas pGlas 
mulheres casadas.- Trindade, com restri· 
cções.- LuiJ Domingues, na fórma. do pare· 

· cer do presidente da Cornmissão.-Torres Por
t-ugal, com restricções.- Arrozellas Gal·~<'W. 
- Martins Jtmior, com restricções. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Todas as ~oas maiores ou 

emancipadas, que estiverem no gozo de seus 
direitos civis, poderão passar procuração por 
instrumento particular de proprio punho, 

fe ito e asslgno.tlo com poderes U.e represen.. 
tn.çií.o ou em causa propria.. 

§ 1.~ O Instrumento particular deve ser 
escripto em portugu0z, conter a desigoa.ç!lo 
tlo Esta.do, citlnde ou circumscripç!to clvll e 
Jogarem que foi feito, a..data., o nome do ou· 
torga.nte, a individuaçã.o da quem sejQ. o ou· 
torgado, o objectivo du. outor~a. a no.tureza, 
deaigna~íi.o e extensão dos poderes conferidos. 

§ 2. o Este direito é ex tens i \'o: 
N;l -Ao .cidadão brazileiro que, resl· 

din<lo no estrangeiro, quizer const1tuir pro
cur·ador para. o representar no Brazil, com· 
ta.nto que a. firma e a identidade de pessoa. 
s~jnm a ttestadas por agente consular rla. 
Republica. dos Estados Unidos ll.o Brazil, 
(Regula.menton. 737,art. 149 § 2. •) 

N. 2- A' mulher casad·ot para. tooos o;; 
acto:; om quG deva ou possa. intervir, no 
interesse do seu cnsal ou seu proprio ou de 
seus filhos, ontondendo·se como tambem 
feitas de seu punho as procurações, qua.ndo 
escriptas por seus maridos e por ellas sim· 
plesroente assigna.dns. (Ordem n. 82, de 30 de 
mar~o tle 18;0, art. 8.0) · 

N. 3 - A q ualquet• pessoa. no caracter de 
representante de tlrmacomrnercial, sociedade, 
a.s~ociação, corporacão, communhã.o; de auto· 
ridade ou funccionario publico, quando possa. 
delegar attribuições que lhe competem ; 
finalmente, e.os tutores, curadores, deposi
tarias, syndicos, adrniaii!tradores a outros 
de Caneçoes repr.esentativa.s de caracter ju~ 
dicia.l. 

Art. 2. • No interesse do commercio e da 
~;eleridade necessaria no serviço publico e sua. 
constatação, é permittido ás pessoas compre~ 
handidas no n. 3 simplesmente assígnarem os 
instrnmentos parttcularea de procuração, 
escriptos por outrem, à. mão ou por machi· 
nas de escrever, devendo neste caso ser su i>· 
scriptado o instrumento pelo amanuense ou 
perito que o tiver pa.ssa.do. (Art. 21 do Cod. 
do Com. e Ordem n. 125, de 10 de maio de 
1832, ampliado.) 

Art. 3.• Os substabelecimentos de ~ares · 
das procurações, quer estas tenham sido feitas 
em cotas do tabelliã:o ou de outro fnnccio
uario competente, quer por escripto parti· 
cnla.r, poderão ser igualmente feitos por 
este ultimo modo, 

§ I. • No caso de substabelecimento, sem 
outra declaração, se ectenderà o mesmo 
como feito com a devida. reserva de poderes. 

§ 2.• A pessoa. de 17 annos completos que 
exercer o cargo de procurador ad negotia, 
poderá substa9elecer o mandato de pro
curador na fórma. deste artigo. {Ord., L. 3•, 
T. 9", § 5• e art. 185 da ConsolidaQão das 
Lei$ Civis.) · 
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Art. 4. • Os podet·es das procurações q ua.ndo 
cooferidos n. diverso! sem a clausula. in 
sol idum cabem a qualquer dos mnoda.tarios 
indistinctamente; quando forem conferidos 
ordinalmente deve a aceltac:ao do mandato 
caber a cada. um do:; outorgados, na ordem 
que estiver indicad:1, salvo os impedimentos. 

Art. 5.• São permittidos nas procuraQOes 
dlzeres impressos sob uma. fórmula apro
priada, com outorga de poderes geracs do 
a.dministracã.o ou outros, desde que o in· 
strurnento conten!Ja espaças em branco pJra 
nelles serem manuscriptos o> poderes es· 
peciaes e mais declaraçoes exigidas pelo 
art. 1• § I• desta. lei, valendo os impressos 
desde que sejam ratificados expressamente . 

Art. 6.• As ~s.soas do caso do art. !• po
dem contrahir obrigações de qualquer valor 
par instrumento particular feito e assigoaclo 
de seu punho ou nn. fórme. do art. 2• com 
duas teatemuilha.s, além do amanuense e do 
perito. 

Para.grapho unico. O disposto n~ste artigo 
não compreheode os casos em que a escri· 
pture. publica fór da substa.naia do cootracto. 
(Art . 11 da lei n . 840, de 15 do setembro de 
IS55, art. 367 n. da Consolidat:ão lias Leis 
Civis .) 

Art. 7 . • A data dos escripto:;: particulares, 
em relação a terceiros, salvo prova em con· 
trario, se reputará ser a do reconhecimento 
da tlrma por otncial publico, ou de S3U regis· 
tro em notas do tabellião, ou a. de sua apre. 
sentação em juizo ou repartição pubhC3. a 
que compet ir conhecer de su~t validade e 
merecimento. (Rev. n . 8.373 de6 de setem· 
bro de 1873; Gaz. Jur ., vol. 1., pag. 292.) 

Paragrapho 1lnico. Reputam-se particulares, 
para os effeitos deste artigo, quaesquer ti
talos, desde que nã.o tenham sido lavrac.los 
por otflo:ial pu blico, tenba.m ou não valor de 
escriptura publica. 

Art. 8.0 O instrumento particular tera o 
valor de escrlptura. publica contra. quero 
nelle se obrigar : 

l.•, quando IJelo mesmo fõr reconhecido 
"Verdadeiro em juizo i 

2", quando fõr por elle feito perante duas 
testemunhas asslgnadas, declarando o tabel· 
liã.c;J que conhece os signatarios e que os viu 
ass1gnar ; 

3•, quando pelo mesmo fór ajuizado ; 

Art. g. • Ficam revogadas a. la i n. 79 de 
23 de n.g-osto de 1892 e mais disposições am 
cootrar1o. 

Sa.l.a das 'sessões, 26 da setembro de 1898 
- Jttlio Scmtos. 

o Sr. Presidente - Nã.o ba.vendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã. a 
eognlnte ordem (lo d!a: 

Votaçiío das seguintes matarias: 
Do projecto n. 110 de 1899, orçando 11 

Receita Geral da Republica para o exercício 
do 1900, com o p>recer sobre as emendas 
otferecida.s em 2• discussão (2• discussão) ; 

Do projecto n. 115 C, de l81l9, nom o. P&· 
recer scbre as emendas olferecidas na s• dis· 
cussão do projecto n. 115 B, deste anuo, de· 
terminando que a eleição para. Deputados e 
pa.ra a renovaçã.o do terço do Senado seja 
e.lfectuada no altimo domingo de dezembro 
do anno di!. ultima. eessão da cada iegís!atura 
(3' discussão); 

Do projacto n. 15'il, de 1899, emendas do 
Senado ao pz·ojecto n. 172 D, de 1898, .am· 
plia.ndo a a.cção pene.l por denuncia. ao Minis· 
terio Publlco. augmentando a.s penas de 
a.lgumas contravenções e dando outras pro
virtenciA& (uiscuS8â.o uoica.) ; 

Do projecto n. 43 A. de 1899, autorizando 
o Governo a despender com a. reparacão do 
material t!uctuailte da Arillada. as economias 
eft'ectuadas nas diversas verbas do Orçamento 
o a Marinha para o presente e:r.ercicio, tr&llS· 
zerindo-as para a de cMateria.l de Construo
ç&o Naval» do referido orçamento (2~ dís· 
culll!ão); 

Do projecto n. 16!, de 1899, relativo á. 
emenda. substitutiva do Senado ao projecto 
n. 12 B, de 1897, (n . 184 A, de 1896, substi
tutivo a.o projecto n. 184, do mesmo anno), 
da Camara dos Deputados, reorganizando os 
corpos de t:ngenheiros e de estado·ma.iol' do 
exercito (discussão un!ca); . 

Do projecto n. 163, de 1899, relativo á 
emendn substitutiva do Sena.do 9.0 :projecto 
n. 134 J, de 1898, (additivo destacado da 2• 
discussão do projecto n . 134, do mesmo anno}, 
que maDda considerar validos todos os ex
ames Jâ prestados na Escola Polytechnica da 
Ca.pita.l Federal, por alumnos da. Escola Mi
litar (discussão unica.)i 

Do projecto n. 157 A, de 1899, regulando 
as promoções no posto de alferes do exercito 
(2• discussão) ; 

4•, qllll.odo o si~natario, tendo sido judicial· 
mente notidcado para seu reeonhecimento, 
não impugnar ; 

5•, quando guardar a fórma. e cond i<;ões 
determinadas por lei, para os titulos de tal 
vatureza. (Art. 354 !l seguintes e art. 426 
(lp Cpd. do Com.) 

Do additivo n. 174 F, de 1898, decla· 
rando que, a.lém .dos casos previstos no de· 
ereto n . 2 .224, de 29 de jane•ro de 1896, 
serão os ófficie.es do corpo de bombeiros 
reformados nas condições do decreto nu· 
mero 1. 036 A, de 30 de je.neiro de 1890 (dis· 
cu.ssão unica.} i 
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2• diSCUSSii.O do projecto n. 144, de 1899, 10011 SESSiO EM 22 DE BllTE:MBRO DE 1800 
com o parecer sobre as emendas o1fereciua.s 
para. a. 2• discussão do projecto n. 144, destB Pre$idenci<t dos Sr1. V a~ de Mel~ (Preside» te) 
a.nno, que ftxa. a. rlespeza. do Minístcrio da. e Julio ds Mello (2• Vice•PI'e!iclcnte) 
Fnzenda para o exercício de 1900 ; 

2• ditcussão do projecto o. 1 ~8 A, de 1899, Ao melo-dia pl'ocede~se é. chama.da., é. qual 
deels.rando livre rle ps.ga.mento de quaesquel' respon1lem os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
direitos na Al1àndega da Cnp!ta.l Federal ou Snntos, .Julio de :\!ello, Ca.rlos de Novaes, 
na de Santos. os volumes que conteem um H~redia de Sé., Angelo Neto, Eugenio Touri· 
regulador publico destinado ã. torre da matriz rlnbo, Albuquerque serqlo, Amorlm Figueira, 

.· de Ubera.ba.; Augusto Monteoe6'rO, SerzeddloCol'l'êa, Lu!z 
2• discussão do prüjecto n. 165, de 1899, Oomingues, Cunba Martins, Henrique Valia· 

determinando que as legações do Bt•azil em dares, Ma.rcos de Araujo, Pedro Borges, ror· 
Venezuela, Ja.pão,Equador e Columbia., sejam rea Portugal, Francisco Sá, Frederico Borges, 
regidas ;por encar~ega.tlos de negoaios efr~· Augusto severo, Tavares de Lyra, Francisco 
ctivos sem secretar1os, e dando outras proVI· Gurgel, Eloy de Souza, Trindade, Coelno 
dencias ; Lisboa, Appolonío Zena.ydes, Ermirio Couti-

2~ discussão do projecto n. 164, de 1899, nbo, Teixeira de Sé., Atronso Costa, Coelho 
autorizando o Poder Executivo a readmittir Cintn, Pedro Pernambuco, Geminiano Brazil, 
no Jogar de 1• otl\cia.l da secretaria d& Jus- Felisbello Freire, Rodrigl!es Doris., Neiva., 
tiça. e Negocias Intel'iores, fie&ndo addldo ao Manoel Caeta.!lo,João DaDtas Filho, Adalberto 
respectivo quadro, até que, em virtude de Guimarães, Ma.roolino Moura, Raul Barroso, 
vaga, possa. reverter ao serviço, o cidadão Sá. Freire, Fonseca Portella, Nilo Pecanha, 
Augusto Henrigue de Almeida. Alves de Brito, Leonel Loreti, Ernesto Bra.· 

Discussão umea do projecto n . 168, de 1800, zilio, Julio Santos, Deoc1eciano de Souza, 
autorizando o Poier Executivo a conceder a. Barros Franco Junior, P aulino de Souza JU· 
Joi.o Antonio Coqlleiro, engenheiro-chefe de nior, Rangel Pestana, Ca.loger:J.S, José Boni· 
districto da Repartição Geral doa Teleg_ra- 1:\l.cio, Monteil'o de Barros, Ildefonso Alvim, 
pbos, licença de seis mezes,.eom o respeattvo Francisco Veiga, Ferl'eíra Pires, Antonio Za.
ordena.do, a.tit::1 de tratar de sua saud.e onde· cba.rias, Artbur Torres, Manoel Fu1gencio, 
lhe convier; Eduardo Pimentel, Rodolpho Paixão, Padua 

l• discussão do projecto n . 146 A, de 181l9, Rezende,casemiro da Rocha, Gustavo Godoy, 
facultando aos estudantes, que na data desta. Bueno de Andrada,Elia.<~ Fa usto, Edmundo da 
lei, já. tiverem eldo a.ppJ"Ovados em uma ou Foaseca, Paulino Carlos, Cincina.to Braga., 
mais ma. terias do curso Ji:·aparatorio que . se Francisoo Glicerio, Ovidio Abrantes, x~rme
exige_para a m~trlcula. n as escolas de ensmo negildode Moraes, Alves de Castro,Lamenba 
superJOl', termtnar~m seus estud<'!l, pres~ Lins, Leoncio Corrêa, Lauro Müller, Pa.ula 
tando exames pe.rctaes ate 31 de dezembro Ramos, Fra.ncisco Tolentino, Guillon, Marçal 
de 1900; Escobar, Diogo Fortuna.,Possidonio da CUnha., 

la discussão do projeato D. 46 A, de 1899, Apparioío Mariense, Francisco Alencastro, 
exigindo que as sen tenças tloa.es da conpe- Rívadavia. Corrêa, Pinto da Rocha., Yespa.
t encia do Supremo Tribunal Federal e quando si ano de Albuquerque e Campos Cartier. 
este jul15ue collectivamente na. fórma da b -
Constituição e das leis em vigor, sejam pro- A re·se a sessa.o. 
feridas com a praseoço. de dez, pelo menos, Deixam de comparecer com causa parti-
dos juizes desimpedidos daquelle tribunal, e cipada os Srs. Silva. Mariz, carlos Marcel· 
manda que sejam nomeados pelo Presidente Uno, Theotonio de Brito, Matta. Bacellar, Ro
da Republica cinco substitutoos com os requi- drigues Fernandes, Elias !\{artins~ Me.r:inho 
eitos constitu cionaes ei.!gldos para. o exercício de Andrade, José Peregrmo, Jose Ma.rta.no, 
de membros do Supremo Tril)Ullal Federal e I João Vieira, Pereira de Lyr!l-, M!'-rtlns Ju
sujeitos á approvaçao do Senado, e da ontr&s nior, Rocha Cavale&nte, AraUJo Goes, Olym
p rovidencias ; com parecer da. Commissão de pio campos, Jayme Yillas Boas , Seabra, 
Constituição, Legislação e Justiça. ; l Francisco Sodre, Vergne de Abreu, Pa.ranhos 

Discussão unica do projecto n. 97, de 1899, Montenegro, Dyonisio Cer~ueira,. Jeronymo 
au toriza.ndo o Poàer E:xecutivo a conceder a Monteiro, Torquato Moreira, Stlva. Castro, 
Antonio José da. Costa Rodrigues, 1• otficial Campolino., Mayriok, Almeida Gomes, João 
bibliothecario da Escola. Naval, seis mezes de Luiz, carvalho Mour-lQ, Jacob da. Pa.ixã.o, 
licença, com ordenado, para. tra.tamen,~Ç> de H~~rique Vaz, Alfredo Pinto, . Oeta.viano de 
saude. '· · .·: .. _ Br1to; Alvaro Botelho, LeonalFilho, Rodolpbo 

Levanta-se a.·sessã.o às 3 horas e 20 niini1t<ís A~~e!I,~ellés de Menezes, T~toni<! de ~aga.-
da tarde · · lba.es,MattaMachado, Nogueu'3.Jumor,Lmdol-

. phoCaeta.no, OlegarioMa.oiel, Lamartine, Mo-
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reira. da. Silva., Luiz Flacquet•, Alvo.r•es Rn·j manto do Ministerio do lr1terior pa.ra o exer· 
bião, Domingues de C~SL!'O, Dino Buen~, O li· cicio de 190_0, começando a cor!'er d~sde hojo o 
veirlL Bt•a,!;"a, Adolpho Gordo, Ce>arro de I prazo regrmenta.l para. o recebrm~nto do 
Freitas, Alfredo Ellis, Artnur Dieder·icbsen, 

1 

emendas. 
Rodolpho Miranda., Leopoldo Jardim, Mello 
Rego, Xavier do Valle, Plínio ca.s::uio, Aure- ORDEM DO DrA 
liano Barbosa., Py Crespo, Cassiano do Nasci· 
mento e Azevedo Sodrb. 

E sem causa os Srs. Silverio Nery. B<luar· 
do de Berrêdo, Thomaz Accioly, João de Si
queira., Euclides Malta. Arroxellas Gl'.!vão, 
Ari~tides de Queiroz, Rodrigues Lim•t, Pi
nheiro Junior, Augusto de Vasconee!los, La· 
mouníer Oodofredo, Costa Junior e Carac· 
ciolo. 

Não havendo ainda numero para se pro· 
ced<~r é. votação das ma.t~rias encerradas, 
pnssa-se á. ma teria. em di~cussão. 

E' annunciada. a 2• discussão do projecto 
r\, 144, de 1899, que ftxa. a despeza do Minis
teria da. Fazen4a para. o exercício de 1000. 

Tem a palavra. o Sr. Coelho Cintra.. 

E' lida. e posta em discussão a acta. o Sr. Coelho Clntra sente não 
poder dirigir ao nobre relator do Orçamento 

O Sr. Edual"do Pimentel- da Fazenl.la. os mesmos elogios que lhe me· 
Sr. Presidente, na actade bontem figura. meu ·receu o seu distincto colleg(l. relator d11. Re
nome entre os dos Srs. Deputados que se au- ceita.. 
sentaram do recinto quanlo se procedia. á. vo· O uoico elemento de base para argumen
tação de alguns proje~tos ~e lei. Entretanto, taçt'io, e de e>tudo de que a. Camara se póde 
estava presente e respondi á chamada, como servir, é o magistrn,l reiatorio do honrado di· 
póde affirma.r o Sr. 1• Secretnrio, que fez a rector das Recdas Publicas, porque ainda 
sua leitura e para. cujo testemunho appello. não h(l. re!atorio do Sr. Ministro da Fazenda, 

Peço portanto, a V. Ex., que se digne cnjas informaçóel!l seriam preciosas. 
mandar fa7.er a necessaria. rcctiíicaçfio no. Refere-se o orador â. reforma d!ls repa.r-
mesma s.eta. tições de Fa?.enda·, que tem produzido má.os 

resultados, e estuda a sua actual organização 
O Sr. Preeidente-Será foita. n. re- e os seus defeitos, quo vae apontando no 

ctiflcação pedida pelo nobre Deputado. correr da argumentação, sobretudo no que se 
refere a.o Thesouro Federal e fui reparti9ões 
aduaneiras, cujo pessoal foi exaggeradamente 
reduzido. Dos inconvenientes resultantes da 
reforma resultou a emenda que o orador 
apre;entou, autorizando o Governo a rever 
o regulamento expeLlido e a limita r a reforma 
feít<l áquillo que foi determinado pelo Con· 
gresso Nacional. No seio da Cummissão houve 
divergeocia de opiniões a respeito da emenda' 
qtie, aliás, vinha corrigir defeitoa e vícios 
da reforma. 

o Sr. Coelho Clntra-Sr. Presi· 
dente, não costumo reclamar contra. inexa.cti· 
dões da a.cta., mas para evitar que continue a 
figurar como não tendo,respondido á chnma.da 
l10ntem procedida, reclamo de V. Ex. a mo· 
diftcação na. lista :pu'olicada. no Diario do 
Oo,tgresso. 

Esta;va. com a palavra, bontem, e tendo de 
continuar as observações que havia encetado, 
não podia ser consideraüo ausente. 

Na occa.sião da cha.mada esta. ?a conversando 
com um dos Srs. Secm~tar·fos, e naturalmente 
o Sr. 1° S~cretario quando cb.amou o meu 
nome, não me ouviu declarar que estava pre· 
sente. 

Peco por isso a V. Ex. que mande modifi· 
ca.r a lista nesse sentido. 

O Sr. Pre!!!ident.e- O nobre Depu
tado será attendido. Si ninguem mais tem 
reclamacõea a lazer sobre a acta, v ou de· 
claral-a approvada. (Pausa.) 

Em seguida., e approvada. a acta do. sessão 
antecedente. 

O Sr. Presiden~e-Antes de entrar 
na ordem do dia, devo commuoica.r á Cama.re 
que se acha sobre a ?rre.sa o projecto do orça-

Faz o orador um longo estudo sobre as di· 
versas Alfandegas da Nepubliea, para mos· 
trar a. situação em que as collocou a. reforma.. 

o Sr. Presidente- Havendo nu· 
mero para as votações, peço ao nobre Depu· 
tado que interrompa o seu discurso. 

O SR. CoELHo ClNTR~- Obedeço a v. E:s:. 
Comparecem mais os Srs. Pedro Chermont, 

Enéas Martins, Viveiros, Guedelh& Mourão, 
Ani ?.i o de Abreu, José A velino, Udefon!!O Lima, 
João Lopes, Hetveoio Monte, Herculano Ban
deira, Malaquias Gonçalves, Bar'oosa Lima, 
Cornelío da Fonseca., Moreira Alves, Juvencío 
de Aguiar, Artbur Peixoto, Ca.stro Rebello, 
Milton, Tosta., Paula Guimarães, Amphilo
phio, Leovigildo Filgueiras, Tolentíno dos 
Sa.nms, Eduardo Ramos, G!Udino Loreto, Josà 
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Murllnho, Xn,·icr •la Sllvelrn, O>CIU' 11o•lny, j ' ~ Alvinopolis,desmembradosdo actual 1• dia· 
Irineu M:tch•trlo,Al•·in•l•J Onlltluhnr.t , 'fi 111nth•"-' f.ri l'!o, que passará á categoria de 8•. 
da, Co:;ttt, rlol isa rin lle Sour.ll, l'rrl'il':t <I"~ 1 !:i 2." Ernquil.nto não !or organizada a Mu• 
San tos, Erico Cc~l ho, A$Cnstinho Vl•l rd, ll·r· nl•~ipllllda•le na capita.l do Estado de Minas, 
nardes Dias, L:r'ba.no l\larcon<lrs, O•llt•:lllv•l~ rt lt "l~i~ie~ s~rão apuradas pela respectiva 
Ramos, Antero Botelho, CUI"' rtino do Si· junta, <X~m sélle om sabará.. 
queira.; Augusto Clementino, Galeão Ca.rv:~· Art. 3." O 4• distrlcto fio Estado do Rio de 
lha!, Luc:J.s d n Barros, Luiz Adolpho, Alencar Jaueiro, euja st':rJo aeré. a cida•le de Petropolls 
Guim:trües, Brozilío da Luz, Ped,·o Ferr.eil·n (Capitnl), passará il categoria de 1° e dará 
e Victorino Monteiro . quatro Deputados. 

O Sr. Presidente -Havendo nu
mero, vae·se procederá votaç!ío das roaterias 
indicadas na ordem do dia.. 

O Sr. Nilo Pe~anba (pd<: ordem) 
requer que seja consultada a. Ca.sa,no seutiJo 
de saber si concade profe renJia. para, antes 
da. votação do or<;amento da receita., ~er vo
tado o projecto reiã:ivo ao adiamen to das 
eleições federaes, o que custara a Cumara , 
quando muito, dous minutos, vobn<lo-se em 
seguida o orcamento da. receita em que se 
ga!ta.rá. naturalmente hora e tanto. 

Consultada a. <la.mara., é concedida. a pre· 
t'erencia pedida . 

E' annuncíada a vot;~çã.o · das emen•las ao 
projecto n. 115 C, de 1899, dcterminant!o que 
a eleição para Deputados e para a renovação 
do terço do Senado seja efi'ect uada no uH imo 
domingo de dezembro do anoo da. ultima 
sesl!ã.O de cada legislatura (3• discussão). 

O Sr. l'Wilo Pe~anha (pela <lr dem) 
- v. Ex. me perdoe. Tendo·se a.nnunciado o 
res ultado de preferencia. e tendo de 1'a11.er·sa 
a votaçào do projecto, a Camara me releve o 
reque1•er a V. Ex. no 'Sentido de votnr·se em 
primeiro Jogar a emenda su bstitutiV<\ do 
Sr. Rangel Pesta-na.. Peço para. essa emenda 
preferencia sobre todas as outras a presentadas 
ao projecto. · 

Consultada a Ca.so., e concedida a prefereo.
cia. pedida. 

Posta a votos, e approv3.da a seguinte 
emenda o:trerecida pelo sr. Rangel Pestana e 
outros. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art . ! .• A eleição para Deputados e para 

a renovação d o terço do Senado effectuar-se· 
ba no ultimo domingo de dezembro do anno 
da ultima sessão de cad<~ legislatura do Con· 
gresso Nacional. 

Art . 2.' O s •districto federal do Estado de 
Minas Geraes llassará á. categorit~ de !• , e a 
dar qu atro Deputados, nos termos do § 2' do 
art. 36 da. lei n. 35, de 26 de .ja.neiro de IWZ. 

§ 1.• Ao 1• districto de Minas Gera es serão 
incorpora.dos os municípios de Santa Ba.rbara 

~ 1. • A este dl.strlcto serll. incorporado o 
município de niag~. 

§ 2. • O actual I • districto, com séde em 
Nitheroy, terá. a. categoria de 4• d istricto. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' considerado prejudicado · o :projecto 
n . 115 B, de !899, e prejudicadas todas as 
omenda.s a ella referentes, sendo enviado á. 
Com missão de Redacção o substit utivo appro
vado em 3• discussão, 

O Sr. 1'-Ioreira Alves <flela or .. 
•lem.) - Sr. Presidente, parece-me q ua, em· 
bora. approvado o substitutivo do nobre Depu· 
tndo pelo Rio de Janeiro, não se deve consi
tlerar prejudicada a emenda apresentada pelo 
meu illustre amigo o Sr. Vergue de Abreu, 
pois ell~~o ... 

UM Sa. DEPUTADO-Está prejudicada; tem 
parecer contrario. 

0 SR. MoREUtA. ALVES - ••• de nenhum 
modo é n1fectada pelo substitutivo. 

O SR. NILO PEÇANJIA- E' porque o sub• 
stitut i v o ct>ntende oom esta parte do pro· 
jeeto. 

O Sa. MoREIRA ALVES -Neste ponto, per· 
doe·me o nobre Depate.do, o projecto não ·roi 
attingido pelo substitutivo que acaba de ser 
a.pprovado, e a. emenda. do illustre r epresen• 
tanta da Bahia tem a grande vantagem de 
estabelecer dia certo para. o processo elei
toral . 

O SR. NILO PEçANHA - Na outra tambem 
estabelece. 

.O SR.. MOREIRA ALVEs-Não estabelece,uma 
vez que ella se poderã. realizar em qua.lquer 
dos dias que decorrem de 2.{ a. 31. 

Uru: SR. DEPUTADO-Tem dia certo; ca.e no 
ultimo domingó do mez de dezembro. 

O Sn.. MoREIRA Atvzs- Accresce, sanhoros, 
que, a julgar pelo que se dâ na minha t erra, 
posso garantir ser o domingo máo dia. para o 
fim que se tem em vista. 

OUTRO SR • . DEPUTADO-Então é ·excepção. 

0 Sa. Moxtll:IRA. AL"FE3- Em todo o caso, e 
uma vez que não e este o momento opportuno 
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N, 174 - 189!) v 
para discutir o a.ssumpto, pe~.o a. V. Ex., Sr. 
Presidente, que se digne attentar para a 
questão, que lcva.nto, de que a emenda do 
Sr. Vergue de Abreu deve ser votada, em-· 
bora a approvaçã.o do substitutivo do Sr . Atclorisa , rlenll'O de dous anaos, da d«la t/esta 
Rangel Pestana. lei, a constituiçtlo de sociedades anonymas 

V. E:x:., porém, decidirá como melhor en- de credito rural nas condições gue estabe-
tender em sua alta sabedoria. lec~ 

O Sr. Presidente- Acho que o 
nobre Deputado não tem ra.zão na sua recla
mação, porquanto a Camara concedeu pre
ferencia para. a emenda. apresentada pelo S•·. 
Rangel Pestana e a.pprovou el!sa mesma. 
emenda, que diz no seu art. 1• o seguinte: 

A eleição para. Deputados e para a reno
vaçã~ do terço do Senado, e1fectuar-se-ba. no 
ult!mo domingo de dezembro do anno da 
ultima sessão de cada legislatura do Con
gresso Nacional. 

Parece·me, portanto, Que estA prejudicada 
a emenda em questio. (Pausa .) 

Antes de snbmetter a votos o projecto que 
orça. a. Receita. da Republica, vou submetter 
a votos o requerimento do Sr. Ba.rbosa Lima, 
cuja discussão foi encerrada na sessão de 21, 
diversas redacçõe:s tlnaes que se acb(tm sobre e. 
mesa, e submetterei tambem á. consideração 
da. Ca.mara o projecto apresentado pelo Sr, 
Cincinato Braga. 

Posto a. votos, é rejeitado o requerimento 
do Sr. Barbosa Lima, oft'erecido na sessão de 
18 do corrente, cujo teor é o seguinte: 

«Requeiro que se soli~ltem do ooveroo, pelo 
Ministerio da. Gue~. a.s seguintes informa.
çoes: 

Quantos membros tlo magister io lient.es, 
professores e substitutos do ensino militar) 
quer civis, quer milit3res, existem em dispo
nibilidade Y 
. Quantos coadjuvantes, quer do e mino theo

rico, quer do pl':ltico. eXistem tuncciona.ndo 
na Es_cola Militar do Bra.zil, n:1 Escola Prepa· 
ratoru1. do Rea!en~o, no Collcgio :'liilitar e na. 
Escola Tactica do Rio Pardo? 

Quantos desses coadjuvantes são paisanos, 
que vencimentos percebem e que aulas re
gem 1 

Quaes e quantas sii.o t:LS aulas desdobrodas 
em duas ou mais turmas ?-

Por que verba tem corrido a despeza. com 
coa.dj uva.ntes paisanos ? . 

Em quanto tem importado, por auno, a 
somma. das joias - pensões pagas pelos a lu· 
muos contribuintes do colleg10 Militar h 

E~ lido_, julgado objecto de deliberação e 
enviado a Commissão de Constituição, Legis
la.Qão e Justiça. e de Orçamento o seguinte 

Art. 1. 0 E' autorisada., dentro de dous 
annos da. data i!esta. lei, a constituição de so
ciedades anonymas de credito rural, nas con
dições seguintes : 

§ I. • O capital dessas sociedades poderá. 
attingir, pal'a os effeitos dE'.sta. le i, o maximo 
de cem mil contos de rêis repa.rt idamente:
a.té dous mil e quinhentos contos, para as 
que se fundarem em ceda. um dos Estados do 
Amazonas, Maranhão, Piauhy,Rio Grande do 
Norte, Para.hyba, Alagôa.s, Sergipe, Espirito 
Santo, Paro.uá, Santa. Catharina, Goyaz e 
.Matto-Grosso ; ate cinco mil contos, para 
cad<t um dos Estados do Pará, Ceará, Pernam
buco e Rio Grande do Sul; atê dez mil contos, 
para ca.da. um doa Estados da Bahia. Rio de 
Janeiro e MinM; até v int e mil contos, para o 
Estarlo de S. Paulo. 

§ 2. • Metade da. qua.ntia. assim a.ttr ibu!da. 
a. cada. Estado constituirá. o ca.pita.! max iroo 
de uma Caixa Central de orP.dito a.grfcola na. 
ca.pitul do respectivo Estado ; a out ra me
tade constituirá capitaes de Caixas Rsgion~cs, 
com séde em municipios, ca.da. uma com o ca
pital não excedente da decima parte da 
mesma metade. 

§ 3.• A duração das Caixas será. !le 20 
annos, contado do inicio de suas operações . 

§ 4. 0 T-.l.nto as Caixas CenJraes como as 
Regionaes são a.nt{)nomas e independentes 
um:u; das outras, e poderão ser installa.das e 
operar tra.nsfer eocias 'de suas acções, uma vez 
realizados dez por cento do capit al nominal 
de cada. uma. 

§ 5. • Nenhuma quantia. se;•á. paga corno 
bonificação, ou a outro t itulo, por serviços de 
iucorporação destas sociedades. 

§ 6. • As prestações ou entradas de accio· 
nista.s não poderão consistir seuão em di
nheiro. . 

§ 7. • As Caixas, seus gerentes ou directo
res em tal qualidade. ~eus dividendos e ac
ções, e as transferencias destu! são isentos 
de impostos federaes, estadoa~s ou muni
cipaea. 

§ 8. • Os membros das directorias e conse
lho~ fisca~s das Caixas só perceberão . bono
ra~Ios (a1 nos est.atutos forem coacediuos) 
ortundos de CÇJIDmissão de administração, e, 
sendo ~st<t insufficiente, , de porcentagem es
tabelecida sobre lucros bquidos veri:flcados de 
contado, excedentes de dez por cento ao anno 
sobre o capital realizado. 
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~ P.• As Cai.>:as nilo poderão cobrar com
tnlseií.o mniur de um por cento sobre o mon
tauto llc c~lla cmprestimo, para. úespr.m:; de 
arJminis';raçüo, nam juros m•tiores de 12 "/o 
uo anno. durant(\ o pra~o dn cmprest:mo, 
sobre dinheiro forLJecído para cu~te)o dao la.
vouL'as. 

§ 10. As Cai:r,a.s empregariio sempre, sob 
pena de perda. dos favores desta lei, pelo rr.e
nos, tres quartas partes do seu capital, r•ea
Iizado em operações de credito rural, movel 
ou não. 

§ li. As oper~ções de (lue trata o ultimo 
paragrapho antecedente só poderão ser con
tractu.das sob garantia de primeira hypo
tb.eca. inscrípta s-3m concurrencia ; primeiro 
penhor transoripto sem ooncurreooia; cauçiio 
de letras hypothecarias; de acções de estra
das de ferro e de acções de outras ct.ti:ms, 
umRs e outras cotadas na praça acim·a do 
par ou beneficiadas por g!Lra.otia de juros 
pelo Governo da União ou do Estado; de apo
lice;; da divida. publica federol ou estadoal~ 
wa>'raa ts; bilhetes de mercadorias, conhe · 
cimentos de desptcho nas estradas de ferro e 
letras accei tas e endossadas por boas firmas 
de pr·cprietarios agricultores, cuja. pr·incipal 
propriedade ugricola, do acceitante e do en
dosaote, uão esteja,nem um11 nem outra, gra
vat:la de onus l'eal. 

§ 16. Finda eõsa. reconstituição, a quota. d.e 
lucros, que peb ultimo paraf!"rapho antece
de; t ·J teria de ser applicada. ao fundo do re
s ·> v.1. p ~~sa.r<i, emC}Uant'l este se muntiver 
~'·mpleto, a ser emvregada na diminuição da 
hxu. de juros, por meio de rateios proporcio· 
nae~ aos debito> dos lavradores mutuarios do 
anno anterior, que hajam cumprido pontual· 
mente seus compromisso! com a Caixa. 

§ 17. As Caixas poderão estabelecer, em 
marcados convenientes, entrepostos ou arma
·zens pat·u. deposito ou venda ele productos 
ogricotas.l{ue lhes ~ejam remettidos ã. consi
gnaçã.u e commissão. 

§ 18. Metade dos lucros liquinos auferidos 
por esses en trepustos ou armazens, será, no 
fim de cada anno, rateado.mento dividida pelos 
lavradores que no anuo .findo teuham sido 
mutuarios pontua.es da C~ixa, rateio esse 
proporciona.! aos vnlores ila.s contas de -venda 
das mercadorias que cada um deUes haja 
l'·~mettido á consignação e commissão da 
Caixa. 

§ 19. Para o effeito do rateio de <1 ue trata. 
o ultimo pa.ragrapbo antecedente, poderá. ser 
computado o valor das contas de venda de 
quulquer committente em favor do mutuario 
pontual, indicado lJelo mesmo eommittsnteno 
verso do couhecimento de expedição. 

§ 20. Não serão appllcadas as disposições 
dos dous ultimos paragrapbos antecedentes 
quando, sem os lucros a que elles se rererem, 
flque impedida a Caixa de distribuir dividen-
dos até de 12 •;, ao anno. • 

§ 12. O pra.zo das operações de credito ru· 
ral não el:cederá. de um ~uno, e o montante 
de cadr, uma dellas não excederá do quanto 
razoavelmente pareça á dírectoria necêssario 
para custeio das lavouras do mutuario du
rante ess9 período. 

§ 13. Nenhum mutuario poderá constituir· 
se devedor, no decurso de um anno com· 
merda!, de quaniia maior de 80:000$ a uma 
C4i:l:a Gentra~, nem de quantia maior de 
30:0()()$ a urna. C!l.ixa Regional, ainda que por 
títulos ou contractos d1fferentes, taes como 
penhor agrícola, fiança, endosso. etc. :-pena 
de multa em fa,or de fundo de res~rva da 
Caixa, ao di:rector ou direotores que t..3nham 
autorizado a operação, multa igual ao ex
cesso do credito concedido acima do di to li
mite. 

Art. 2.' No caso de execução judicial,. o ob
jecto do penhor agrícola celebrado com qual
quer Co.ix<t podem, na constancia do se
questr>o ou penhora, ser venclido por corretor 
official p~ra continuar a execução sobre o 
producto da venda depositado nos cofres da. 
Caixa. 

Art. 3.• Todo propriet ario ou adminilltra
dor de immovel agrícola, lavrador ou colono, 
chefe de família ou maior de 21 anaos, cida
dão brazileiro, nato ou naturalizado, ainda 
que proprietario de importancia maior em 
acc;ões, poderá separar ou adquirir quantas 
bastem, para ate 12:000$ de valor nomin~l 
deltas constituírem uma reser1la de íamiUa. 

§ 14. A disposição do ult1mo paragrapho 
antecedente não é applicavel a outras Caixas 
nem a Bancos, quando se constituirem em 
mutuo para. com uma caixa:-neste c~so, a 
Caixa polera emprestar até o terço do sen 
capital realizado. · 

§ 15. Metade, pelo menos, dos lucros líqui
dos e:x:ced~ntes de 12 ' / o ao anno sobre oca
pHal realizado, será annualmente le7D.d[t ~ 
conta. de fundo de reserva, o qual sera cons· 
tihlido em apolices ouro, de melhor cotação 
da União ou de qualquer Estudo da. Rcpuhlica, 
~<té que seja reconstituído nesses titulas o 
capital da Caixa. 

§ I. • As ocções subscri ptas, ou adquiridas, 
par·a esse fim, expressamente declarado no 
acto du. subscripção ou da aC(l uisição, gozarão 
do beneficio ele isenção absoluta de penhora 
por• quae,quer di..,idns anteriores ou poste
l'iorP.s á s 1u1. acll\li.Siç~.o -

§ 2.' A esse beneficio, uma vez estabele
cido, não se poderá mais renuncíll.r. 

§ 3. 0 A reserva inctituid~ em prov eito de 
mulher solteira ou viuva, é exclusiva de 
communhão de casal -por posterior casa
mento. 

Carn!\r{l V. Y 5t 
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~-------.~--~------------------------------------------------------
§ 4.• Os rendimentos tlcssa reserva t.le fa· § 3.' l'ara. obvi:w-se ao caso elo p:u•agra.pho 

milia só gow.t·ilo da. i1ençi'io al!uúi<.l:\ p:\l'a o ant.·rior, e facullat.h1 a iOtl'gra.li~n·;ã.o antcci· 
effeito de poderem ;,er tlc.,pcndidos ou con· pada dcs;as ac~ões. 
sumid.o~ livremente pelo ben.;fidado; n~o para Art. 8." Ern pt'OI'Cílo de um mesmo indi· 
serem accumulados gozando da isell\tàO. viduo niío pode 5cl' inst\tuid~1 mais de um1~ 

Art. 4 .• A íseoçüo previst11. no u.rtigo nn- t•eserva d.~ t\nn\lia, pena. de nullidatle da 
tecedentt• continu,m\ depois da mort(J d~. que ftil' constitui, la alem do limite fixado no 
pessoa em cujo proveito ftil'<> instituída, nas art. 3'', 
condiçiles seguintes : l'arag-rapho unieo. Dentro dessG limite, a 

reser\"a pode~·i ser ;;ubdi vidl•:h\ em <lC\Ões d!l 
§ !." Si a pessoa marta e uma mnlher, a mai.~ de uma Caixa. 

isenção continuará. am proveito dus !ilbo> Art. 9.' Nu neto t..b suuscripçiio d<ts a.cçõe5 
menores subreYirentes, até a m<liorit.htt.le ·.lo para a constituição das C'«i<r.as, qualqu<:r 
mais moço. sul;scl'!ptor s•1i Jt.<ris póde reclamar em seu 

§ 2.' Si a pesso.l morta é um ho:nem, a proveito o beneticío da 1·eserv11. defamilia. 
isenção contiuu<tril em proveito dll. Yi11va G Art. lU. E' tJ Governo da União autol'izado 
dos filhos menores sobreviventes r.té a maior· a garrmtir ao oapital effectivamente reali· 
Idade do mais moço e ate :t mo1·te da. v lu ·;;t, zad'J das Cai:-;,a Cer.t'·"es e Region•(es, que ~e 

§ 3.' Si a pessrJa morta era solteira, a ís~n· fundareuJ sob o regimen de,;ta l•'Í, juros de 
çã.ocontinua.rá. em favor da mfti, si fC>r viuva, :l oJ,ao at<no, depois que ao mestno capital 
em fa.~·or do pai, ;,i e,tc fàr ínYa.lido, ou ~i ten\m o Governo cto re,pectiV•J Esta•lo garan
t1ve1• a g,;u cargo !llha viu\·a, ou filhos 011 ti lo jnro~. ao mesmo capital, não menores de 
netos menores. 7 o;., ao anno. 

Art. 5. • Em caso de tlivorcio ou separação ParagraiJbO unico. Essas garo.nti~s se en-
de corpos, tera direito i~ reserva tie família o, t-Jmlrrão devidas uma ;,em pr.·juizo da outra, 
conjuge a qnem o Po<ler .ludiciario ti rer quando ambas tenham de tornal'·Se effectivas 
conna<io a guard~. (los liiiHlS. pOl' total <tu~encia de lucros t1a Cai";a; e, 

Art. (),o A reserva de lil.miih\ e SBUS ren· quando tenh:~ havi,lo lucros qu8 sejam insuf
dimentos se conservari\o em estado de ill· nci~ntes para uln <liYidendo mínimo do 10 °/o 
divi~ão até a morte da pessoa em cujo pro- ao anno, ao garantias se torn:trão eltectivas 
veito se uperou a succ,·ssão beneftciaria, e pro 1·ata e prop0rcionadamente entre a União 
atê a maioridatle do mai' mo,;o, si eram me- e o E,;tado, pelo que f•ltar para aquelle divi
nores as pes>oas a quem essa succegsão <1pro· dendo. 
veit.ou. Art. 11. Tanto ao Governo rla União como 

Pa•agrapho unico. A' mediei~ que menores ao Governo do Estado ass!ste o direito de, 
beneficiados vão attingindo à maiorid'l.dc, os sempre que o julgue conveniente, fazer ex
rendimentos da. reserva de familia. vão a pro- aminar por pessoa de su~1 confi.anç<t a escriptu
veitaudo integralmente, e sem dependencia ração e trausacçõcs da Caixa, a cujo capital 
de reposição ou re.t\tUJt;.-~<1 posterior, ~os me- t~n11a garantido juros, 
nores mab moços até o ultimo. Art 13. E' destle já autorlsado o Governo 

Art. 7." A con;tituiçíi.o d!' uma reserva tle, tln. União a abrir osc~editos e:x:traordinarios, 
família completa-se pela "58igna.tum do aLI- g.u7 se torn~l'e;:l . pr,)cJsos. ao pagamento dos 
quirente das acções uo respectivo liv~o d,; JU\Os de qu' ttat,~ estale\.. . _ 
transferencías, si ja não consbr da lista no· Art. 14. Revogadas as dtspostçoes em con-
míoativa dos subsct'iptores; e não poderit s·•r trarJO. 
annullada ou rescindida, nem por acção OI'· Sala das sessões, 20 de setembro de 1899.-
dinaria, · Gincin~rto Bnfg<L 

~ 1.' Exc~ptu;t-S J des::a regra, sendo nulla• 
a ncquisiçção de reserva de iamilia com di· 
nheiro, por sentenca. criminal pas>ad~ em 
julgado, verificada proveniente de qualquer 
dos crimes enumerados pelo Codígo Penal, 
contra a boa ordem e administração publica, 
coo.tra a fé publica, contra & propl'iedade 
publica e p:ll-ticular e contt•a a pesso& e a 
proprie~ade. 

§ 2." Ta'mhem a rese;T(l, de família desap· 
parece, e de pleno cltreíto, quando no Ú01'ido 
prazo não forem realizacaa as entt•:tt.1a;; de 
capital da.s acções Hilo il'te~ralisadns, ubjecto 
della. 

São sncce8sivamente sem debate approva· 
das as redacções !inaes nos projectos ns. l09 A, 
119 ,\, 141 A, 149 A, 152 A e 153 A, del899, 
para serem envia dos ao Senado. 

E'annunciada a votação rio projecton. 110, 
de 1809, orçando a Receita Gera! da. Repu· 
blica para o exercício de 1900, com o parecer 
sobre as emendas offel'ecida~ ern 2" lllscuo~ã.o. 

O Sr. P1•esidente ( depais de ('f~er 
so"'· os tympa><vs e ]Jedh· atlenç<7o)-Antes de 
submetter a votos o IJrojecto que orça, a. re
ceita geral d;.~ Republica para o exereieio ele 
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1900, vou sÚjeita.r á deliberação dn. Camnr:t a· Mesa oüo podia,porbnto, recusar a accGitaçã.o 
preliminar levantada pela Cúrnmissão de Or· dessas emendas. 
çamento, logo no começo do parecer que ehl• o SR. LAtino MÜLLER - Nem recusou. 
bor~u. . d v O Srt. PAULI\. RA)!OS pergunta ao nobra 

E1s o Qt~C se ver1fie& do ?nrecer e q~~e - , t\ e Depntaclo : vencida. a preliminar, isto é, a 
ser resol vtdo pela Camara. <l_A Comml<sa de Camaro. dP.claran•lo oue não deve ou não 
Orça.mento, antes de_pronunc1ar·s~ sobre cada. quer que na. lei !la reêeita ~e faça. modificação 
uma das ~m~ndas, JUlga necessar1o levantar na tarifa.,qu\tl o procedimento que a. Mesa vae 
um~ prelim1aar. . ter em relação a essas emcmda.s ? Ju!ga.tá. que 

No .co~po do parecer so?re o proJecto, a. el!ns- estã.o prejULUcadas ou entendera qus 
Comm1ssao, estudando a. t a.rira, ~eponstrando deve:rüo ser remettida.s a. Commisllão de Ta· 
mesmo que essa carece de rev1sao, declara rifas 1 
absteNs de fazer qu11Jquer modiftcacão por . . 
nã.o lhe pa.;recer razoavel em uma. lei annua. O SR. ?RESIDE_NT_!)- A ~asa enVJ.ará as 
tratar do assumpto. emendas a Comm1ssao de Ta.r1f.1s. 

Com·em, pois, que a Camara se pronuncie O SR. PAULA RA)IOS diz est!l.r satisfeito. 
sobre a inclusão ou não de emenóas modili· 
cattva6 sobre a tarifa no orçamento.» 

Assim, pai~. vou sujeitar ao pro:mncia
mento da camara. a preliminar apresentada. 
pela. Com missão. 

Conforme f<'•r o voto da Camara, a. Mesa 
deduzirá. o.s consequencias logicas. 

O Sn.. PAULA RA~tos-Peço a palavra pela 
ordem. 

o SR. PRESIDE~'!!!:-Tem a palavr:l o nobre 
De-putado. 

O Sr. Paula Rantos ()'ela 11rdem) 
diz não h aver no Regimento disposição al· 
gum~:> que proh ibs. a Oamara a lterar ou mo· 
di1icar as tarifas na. lei da. receita. e que a 

O Sr·. I••·esidcnte - Os Srs. que 
entendem que no prr•jecto da receita. não 
devem tlgurar a~ emendas modificativas 
sobre ,. lal'ifa, rruciram levo.ntu·se. (Pctma 
Jlf'Olon!J'-'da) 

A Ca.mu.ra acab:t do manifestar-se, enten· 
cl~ndo que, no projectodl!. receita, não devem 
figurar as emendas l'elativas á tarifa, a.s 
qu:tes n Meso.. vne remetter á Commissão 
~ompetentc. 

Na fôrma úo Re6imento, consulto á Carnara 
si approva o projecto n . llO, de 1899, 
orçando a Receib Geral daRepublica. (P~tttsa.) 

Sã.o postos a votos e approvados em 2" dis· 
cussã.o (;;a.lvas as emendas) os J~eguintes 
artigos do 

~ROJECTO 

N. 110- !899 'Í 
L 

ArL I.• A receita geral da Republica dos Estados Unidos elo Brazil, para. o exeroicio 
de 1900, é orçad<t em 289.018: 000$ papel e 44.948:876$593 ouro, além de 23.920:000$ papel 
des~ioados ao funrlo de resgate e \L02li:667$000 ouro cto fundo de garantia. e será realiSada 
com o producto do que for at·recada.do dentro do mencionado exercício, so b os t itulos abaiXo 
designados, incluidos os r ecu rsos provonientes da emiSsão do (ur~<ling loan de aecordo com 
o contracto de 15 dejunho de 1898. 

ORD!NARIA 

D!POR.TAyÃO 

1. Direitos de iml)ortação paro. consumo, nos ter· 
mos da. Tarifa. manuada e:tecutur poj' Llecroto 
n. 2743, de 17 de dezembro de 1897, e alei 
orça.mentaria. de 31 de dezembro de 1898-
sendo . . . • • • . • • . . . • 

2. Expedier.te dos generos livres de direitos de 
consumo, nos termos da lei n . 428, de l O de 
dezembro de I 896 . 

3 . Dito das Capata.tias 
4 . Armazeu;~.gem . . . . . . . . . . 
5. Taxa de estatística, segundo a le:i n. 489, de 15 

de dezembro de 1897, art. 1• , n. 5 . • • 

El\.1 OURO EM PAPEL 

18.000 :000$000 153.000:000$000 

3. 000:000$000 
1.000:000$000 
4.000:000$000 

250 : 000$00{1 
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EM OURO 

Entrada, sahida e estadia de na'I)ÍOS 

6. Imposto de pharóes, nos termos da lei n. 480, 
de 15 de dozembro de 1897, art. 1•, n. 7 • . 

7. Dito de dócas, nos termos da. lei n. 489, de 15 
de dezembro do 1897, art r•, n. 7 . 

Allàicionae• 

s. 10 •1. soure o eipedtente dos genero> !ines de 
direitos de importação, pharóes e dócas, nos 
termos da. le'i n. 489, de 15 de dezembro de 
1895, art. 1', n. 8. 

Intc .. ior 

9. Renda. dtt Estra.da de Ferro Centrul do Brazil. 
10. Dita. das estradas de ferro custeadas pela União. 
11. Dita. do Correio Geral, nos termos da lei n. 489, 

de 15 de dezembro de 1897, &rt. J•, n. 12 . . 
12. Dita. dos Telegrapbos Electricoe, !nclusí ve a taxa 

de fr. 0,10, ouro, por pa.lavra da telegramma 
em percurso nos cabos da. Bra:;ilian Submarine · 
Compa11y, limited, nos termoa da lei n. 489, 
de 15 de dezembro de 1897, art. 1•, n. 13 ; 
elevada. de 10.5 a 25$ a. ta.xn annual de regis· 
tfo dos ~ndereços convenclouaes ou a.orevia.· 
do! e unirormisada a taxa dos telegrs.mmas 
iuternaclonaea do serviÇO de imprensa a 25 · 
centimos por palavra . . . . . 

13. Dita da. Fazanda de Santa. Cruz e outrns de pro· 
priedade da União . . 

14. Dita da Casa •la Moeda. . . . . . . . . 
15. Dita. da. Imprensa. Ne,eional e Diar;o Official. . 
16. Dita. do La.boratorio Naciouu1 do Ana1yses, nos 

termos da lei n. 489, de 15 tle dezembro de 
1897, art. 2', n. 6, decreto n. 3770, ([e 2R de 
dezembro de 1897 . · 

17. Dita. dos Arsenaes. . . . 
· 18. Renda. da. Casa de Correcção. . . . . . . 

19. Dita do Gymnasio Nacional, lle accordo com a lei 
20. Dita do In:;tituto dos Surdos-Mudos e i\leniuos 

Cegos . . . . . . . . .. 
21. Dita. do Instituto Naclvnal de Musica. . . . . 
22. Dita das matriculas nos estabelecimentos offi· 

ciaes de •nstrucçã.o superior, no.;; termos da lei 
ll. 489, de 15 de dezembro ue 1897. art. 1", 
n. 23 . . . . . . . . . 

23. Dita da Assistencia de Alienados. 
24. Dita arrecadada nos consulados. . . . . . 
25. Dita. dos proprios nacionaes . . . . . . . 
26 ~ Imposto do sello de accordo com as lei s em vigor 
27. Dito de seHo sobre as operações de cambio 

ou de moeda meta.lllca a prazo, observadas 
as disposi.;ões da. presente lei • . . . . . 

28. Dito d~ transporte, nos termos das disposições 
em VJgor . . . . . . . . • • • . 

29. Dito de 2 o I. soure o capital das ioterias fede· 
raes e 4 °/ o sobre as estadoa.es . 

30. Dito sobre vencimentos e subsídios. 

330: 000$000 

130:000$000 

46:000.$000 

.... 
400 :000$000 

]i)M PAPII:L 

270:000$000 

170:000$000 

3H: 000$000 

33.000:000$000 
2.000:000$000 

7. 500: 000)000 

8. 000: 000$000 

100: 000$()00 
15:000$000 

600:000$000 

40:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
100 : 000$000 

I ~000$000 
2:000$000 . 

180:000$000 
500: 000$000 

150:000$000 
12.000:000$000 

700: 000$000 

4.000:000$000 

I. 000: 000$000 
6. 000:000$000 
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31 . Dito sobre consumo de agua, nos termos da. 
lei n. 489, de 15 de dezembro de 1897, art. 1 •, e 
decreto n. 2794, f.! e 18 de janeiro de 1898. • 

32. Dito de tran~missã.o de apolices e embai'ca.ções . 
33. COntribui~ão das companhias ou enipreza.s de 

estradas de ferro, ~ubvencionadas ou não, e 
de outras companhias, de accordo com a Ieí 
n. 359, de 30 de dezembro de 1895, e bem 
assim saldos das estradas de ferro garantidas, 
com séde no estrangeiro . . . . . . . 

34. Fóros de terrenos de marinha. , . . . . 
35. Juros das acções das estradas ele ferro da Bahia. 

e Pernambuco . 
36. Laudemios , . . . . . . . . , , . 
37. Premies de depositas puhlicos. . . . . , 
38. Imposto de 2 1/2 "/• sobre dividendo dos títulos 

das companhias ou soeiedades anonyrna.s com 
séde no Districto J?ederal e nos Estad·os. . . 

39. Dito sobre sociedades sportivas de qualquer 
especíe nn Capital Federal. . . . . • . 

40. Taxa judicinria . . • . . . . . . . 
41. Imposto de 30 rei~, cobre, cubrado em estampi

lhas, sobre nnnunci0s, em cartazes imprP.ssos 
ou manuscriptos,afflxa•los nos log•lres publicas. 

105:000$000 

OONSU~IO NOS TERMOS DA. LEJ E DOS REGU!,A.IIIENTOS EM VIOOR 

42. Taxa sobre o rumo 
43. Dita 11obr(} bebidas. . 
44. Dita sobre phosphoros · . . . . . . 
45. Dita. sobre sal de qualquer procedeucia . 
46. Dita sobre calçado. 
47. Dita. sobre vela.s . . . 
48. Dita. sobre partuma.rias . 
49. Dita. sobre especialida.~es pha~m~eutic~s, · mt: 

cioDaes e estrangeiras . 
50. Dita sobre vinagres . . . . . . . . . 
51. Taxa sotre conservas de carnes, peixes, doces, 

fructas, ou legumes em latas, caixinhas, fras· 
cos ou outro envoltorio, de qualquer proce
dencia. . . . . : • 

52. Dita sobre cartas de jogar • 

53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

61. 

EXTRA.OI\Dm' ARIA. 

Monte-pio da Marinha. . 
Dito militar . . . . . . 
Dito dos Empregados Publicas. 
Indemnisa.ções . . . . . . . . 
Venda. de generos e proprios nacionaes. 
Juros de capitaes nacionaes . . . . . . . 
Remanescentes dos premias de bilhetes de loterias 
Imposto de transmissão de propriedade no Dis-

tricto Fede.ral, nos termos da. lei eJI' vigor . 
Dito de industrias e profissões no Districto Fed~r~l 

DEPOSI'NS 

62. Saldo ou excesso entre os recebimentos e as 
restituições • 

a • ~ • 

310:000$000 

2.000:000iDOO 
700: 000$000 

2. 000:000$tJ00 
15:000$000 

50:000$000 
20:000$000 

i50: 000$000 

30:000$000 
150:000$000 

10:000$000 

6.000:000$000 
4.500:000$Q00 
7.000:000$000 
3.000:=0 
2.000:0 00 

800:000 00 
1 .500 :()()()$000 

1.000:000$000 
400:000$000 

1.500:000$000 
70:000$000 

95:000$000 
250: 000$000 

1.000:000$()00 
1.000:000$000 
3.000:000$000 
1. 226:000$000 

15:000$000 

3. 000:000$000 
3.000:0<10.$000 

5,0Q0:00()$000 
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lli)l ouuo 
n:e:cunsos 

63, Rmissão do f unding loan de a.eoordo com o 
contr:.teto de 15 de junho de 1898. 

RE:\'DA COM APPLICAÇÃO ESPECIA.L 

Fm11/.o de r esg rtte 

\

1 . Renda. em papel proveniento do 
arrendamento das estradas de 
ferro d•• t:nião . • • • • 320:000$\ 

:?.. Producto da cobraoçl da. üivida 
activa da União, qualquer que 
seja asua natureza, w clus1ve 
as sommas provemeutes (la li-64,t quida~ão de bancos e dos em-
prestimos feitos ás indu:>trias. ôOO: OOO$ 

3. Todas e quaesquer rendas evett· 
tuaes percebidas em papel pelo 
The:>ouro, inclusive a emissão 
de 20.000:000$ de nickel • . 23.000:000$ 

4. os saldos que se apurarem no 1 . orçamento. • • • . :f:, 

Fundo de garantia 

1. Quota. de 5 •;. ouro, sobre todos 
os direitos de importação p ara 
consumo n os termos d<~ lei. 

2. Os saldos das taxas a r recadadas 
em ouro, ueiluzidos os serviços 
que nesta especia o Thesouro õ 

65. obt•igado a custeíar . . . . 
3. O producto integrill do arrenda

mento das estradas de ferro da 
União que tinr sido ou tór es
tipulado em ouro; • . . • 

4. Todas e quaesquer r endas even
tuaes em ouro. 

Som ma 

Art. 2. 0 E' o Governo a.utorisado : 

25.627: 870$593 

44.948 : 87&~593 289 .018:000$000 

9.026 :667$000 

53.975:543$593 312.938 :000$000 

1. A emittir como anteeipação de receita, uo exercício desta proposta, bilhetes dc1 
Thesouro até a somma de 25.000:000$, que serão resgatados até o fim do mesmo exercício. 

li. A receber e restituir, de conformidade com o disposto no ar-t. 41 da lei n. 6..~, de 17 
de setembro de 1851, os dlnheiros proYen.ientos do cofre de orphãos, de bens de defuntos e 
ausentes e do evento, de premies de loterlas, de deposites das caixas economicas e montes 
de soccorro e dos depositos de outr(l.s origen~. Os saldos que resultarem do encontro das 
entradas oom a.s sabldas poderão ser applicados á.s despezas pu clicas e os excessos das resii
tnições s erão levados ao balanço do exer ci cio. 

IH. A faz.~r a.s operações de credito que forem neeessa.rias, com exclusão da emissão de 
:pa.pel-moeda. 

IV. A arrendar ou alienar, do modo que julga.r mais conveniente, as estradas de ferro 
da. União, a.pp!icando o producto da operação á. reorganisação financeira do Paiz . 

V- A. adoptar uma tar ifa di:trereucial para um ou mais generos de producção estran
geira., compensadora de conce...<:SÕes feitas a generos de producção brazileira, quando tra.ta.dos 
ço:mo J_>roceô.ente& de nação mais rav:orecida ou vice-ver~>a. 
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VI. A refOl'ffi :tl' o proces~o executivo fis<~al de modo a activnr o a. nsse:;u1'8.l' a. nrre· 
ca.dação, consiJera.ndo sómente incobl-:tvel a dh·ida. depois tle ouvida a competente 
rcparti~.ã:o fi s~nl. 

Al't. 3." Continuarão em vi gol' todas 3~ di~ posições das lei~ de orçamento antecedentes 
que não v ersarem particularmente sub!'e a fixação r\a r eceita e dfSp!Jza., sobre a.utorisaçã.o 
pa.ra ma.rcar ou a.ugmentar vencimentos, reformar I'epa.rt ições ou legislação fi scal e que nã4 
tenham sido oxpressamenie revogadas. 

Art. 4.' As dividas provenientes de rendas não Ia.nça<las e de multas por infracções 
de regulamentos deverão ser remettidas pa.ra cobrança executiva dentro de oito dias 
contados da terminação do prazo para os 1·ecurõos legaes. 

Al't. 5 .' As successões em bens constituidos em apolices e embnrcaçõcs , tem como a 
dettções de bens de>sa~ especil:s, a herdcli'OS ne~essarios , tica.m sujeitas ú. mr,sma. taxa que 
a das llcr;wc;:lS rle. bcn~ sitna rlos ou exist.~ntes no flist1' icto Federal. · 

Art . ô . " ~s rontJtlctos rln comp1•a e venda c!e cambiaes a prazo mõl.ior rle cinco dias 
ut(\ÍS, conta•lo o da operuc,-i'io. e até o de 30 dias llcnm s11 jeitos atl pagan:cnto do imposto 
tle scl lo de I ~ prrl' caria C 1000 un ÍJ'!lC<;iio desta, e em <]tmlquur oulra rnOéth~ estrcrngeira 
no sen equivnlcn t.c n. .\: 1000. pag-o p:' IO venle.l,n•. 

§ l. " O $ello Hl!':'t colloc:Ldo no con tl'acto do ve ude..lor e inutili;ado pc1lo corretor , quG 
na s ua eonta de corr<1t1~elll o r.obra.rit do veucledoJ'. 

§ 2.• Lan:tdcs os contrnctos pdo corrct01·, este c-s entregará ás partes, cumprin do a 
estns razcl-os vi~ar reciproc:~m~nte ent1 e si para a looGilscalisação •lo se l!o legal . 

§ 3." 1\s oparat,:lic:s wbre ~aml,i~tes poderão Ecr tratu.•.las para. lon,zo pt•azo, obrigados, 
porém, os corretores n decla.rnrem nos r espectivos contraclos o pr:~.w ern qull forem con
t i•ahidas, e q11nnrlo saíam t l'atnda.~ para p1·azo mniur de 30 dias, pagarão o imposto do sello 
por cada :lO dias 011 J'racçiro do prazo que fõr õet<·rmiundo no contracto pttra. liquidaç,jj.o da 
operação. 

§ 4. " Sfío nullas a.s oye1-a,,õ~s que não observarem as disposiç•ie3 da presente lei . 
§ 5.• Toda co:npr<> ou venda da cambiaes ou de moeda m e tallica deverá ser liquidada 

pela entrega eJrectiva das letras ou moed<t. 
§ 13.• O vendedor de cambiaes que aceit1r contrl\Cto de venda a p;·a.zo de cambiaes 

:::em o devido ; ello, incorrera na multa do 10 vezes o valor do sello, .nunca menos da 
1 :OCOS. e o tnterrnédiario em cinco •·ezes o valor elo >ello, nuncn. menos de 500$ . Tudo 
informante da f!l lta do sello devido en; qualquer contracto de cambiaes percebera metade 
da multa. recebida. 

Art. 7. • Serão incorporadas a lei de CoJlsoUclaç<To das Alfandeoas as segu intes dis~ 
posições: 

I. Os serviços interno e externo das Alfandegas da Capital Fe!ler11i e dos Estados d urarão 
o mesmo tempo que os oas cap.-.tazias, das pontes e das descar·ga.s e embarques, na fórma do 
art. 77 da C<msolidaçiio ti<' s Leis d<rs Alfandegcls e N esas de R endas te das as vezes que o 
julgarem coovnniente os iospectores das allàndegas á. hon ordem elo serviço e a. bem llos 
interesses do commm·cio. 

li. Fica extensivo a todas as Alfandegas da Republica a disposição do art. 479 para· 
grapho unico da Consolic/c.çao referente á Alfandeg;~ r1a Capital . 

lll. D ser viço das conferencias de mercadorias deve 86r tanto quanto possivel con
fiado sómente aos confer!ln f.e.~ . No caso de grande affiuencia de terviço ou de acba.r-se 
va.gu algum logar de conferente ou, no caso de impedimento, o chefe ela repartição deverà 
de prefereocia nomear os 1°1 escriptura.rios e 2•'•. Quando entenda d.:ver lançar mão de 
3•• ou 4°1 escripturarios preterindo os 2·'• e 1•• escriptu rarios de ~Ult repart içilo, deverá em 
officio communicn.r ao Director das Henda.s as razõe~ que te1·e para i515o . 

IV. Peht~ diil'erenças de qua lidade e quantidade pr ovenientes de erro de classificação 
por desleixo, que resultem de~e<~mioho ou c·xtrav io de direitos, e tambem das con ferencias 
de manifestos'· averbações de n otas e outros documEntos de receita ou que tenham com 
elles ralaçii.o, resultando \guaes prejuízos, veril:icados contra a Fazenda publica e 
que não forem satisfeitas incontinente pelos inieressados, donos, cousignatarios ou uespa
chan1es das mercadorias, sendo disso culpados os couf~rantes ou escripturarios que func· 
cionarem nos despachos. r epondem estes pelo pr~juizo indemni;!lndo a. Fazenda por meio 
de descontos mensaes de 10 % em. seu s vencimentos . Os chefes das repartições 3M re· 
sponsa.veis ua f(Jr•ma. das leis vigentes, qua ndo deix a.rem de eft"ectuar no devido tempo a 
r eferida. cobrança. 

V. A cada um dos conhecimentos de cargas que devem ser appensos aos manifestos 
de quo trata. o cap . 6• do t it. 7~ da Consolidaçao, acompanhara, de ! • de janeiro de 1900 
em diante, declnra.ção aasiguada pelo c<~orrege.dor, que a ~cr·everà. ou fará escrever, das 
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mercadorias do vol ume ou volumes de ca.•la um dos referi-los conhecimentos, devendo r, 
mesma ser anthentiC<ld<L. n:1 fórma do art. 3~5 tia O<Jnsvlidtç<io, e cont~r todas as 
forulalid,Hles uecessaria> à org·anis:cçilo irnmcdi<tta de deõpachos regulares no respe-
ctivo porto._ _ _ . ~ . 

Os rapitaes ou me.tres tle emb:1rcações nao se pro:>L\rao a legahsaça.o dos conheci
mentos de c&rga, sem qne o earrega,Jor exlub.l. uma tal •kcla ração, cuja falt,~ ou di ver~ 
geneia da m~sm:t com o conteú-lo do volume ou volumes. no porto do destino, considera-se 
infra~ção da legislação fiscal, sendo os culpado;; (capitães ou mestres), no caso de falta tte 
um tal documento, punidoo com multa igual a do art. 363 d,, consolidação e o importador 
do genero em ambos os casos com multa igual aos direitos do n;esmo genero. 

VI. Os generos de importação, de facíl deterioração. uma vez esgotados os praws du 
l'ante os quaes podem permanecer nos entrepostos, a.rmazens e trapiches aifandeg,\dos, serão 
incontinente arrolados e com igual promptidão avisados seus donos ou consignatarios por 
editaes -pela imprensa, ou por carta official registrada n o correio, sendo oonllecidos, para 
os desDacbar e receber no prazo de 30 dias, sob pena de findo e1le, serem os ditos generos 
ou vendidos em ieilão adu::meiro, ao correr do martello, ou cedidos a.o respectivo deposi
taria, si este os quizer, mediante pagamento integral dos direitos devidos a Fazenda. 

VII. Os generos mrtndados vender em leilã.o ntluaneiro serão vendidos em l otes, devida
mente numerados, seudo os licitantes avi~ados da. divisão por editaes peJa imprensa, dous 
dias antes do respectivo leilão, cleveudo este ell'ectuar-se sempre pela ordem da numeração 
dos lotes. 

Vlll. Nos leilões aduaneiros só serão adtnitlidos a lança[' pessoo.s idone:lS, devendo O 
leiloeirtJ exigir quando a>sim o julgar conveniente as garantias necessa.rias. Na farta. 
destas será o m€s~:o leiloeiro responsavel pelos prejuízos que vier a ter a Fazenda nacion;tl. 

IX. O despacho denominado de- ignoro o conteudo- ou o flUe não contiver todos 
ou algullS dos requisitos e solemnülat.les legaes inuispensaveis, não será admittido em re
partição fiscal alguma, sem que o seu agenciador, por meio de requerimento ao chefe dare
partição demonstre " 1mpossibilidatle ~m que está para por si fazel·o tão exaota.mente como 
lhe exige a lei. 

X. O despachante, ajudante de despachante ou qualquer negociante, q~e a juizo do 
chefe da repartiÇão, se tornar demasiadamente frequente na. apresentação de ta.es despa.chos 
:ficará prohioido de despachar na mesma repartição. 

XI. A probibição de que trata o art. 189 da Consolidação, uma. vez determinada nas 
Alf&odegas pelos respectivos chefes, só poderá ser relevada pelo Director de Rendas. 

XII. As fiatw~s dos despachantes das Alfaudegas serão pres~adas em apolices da divida. 
publica ou em moeda corrent~? de 5 a 15 contos de réis, reforçada ou refol'mada. con
forme o valor dos interes.ses commerciaes e r.lspc-nsabilidades por elles geridas, semes
tralmente. 

Paragrapho uníco. Fica abolida e. fiança idonea. 
XIII. Nenhum despachante de Atrandega fnnccional'à sem que os seus livros, escri

:pturados nos termos da legislação em vigor, tenham sido devidamente éxaminados pelas 
Alfandega.s e apuradas as suas responsatJilida.des a.nnualmente. As faltas ou a.lcance serão 
no prazo de 48 horas liquidadas sob pena de lhe ser privado o exercicio da profissjj.o. 

XIV. A autorisação de que trata·o § 2 n. 7 do art. 476 da consolidação das leis 
das alfandegas deve ser dada no proprio despacho nos seguintes termos: Autol'iso o des
pachante F. (ou ao meu caixeiro despachante F.) par& despa.chaJ:" as mercadorias coo5tlm
tes desta nota, responsa bilisando-me por todos os seus actos nella. praticados, pelos direitos 
devidos é. Fazenda naciooal conforme as mercadorias do conh, cimento e manifesto, por 
todas as faltas, descaminhos dos direitos, intlependente de mais formalidades ou fórma de 
processo • 

. XV. Os artigos ou mercadorias im:e_ortadas, que pertencerem a. dift'erentes classes dtl 
tanfa. e forem encontrados oceultos ou nao, e tlos quaes não se fizer especial menção nos 
despachos ou notas, serão considerados como contrabandeados e apprebeadídos, segundo os 
termos do respecti-vo proceESO. 

XVI. _.As mercadorias ou artigos de commercio encontra.dos nos volumes de bagagem 
·de passagel!'os, serão reputados contrabando e como tal sujeitos ás penalidades da legislação 
fiscal. 

Pa1•agr:apho unico. Os -volumes d() bagagem só l>Oderão ser considera.dos como tal, os 
que exc~usLva.mentecontlverem os objectos mencionados no art. 390da Consolidação. Todos 
os demais volumes que contiverem mercadorias, qualquil' que seja. a embalagem, não po
dem 13er constderados como de bagagem ne.s Alfandega.s da União. 
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Art. 8.• E' o Poder Executivo autot·isado a entrar em accordo com a cessionaria do 
contracto de loterias fedetaes podendo prorogar o pra.zo do actua.l cont1.'8.to pa;ra. o ftm de 
elevar a contribuição annual de !l07:000$, a que é actua.lmente obrlga.da., a.o mínimo de 
1.307:000$ , sewlo esse augmento assim distribuitlo: 

Para. o Instituto Benjamin Constant .. .... ... ........... • 
Para. o Instituto dos cegos e mudos ............ ......... . 

Para institaic;ões situadas na Capital Federal, a. sa,ber: 

Asylo S. Luiz para velhice a desamparada .............. . 
Instituto dn infancia. (Dr. Moncorvo Filho) .......... ... . . 
Montepio Geral dos servidores do Estado. · .............. . 
Para continuacií.o da cnnstruct:ão do ediftoio destioad.o á 

maternidade .•.... .. ....... . . ... ... ... .......• . •. .... 

206: 000$000 
109: 000$000 

10:000$000 
10:000$000 

100:000$009 

35:000$000 

Para. instituições de E~tados não contemplados no contracto actual, a saber: 

Santa Casa da i'r!isericordia. de Pelotas e Porto Alegre a. 
5:000$ cada uma ...... ... .... .... , ........ . .... ... .. . 

Asylo de mendicidade de Pelotas ....................... . 
Lyceu de Artes e Officios de S. Paulo . . .............. .. . 

IO:OOCSOOO 
5:000$000 

15:000$000 

§ unico. O Governo, effectuando esse accôrdo poderá elevar a. 400 contos de r éis a. 
caução em apolices para garantia. da fiel execução do contracto, elevando a 50:000$ o 
deposito de que trata. o § 4" do art .. 24 da Lei n. 428 de lO de dezembro de 1896. 

Art. 9 . • Durante o prazo do contracto e antes da. oxtracção de cada loteria ou serie 
pagarão os actuaes coocessionarios da.s lote rias federaeso. imposto de 2 • lo sob \'e a importancia. 
da. respectiva emissão, cu ja media mensal não podem ser excedida. á que foi concedida. ; e 
durante o mesmo pr azo os cessiona.rios de loterias dos estados pagarão o imposto de 4 •f• 
sobre a. emiss..'io das que forem vendidas. 

Quando os cessionarios tlus loterias feueraes e:ctL•ahir loterias estadoaes, ftca.rá. obrigado 
ao pagamento deste impo:sto e ás mais disposicões lega.es concernentes ao assumpto. 

§ i. • Entende-se que renunciaram a.o direito de recebe~ as quotas a que se refere a 
letra 11- do § I • do ~rt. 24 d<~. lei n . 428, dtl 10 de dezembro de 1896, aquelle> Estados que 
dentro do :pt-azo de 60dias da. promulgação desta. lei não se ttabUita.rem a percebei-as ou 
aquelles que, já tendo percebido, Incid irem em qualquer das disposições do § 3• do re
ferido artigo . 

§ 2. o Nos qun.tro dias uteis de cada. semana que sã.o g~rantidos ao actual coneessiona.rio 
para a. extração de loterias federaes, nenhuma outra loieria poueril. ser e)ttrabída no Di.s
tricto Federal. 

Nos dons di !UI re~tan tes sõ poderão ser extrahiclas loterias concedidas pelos Governos 
dos Estados; 

§ 3.• Os cootracta.ntes ou ccssion?t'ios de ccotrac los de tarifas estadoa.es p~l'a. goza.rem 
da faculdade da venda de bilhetes rio Oistrieto Federal deverão préviamente apresentar á 
aJ>provacão do Mini~terio da Fazenda os rcsp<.ctivos planos e deverão extrahil·as neste Dis
tricto, sob a presidencia do fiscal das lotet'ias. 

§ 4.0 E' prohibida no Districto Federal, a venda de bilhetes de loterias cuja extracÇã.o 
não seja feita na Capital Federal. 

§ 5. • o contractante ou coucesstona.rio de con tractos de loterias que :por si ou por seus 
agentes e prepostos fi.zer maior emissão de blihetes q ue a designada no respectivo pla.no ou 
se expuzer á. venda publica ou occaltameute, com repetição do mesmo numero, quer oa in
tEgra, quer nos ttnaes, ou mediante qualquer outra combinação, além do :processo-crime de 
que se torna passível por .essa fraude , solf.rerá a multa equivalente á metade da. cauçii.o de
positada noThesouro Federal e ser-lhe-ba cassado o respectivo registro na tiscalisa.ção das 
loterias, sendo apprehendidos os bilhetes onde quer que forem encontrados. 

§ 6. 0 E' vedada. a venda. no Distt'i.cto Federal , de bilhetM de loterias cóncedida.s pelos 
Governos municipaes dos Estados ou do Districto Federal. 

§ 7.• Os bilhetes de loterias federaes terão livre circulação em toda a. União. 
§ 8. • Fica o Governo a utorizado a ex :pedir novo regulamento para o serviços das lo~ 

terias na. conformidade destas. disposições . 
.Art. 10. Revogam-se as dispopiçõel3 em contrario. 
Catn:~ra V. Y 
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O Sr. Presiclenle- A nova re
forma regimenta ! , com rela.~ão ao Orç;tnwnto, 
manda que a vota~o so f~ ça pela. fórma p•>r
que a Me;;a iatl icoa . 

Vou submet! Br á volação da Cilm<~l'a as 
emen<t% apre>entadas ao Orçamento da 
Receita e constantes do impl'esso n. li O A, 
r.e 1899. 

E' posta a votos e rejeitada a cmen<h~ do 
Sr. Coelho c:utra sob o n. I . 

E' approvada a seguinte emeu.l:t tl~ C<lin· 
mis;ã.o, sub,titutiva da que fci olret•ecida pa!o 
Sr. Calog-eras sub o u . 2. 

E" morlilicada para 500 l'éis pol' c<">;> iêl. e por 
grupo de 30 palavras a taxn. addicional 
actualmcn te cobrada )Iara c; telegr•tmm!ls 
muHiplos. 

E' considerada prejurlicaua a emen da rlo 
Sr . Calo g-era sob o n. 2. 

Em virtude d a delibarnçãa rlt\ Camara são 
r eiimdas elo projecto n. l i O, de 1808, as 
emendas sob o n. 3 e a sub-emenda a pc:f:. 2 
do impre;;so n. !lO,\, de 1890. 

E' rejeitada a emend;1 do St' H>l d;•igu~s 
Lima sob o ll. 4. 

Em virtude da àeli!Jer~ção dn Camal'a não 
são sujeitas s. Yotação :.\S e1nendas sob ns. 5, 
6, 7, 8, 9, 13, 16, 17 e 18 insertas no im
pres>o n. 110 .">., de 1809 . 

E' annunciada a votação da snguinte 
emenda da Commissão ele r ,trifas: 

Ao a r t. l ", § 1', onde dit- direlh'S de im
portacão para consumo, no::; t ermos da Tarifa 
mandada executar por decreto u. 2.743, de 
17 de dezembro de 1897, e a lei orça.men· 
taria de 3! de dezembro de 1898, accresccn
te·se - si outra ta..rifa, em estudos no. r es
pectiva Comm~são, nã.o for a.pt•ro1•adu. 

O Sr. Pres ident e - A Commiosão 
de Orçamento offereee a esta. eme!lda o se· 
guinte substitutivo que vem submetter a 
vot05 de preferencia : 

~elH illu;;tres col!egas, o ora<lor que se in
cl ina á opinião da. C"mmistiii.o du Tad lils , 
o.clm que ;,era o oa.>o de ac<'ei tar·oe, de J>l'G· 
ferencia , a emenda. d,., Comrniss~o de T<u·il\t;; 
e não a sub·ell!l'Wla. :~.ssím , pHgun ca. si •) 
<]u e v«e S•lr Yotado é o :mb:Hitu t ivo e s i n5.o 
llarel'il meio ele lh.ze r vr,tar em primeiro 
l.ogar ~\ emenrh 1ht Commis;ão de Tal'if<J~ . 

U)l SP.- DEPUTADO - 0 pensam<lDto é O 
m~:smo. 

O Sa. Nc:,vA-;\ii{) póll.e ser o mesmo, por
que a Cummis;ão de Tarif<~s não corrigiria 
r .ara eleixar a me>m~• ccusa. 

O ;~t·. §erzedeilo Corrêa (pela 
ordem) - A uu vidu tl.o nobre Deputado pela 
Bahia. uão tem razão . A Commi~são de Ta
l' ifa;; propoz uma. emenda-tl. lmpot·taçi\o nos 
tet '!llúci ' ia lei que vier a v igora.;·. ,\. Commis
slio <le Orçamento, e.stud;wcto a emend;~, r e
couhe~eu que a pl··•Occupação da Commissão 
de Tarif••S era evitar que a l•: i d<t receita. 
m:tntives>e a im t'ortação de acconlo com a 
tarifa 1n·.:::er.temcnte em v igr.r, ;wejudic:J.n.Jo 
assim o seu tt·ab:ttho t\ nova tar i fa quo a 
Com missão pretende, ainda este ,~uno, faze!' 
votar . 

Attentendo a essa consi•let·açüo. a Commis· 
sã.o de Orçnueuto estnb~leceu na k:i da. re· 
ceita-a impor w.çiio •le accordo com a lei q11e 
estiver em viga!" - :::i vot·,rrnos este anno a 
tarifa , entrl!.l'á. ella em vigor e, de uccol'do 
com ella, será ~obrada a impor tação ; .sinão, 
a referencia 5era. á tarifa, que jâ e~ti.i ern 
vigor. 

E' approvado o referido subatitutivo dtt 
Commissão, fic:wdo prejudic.:d<t a emenda 
sobon.IO. 

E' ratirad:\ d •l projecto 11. primeira parte 
dot emenda n. l i até as pala.nas substa.ncias 
analog rs. 

E' approvarla a sE-gu inte pad.e da lllCSIHa 
emenda !1. l l, assim rtldiglJa: 

Art. Nu vig.~ncia desta. lei os machinismos 
e n;uteriaes de custeio, importadi;s tlil•ecta.
mentepelas em prezas •le minera<,>ão para con
su mo proprio. pag;•rão !i.Óme~>te a taxa de 
reg;stro de 5 "/o do valor oflkial uos objectos 
introttuzidos, ficando isentr.s de qnae~qner 
il.i!'eit os alfandegarios . 

Paragl'apho uni co. Ficarão sujei tas á multa 
do dobro dos direitos qu e deveriam ter p~go 

O Sr. Neh'a (peta onlem) julga que as emprezas que tiverem importado machi
areferi<laemenda ó óaquellas que estão su- nismos e ma.teriaes para. mo alheio. 
jeits.s iL prellmlllar. · • E' tambem approv~da a seguinte moditl.ca-

«Direitos de importação r;ara consumo. uos 
ter mos da tarifa maJJdada executar por 
decr.3to n. 2 .741, de li de dezembro tle lfHl7, 
e a. lei orçamentaria d e 31 de dezembro de 
1898,. diga-se: «direitos de impot·tação para 
consumo, nos termos da tat•i fa e leis em 
vigor .» 

Vozlls- Não. ~.ão da Commissã.o : 
O SR. :~\erva- . •• porque refere-se iJ, ta- (( Na vigencia desta lei os machinismos de 

rifa. Toda;via, a.nte &, opinião alJallzada. dos . lavoura. e o~ machini.Smvs e ma.tcriaes de 
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custeio importados tlirecta.mente pela la· Ao art. 1•, n . 31 : 
voura. ou pela.s emprezas de mineração . ,. Eleve se it cif,·a de 2.300:000::;. induindo a 

E' po~ta a votos c rejeitada a emenda sob renda provcni'!nte do consumo de ugua pelos 
o n. 12. · cliversos ministerios.-(;,_tloyeras . 

São successivamente postas a votos e a.p~ Sãosuccessívnmente t• osta.~ a votos e rejei· 
provadas as seguin tes emendas ns. 14, 15 e tadas asemend~s soh os ns. 25e 26 e a.nnun· 
19. ciada a. votação dit seguinte emenda do Sr. 

Na vigencia desta. lei ficam isentos de pa· Tosta , sob o n. 27. 
gamento de quaesqucr impostos de importa- Emenda ao aPt.l•, ::;42-Taxa. sobre 0 fumo. 
ção, expediente e consumo os livros, rnode· Na. l~i e regulamento em vigo1· faça m-se as 
los, moveis, machinas e em gera.l tmlos u~ seguintes alterações : 
objectos de material escolar destinados ao en-
sino publico gra.tuilo em estabelecimentos de <<} Em vez rle-fumo nac1onal desfiado, por 
instrueção popular gratuita-, mantidos ou não 25 gl'l\mmas 40 réiS, diga-se- Fumo nacional 
pelo Governo· Federal ou dos Estados ou por destlado, por :25grammas 25 r éis . 
associaçõe:~ que po~s~am edificio destinado v) Charntos oncionaes. Em ve~ de 8 réis 
para aqueua mstruer;ao. I por charuto de preço interior a. 8~ cada. mi~ 

Outle convier:-Fica ·o Poder Executivo llleiro _e 20 réis por charuto de preco supe
autorizado a conceder isenção de direitos de 1 r ior a 80$cnda mil!Jeirr>-diga-se-5 réis por 
importação de 5.500 metros de canos de ferro charuto de preço de fabeiC;l ínrerior a 80$, 
galvanizados, importados pela Garoara. Muni- cada milheiro, e 20 r áis por charuto de preço 
cip.~l da. cid:Lde de São Gonçalo de Sapucahy, de fabrica superior a 80~ cad:t milheiro. 
Estado de Minas Gerae3, p:~.ra o abasteoím:~nto 
de aguada mesma cidade. 

Ao §29 do art . 2• da.s disposições prelimi· 
nares da tarifa em vigor: 

Em vez de - que mantiverem serviços 
funerarios -,diga-se : que mantiver em on 
não serviços funerarios. ' 

E' posta a votos e rej-~itada a. emenda sob o 
n. 20. 

São successivamente postas a votos e ap
provadas as seguintes emeo.das sob os ns. 21, 
22,23 e24: 

Ao n. 30 do art. 1° accrescente-se: 
Exceptuam·se os vencimentos dos juízes 

federaes, comprehendidos neste n umero os 
m inistros do Supremo Tribunal Militar. 

Aoa.rt. I, na.; ta.xas de consumo, inte,cale· 
se o seguiu te: 

Taxa sobre vinhos artificiaes, a. razão de 2$ 
por litro par:\ os de graduação alcoolica. in f e 
:r-ior a J4•; 3$ por litro par-.\ os de graduação 
de mais de 14• o.té 24"; 4$ por litro para os 
demais de 24•200:!.'00$000. 

Ao n . 29 do art. l• accrescente-se- e 100 
réis por fracção de bilhetes de loteria expos
tos á venda, cobrado por estampilha . 

Accrescente·se a. onde co11vier: 
Art. Nenhum bilhete de loteria. estadoal 

ou federal será ·:xposto á venda sem que seja 
convenientemE.-te sellado na razão de 100 réis 
por vigesimo. Os bilhetes exyostos á v enda 
sem o competente sello serao · ~pprehendi· 
do~. 

O Sr. Tosta (pela or-lem} diz ter 
pedido a pal:l. \T.\ pela ordem pa.ra enca.
minha.r a votação, ist·,, é, para. perguntar 
a.o Sr. P.l'csidente si com seus collegas vac vo· 
tnr englobadamente as lettr;ts A e B desta 
emenda, ou si, pelo coutrarh1, vão votal-a 
separ-adamente. 

A illustra.da Commissã.o d<l Orçamento con
siderou-a duas emendas, isto é , separou-a; 
mas o~ autores desta emenda a consideram 
uma só. 

Pa1·eceu ao orador necessario pergun
t<Ir si a, Camara vae se pronunciar sobre 
as lettras A e B, sapal'adamente, ou si -vae 
pronuncia r-se sot.re a emenda., considerando· 
a u ma. só. 

O §r. Serzedello Corrêa (peia 
ordem) diz que a. Commissão considerou 
realmente a .elllendu do uobre Deputado em 
duas part.es ; mas sobre ambas pronlinciou -se 
oathegoricamente contraria. 

O Sr. Presidente- A Me.>a consi
dera com~ umo. só a. emtlnda., podendo, porém, 
o nobre Deputado, s i nssim· ontender, reque• 
rer pa.r<t que Eeja votada cada um<\ das 
partes separadamente. (Pausa.) 

Os Srs. Deputados que e.pprovam a emenda 
sob n. 27 queiram levantal'-Se. (P"~ua.) 

Foi rejeitada a. emenda. por 69 votos con· 
tra. 41. 

E' approv,ada a seguinte emenda sob n. 28: 

Elevadas a.o duplo as taxas ~tuaes sobre 
a~ nas mineraes artifioiaes. 
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E' iguaimente approvadt\ a seguinte sob 
n. 29: 

Ao n . 51 do art. 1•, depois da pala.vra
procedencia - accre~cen t.e-se : na. razão de 
50 réi~ até 500 gramma.s e proporcionalm~nte 
dabi para cima, na ra;>.ão de 50 réis por 
500 gramwa.s . 

E' :posta a -votos e rejeitada a emenda sob 
n . 30. 

E' a.nnunciada a votação da Eeguinte 
emenda sob n. 3!: 

Do n. IV do art. 2u supprimam·se as pala-
vras-ou aliannr- · 

o Sr. Presidente- A emenda sob 
n. 31, o1ferecida. pelo Sr. Fr-.J.ncisco Sà. e que 
di~ o seguinte: « Do n. 4 do art _ 2• suppri 
mam-~e as palavras-ou alienar» esta preju
dicada pela votação que se acaba de verificar· 
com relação á emenda u. 30, d•' Sr. Paula. 
Ramos, a. qual diz o seguinta: « SupprinHJ.-se 
o n. 5 do aT\. 2", que nutorizo. o Poder Ell:
ecutivo a a.rrenda1· ou vender as estradas de 
ferro da União.» 

A emendr. n. 32, do Sr. Coelho C i 11tra, tam
çem está prejudicada.. 

0 Sit- FRANCISOO S..i.-Peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. Pr~ESIDEN'I'E-Tom e. palavra. o nobre 
Deputado. 

O Sr. Francisco Sã cpela o1'dem) 
pergunta ao nobre Presidente si não sub
metteu a votos a Bmenda. n . 31, que m~nda 
supprimir a autoriz~ção p~a alienar as es· 
tradas de ferro da União. 

O Sr. Presidente c!iz já. ter de
clarado que a emenda está prejudicada, em 
virtude da. rejeição da emenda do Sr. Paula 
Ramos, que manda. supprimir a autorização 
dada ao Poder Executivo para. arrendar ou 
vender a.s estradas de ferro da União . 

O 8r. Francisco Sã pede a pa
lavra :pela ordem. 

verno para. arrendar ou vender as estrndas 
de ferro drt Uniíi.o e a emenda n. 31, que teve 
a honra de apresentar à consideração da Ca
ma.ra. manda. supprimir apenas as 11a.lavras 
«ou alienar». r~ subsistir a autorização para 
o Governo arrendar. 

:\ssim, o pensamento da sua emenda e que 
o Governo deve ter autori~acão para arrendar 
as estradas de ferro, mas não para alienai-as; 
pois que se tra.ta de duas cousa.s muito ditre
r en tes . 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
ordem) diz que o nobre DeiJutado pelo Ct>.ará. 
tem razão. (Apoiados .) O principio do Orça
mento é a concessão ampla dada ao Govllrno 
para alienar ou arrendar as estradas de 
ferr o. · 

A emenda (lo seu collega, o St•. Paula 
Ramos mondava supprimir toda. a dispo
sição e'o.nobre Deputado pelo Ceará, porém, 
nãCJ tem inteira confiança. na metade da da 
providencia ... 

o SR . FRA.NC!sco S . .i.-E' intcrpretaçrlo de 
V. Ex. 

0 SR., SERZEDELL.O CO~l~k:A- ••• e manda 
supprimil• a diSposição em relação ao nrren. 
damento e permitte em relação á. venda. 

A eommissão, diz o orador, deu parecer 
contrario á. emenda do illustre Deputado 
pelo Ceará, pela ra.zã.o simples de_ que essa 
providencia deve ser dada. oo senttdo amplo 
para. que o Governo posss. agir . (Apoiacf,,s.) 

Si elle tiver necessidade de ume. larga 
operação dJ credito, com o o intuito de re· 
construir as tinani)3S do pa.iz, oão deve estar 
~dstricto a. alienar ou arrendar, como que
rem a.s ditrerentes emendas. A autorizaçã.o 
deve ser ampla. 

Pede, pois, ao nobre Presidente que ponha. 
a votos a emenda. do illustrado Deputado 
-pelo ce:~.ra , com parecer oontrario da COm· 
missão. 

Posta a votos,é rejeiLada. a. referida. emenda 
sob o n. 31. · 

São consideradas prejudicadas as emendas 
de ns. 32 e 33 e annunciada. a. de n. 34. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra o Sr. Paulaftam.os (pelo. o,.dem} 
o nobre Deputado. diz que o nobre Presidente ba da po~ttir 

que diga aJ.gumus pala.vras para. encamiDhar 
O Sr. Francisco Sã (pela ardem) a votação . A.nobre Commissão de Orçamento 

respeita muito as decisões do nobre Presi- não comprehendeu o espirito da. sua. emenda. 
dente, mas, neste momento, toma a liberdade Quando em todas as leis da. receita se fez 
de pedir a. sua a.tt.enção pa.ra a. dilfeTença que vigorar essa disposição , diz o orad~r. é {>0!
ha entra as idéas macife:sta.das· por essas duas que vigorava tambem uma.. outra. d1:apos1çao 
emendas. do Regimento, que dav1\ a Comm1asão de 

A emenda n. 30, formulada pelo nobre Orça.mento a.liberda.de de aprese_ntar medidas 
Deputado, o. Sr. Paula Ramos, diz o orador. que, hoje, com a. reforma reg~ment_!il, ess:!l 
manda supprimir a autorização dada. ao Gc. mesma Commi~são de Orçamento nao tem •. 
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Diz que mandar vigorar leis, coatendo dispo
sições permanentes, leis que alteram com
pletamente a. nossa. legislação, não tem a. 
Commisaão de Orçamento competencia. para 
isso. 

Foi osso o motivo por que pediu a suppres
sã.o desse artigo, foi sómente por isso : por
oue a Commissão de Orçamento não tem boje 
â. mesma. competencia que. tinham as Com
missões de Orçamento que organizaram õs or
çamentos anteriores. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pc/4 
a1·dem)-Sr. Presidente, á vista. das explica
ções do nobre Deputado por Santa Catbarina 
vejo-me na nécçssidade de dar um explicação 
â Camara. 

A dist.IOsição que o nobre Deputado manda 
supprimir nst:i. no projecto de Orçamento e 
na.s propostas tle despeza a.preaentbdas Li Ca
mara. pelo Podet• Extcutivo. 

Essa dispoalçio é de todos os ao nos o de 
todos oa orçamentos, de modo que aupprlmll·a 
assim, sem sabet· quaes a~ d lspo~lçOOa que 
roalmonte deixam lle estar em vigor, é In· 
troduzit' o. a.nnrahia. na O.!lministraçiio, é talvez 
causar a m1\is série. perturbação em um certo 
numet•o de principias, estabelecidos pelo Go
verno, do leis decretadns uo orçamento, que 
tiveram e eontinua.ram a ter o caracter de 
permanentes. Isto vem desde o tempo da 
mona.rebia o essa disposição se eacontra em 
todas as leis do orQ<Imento. 

Foi por isso que o. Commissii.o não poude 
dar parecer !<lvoravel à em.1nda do nobre 
Deputado por &1nta Catbarina. 

Posta·n votos, é rejeitada a. rererida. emenda 
sob o n. 34. 

E' approvada a seguint~o emenda- sob o 
n. 35 : 

40nde se d iz:-As dioidas, etc., diga-se: 
-Na viyencia d:L presente lei as dioidai , etc.:. 

São successivamente postas a voto; e re
jeitadas as emendas sob ns. 36, 37 ~ 38. 

E' approva.da. a seguinte emenda sob o 
n. 39. 

Ao art. 7.": 
Onde se diz:- Serão iuoorporadas, etc. 

-dig~~·SB: Na. vigencía. da pr~sente lei, ~ o 
Governo autorizado a. incorporar á Coasoli
dação das Leis das Alfandega$ as seguintes 
diEposições, etc. 

li:' annunCliada a votação da seguinte emen-
da sob o n. 40: 

Art. 7•: 
Ao n. IIJ. Supprima-se. 
Aou. IV. Supprima-se. 

Ao n. V. Supprima-se. 
Ao n. XU. Supprime.-se, 
Ao n. X Vi. Supprima-~e. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
ordem)-Em relação a esta. emeada, chamo a 
attenção d11. Ca.mara.. 

A Commissão se pronunCliou contra. as dis· 
posiçõe; 3•, 4• e 5• ; em rel"ção á disposição 
12", a. Commissã.o a.cceitou a emenda do Sr. 
Aleindo Guanabara; em rP.la.ção á. disposição 
!6•, a Com missão propoz uma sub-emenda. 

Pediria. a V. Ex. que destacasse em tres 
partes esta votação .(Apoiados.) l•, as disposi
çOes 3•, 4' e 5•, com parecer contrar·io; depois 
a disposiçlio 12• , com parecer favoravel ; 
e, finalmente, a díspo~içiio 16• com a sub
emenda. 

Postas successivamente a. votos, são,rejei· 
tada.s as partes da. referida emenda. sob n. 40, 
refer~ntes á suppressão' dos 11s III, IV e v. 

E' appro'l'ada a pa.rte da. emend;\ suppri· 
mimlndo o n. XII. 

E' a.pprova.<la a seguinte ementla. da Com· 
missiio, substitutiva do n. X VI: 
~Art . 16. As mercadorias ou artigos de 

commercio encontra.dos nos volumes de ba· 
ga.gem de passageir;>s tlcam sujeitos aos di· 
reieos em dobro e mais ã. multa. de 10 •;. 
sobre os direitos cobrados,:. 

E' ~onsidtlrada. prej udica.da a. referidu. parte 
da. emenda. n. 40, contida no n. XVI. 

E' considerada. prejudicada. a emenda da 
n. 41. 

E' approvada a. seguinte emenda. sob n. 42: . 

Accrescente-se ao :\rt. 7• : 
N. XVII: 
Na vigenc!a. desta lei, na. Alta.nciega do Rio 

de Janeiro. a. commi~são de tarifa · se com
porá. de oito membrrs, presidida pelo inspe
ctol·, que terá voto deliberativo. Os membros 
desta com missão serão tirados da classe dos 
coorer entes . 

Nas alrandegas do Recife, Santos, Bahia e 
Rio Gr!tnde do Sul, se comporá de se;s mem
bros da mesma classe e nas ·faltas ou impedi." 
mentos, serão substituídos pelos chefes de 
secção. 

Nas demais repartições aduaneiras se com
porá de quatro membros nas condições acima, 
ll n~t falta destes ser-à com pletn<la pelos 1 .. es
crijlturarios, escolbicios dentre os que maior 
pratica e aptidão tiverem revelado no ser· 
viço de conrerencia.s. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda sob n. 43 : 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25105/201 5 14:56- Página 18 de 47 

414 AN'NAES DA CAMARÂ 

Ao art. 9' e pa;ragrapho unico 
SuJ>prim a-se. 
Ao ãrt. 8' e seus paragrapbos: 
Supprimn-se. 

Accrescente·se onde couvier : 
Art. Continuam em inteiro vigor a.s 

disposições do art. 24 e seus paragraphos, 
bem como a do n. 29 rlo nrt. 1" da lei n. 428, 
de !O de dezembro de 18GG. 

O Sr. Ba.-bosa. Lima (pela o>·
dcm)-A. emenda que V. Ex. v<~e submett~r 
a. votação manda. supprimil' dom e.rt1g03 do 
projecto de lei em questão . , . 

O assumpto com que ella. euteno.•ee a meu 
ver da. mtt!S alta significação, sob o ponto de 
vista. de (loutrin<\ republico.oa. 

:\a l• parte do artigo, pretende·se invadir 
:• e~P,he1·a de acçãu ~1~ tutum Jegisla.tur2- pet·· 
mittiDdo·se d.esde .1a. uma proroge.ça.o de 
prazo, a r<•speito do qual pode o. legisla.tur:l 
futurn querer se pronunciar de modo diverso, 
(apoiados) •• • 

0 SR. SERZEDELLO CoRRf:A-E' apenas uma 
autorização. 

O Sn . BARBOSA Ln.r .. ~.-•.. o que contraria, 
portanto, o espírito que <1om~nou D3. Cr,nsti
tuinte, quando esta assemblea. deu seu voto 
sobre abolição das loterias officiaes. 

0 SR. SERZEDELLO CoaRÊA-~ãO &poinr[o. 
Peço a -pa.la.vr:~. par:~. responder. 

0 SR .BARBOSA LIMA-Na seguoda parte, O 
curso forçado aos bilhetes rl e loteria federal 
nos Estados,cujas Constituições aboliram este 
jogo. 

Requeiro, pois, votação nominaL 

O Sr. SerzedelloCorrêa (pnra 
uma explicaç<io JWSO~<f.)-Declaro, como r ela
tor do OrÇ<~mento da Recei ta, que acceito o 
pedido de votação Düminal para. as emendas 
aos arts. s• e 9". (Apoiad~s.) 

Declaro, porém, que o nobre Deputado por 
Pernambuco, meu illustre amigo, não tem 
absolutamente r azão. 

O projecto não !·roroga o prazo da conces
são àaa loterias e silll autoriza o Poder Ex
ecutivo a. prorogal-o, si julgar conveniente ; 
mais ainda, não determina o prazo da pro· 
rogação, deixando ao Podel' Executivo, pelo 
exa.me que fizer do assumpto, pelo conheci
mento que t iver" ua questão. a duração do 
prazo. (AJla rtes calú!"osos.) 

zão pal'O. influir na deliberação da Camara, 
porque o prazo da Companhia do Gaz t.ambem 
aiod&. não terminou, faltando para. seu termo 
17 annos, e, entretanto, foi :tutorízada a pro· 
rogação. 

O Sa. CINClNJ.TO BRAG-~-Para beneficiar, 
compPehende-se a prorogaçã.o _ 

O Sn. SE&ZEDÉLLO Co&RÊA-Occorre ainda 
que o Poclel' Ex:ecutivo, autorizado a fazer a. 
prorogação, fica com meios para poder obter 
da. propria companhia que explor~ a.s lote· 
rias a maior somma de vantagens que !ôr 
possível. (A partes do Sr. At~g~<sto .Seutro.} 

O nobre Deputado deixe-me falla.r; S. Ex., 
as~ignou o projecto, depois apresentou voto 
em separado, ji!. discutiu a questão na Ca
motra, te•tdo eu respondido a. S. Ex., em 
Ja.rgo e meditado discurso. Porque me inter
rompe ? 

0 Sa. AUGUSTO SS:VEF.o-Visto que OS meus 
apartes incommorlnm :1 V. Ex., não os darei 
mais. 

0 SR. SE:RZEDELf.O CORREA.-Não me incmn· 
modam, mas V. Ex . comprehenúeque, tendo· 
se, com surpresa minha, aberto nova discus· 
sã.o na occasião em que se procede ã. votação, 
sou obrigado n dar explicações a quem ~e oc• 
cupou do assnmpto. 

A Commissã.o de Orçamento, attendeodo a 
que se tratava de um assumpto de alta im
por·tancia, não resolveu por si, ouviu a· O:(li
nião do Sr. Ministro da. Fazenda, aio da ma1s, 
a opinião do Sr. Presidente da Republica.. 

0 SR. BARBOSA LnrA. - Aqui trata-se da 
opinião da. Ca.ma.ra. 

0 SR. BUENO DE ANDRA.DA - 0 Sr. Presi
dente da RepulJlico. tem compromissos ante
riores a este; S. Ex. ~ republicano e não 
póde fa.l!Ja.r aos seus compromissos; não pode, 
IJQrtanto, tit"''orecer ;~ loteria. 

0 SR SERZEDELLO CORRf:A - Quça.m-me. 
Em todos os a.ssumptos de orçamento, tem 
!eito a commissão obra, de collaboração com o 
Governo. Não irago e:sa declaração slnão 
para responder ao que se andou propalando, 
de bancada em banca.da, iSto é, que o Governo 
era contrario ao que consignava o orca· 
mento. 

VARIOS Sas. DEPUTADOS- Faz muito bem. 
O SR- SllRZEDELto ConnliA-Sr. Presidente 

os meus nobres colle!ías me farão a fineza da 
ouvir-me e de acreaitarem que não estou 
nesta tribuna. defendendo nem o jogo, nem 
íntereES!;!S inconfessaveis. (Apoiados). 

O Sa. A l.:GU:>'TO SE:VERo- 0 prazo ainda não 
terminou. 

0 SR. BUE:SO DE ANDRADA-Não e possível 
quo o Sr. Dr. Campos Salles favoreça. o jogo. 

0 S.R. SERZEDELLO COltRÊA-0 prazo ainda 
não terminou, é ve1xlade, mas não é isso ra· 

0 SR. SER.ZEDELLO CORRÊA - Quem disse 
que favorece~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 14:56- Página 19 de 47 

SE118Xo EM 22 DE SET~~JilM DE 1899 415 

o SR. BuENo DE ANDRADA - Portanto, nJ metter a votos r~fere-Be il. su_llprcmii.o dos 
opinião de s. Ex. não poie ser trazid,t it. ur~. s·• e 'J'• do p!"OJccto cb rec~1t·1. h d 
Co.mar-a.. I Como ;;ignata,.io desta omen•la, ven o <)· 

.. ~ , I clarar á cama.t•a qtt<) vota.ret contm ell~, r.or 
O Srt. LAuao l\!tJLLER-Porque nao pode I \ uma razão muito simples: poNUe ella lncttle 
o St\, Buexo ut:: ANDRADA - Porque não na suppre>são d?S arts. 8" e 9', q_uando eu 

deve · pensavo. que devtamos votar apeDaS .cc;>ntra · . , I algumas disposiçõ:ls coutidas nestes arttgos. 
O Sa. SERZEDELLO CoRRE,\ - Ç?ccupando "' I Por esta razão votar~i coDtra a emenda 

tribuno. neste momento, . e~ nao defendo, I em questão e pelo p1•ojecto da. Commi>são de 
Sr. Preiiidente, nem o Vl ClO _nem os " a.us Orçamento. 
principios, nem <_>jo.go; estou, ~1m, defendendo Em 3" 'discus>ão, porém, apresentarei 
o interesse publlco, estou defenden~\o os cre- emenda no sentido de supprímir aquelln.s 
u it.us t.ln eowmis;;ão de Orçamento. . medidas com as q_uaes não &.~tou de ~~Mordo. 

~ão, Sr. Pre>id.en.te. O~upa.ndo i!- tnbun:. Devo 'mnis dize r á. Camara. que esta decla~ 
neste momento, ·eu estou no cump_rtmento rio : ração, que ora faço, não é só em meu nome, 
meu de "Ver, como relator da. llecett&, d_e f.) l~- 1 mas em nome tle muitos dos co!legM que 
dendo o meu parMer e ~efendendo e J ~1a~t - : subscrevera.tn a. emenda., e de "Va.rios outros 
ficando os proprios _credltos da. Com1m>S~ i Srs. Deputados, como, por exemplo, o Sr • 
• te Orçamento, que sa.o os credttos da. proprl&. : Deputado pelo !.Iaranhão, Luiz Domi~gues. 
C:L~nara. . • .. 1 Assim proce:lendo, est1.mos convencidOS ~e 

:-sr. l'resutllnte, ue:'tc, como em <:mtros ~~~. : que pt·occJemo~ de t\ccor d<_> com as eouve01~ 
»Umpto~. a. CouuntsMo procut-ou ouvtr a. 0 P1 · eocins de momento, procecltmento que encerra, 
:1ião do Governn, fazenoo uma olm1 de colltl· ! ao mesmo tempo, uma sati~tação à. il!ustre.da. 
b;'lroçõ.o, e fdl-o com t..1.ntu mal< ra7.ã,o, quanto eommissão da Orçam•!nto, que não tem pro· 
é certo que c;;palhou-se o boato de. que. 0 ! cedido si não 1le ,,ccordo com o Governo, como 
Governo era. francamentE: contrar~o as dts· 1 acaba de declarar o seu Ulustre relator. 
posições que figuram n~ let da. R~cett8.. _ l p! .. ito bem; muito bem.) 

Eis porque, ~r. Prestilcnte, a eommtssi\o de 1 

Orçomento julgou dwer ouvir o Governo.= e 1 o Sr. Pinto da Rocha (para uma 
a. razão por que ~stou 1lan:lo esta_ exphcaça?• l e:~plicaç/Io pessotl)-Sr. Presidente, autor da. 
trazendo u.o tJel>aoe uma declaraçao contrarm , emenda. que se vae votar, quantlo na tribuna. 
ao que se propa.!ou na Camara. [ aju~tiliquei não tl.z sinão resalvar a responsa.-

Sei per feitamente. que o Sr · Dr · .c!mpos, uilida.de daquelles que me prestaram o apoio 
Sa.lles, homem. patriota, homem d e .e, ura. e \ da sua. assignatura a essa. emlmda.. 
elevacla. honeslida.tle, bome~ de el~lvada mo· Não foi meu intuito pôr a.bsolut~mente em 
ral rep~blka!Ia• é _ co~tr~r1o a~ JOgo; m~s l duvida, por um momento siquer, o ca.ra.cter 
contrarlO ao JOgo nao e so S · Ex· • cont.rar!o \ de ncmhum dos membt'OS da. Commissão de 
ao jogo uão ê só o !lobr~ Deputado por. Sao i Orç,1mento, como não sott capa•;~ de pôr em 
P~u~o; contra.no ao Jogo -~ o bonr:J.rl? e dlgn~: <lu vida o c:J.raeter de quem quer que seja,nem 
MlmStl'O da Fazenda e 8:J.O todos ~~> ~omen• l 0 seo timento republicano dos meus nobres 
de uem, son·•os todos n63 que aqm est1mos. i col!egas. 
(Apoiados .. Muit9 õem.) ·\ Res,\lvando a. ruiuh~ responsa.bflidade e a 

P osso declarar sem receio-que o Governo, dos amigos que me acompanharam, niío fiz 
contea.rio :~o jogo como é, está, no ernbnto, , mais tlo que cumprir o meu dever. 
de accor,1o com a medida consigna. l~ no j Desejo, porem, repetir que presto a home· 
art . so, pois assim lJO lerá haver m11.10res nagem da minha. maior consideração e do 
vantagens para. o. Tbesouro, estabelecendo I meu maim• re~pe!to a todos os illustres mem
provinencias moral!zado_ras . . bros da. CornmLS>a.o d~ Orçamento, .e. qu~ a 

Era. o que tinha a dtzer, acce1tanrlo a vo- 1 minha emenda teve stmplesmente o mtutto 
tt!.ç~o nominal 4Ue o nobre Deputado acaba . de manHestar-tne coherente com os meus 
de pt'Opor, acceitando·a,não só em mel!- n_?me, l princípios e digno da oonfia.noa daquelles que 
mas em nome da maioria da. CommJss~tO (]e. a suhscreveram. 
orçamen to, pois nós satem_o~ e _podemos as· i Apresentando-a.(á. conside_rasão da Ca.ma.ra., 
sumir inteira. a. respon>abütdaue de nosso · era-me desconhect<la. a. opmtw do Governo. 
proci!tl.er, e temos a serenidade de consciencia ; Quanto ao f<~c to dlJ Pod.er Executivo ser ou 
que sóem ter os que vivem do bem e para o : não lavora.vel á medi<la que propuz, para 
bem . (Ap,i«dos, m Hito b~m.) . 1\ mim é completamente iudi!ferente a decla~ 

raçio feit.'l, porque hoje a conheço já. 
o Si·. Vief:orino ~:l~nteiro , ( A.poi<•d•Js; m.uito.be~ .) 

(1)ela ordem) - ·Sr. Presidente, a emenda. ; Mantenho a mmha. emenda., vot.anrlo peJa 
que v . Ex. acaba de declar a.r que vae sub· \ suppressão dos arts. 8• e 9•, de accord9 com. 

()' 
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os meus principias, coherente com o meu 
passado, sem ex !gir igual procedimento a. 
nin~nem e pedindo a Deus que me consinta. 
c~ntinuar a ser coherente, no meu futuro, 
como tenho sido até agora. (Apoia,!Qs; muito 
bem.) 

O Sr. August.o Severo (pela or
dem r-Na qualidade de signatario do voto 
vencido, sou obrigado a oceupar a o.tteoção 
da Casa. por alguns momentos. 

O honrado rela tor da Commissão de Orça
mento, que acceitou os arts. 8' e 9•, autori
znndo a prorogação do contracto de loterias 
federaes com a consignação do' alguns favo
res á. respectiYa companhia, /oi o mesmo que, 
em 1896, conseguiu, no projecto de receita, 
a. restricção do prazo de 17 annos. 

0 SR.. PREsiDENTE -0 nobre Deputado ob
teve a l)alavra. para encaminhar a votação' e 
nã.o para. discutir o assumpto. · 

0 SR. ÂUGUSTO SEVERO-Nada mais faço do 
que seguir os collegas que me precederam na 
tribuna.. 

Eu tinha o intuito de justificar o meu voto; 
mas, já. que não posso fa.zel-o neste momento, 
tomo a. liberdade de lembrar á Camara. que 

• nio me assignei com restricções simplesmente, 
expuz as razoes por que assim procedia, e 
uma vez que o honrado representante de 
Pernambuco, que tão bella.mente discut.iu esta 
questão no ponto de vista constitucional, re
quereu vot:Jção nominal, não me resta. sinão 
esperar, conflants, a. decisão da Camara. 

O Sr-Lauro Mulle1• (') (pela crdem) 
-Sr. Presidente, ninguem · mais do que eu 
sente que, n .. vota.ção da receita, as,umpto 
de tamanha magnitude, niateria d esta na
tureza nos roube tanto tempo. · 

Entretanto, sinto· me no dever de vir afilr
mar ao nobre Deputado qne requereu vota.
ção nominal que, assignaodo o p rojecto de 

. Orçamento •.. 
O SR. BARllOSA LIM:A-Peço a pa.lavr,, para. 

uma explicação pessoal. 
0 SR.. LA.URO M ÜLLER- •• • da. Receita, ab. 

solutamente n ã.o deixei de S3r republicano ... 
O SR.. BA.RBOSA LIMA-Nem eu disse isto. 
O Slt. LA.UP.O MüLLER.-.... e nem para 

sel-o careço de diplomas. 
.No :ponto de vista. da materia em si, devo 

diZer a Camara dos Da pulados que. sem ter 
.pa.rte na elabo~~ção primitiva dessa emen da, 
.tendo até _as~Jgnado com J'P.Sf.rieçOes, em. 
quanto ella. tinh:~. a. fõrma ta.x<otiva, eu a 
aoceitei quando tomou a fórma. a.utoriza.liva., 

(•) NiLo foi revisto pelo o'ador. 

fazendo nisso trabalho de collaboração, com 
a. qual o Poder Executivo agirá livremente, 
ou obt.endo as vantagens que della. possa 
decorrer, ou recua·ando, pois que não é obri
gatoi·ia.. 

Não ha. nesta lei da receita disposição, 
a lguma que seja. contraria. às vistii.S do 
Poder Executivo, e devo dizer isto, nã.o como 
uma. declaração pessoal minha, mas para. 
corresponder à lealdade com que a Camara 
dos Deputados, desejosa de auxiliar o Go· 
verno. tem acornpanbado a Commissão de 
Orçall)ento, que e !la elegeu, e por ter obser· 
vado que eHa não inclue no orçamento disposi
ções que não estejam de ar.cordo com o 
modo de ver <lo Governo. 

Assim não pensa o honrado Deputa~o pelo 
Rio Grande do Sul , p<ITa quem é inditrerente 
o modo de var do GClverno. Entretanto, devo 
dizer. Sr. Presidente, que, para nõs, nã.o nos é 
indifferénte, nem nesta, nem em outras 
q11estões, a opinião do Poder Executivo_ 

E, si o Executivo tives~e encontrado nas 
disposl~.ões dos arts. 8• e · !l• embaraços ou 
inconvenientes, .teríamos feito o que mais 
de uma. vez temos feito em casos ~emelhan
tes: acompanhai-o para auxilia l--o, porque 
isto promettemos lealmente fazer, e não o 
promettemos por pnla.vra.s para negar-lhe 
por votos. 

O Sr.DarbosaLiwa(l) (para uma 
e:tpUcaçéio pessoal)-Sr. Presidente, lambem 
11\mento, e tão sinceramente como o fez o di
gno Deputado por Santa Cathariua, que se
jamos obrigados a estar protrahindo o debate 
em t~ssumpto de tanta magnitude e impor- . 
tancia, como seja a votação do Orçamento da 
Receita. 

Eu nã.o podeda silenciar desde que S. Ex. 
iniciou a. sua. explicaçio pa;;scral fazendo crer 
que eu houvesse posto o pedido de&.ta vota.~ 
ção nomínel no terreno da desconfiança , 
em relação á morn.lidade e á reputação de 
dignos·.collegas. Não; eu n ão disse que era 
mais ou menos republicano do que este ou 
aquelle, porque não levo a. minha pretcnção 
ao ponto de estar passando diploma de repu~ 
blicano. . 

O que me levou a pedir a votação nominal 
foi o de;;ejo de um o. discriminação decisiva 
em relação áquelles que levantam um11. uan· 
deit·a, á som~rn da qual t•mho combatido 
desde o Congt·esso Constituinte: qual .a da 
abolição do jogo. . . . · 

0 SR • . SERZEOELLO CORRÊA.- Não Ó O que 
está em jogo. (Apoiados e protestos.) 

O SP.. BA.RBOS.~ Lna- ... sustentando que 
quem quer abolir não pótle permitir nova.s 
prorogações (apoiados); que proroga.r, per-
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mitta-sc-me o pleonasmo, por mais tempo, é 
atrastar, procrastinar a abolição, e, conseguin
tcmente, quem se bote pelaab<:>iir,;íi.o, rrfo.o póde 
permittir a prorogação. (Ar>i·ulo~.) 

Eu, que tenho e,;tado neste terreno, não 
quiz Í<l.Zer mais do qae provocar o p•·onun
cíamento dos dous l3.dos: os que entendem 
que ê immoral o jogo exercido t~nto pelo 
particular como pelo GoTerno, .e os que cn
tendemde mrnlo dtverso, que o jngo dem-etado, 
com ser exeNido sob chancella do Gover no. 
deixa de ser immorul e é compa.tivel com o 
r egimen republicano . 

Por outro lado, Sr. Presitl.ente, niio me 
refer i ao modo de veL' do Poder Executivo, 
porque, continúo a. pensar que, em doutrina 
repubiicana, muitas vezes ó melhor desoLe
decer ao rei para melhor servir ao proprio 
rei. 

E , si alguma cous,1. ha. qu~ possa invocar 
em ma.teria de ol'ieatação republicana, é que, 
Mima dos detentores do Poder Executivo, 
esta. o progr-arnma republica.no, pelo qual me 
tenho batido, e em nome elo qua.l pedi a. vo· 
tação nominal. 

loterias ; assigoe! com re:.;t.ricções esse pa; 
recer e a. r estricçií.o refcrc·se a este a.ssumpto. 

Nesta con forluio.la.de, vou lambem votar 
contra as loterias; to,1•~via declaro que o meu 
voto não importa. a m:J.is insignificante des
confiança pessoal, desconfiança que seria. a 
mtüs cLamorosa das in,j ustíças contra qual~ 
quer elos meu~ companheiros de Commiesã.o, 
que t t·ata.ra.m do assumpto no ponto de vista 
superior das convenicncia.s publicas. 

VozEs- Votos, votos! 

Posto." votos, é e.pprovado o reqaerlmeu~o 
para a votação nominal da emenda n. 43. 

O St". Erieo Coelho (pela OYdem) 
-Sr. Presidente, quel' me parecer que a 
emcnrla deve ser submettida a votação, parte 
por parte. Votarei a. _favor do art. 8• do pro
jecto e contra. oart. 9°, e como en é poss1vel 
que assim opinem outros Sr~. Deputados. 
(Ap~iarlrlS .) 

E jâ. agora, temo a liberdade de explicar 
os meu• votos, sem pretensão de orientar a 
est:~. assembléa. 

Isto que se está fazendo em relaçã,o a lote. o Sl". Pint.o da Rocha. (peltJ, or- rias, ta:uda.sde impostos, e o que se Cll&lll& 
dem) - Sr. Presiflente, vou ~xpl1ca.r a mi- sociiLUsm" por conta do Estado, regimen de 
nha emenda, que é dividida em duas partes: con~ssões a privilegiados e restricções á. li· 
uma suppresstva. dos a.rts. 8' e O•, outra que berd:lde geral, 
manda. vigorar a di$p!~Siçií.o da. lei da. receita. Não sel em que seja a.ntinomico á Republica. 
de 1897, onde se contém uma. autorização ao a. liberdade de especular com o jogo.,. 
Poder Executivo para rever os contractos 0 Sl1.. ·PRE5IDt:Nr& _ Lembro a.o nobre 
das loteria.s, alérn da. d\sp:1siç;l.O que deter· Deputado que nada. ta. em discussão. 
mina. a. extincçiio das lotaria.s no fim de sete 
annos. O SR. ERico CoELHO- E' uma. explicação 

Vê V. Ex. q ue, ma.ndando figurar essa pessoal; como V. Ex. permittin a.os oradores 
disposição no projecto actual, eu não podia. que me antecederam n& t r ibuna . 
pôr em duvida a delicadeza de sentimentos Si ~ immorat a liberdade de jogar, odiosa e 
do Poder Executivo, em quem tenho a mais a vaccinação obriga.toria.. (Riso .) 
absoluta confiança. a respeito d o modo de re· E' paradoxal V ! 
gulamenta.r o jog-o das loterias na Capital Entendo que o Estado não tem o direito de 
Federal. Si consinto, pela minl1a. emenda., prohibir que o !ndi"viduo maiorde idàde aveu· 
que o Poder Executivo seja. a.utorizadó a ture no jogo o seu dinheiro, a.ssimcomo.não tem 
rever o regulamento d~s loterias, votando o Esta do o direito de obrigar o individuo a se 
essa a.utoriza.çfio geraL, presto ao P01ler E:x:- inocul,Lr a vaccina que pôde transmlttir, do 
ecutivo a maior prova. de consideração que <'nimal ao homem ou de homem a homem, o 
posso d"r a sua probidQde indiscutível. gcrroeu de molestia.~, a tuberculose, por 

Quanto, porém, ao ponto em que a lei de exemplo. · 
1896 se refere â ex.tíncção das loterias, A demonstra9ão desta these social nii.o .cabo 
mandando-a subsistir, manifesto-me perfei- nos limites de uma explicação pessoal e .nesta 
tameute de accordo com o modo de pensa.r emergencia. Entretanto, voto •• . 
daquelles que aqni mesmc e. votaram, qual 
seja o da abolição, o mais depressa. possível, O Sa. AuGUSTO CLEJJENTI!'Io-Pela ·roleta. 
do jogo das loterias. O SR. . ER.1co CoELHO- .• • á roleta do Es~ 

Foi es;;e o meu intuito qUt.l. tHlo apresen tei tado, prova.•lo que o Governo da União .e dos 
a emenda, como Y. Ex- vê, composta de duas E>tados carecem dos l'ecursos pecu liiarios 
pal'tes, uma. suppressiva. e uma. auditiva. · que lhes .!là o barato dt' jogo, a.ti.m de 3.Cudi~ 

r em á. instituições e serviços de utilidade 
O Sr. Cin~ina~o Braga (pela publica. (Apoiados; muito bem. ) 

ordem) - Membro da Commis$ãó de Orça- Ha momentos déi o meu voto â..emenda. âo 
manto, declaro que "!à, ba.ti.-me contra. as· Sr. Coelho Cintra, que foi approvada, man· 

Camara V. V 53 
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dando cobrar imposto de estampilhas sobre 
bilhetes de q uaesq uer loterias. ( Aparles . ) 

Sim, admittido que o jogo é um mal, tire·se 
do mal o rernedio de que a commnnidade 
precisa, com ps.rti<!uls.rídade pa.ra. obras de 
caridade. 

Meus votos veem a ser a te.vor do a.rt. 8• 
do projecto, que dà ao Estado o bar11todo 
jogo das loterias, e con +.r a o art. \}• uo pro• 
jecto, que concede pri ilegios a umas em· 
])rezas Ioterica.s em detrimento du l iberdade 
de outras emprezas. 
· Emsumma, sou pela lib~rdade dojogoecon· 
tra o monopolio sem offtcial. (Apoiados.) 

O Sr. Presidente - Átteoção ! A 
emenda. é uma só, embora se refiro. a dous 
artigos diversos; portanto, nãC? _querendo a 
Me!& r~l~er por si, r esolve SUJenar ó. a.pre
ciaçiio da casa afim de que esta se pronuncu~ 
a. respeito da. divisão, ou si quer urna só vo
tação nominal para ambas. 

o Sr. Enéas Martins (pela or· 
dem) pede ao nobre Presidente que, uma vez 
que á Camara. vae consulta'!" sobre a votação 
por partes, caso esta seja concedida, estenda
se-a. no sentido de vutarem~se tambem sepa
radamente os paragra.phos do art. 9•, que 
ferem a autonomia dos Estados e podem es~ 
tabelecer um monopolio para a companhia. 
que tem actualmante o contracto com o Go· 
verno. 

Acceitando a autorização ao Governo para 
rever o contracto das loterias (e o orador 
não vê em que póde is:so a.fl'ectar os princípios 
republicanos); r ejeita aquélles paragrapb.os. 

Pensa que a. Camafa póde multo bem ao· 
ceita.r as disposições em debate, repellindo os 
paragraphos sobre venda. ·de bilbetes na Ca
pital Federal e sobre circulação obriga.toria. 
da.s Loteria Nacionaes nos Estados. E como 
o terreno é, assim, perfeitamente concilia.· 
torio para as opiniões que inca.ndesceram em 
divergencia., lembra a votação como a. requer 
á. Cama.ra.. . 

. Si esta quizer votar englolmdamonte, o 
orador dará. o seu voto contra ' emenda, 
mas para. em 3• discussão, si esta 1tlr rejei
ta.da, a.presenta.r outra retirando do orça
mento os para.graphos a que se referlu-coo
trarios á. autonomia dos Estados (muito bem) e 
possivelmente geradores do monopolio que 
combate. (Apoiados.) 

O Sr. Presidente-O Sr. Eríco 
Coelho requer a divisão da emenda, isto é, 
qne se vote primeiramente a pal'te relativa 
ao art. 8" e depois a rela.tiva ao art. 90. 

Os senhores que concedem, queiram levan
tar·se. (Pausa.) 
· Não foi concedida a vota~o por partes. 

O Sr. P:J:>esldente-Va.e·se proce
der á votação nominal da emenda integral
mente. 

Os Srs. Deputttdos que votarem peh emen· 
da, isto é, pe[a. su ppressão d!ríi/1 sim; os 
Srs. Deputados que votarem O'>ntra dlrã.o 
ll<lO. 

l'rocedendo·se á. vota~tiio nominal respon· 
dem sim, isto é approvam a emenda sob o 
n. 43, os Srs. Pedro Cherrnont, Augusto 
Mont~negro, Carlos de NoYaes, Viveiros, 
Guedelha Mourão, Cunha Martins, Francisco 
Sá, Helvecio Monte, Augusto Severo, Tava-
res de Lyre., Eloy de Sou za, Trindade, Coelho 
Lisboa-, Appolonio Zenaydes, Teix:eir<\ de Sá, 
Herculano Bandeira, Ma.la.quia.s Gonçalves, 
Ba rboSJ. Lima., Cornelio d,~ Fonw:a., Julio de 
Mello, Juvenc!o de Agu iar; Perlro Perna.m· 
buoo, Geminia.no Bra.zil, Felisbel!o Freire, 
Rodrigues Doría, Castro Rebello, Tosb, 
Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Amphi· 
lophio, Tolentino dos Santos, Marc()lino 
Moura, Galdino Loreto, Xavier da Silveira., 
Oscar Godoy, Timotheo da Costa , ltaul Bar
roso, Pereira dos Santos, Julio Santos, Barros 
Franco Juuior, Urbano Marcondes, Rangel 
Pestana, José Bonift~.cio, IldeConso Alvim, 
Antero Botelho, Francisco Veiga. Ferreira 
Pires, Antonio Zacbaria.ll, Augu&to Clernen· 
tino, Eduardo Pimentel, Rodolpho P•dxü.o, 
Padua Rezende, Ga!eiio Carvalhul, Gustavo 
Godoy, Bueno de Andradfl. • .!!;lias Fausto, 
Edmundo da Fonseca, Paulino Carlos. Cinoi· 
nato Bra~a, Hermenegildo de Moraes, Paula 
Rnmos, üuilloo, Marçal Escobar, Diogo 
Fortuna, Riva.davia Corrêa, Pinto da. Rocha 
e Ve;;pasiano de Albuquerque (67). 

Respoudem ~uro osSrs.Albuq uerque Serejo, 
Enéas Mart ins, Serzedello Corrêa, Luiz Do· 
mingues, Henrique Valladares, Marcos de 
Araujo, Pedro Bo1·ges, .1osé A veliuo, !Ide· 
{onso Lima., João Lopes Frederico Borges, Er
mirio Coatinho, Afl'onso Costa., Coelbo Cintra 
Moreira Alves,Arthur Peixoto, Neiva, Milton, 
Paula. Guimarães, Jcão Dantas Filho, Ada l
berto Guimarães, Leovígildo Filgueiras, 
Eduardo Ramos, José Murtinho, Heredia de 
Sã, Irineu Ma.ehado, Alcindo Guanabara, Sá 
Freire, Belisario de Souza,Ericu Coelho, Nilo 
Peçanha, Alves de Brito, ·Leonel Loreti, Ca
loger~s. Monteiro de Barros, Gon çalves 
Ramos, Cupertino de Siqueira, Manoel Ful· 
gencio, Lnças qe Barros, Francisco Glicerio, 
Ovidío Abr&ntes, Alencar Guimarães, Bra
zilío da. Luz, Leoncio Corrêa, J .auro Müller; 
Francisco Tolentino, Pedro fl'ilrr eira e Victo
rino Monteiro (48) . 

O Sr. Presidente- A emenda. foi 
a.pprovada por 67 votos contra. 48. 
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SãQ consideradas p~ej udice.da.s touas as 
emendas otrerecidas sob ns. 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 
do impresso sob o n. 110 A, de 1899. 

E' approvada a emenda do Sr. Mayrin!-. 
sob o n. 60. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
1wdem) requer verifioa.c;ãv da. votação. 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
que votaram a favor da l)!nenda. 87 Sr.s . 
Deputados e contra um Sr. Deputado. 

O Sr.Pr.esldente-Não ha. numero; 
vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se a chamada, verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. Albuquerque Se
rejo, Amorim Figueira, Tor1•es Portugal, José 
Avelino, Francisco Sá, Francisco Gurgel, 
Juveocio de Aguia.r, Arthur Peixoto, Gemi
niano Brazil, Fel.isbello Freire. Rodrigues 
Doria, Tosta. GaWno Loreto, Oscar Godoy, 
Sá Freire, Nilo Peça.nha. Fonseca Porl.9lla, 
Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, Deocle
ciano de Souza, Bel'nardes Dia.s, P •tulino de 
Sou:m Junior, Arthur Torres, Casemiro 1la 
Rocha, Lucas de Barros, L ui r. Adolpho. Alen· 
car Guim&rii.es, Bra.z\lio da Luz, Po!sidonio 
da Cunha, Appa.ricio Mat•iense, FraMisco 
Alenca.stro e Campos Cartier. 

O Sr. Presidente-Responderam á 
chamada. apena s 00 Srs. Deputados; não ba., 
portanto, numero para se prosegulr na vo· 
ta.ção. 

Continúa a 2' discUSBão do projaeto n . 144, 
de 1899, que havia. sido int errompida, com 
a palavra o Sr. Coelho Cintra. 

O Sr, Coelho Ointra (conlinuan. 
do) justifica a sua emenda a.utorizanljo a 
alienação da lancha da. A 1 fandega de Per
nambuco por ser de graudes dimensões pa ra 
o servtço do rio e pequena. para. o sorvlço do 
mar. 

Critica., londo trechos do r elatorio da Dire
ctoria das Rendas Pu blica.s,o serviço aduaneiro 
do norte da Republica., onde se nota não só 
falta do material ne~sario, como ainda def
fieiencia de pessoal, serviço qo.e tem provo
cado reclamação diploma.tica. Lamenta o ora
dor este facto e relembra. quanto se tem es
forçado para. melhora r esse serviço, propondo 
medidas que, embora approva.da.s pela Cama
ra, não t eem tido execução por part;J do f>o
der Executivo. 

. Em apoio do que vem dizendo, relata. factos 
para os quaes chama a attenQã.o do Governo, 
acreditando prestar com Isso uín serviço á 
Republica~ . 

0 Sll.. PRE31DENTE-Lembro a. o n obre De
putado que est!). finda. a hora. 

O SR. C<lELtiO ClNTRA attendendo a adver
tencia. que lhe é feita. pela Mes:l, termina por 
hoje a.s · conside rações sobt·e o projecto em 
debate, pedindo é. Mes' inscripçíí.o p&t"a con· 
tmuar na sessã.o seguinte. (Muito ú~m; muito 
ben~.) 

Fic;.t a discussão adiada pela h ora . 
Pa.s~·se á hora. destin31ia. ao expediente. 

O §r ~· Seeret~rio procede· á lei· 
t ura do seguinte 

EXPEDIENTE: 

Officios: 
Do Sr. Deputado Aristides de Queiroz, com· 

muoicando que por moti vos de for\'a maior 
tem deixado de comparecer M sessoes.- In
teirada. 

Do Sr. 1• Secretari'l do Senado, de 21 do 
corrente, communica.ndo que nessa. data. o 
sen•1rlo env1ou ã. sanccão presidencial os au
tographos do decreto do Congresso Nacional, 
ma.n•lando vigorar para. n le~islatUL'a de 1900 
a. 1902 a lei n. 407, de 6 de novembro de 
1895, qua fixou pnra. a. presente o subsidio 
dos Deput11.dos c Senador~s ao Congresso Na-
cional.- Inteirada.. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
hoje, enviando a seguinte 

MENS.\.G~ll 

Sen hores Membros do Congresso Nacional-
o Ministro do Brazil na. Republica Oriental 
do Urugua.y, por mim devidamente autori· 
zado, assig nou no dia 6 de setembro do cor
rente an no, em Moutevidéo, com o Ministro 
das Relações Exteriores da mesma Republica, 
um pro toco !lo que amplia. a 60 dias o prazo 
a. que se refere o § lO do accordo de 14 de 
maio <le 1883, para~~ prisão preventiva dos 
indivíduos accnsados de algum dos crimes 
ou delíctos especificados na Convenção de 
Ex.tradicção de 25 de novembro, d e !878 
vigente ent re os dous paizes. · 

Esse protocollo, que julgo merecer a vossa 
a.pprovação, consta da cópia. authentica. an
n exa. ao officio do Ministro de Estado das 
Relações Exter'iores, que incluso -vos apre
sento no proprio original. -

capital Federal, 21 de setembro de 1899. 
- M. Ferra:; de Campos Saltes. -A' Com· 
missão de Diplomacia e Tratados. 

Requerimentos: 
De Augusto Teixeira Coimbra., a.posentado 

no logar de lnspector do J<> distri cto dos por 
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tos marítimos, pedindo que, para os e1feitcs rada a 2'' discussão do projecto da lei que 
de melhoria. de aposentado seja-lhe computado manda execUtiLr. a nova tarifa em todas as 
o te-mpo em que ser,·iu em diversns commis· ;] lfa.ndega,: e me~as de reoda.s hn bilitadas da 
sões do Governo.-A' Commissão del)'&~emhl. Repu'olica (projecto que não teve I• discussão, 

De Alcindo Pinto de Alme\d,\, oftlcial da ea:-vi do Regulamento da Camara), sem se 
brigada policial, pedindo re_consíderiJ.ção do pronuncin.r um só discurso, nem mesmo por 
decreto da sua reforma, af!tn do quo esta nn.rte cll)q ant01'es das tres unica.s emendas 
sej;1 declarada com o soldo por inleíro.-A' que lhe foram offere~idas! 
mesma comm'i~são. Umn. emenda de dou;; dignos Deputados do 

EsLdo de Minas, concedendo favores á. in· 
O Sr. Herec:'Úa. de Sá-Sr. Presi· . du~tria. de mineração, uma outra elevando 

dente, sou portador de .uma r(lpresentaçiio a SOO r.?is a taxa sobre ldlo. de sa.ccas de 
do commercio, dirigida, por 1ntermedio da grcssaria. ou canll~,:naço importados, o tlilal
Associação Commercial, á Cama.ra. dos Depu- mente a emenda .da banc:~da rio:-grandense 
tados, r el3.tivamente . ao projecto de Ta.rtfa, do Sul, declarando isento de direitos de 
que está sujeito ao estudo e deliber~o da consumo o gado de qualquer especié ·introdu-
cama.ra. . zido pela. fronteira. do Rio Grande do Sul. 
.. Como o a.ssumpto é da m3iS a.Jt:t impor- E eis os nnicos retoques de que "foi jul~Õ 
tancia, fo.~-se preciso que o. Ce.mara, em sua. cn.rt>-eedor o tra b:\lho da. hon:ra.Ja. Cbimntssã.o 
maioria., conheça os termos da alludida. re- das T>trifas. 
presentação e assim venho pedir n. V. Ex. Entretanto a revisão feita. atl'ectou tollas as 
que fa.ç,\ publlcal·a amanhã. no Di•wío ,l,, clas~es e uumet·os da t:~rifa aetual, e niio é 
Co;lgress''· por certo temcri<la•le nffh·mar que a granrle 

Estou certo, Sr. Presidellto, que V· E :r. não maioria dos nobres Deputados Federaes não 
se recusara em a.ttendet• ao meu pedido, teve• sequer tempo p;~ ra.!.,z~r a leitura do im
visto como é bem possível, que alguna Srs. portantee arduo trabalho da sua Commissão, 
Deputados, que Jlrescatemente so dedicam distribui•1o nestes uHimos dias, dilrar:ite os 
110 estudo de proJectO\! tambem importantes, qua_es a. C!i-mar<t so tem preoccupado ·com a. 
quaea os que se reterem a.os Ol'Çtl.mentos, 2• d1scussao do Orçamento da Receita (tamhem 
queira.m estmlar melhor o projecto de Tar!ra.s hoje encerrada) e com diversos Orçamentos 
e talvez tenbam necessidade de oppartu- da Despeza.. 
na.mente modificar as suas idéas, diverg-indo A hOnrada. commissão, pl'1l&mbulando o seu 
nte mesmo da opinião da Commissão de parecer, reconhectl que ·o prob!em·a ·d<!-s tari
Turifas. fas aduaneiras, complexo como é, constitue 

Termino, pois, enviando á Masa a rePro- uma das mais difficels e delicadas 'thesés da 
setação a que alludo, esperando que V. Ex. scieocia das finanças; sendo que a trànscen
tomarB. em consideração o meu pedido. dencia do problema é ·consideravelmente ag-

0 SR. PRESIDENTE - O pedido do nobre <>ravada pela penuria de dados estatisci>s, 
De1_1utado será attendido. fâctor de alta valia, elemento ·de que ás ta

rifas devem ser a. resultante natural. 
I>OCUMK.~ A QUE SE REFERE O SB.. HlmE!liA 

. DE SÁ. 

P..epesenlàção da Associação Olmmet·cial do 
Rio de Janei'l"o pedind? ~ue >141 sq adoptc de 
a{bgadWw a · M!'a pc~uta das alfandegas, 
·etc. 

DigniSSimo Congresso Nacional, Srs. DeilU· 
tados e·semvlores Federaes-A Directoría da 
Assooia(:ão Commercial do Rio de Janeiro, 
s~tisfazendoo voto uoanime emlttill.o peliLs 
classes do cornmercio e industria, hoje reuni
das em numerosa assembléa, vem resp~itosa
meilte impetrar ao Egregio Congresso Nacio
nal, qae não adopte de afogadilbo o plano da 
nova pa.uta das alfaud.egas, apre9entado pela. 
Commissã.o das Tarifas da Camara dos Depu-
tados. . . . . . 

• . . Aos impetrantes impressionou profunda
mente a circumstancia de haver sido encer-

A verdade, "dis5e a COminissão por seu il
lustre relator, é que só. a partir' dejao~iro 
deste anno iniciou a Alfaodega. da C:lpi!.&l 
Federal a pu blícação, nós boletins l,llel;lsaes, 
do movimento da. importação, regularmente 
discrtminadA por suas respectivas classes e 
procedencia. _ _ . . 

E, ajuntou muito criteriosameilte, ·para que 
se obtenha trabalho completo, f>tz-se mister 
que as outras Alfandegas da UniãO organizam 
t"ombãm mens·tlmente quadros ide.:~tlcos ·aôs 
preparados pela repa1;tição silililar nesta Ca'-
pitaL _ . . . . 

Só de acurado estudo comparativo, ·s~güid'a · 
de perto a marcha. mensal e arinila 1· da 'ffu. 
pcrtação dos dl versos paizes, .'e eín • ;d_{l~urso 
oito estreito, ~e pod·;ra conbecér dds'e1Iettos 
produzidos pelas tarifas. 
~Estes conceitos, cuja ~ehiv;1Ílcia)e. hi:ípd11, 

SãO textualmente trasladados dos preambulos 
do parecer da honrada Commissão. 
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As classes de commercio e industria impre
tra.nte invocam estes mesmos eouceitos para 
fuudamente.rem o seu pedido. 

A!Qda é cedo pare. se condemnar a pauta 
das Alfandegas, que foi posta elll execução a 
par·tir de janeiro úe 1898: a penuriade dados 
estatísticos, como ponderou a digna Commis
são, impede de se poder conhecei' dos seus 
ei!eítos. 

Só a partir de janeiro do Jluente anuo, CO· 
meçou a formação dos quadros estatísticos na. 
ATCandega da Capitd Fe<l~t·lll, sendo de notar 
que li.s outras repartições sími]Jl,res da União 
não confeccionam taes quadros . · 

O. que par.ece mzoavel e sensato é que, ·se 
agua.rdení ·esses fàCtores de alta valia, r.le
mentos de que as ta,rifas do vem ser a resul
~ànte n~ural (palavras do parecer aa hon
rada. CommiS!ão), para. então decret&r:se 
u ma. revisão rel1ectü.l3., fundada e criteriosa. 
· ·o contra.'rio é atropellal', pet•turbando ne
fast~~omeote as relações do commercio e ela 
illd ustria. 

Creia o Egregio Congreso Naciona.l que é 
preferível u·ma tarif•t defeituosa, porém per
~nente, ao regimen das tarifa$ in~tavels, 
que mudam todos os annos, como a moda elos 
vestidos e cbapêos, que nos vem da Europa. 

As innovuçõ_es introduzidas no novo plano 
de tarifas precisam ser estudadas com pa.usa. 
e muita at\enção; não é trabalho para algu
mas horas, mas para. muitos e muitos dias, 
semanas e tal vez mezes . 

Como presÇindir da audlencia das clnsses 
in teressaâas 1 
· Esta dispensa importaria. um menoscabo 

aos maiores contribuintes d$ renda$ par.a a 
União, ~ excepçã.o odiosa, deprimente e in
justa, sem precedentes po paiz, desde o regi
men im!l9rh1. 

O coa!mercio e a industria vão fic:tr suj~i
toS ~os novos impoStos de consumo, agora 
extensivos a. todos os generos e com taxas eni 
muitos casos exag,::eràdas. . . ·. 

4Lém dli. sol>1;ec~rgi ·dós 10 •;. em ouro, 
foi ~~ta.~l~()id;i: ainda outr~ dé 5 •J. . · · 

!>: qrise ~c~~ómicii se ~ àggrava<io. 
O mo!lleilto, é_ pois, o mais inqpportuno 

pata a decretaçao de nova pa.11ta. aduaneira, 
a qu~l virá colher de surpreza as classes 
contribuintes, que não devem 'ser tratadas 
cqmp ilotas. · · · ·· 

Os impetrant~s esperam confiada.m!lnte que 
o Eg r-egio CqogrP.sso- Nacimu.l se digne aco
lP.~r benjgnamente o seu respeiwso pedido. 

Capital t"eder<•l, 21 tle setembro de 1899. 
lfondrio Augusto Ribeiro, presidente.- Her-
~ano Joppert, servindo de secretario. · 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 106 B-1899 

Parecer sobre emendas otferecidar na aa cUs· 
cuss,ro do projecto n. !06 B , deste a,;~o, q!/.e 
restabelece a Alfandega ele Porto Alegr;e, no 
Est,.do do Rio Grande do Sul, su]iprim.ida 
por dcc.reeo n . 2.Q7f, de 31 de dezembro de. 
1897, e autorizei o Poder Executi-vo a abrir; 
paru. esse fim, os >>ecessarios ·créd~9s · · 

A Commíasão de Orçamento vem qizer o 
que pensa sobre as emendas apresentadas a.Q. 
projecu. n. !06 A, do corrent1.1 anno, qae 
manda restabelecer a Alfa.ndega. de Porto 
Alegre, no Rio Gr.mue do Sul, sopprimida por 
decreto n. 2.871, de 31 de dezembro de 1897, 
e autoriza o Poder Executivo a abrir, para. 
esse ftm, os necessarios creditos. 

1• 

Depois das palavr.a.~-neccasarioscreditos
&.ccrescen te·~e: e bem assim as Alfa.Qdeg~s 
de S. Paulo e de Juiz de Fõro..-L!4iz Adoip~o.. 

A Commissão n[o concorda com a. emenda. 
Nenhuma couveniencia publica. aconselha 'o 
restabelecimento das Alfa.ndegaa 'de· JU,iz· de 
Fóra e S. Paulo. A primeira. tendó siqo 
creada.. jámais chegou a. ser installada e já~ 
ma.is funccionou, tendo-se reconhecido a ne
ce~sidade de gran4es d~pezas pu~a que fo~~~m 
devidamente acauteladas as mercador~~~ qu~ 
se d~stinassem a. essa· alfandega e dese:IÍlb·ar.~ 
cassem no porto do Rio de Janeiro. ·eom 
atreito, alfandega. interior, tendo as merca
dorias de desembarcar no porto do Rio de Ja
neiro, devendo aqui ser conser'1adas em tr.a.
piches para depois serem remettjqas á Alfan
dega du Juiz de Fóra, afim da serem ~n~o 
despachadas, coinprchepde a Cama~a. qu~ 
essas mercadorias lá chegavam mais onera· 
rla.s do que aetuo.lmcnte e por outm ·cis ·des
vio3, os contrabandos, os abusos se dariam 
em larga esca.La, a fraude se e~erq~ria. de lllil 
modos com gra.nde prejuízo para os coftes díl 
Uniã.o. · 

Por essas razões não chegou meamo a SElt 
installaoia essaalra.ndega., cuja. conveniep~1a 
parece duvidosa aos olhos da. proptia bancada 
mineira que não subscreveu a emenda. em 
questão, o que dé certo não se daria si a m!'l: 
dida tivesse grande imporhncia ·e sa im
puzesse com urgencia. ao de seu volvilllell.to 
riaquel!e grande ê futuroso Estado. · . 

A altt\udega. de S. Paulo chegou a. sei: in· 
stallada e funccionou durante algum tempo, 
o tempo necessarío· para ~ovencer ao !Jo
verno; á frente do qual se achaYa nm .pau
lista., o Sr. Dr. Prudente de Moraes, tendo 
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como Mi.nistro da Fs.zenda o Sr. Dr. Berna!'· dos dous Poderes- o Legislativo e o Ex· · 
dino de Campos, os quao~ pugnaram sempre ecutivo, cuja~ attribuições estão delimitadas e 
pala cr·eaçã.o dessa. nlfandega, da. inconve- traça,Jas na Constituição de 24 de fevereiro. 
uiencia. de semelhante posto nduãneiro, e O que se póde exigir em assumptos desta. 
dahi a sua suppres~ão durante esse mesmo ordem, que entendem com arrecadação d(l 
governo. renda.s, que entendem com o que a. adminis-

Parece suggeetivo ll.O espírito da Camara tração tem de maig delicado, é que a. com
este íaeto que lhe dil, de prompto e á. :pri· missão encarregada de estudar o assumpto 
meira vista, meios de julgar da emenda que ouça. o Governo, colha delle todas as lo for
não vem favorecer os interesses de S. Paulo, mações, procure ouvH-o sobre & conveoienci& 
e menos ainda. os da. União. .da medida, e isso foi o que fez o relator do 

Com e:treito, as rendas da aHaodega. de parecer, e isso o declarou da tribuna, con· 
S. Paulo !oram diminutas e não cobriraro as signando aqui ainde. u ma vez ma.is -que o 
despezas, sendo o commercio de S. Paulo Governo lhe declarou por intermedio do Sr. 
obrig-<~do a. maiores despa1.as pela necessidade Ministro da Fazenda, a pessoa. ·autorizada. e 
de representantes sellá em Santos. competente para no caso falla.r em nome do 

Por· outro lado Santos tem uma doca. ad· Sr . Presidente sobre questões de Fazenda com 
minvel, é de facto um entreposto para todo os representantes da Com missão de Orcamento, 
o Estado de S . Paulo, que tem a.hi pelas que era convenianteorestabelecimentoda Al· 
estradas de ferro, que se dirigem a Santos o fandega. de Porto Aleg['e, conveniente ã. ar
que se ramificam pelo coração do Estado, todos recadação 0 especialmente a.os interesses da 
os meios pa.ra. a. entrada do que ea.rece e para importante região a que serve o commereio 
a. sahida de tudo o que produz. da. capital do Rjo Grande do Sul. . 

All duu alfanrlegas, pois, ni.o estão nas Nessas condições, porque transformar o pro-
mesmas condi<;1les da Alrandegn da Porto jecto em questão em uma lei de autorização 'I 
Alegre, velho c antigo posto aduaneiro, cujas O autor da emenda. ao ,iustitlcal·a. pareoe 
rendas foram sen:t'pre cre~cendo, sempre em nã.o estar convencido da conveniencia do re. 
constante e continuo :.ugmento, alran,lega stabelccimento desse posto aduaneiro, cuja 
que uma vez creada resistiu a todas as crises suppressio sujeitou o commeNlio de Porto
e passou incolume através de todns as re- Alegre, o mais importante de.quelle Est&do, 
formas que, desde o ·imperio, desde a Repu- 3. vexames e a. despezas de 40 a. 50 o/o a. mais 
blica até 3l de dezembro de 1897, foram feitas do que fazia. no regímen da alfandega.. Pa.ra 
na.s repartições aduaneiras, qua.esquer que o autor da. emenda é duvidoe& a a.fllrma.ção 
fossem os ministros, qua.esquer que fossem da Commíssão de que a.s rendas arrecadadu 
as conveniencias dos partidos que eati vessem diminuíram depois da concentração de todo o 
no poder. serviço no Rio Grande e confrontando nos 

Art. 1. • Fica. o Governo autorizado a re
stabelecer qua.ndo julgar conveniente a Al· 
fandega de Porto Alegre, sapprimida por de
creto de 31 de dezembro de 1897, podendo 
abrir p3ra esse fim os necessarios creditas. 
- Adalberto Guimarães . 

A Commi~ão não póde concordar com a 
emenda. A creação de repartições, de em
pregos, etc., é attribuição privativa do Con
gresso, e nesse c.a.so mal se comprehende que 
delegue-a ao Poder Executivo. · · 

Ou, nece.~sario e conveniente o resta.bc
lecimento desse posto aduaneiro e o Con
pesso deve fazel-o, e f'l.ZeFo por um pro
Jacto de lei em que collabore o Poder Ex
ecutivo pela. sancção, ou não é, e nesse caso 
·não devemos restabelecer tal alfandega. e 
menos autoriza,. o Poder Executivo a. fazel-o. 

O contrario disso, ou o que consigna a 
emenda., é o viciamento do regimen consa
grado na Constituição, e a. introducção de 
má.os precedentes no runceiona.mento regulal' 

quatro primeiros mezes de 97 com os de 98 
-acha um saldo de 2.300 contos a. favor da 
renda arrecadada. no Rio Grande depois que 
se concentrou todo o serviço aduaneiro no 
Rio Grande. · 

Mas, pelos dados publicados no I>iario do 
CongresstJ. S. Ex., parece à. ommissão, ter 
commettido um equivoco e nã.o ter attendido 
a. todos os elementos que deveria. levàr em 
consideração. Assim para 97, S. Ex, somma. 
a.pena.s as receitas das Alfandegas de Porto 
Alegre e Rio Grande,unicos elementos de seu 
ea.lculo. Para. 98 engloba as .recei ta.s desses 
dous postos fiscaes com as que arrecada'l"a. 
antes a Mesa. de Rendas de Pelotas com a.ttri· 
buições de a.lf~t.ndega. de 4• ordem, e que em 
97 produziu mais de dous mil contos. 

Accre~cente·se ainda que no .e:x:erciclo de 
98 a renda foi accresciua do exces~o de im· 
portação para fagir·se aos 1 O • I. ouro que 
devia dar ante as taxas cambiaes um accre-
scimo de mats de 20 • I., · 

Apuradas estas cousa.s, é incontestavel que 
o decrescimento da receita é um facto evi
dente e positivo depois que foi supprim!da a 
Alfandega de Porto Alegre. 
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A arrecada.çi'ío propriamente de importação 
nas tres rep~trtições foi a. seguinte nos dous 
uLtimas a.nnos: 
1897- .segundo os mappas 

do Thesouro........... 14.505:051$607 
1898 -segundo os balanços e 

telegrammas .• . • . . . . . • 15.329:020$562 

Ditferença a favor de 1898 .. 812:958$955 

O que se explica. pelo augmento da impor
tação em dezembro para fugir aos 10 o;. ouro. 

Feita a comparação a contar da e:dincção 
da Alfandega. de Porto Alegre, isto é, de 1 de 
maio de 1898", tem-se o seguinte: 

Maio de 1897 a abril de 1898 14.853:502$935 
Maio de 1898 a abril de 18~ 14.038:059.$992 
Difi'erença para menos de-

pois da.extincção...... 815:432$943 

e isso apezar uos 10 •;, ouro, o que onerou 
os direitos com cerca de 20 •(o a. mais. 

Fa.zendo·se a comparação com a renda an
terior a dezembro, mez em que foi sensivel o 
augmento de importação para fugir o com
mareio aos 10 o 1. em ouro, tem-se: 

Maio a. novembro de 1897... 8.348:177$930 
Maio a novembro de 1898... 7.398:148$130 

Difi'erença para menos de
pois da extincção ..•..• 950:029$800 

Por ultimo, ~i comparar-se a renda dos qua
tro mezes vencidos de 1899 com os de 1898, 
tem-se: 

Janeiro a a"tlríl de 1898 .•.•• 
Janeiro a abril de 1899 .••.. 

Ditrerença para. menos este 
anno apezar do au· 
gmento dos direitos pro
venientes dos lO •j., ou
ro, ou de mais de 20 •f. 
ao bre os direi tos •..•... 

3• 

5.406:636$155 
4.125:685$586 

1.280:950$570 

Art. 1. • Fica o Governo autorizado a. re· 
stabeleeer a A1fandega da cidade de Porto-Ale· 
gre, no Estado do Rio Grande do Sul, abrindo 
para esse fim os necessa.rios creditos. 

Additivo onde convier: 
Fica o Governo igualmente autorizado a 

abrir os necessa.rios cred i tos pa.ra insta.llaçã:o 
de uma. alfandega. de 4• classe na cidade de 
Caravella.s, ponto terminal da Estrada de 
Ferro Bahia. e Minas.-Vergne de Abreu. 

A Commissão nada tem a accrescentar 
quanto á primeira parte da emenda a.o qua 

ja disse sobre emenda identica. do Sr. Depu· 
tado Adalberto Guimarães. · 

Quanto a emenda referente á Alfandega 
de Cara.vellas, e. Commissã.o tam a ponderar 
que ella é desnecessaria, pois ha. lei autol'i
za.ndo o Governo a abrir os creditas proolsos 
para. esse mister. 

Deve a Commissã.o notar que á lei creando 
essa alfa.ndega. não quiz o Sr. Dr.Prudente 
de Moraes dar a suo. sancção, deixando 
que decorresse o tempo para que o vice· 
presidente do Senado a promulgasse-o que 
revela que o Governo de S. Ex. não estava. 
convencido da convenieacia. de uma tal 1Jl'O
videncia.. 

Em todo caso, a lei de creação está em 
vigor e desnecessaria é a emenda. 

Eis, pois, o que pensa a Commissão de Or· 
camento. 

Sala das Commi~sões, 22 de setembro· de 
1899,-Lauro Müller, presidente interino.
Ser;;;edcUo !Jorrêa, relator.-Ca~ogeras.-Oin
cin.ato Braga.- Marça~ Escobar.- Alcin® 
Guanabara,-Augusto Mor~.tenegro, votei par& 
que se désse ao projecto a !órma. de a.utort• 
zação. 

Emendas a gue se refere o parecer supra. 

l~edija·se do seguinte modo: 
Art. 1.• Fica o Governo autoriz&do a re· 

sta.belecer a Alfandega da. cidade de Porto" 
Alegre, no Estado do Rio Grande do SUl• 
abrindo para esse 11m os necessarios cre· 
ditos. 

Additívo, onde convier: 
Fica. o Governo igualmente autorizado a 

abrir os necessarios creditos para a insta.Ua
ção de uma alfa.ndega. de 4• classe, na cidade 
de Caro.vellas, ponto terminal da Estrada. de 
Ferro Bahia e Minas. 

Sala das sessoes, 20 de setembro de 1899. :._ 
Verg11e de Abreu. 

Depois das pe.la.vras-necessa.rios credito~ 
accrescente-se:-e bem a.ssim asAlfa.ndega.sde 
S. Paulo e Jui~ de Fôra. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1899.
Luiz Adolplw. 

Substitua-se pelo seguinte: 
Art. I.• Fica o Governo autorizado a re

stabelecer, quando julgar conveniente, a AI· 
fandega de Porto· Alegre, supprimida. por de
creto de 31 de dezembro de 1897, podendo 
abrir, para esse fim, os neoessa.rios cre
ditas. 

Sala das sessões, 20 de setembro de 1899.
Ada.ZõeYI:ll Guimarêies. 
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Parece?' sob;·a emendas offerocidas pat·a 2~ clis· A' ruhrica. -Subvenção ás compn.nhias tle 
ctUsdo do pro}ecto Jt. 133, deste am~o. gu" nav~g-ação a vn.pot•: 
firoa. a despe::o. do Jiin islerio t.la I1>clu~tria, ~lantenlla.-se a. . verba propost~ ]leio Go
Viaçtlo e Obr,Js Pu!JI,cas par•.> o exerclc!o de verno par<t o ~erv1ço d~ n~ve_gacao da e:x-
!.900 1 Companhia Bahia.na, hoJe secçao do Lloytl. 

A Commissão de Orçamento, ao ter de pro· 
nunci&r·se sobre as emendas apresentadas ao 
texto Jlrimitivo de seu projecto, teve de 
entrar, por expressa decisão da. Mesa, n<> 
analyse detalhada da. conformidade das me
didas suggeridas pelos membl'os (1esta. Ca:>a 
com a nova. disposição regimental que v coa a 
a.pre>entação, e:n leis orçarnenta1·ia.s, ((e dis· 
posi~ões pe: manentes, cre:~ção ou suppres
são de empregos e augmentos ou diminuições 
de vencimentos destes. 

Foi esse o motivo que levou a. Commlssão 
a dizer da regimentabilidade das emendas, de 
a.ccordo com a decisão generica proferida. pelo 
digno Presidente d a Carnal".t. 

1• 

Ao art. 1°, n. 2- Av.x:ilios a a.gricul• 
tura. 

Conserve-se a verba proposta pelo Governo 
pa.ra. pagamento da ajuda rle custo aos em
pregados de fazenda, visto tratar-se de tres 
engenhos situados em tres Estados, i :S00$000, 

Sala das sessões, 4 de setembro de 18S9.
Pauta Ramos. 

A Commissito o.cceita a. el)lenda.. 

2" 

Ao art. 1°. n. 2 - Aga.sa.lho e tra.nsport9 
de immigrantes, 

Em vez de 241:335$, diga- se: - 245:89";,$. 
sendo 2:400 pnra vencimentos do interprete 
e 2:1~ para. um uma.nuenso, vi$tO fa.lta.r 
competencia ao Poder Executivo para suppri
:rnir empregos (n. 25 do art. 34 da Consti
ção) e á Commi~o de Orçamento para 
tazel-o em projectos orcamentarios (paragra.
Jlbo unico do art. 133 do Regimento), 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
'>:.PauZa R<1mos . 

Não procede a cen~ura feita. nesta eJnenda, a.o 
Poder Executivo, pois que este, ao formular 
a proposta de orçamento para. 1~00, r erluziu 
o pessoal da. Hosped:.• ria da ll h o. d<>s Flores, 
a.utori2ado pela disposição expressa do art. 25 
lettra f da lei n. 560, de 31 de ddzembro ul
timo. 

A Com missão, por esse motivo e por con
cordar com a proposta, não póde dar seu as
sentimento á modificação proposta. 

S. R.-5 de setembro de 1899.- .r. A. 
~\'eiva.-IJf. Caetano,-Paranl<os Montenegro. 
- Paul-a G~tinuzr<ies.-lgnacio Tosta . - Adal
berto Gw:maril'es. 

A Comrní.ssiío teve occasião de pl'~nu~
cia.r-se em tbese contra as subvenções ILS li
nhas de C<\boto~em como onus nor mal do 
orçamento, e, n'Os casos 1!0\fEretos, encontr<~. 
firme apoio para a sua optma.o dos resu ltados 
da livre concurrencia neste ramo de trans-
portes. t ' _ 

Ba.~ta. a.ttender a. que contra a. compe t~o 
estrangeira está apparelhado ? ~mmercto 
marítimo do Bra.zil pela namonahsaça.o da. C<\· 
botcgem. 

Será justo e convcn!ente restab~\eeer. pela. 
concessão de subvençoes. prtv1leg10s_que sus
penderam praticamente a concur renCl&. e, con· 
sequencia natural, o abaixamento dos ~retes ~ 

Por pensar a Commissão ser da. ma1s alta 
vanta"em deixar que normalmente se llesen· 
volva 

0

esse serviço, ~em os liames .dos favo:
res pecuniarios, é que não pt·ecomza a.utort· 
zar-se o Gov<Jrno a prorogar os pr~~ozo~ dos 
contra~tos que em 1900 estiverem ext10atos, 
e, pol'tauto, não concorda com a emenda. 
supra. 

4a 

Do art. I, o, n . 4 (Subvençãoáscompa.nhia.s 
de oãvegação) elimi_nem-se a.s·verJ:as de fiscn· 
!iza.ção das comp.'lnhias do Maranh3l-o I : 000~, 
e de rebocagem, a cargo da Assoc1açáo Sergl
pense, 600$00(). 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.
Francisco Sá. 

A comm1ssão acceita esta emenda; não é 
justo que est as empre:z:as continuem com. o 
onus das quotas de fiscalização desde que 
lhes não serão mais pagas as subvenções . 

5• 

Ao nrt. 1.• n. 4 (Subvenção âs compa
nhias de navegação) accrescente-se : 

Ficàndo r eduzida a subvetlçá.o do Lloyd 
Bra.zileiro a 1. 613 :70f'$ . pela suppressão da. 
'Verba destina(la alinha do Espírito Santo e 
sendo mantida. a subvenção de .50:000$, para 
a empreza que se prop~r a íazer. a navega· 
ção entre os portos do .R.io de Janeiro a Cara-
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vellas, com as escalas a que estava. obrigado~ disposto nos decretos n. 331, de 12 de n.brii 
o Lloyd. rl e Hlgo, I. 732 A, de 25 de junho de 1894 e 

Ao art s• • 2 . 76B, de 27 de dezembro d~ 1897, o pessoa.l 
. • • supprimiuo é de nomeação do director e. é 

Substituam-se as pnlnvras-~esde que o adrnittido de conformidade com as exlgencJaS 
Llo.yd, etc., etc., . ao fim do art:g'?, pelas M- do serviço. 
gumtes:-salvo s\. ~ Lloyd ~ olmgur, desdo ora, como j á esteja em dia o trabalho do 
o comeÇO do OJ~erclClO l!n;mceJro, a f<;zer duas ro<>istro civil não ha. necessidade de manter 
c.scalas mensiles da lmha. do norte no, POl'to o pessoal até 'agora empregado nesse mister, 
d~ Ca.ra.vellas,_ caso em que lhe. sara man- e e possivel a. reducç.\o proposta. . 
~ída. ~ subvença.o ~ paga. proporcwualmente · Não sendo acceitavel, em face da. modifi· 
as VIagens e:tl\~ct1vamente. feita.s áquelle cação regiment al, a altflr&.ção do quadro p~o· 
porto· posto pela Commissã.o, e sendo esta a. Iteração 

Sala das sessões. r. de setembro de 1890.- necessa.ria para a boa n•archa do se rviço e 
Francisco Sá.-A.,·thur Torres, para. a. economia. dos dinheiros publieos, 

propõe a. Commissã.o o seguinte: 
Coherente com seu parecer eJ.ara.•lo na 

emenda. ant er ior, não póde a. Commissão tlar 
seu assentimento ás d!sposiçOes supra e por 
isso propOe que substituam-se tanto o art. 4• 
como o art. 5• do projecto pelos seguintes: 

Art. As subvenções destinadas ás linhas 
de navegação fluvial de :'.Iontevidéo a Cuya.bá, 
e maritima. do Espírito Santo só serão pagas 
pelo Go,·erno si o Lloyd cumprir exactamenta 
suas obrigaçães contractuaes, sendo sw;pensas 
no caso contrario; 

Elimine-se a. verba consignada. para o por.to 
da Amarração, 

6> 

A' rubrica-Subvenção ás companhias de 
navegação a. vapor: 

Reboca.gem das barras de Sergipe,24:000$000. 
:Mantendo·se a proposta do Governo. 
Sala das sessões, 4 de setembro de 1889. 

Rodrigues Doria. - Geminiano BraziZ.- Fe· 
lisl:lello Freire. 

Pelos mesmos motivos enumerados nos pa· 
receres !1-nteriorcs,nã.o póde a Commi~'i.o ac-
ceitar e!JtS, emenda.. · 

7• 

Aq art. I •, n. 5-Esta. tísti:l&. 
Pessoal da Dirootoria-Conserve-se a. ta

b~lla da proposta. do Governo, 76:620$-Re~ 
gistro civil-Mantenba~se a verba para paga· 
~eJ\to do c inco auxiliares 6:000$, yisto fallar 
competencia ã. Commissão de Orçamento para 
:suppri:nir emprego (paragrapho unico do 
art. ! 33 do Regim~nto). 

S11.la. das sessões, 4 de setembro de 1899.
·Pav.la Ramos. 

A, Commissão acceila a primeira parte 
desta. emen da, em vista da disposição regi
mental citada. Nã.o póde, porém, fazel-o 
qu~to á seg:unda. pa.rt~, porque, em face do 

CI,Dlara · V . V 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado 
a reorganizar a Director ia Geral de EsLa.Lis• 
tlca, no sentido de reduzir as despezas com 
sua manutenção. 

8• 

A' rubrica n. 5-Directoria Geral de E~ 
tatistic:t - Mantenha-se, sem alteração, o 
pessoal proposto na tabella pelo Governo. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.-
7'imotheo da. 06st•J. .-José Murtinho.- XaGier 
cb Sitwira.-Oscar Goàoy.-.RodoZpho Abret.t. 

Esta. emenda estil prejudicl\da. pelo parecer 
dado sobre a anterior. 

Ao n . 5-(Esta.tistica.) : 
Em vez de l.l39:020$-diga,·se: 1.176:340$, 

sendo: 

Pessoal .... 

Ma.teriaL •. 
Rec ensea

mento de 
1900 .. ... 

143:460$000 1 Lei' n. 560, de 
1 31 de dezembro 

32:880$000 1 de 1898. · 

I .000:000$000 

I .176:340$000 

visto faltar competencia. ao Poder Ex
ecutivo para crear e supJ;>ri!ll!r empregos 
(n. 25 do art. 34 da Constltutça.o) e a Com
missão da Orçamento pa.ra fa.ze1~o em pro- :::-_ 
jectos de orçamento (paragrapbo unico do '-: 
a:·t. I::l3 do Regimento) . · . 

Sala úas sessões, 6 de setembro de 1899.
PauZa Ràmos. 

Esta emenda esta prejudicada., menos quan
t o it, ele1•açã.o que ella. propõe para o mate
rial e que e a. · reproducção da verba corre
spondente no exercício actual; a. verha pro
posta pela commissio é a que !oi pedida pelo 
,· . ~ 
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Governo e é inrer ior ti. da. em-~nrl o. em 5 : 900~; 
por estC~s motivos uão pôde ser aeceita. esta 
parte da emonda.. 

portancía. de 47:02Q$; o mais como na pro• 
postn. 

10• 

Ao n. 5:_DI!'ectoria de Estatística.. 
Consigne·se a. quantia. de I :500$ pa.ra. ven· 

cimentos rle um continuo adcli<lo ã Secre· 
ta.ria. de E~tndo, por neto do Governo, de 2 
de janeiro de 1897, e mais tarde nomea.·lo 
para. igual cargo na Repartição do. Estatística. 
por acto de 20 do mesmo mez, por contar, 
nesta. épo"ca, como continuo da. extincta. In· 
spec:torin de Tcri'as e Colooi zaçã.o, mais de 10 
annos de serviço cem direito á aposentadoria.. 

Sala. das sessõee, 4 de setembro de 1899.
Fonseca Portella. 

Não tem a Commissi'io elementos para jul· 
ga.r da pl'Ocedenci<t dest~ pedido, reservando, 
port ... nto, seu parecer paro. a elucidação que 
da discussão possa ndvir, 

11 

Ao n. 5 do art. t•-Supprima-se a. verba 
de 1. 000:000$ dastina,la ao recenseamento de 
1900, porque as circumstancia.s do Thesouro 
não permittem tal despeza., perteltamente 
adiavel. 

E' exacto que a Constituição da Republíca 
falla. na revisão do recensea.mento da popu
lação do paíz, mas nã.o é menos exacto ta.m
bem que o e~~tatuto fundamental -de 24 de 
fevereiro estabelece ~tras disposições que 
não. teem sido exezutadas por motivos ditos 
superiores. . 

Sa.la. das sessões, 4 de setembro de 1R99. 
A{f0flso Costa. 

Pelos motivos constantes do parecer sobre 
o orçamento da lndustria., não póde a Com
miss,'ío acceitar esta emenda.. 

12• 

Correio Geral-Ao § li do a.rt. 7, n. 2, 
restabece.-se a. disposição ria lei em vigor , 

:·. que marca o numero de 17 primeiros officiaes , 
·· 100 ama.nuenses e 200 pra.tícantes. · · 

Sa.la das sessões, 5 de outubro de 1899.
Pa.dua Ik:endc. 

Esta emenda esta prejudiCl&da por do sG 
referir a t abella. al~uma. co!lstante do orça.· 
mento em discussão, mas sim a um do
cumen to, apresentado á. Ca.mara. em cum~ 
primento do art. 27, da lei n . 550, so~re o 
qual a Commissão e.in<la não se pronunciOU, 

14• 

Ao art.' 7: 
Si for rejeitada. a emendn. suppressiva do 

Sr. Deputa<\o Paula Ramos, snbstitua·se o 
n. 9 do § 11 pelo seguinte: 

Adm.inistracãn do Paranã.: 
Um administrador. 
Um contador. 
Um thesoureiro. 
Daus primeiros officiaes. 
Tres segundo oftlclaes. 
Um fiel de thesoureiro. 
Um porteiro. 
Qmttro amanuenses. 
Nove pl'atiea.ntes. 
Nove carteiros. 
Um continuo. 
Quatro serventes . 
Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.

A!enca,· Guinwr/fes. 

Prejudicada. pela decisão da. Mesa.. 

15• 

Ao art. 7-accrescente·se onde convier: 
Pa.ra. as alterações propostas na. novaorga· 

uização será aproveitado o pessoal actua! dos 
Correios, e serão aproveitados em quinze 
loga.ras de ins{lectores de agencias os func
cionarios que sobrarem pelos novos quatros. 
As vàntagens tote.es desses impostos serã.o 
de 200$ de vencimentos fixos e uma diaria. 
maxima de 10$ para a.s despezas de tra.ns
porte. 

Sala dal'Í sessões, 5 de setembro de !899.
Heredia de Sd . 

Salas das sessõe.'!, 5 de setembro de 1899. 
lrineu Machado . 

16~ 

Prejudicada. p~la. decisão da Mesa. supprima.·se o § 17 do art . 7: 
. Si forem approvada.s a·s modificações pro· 

l 3• 1 postas pel~ Commissão nos quadros do pes~oal 
M,!'-ntenba.-se a mesma classificação e os 

1 

dos Corre1os, accrescente·se onde. ~nVle:. 
mesmos vancimentos da ta.bella. actual para. Art . os empregados da A~lDistraça<! do 
as ag~mcia.s onde se propõe a.ugmento :qa im· Distrieto Federa~ e ~4'-do d~ R1o de Jane1ro, 
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QUB forem dí~pcnsadr1~ JIO!' fOl'ÇiL do Jel, I!CI"ÍÍ.O 
aproveit:tdo; no,; Jog:tre~ creat!os na ~ub·úire· 
ctoria e nas outras administrações. 

Art. Fictt o Governo autorizarlo a abrir os 
creditos uecessa.rios para. paga.mento elos em· 
pregados que ficarem addidos. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.
Rau~ Barro::o.-Augusto de Vasco>tcello,. 

17" 

Ao§ 11 do art. 7°: 
Restª'beleçam-se os quadros actuaes do pes

soal d~. Directoria Geral e da. Amiuistração 
do Distrieto Federal e Estado do Rio de 
Janeiro. 

Sala das sessões, 5 ria setembro de 1899.
Rau~ Barro::o.-Augusto de Vasco11ceUos. 

Estas omendas estíí.o prejudicadas pela de
cisão da. Mesa. 

18& 

Ao n. 6-Correios-Vantagens especia.es a, 
emJlregados - Accrescente·s~ a verba de 
20:000$ pam a gratiftca.cão addicional aos 
carteiros que contarem mais de 15 annos de 
eft'ectivoserviço postal, e a de 10:000$ pa.ra 
a diuria addiciona.l aos serventes que ccnt,,
rem mais de lO annos de e.ft'ectivo serviço 
postal. 

Ao a.rL 7•, § 7•, accrescente-se o seguinte 
o. 6: 

Emendas a verba -Correios : 
Reduzam-se as dota.ç1les das sub-consigna

Q~ies : 

Papel para. expediente, de 258:000$000 a. 
200:000$000. 

Formulas impressas, etc., de 225:000$ a. 
200:000$000. . 
· Pernoite aos empregados do corrmo ambu· 

Jante, de 150:000$ ~ 120:000$000. 
Augmentem-se as dotações ·das sub-consi

gnações seguintes: 
Caixas para assignan tes e collecta. , de 

10:000$ para. 40:000$000. . 
Publicações postaes, annunc1oa e editaes

de 20: 000$ para 40: 000$000. 
Desper.as miudas - de 60:000$ para. 

93:000$000. 
Incluam-se 30:000$para gratificações espe· 

ciaes aos ca.rtei ros e serventes q_ ua tiverem 
mais de lO a,nnos de serviço, mantendo no 
novo regulamento as disposicões dos arts.· 335 
e 336 do regulamento em vigor. 

Accrescentem-se 60:000$ para grati:tl.ce.ções 
por com missões, iuspeccões de agencias e ou
tras. 

Onde convier : 
O serviço de conducção de malas será feito 

por administração, passando a dotação pro
posta. para contractos a. fazer parte da sub· 
consignação-conductores, estafetas, etc. 

Sala das sessões, 5 il.e satembro de 1899.
Rodolpho Paixito.-Padua Rqzende. 

Quanto ás duas primeiras partes, a Com· 
m\Ssão não tem elementos para acceital-as, 
mas poderá f•1zel-o em 3• discussão; qua.nto 
ao pernoite, a verba pedi~a pela Commis!!âo 
e exa.ctamente a necessarl(l. :para o serv!ço 
qual está. actualmente organizado. 

A consignação para as caixas para assi
Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.- guantes e collecta poderá. ser elevatla de 10 

Idneu Machad~>. a 20 contos, e não a 40, como ó pedido. . 

N. 6-0s carteiros continuarão a perce
ber, nos termos do art. 335 do regulamento 
de 10 de revereiro de 1896, a gratificação Ml
dicional quando tiverem mais de 15 annos 
de eft'ectivo serviço posta.J, e os serventes, 
nos termos do art, 336 do mesmo regula
mento, a diaria addicional desrie q_ue conta
rem mais de 10 annos de e1l8ctivo serviço 
postaL 

E' vantajosa a elevação da verba para pu-
A maioria. da Commissão é favoravel a blicações. 

estas emendas. Quanto á.s despezas miudas, póde-se eleYSr 

19" 
a verba ao pedido aa emend<i. · 

Está prejudicada a parte da emenda rela· 
tiva aos carteiros e serventes. 

Correio Geral-Ao § I I do art. 7, n. 2 , re· Nega. seu assentimento á -verba destinada. a 
stabeleçam-se as quotas adtl.icionaes que os commissões. 
carteiros. perc~bem actua.lmente de accordo No tocante á passagem da dotacão do ser· 
com a le1 em v1gor. viço de conducção de malas ·por contra.ctcs 

Salà. das sessões, 5 de setembr.) de 1899.-; para a verba destinada ao. serviço a.dminis-
Heredia. de Sá. Ir trativo, enxerga a. Comm1ssão desv.antagem 

em-soa realizaÇão immedhta., pois não estão 
Prejudicada pelo parecer dado na emenda para tal fim apparelhadas nossas repartições 

anterior. postaes em toda a RepubHca. 
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Ao n. 6- Correio~ : 
Mantenha-se a. verbrt pedida. pelo Gove1·no, 

feita. a. correcção quanto aos vencimentos do 
portlliro da Adl_!línistraç-.ão.de_Santa Catharina, 
conforme propoe a Comm1;;sao de Orçamt:nto, 
1 o. 499; 082,$300. 

Sala. das s&ssões, 6 tle setembro de 1899.
Paula Ramos. 

Esta emenda est:l prejudir·arla no que diz 
respoito ao matel'ial pela antol"ior e deve ser 
e.cceila na parte relativa ao pessoal. 

Ao art. lo, n. 6, diga-se: 
Conducção de malas, por contracto, no ter

ritorio da Republica, inclusive a, despeza. com 
as linhas de correio entre Santa Rita. do Rio 
Claro e Ventania ; entre a cidade de Fructal 
e Areias e entre a mesma. cidade do Fructa.l, 
E:<tsdo de Minas, e Barretos, Estado de São 
Paulo, 1.125:000$000. 

VencimentM de agentes, ajudantes e the· 
soureírcs no territorio da Republics, eleva· 
dos a l: 440$ os vencirnen tos do agente da 
cidade rle Passos, a840$ os uo agente da ci
dade de S. Pedro de Uberabillha e consignada 
a. Vel.'ba. de 600$ parp, as agencias de Sunta 
Rita do Rio Cl<.~ro, Areias e Barretos, 
1.601:440$000. 

&'lia das sessões, 4 de setembro de 1899, -
Rodotpho Paia:ao.- PadÜx ·R6;ende, 

Correios : 
Propomos que seja eleyado a 960$ o venci· 

menta do ageute de Aragu,,y, ponto final da 
Estrada Mogysna. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899. 
- Lama!"tine.- Padua Rezende.- Rodolplw 
Paixão, 

S. Sebastião do Curral : Mantenha-se a 
verba de 240$000. - Lamounier Godofredo. 

Proponho seja ele-vado a 600$ o vencim·.,nto 
do agente do Correio do Espil'ito Santo de 
lta..Pecirica. 

Sala das sessões, 5 de oetembro de 1899.
Lamounier Gotkfreào. 

Desterro de I ta.pecirica. : Ma.ntenha·se a. 
vwba actua.l. 

Sala. da.s sessões, 5 de setembro de 1899. -
Lamounier Godo(1'edo, 

27" 

Ao a.rt. 1 ', n. 6 (veul)imenlos . de agentllB 
do Corre!o no territorio da Republlca.) : 

A ugmen te-se :~. Yer ba. consignatla para. este 
ser viço, afim de q na sejam elevados a. B4~$ 
a.nnuMs o~ vencimenlos do agente do co:rre1o 
da. cidade de Val<;uça, no Estado da Bahia. 

s. R. - Sala cla.g sessõe;;, ô de setembro de 
1899. - Adot!berto Gt!imariies. 

Est~s emend a.s estão todas prejudicadas 
por não se referirem a. objecto consta..nte ç!.o 
projecto em discu ssã.o, onde a. classlflcaça.o 
Lias a.aencias não foi assumptode estudo, 
Qu~nto á. primeira parte, relativa a2 au· 

gm(mto da. consignação para a conuucçao de 
malas pür contractos, não parece dever ser 
acceita porque invade S: ~phera que co~pete 
á administração, espec1ahza.ndo a crea.çao de 
uma linha de correios, e. por outro lado, 
augmenta uma verba ~ara. a. qual o Poder 
Exe~utivo póde,, caso msuffi~1entemente do
tada, abrir cred1tos sup,plementares, 

283 

Ao a.rt. I•, n. 6 (Correios), na_ r_ubric~
Ce<~rá-di"'a-se: Pessoal da admm1straçao, 
pela. nova 

0

orgo.n iza.cão, 78: 35?.$000. 
No art. 7•, § 11, n. ll, dtga-se: 12 car~ 

teíros. 
Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.-

Francisco Sd. . · · · 

Esta emenda está. prejudicada. 

29• 

Ao art. 1°, n. 6 (Coueios), :na rubrica
Minas Geraes-onde s~ dtz..;..mod1ticado o pes· 
soai pa1'a Bello Hori!':onte, e~., em v~2 de
que constará de dous pratlCantes-dtga-se: 
mantido o numero actual de pl'aticantes.-0 
mais como no projecto. 

Sala das sessões, 6 rle setembro de 1899.
Francisco Sá.-Al(redo ·Pi.,.,t.:J.-Ma;ulel Ful
gencio.-Antero BoteZh(),-Padua Rezende. 

Esta emenda. está prejudicada, bem como 
a disposição correspondente do projecto •. 
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Na vigencia U(l. pre:;ente lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a rever o regulamento 
dos Correios, no sentido de melhorar o serviço 
p O!.-tal de a.ccordo com as nece,;sidades actuaes, 
respeitando direitos já atlquiridos. 

Sala das sessões. 6 de setemhro de 1809.-

Art. 7• e seus paragraphos. - Sappri· 
mam-sr,. 

Sala das sess<le8, 4 de setembro de 1899.
A••rtwto de Vasconcellos. - &i Freire.- Rau~ 
Barroso.-Mo;n~l Timotheo da Costa,- Osc17 
Godoy . 

A. MiUon.-M. Caetano.-P••ula Guimadics · E.> I:• emenda está prajurlicada pela decisão 
- l g>laéio T osta.- E. Tou•·inlto.- J. A. da Me&ll.. 
N eiM.-lol, -~Iot<ra.-T•;lenti"o rios .';'antot . 
- Manoel Timotheo d" Costa .-E11éas jll(~r
tins.-TIU!I?tn"-io de Brito.- T. Accioly.-

34• . 

Adalberto Ouíw-'raes.-Tavares de Lyra.- . . . _ 
Paranhos Montenegro,-Ro;J.rigues Lima. : ~nde convter:-Na. Admmtst;'&Ça.O dos Cor· 

, reJOs de S. Paulo. 
Esta emenda não tem o assentimento da Fie& mantido o logar de ajudante de por· 

Commissão, porque as reformas exigid~s pela teiro. 
reorganização do serviço dos Correios não são Eleve.se de tres a quatro o numel'O de fieis 
exclusivamente de ro.raeter regulamentar; do thesoureiro. 
sendo da natureza da.quellus que só a. lei póde E!eve·se de 15 a 20 o numero de ser· 
estabelecer, es.~ reforma. assim commettida_ ventes . 
ao Poder Executivo constituiria uma delega· . Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
çã.o inconstltucíonnl, que nem siquer encon- Bueno de Aad1·ada. .- Galeão Cannlhal.
tra. abrig·o nos precedentes firmados pelo. Costa Junior,-F,·ancio·co Gl!cerio.- Casemiro 
Congresso, porque estes feriam a lei ba.ska e," da Rocha..- Oliveira B,-aga .-Elias Fausto. 
como tal, não constituem regra.. 

Esta emenda está prejudicada. ·pela decisã.a 
31• 

Accrescente·se onde convier : 

Fica o Poder Executivo autorizado a man
da.r imprimir na. ImprellJ!a Nacional os ~ra
balhos organizados sobre córreios pelo ama
nuense da Repartição Geral dos Cor reios 
Alfredo Marques de SouZa. 

Sala das sessões, .6 de setembro de 189g.-_ 
Gónçalws Ramos. 

A Comfuissão nã.o -çê inconveniente nesta 
emenda, desde que se lhes accrescentem as se· 
guintes pala. vras : <~ Caso esse trabalho mereça. 
a. approvaç.ão da Directoria Geral dos Cor
reios >), 

da Mesa. 

35• 

Ao ar t . 7°, § 11, n. 9. Accrescente-se na. 
administração do Paraná. um cootador . 

Sala. das sessões, 2 de aetenibro 'de ·1'899-.
Calogera.s . 

Ao art. 7•, § 11, n. 3 (Administração de 
S. Paulo): 

Accrescente·se: 
Um ajudante de :pm•teiro. 
Sala das sesaões, 2 de setenibro de 1899 .-.-. 

Cawgeras. 

37• 

Art. 7•, §11: Ao art. 7•, § ll: 
Redija-se no péssoal üa :Direetoria · GéWol-;-

Supprima·se, ficando em vigor os quadt'os d te' te' . ""' v· 
actuaes (caso não saia approva.da. a emenda em vez e-um por tro-um por lrO' u,. · t-

" rectoria Geral. 
suppress1va. de todo o art . 7•). No almoxa-r ifado, em vez de-dous prati-

Sàla da.s sessões, '4 de setembl'O de 1890. - cantes-diga-se: Dous !leis, feitas nas ver-
Augusto de VasconceUcs. - &i Freire.-Rti.u~ qas as alterações correspondentes. · 
Barroso .-Manoel Timotheo da Costa.- Oscar Sala das ses~es, 4 de setembro de 1'899.-

. Godóy, t Calo geras. 

Esta elllenda esta prejudicada • 
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38' 

Supprima.-se u. primeira parta do§ 17, do 
art. 7•. 

Accrescente-se ao art. 7•: Os empregados 
da Admínistracão do Dístrícto Federal e Es
tado do Rio de Janeiro, que forem dispensados 
por força desta. lei, seriio aproveitados nos 
lagares creados na sub-dírectoria. e nas outras 
administrações. 

Os empregados com mais de 10 annos de 
serviço, que ficarem !óra. <lo q uadro do pes
soal, continuarão como addidos. 

Fica o Governo autorizado a abrir na vi
gencia do presente eli:ercicio 011 creditas ne
eessarios para o pagamento dos empregado!> 
que ficarem addidos. 

Sala das sessões, 4 de setembro de !899. -
0scar Go®y.-Timotheo da Cosl« . 

.A :primeira parte desta emenda tem por 
fun supprimir na. enumeração dos princípios 
a que o Governo se deverá cingir na refor·ma. 

- dos Correios que, na vigencia desta lei, elle 
ftcarâ. autorizado a tlizer, aquelle em que 
vem consignada. a perma.nencia elo pc:ssoal 
no serviço emquanto bem servir, a juizo <lo 
Governo. Com esse modo de pensar nii.o está 
de a.ccordo a Commissão, por estar convencida 
de que melhor consulta as conven!enc!as do 
serviço publico tornando a perma.nellcía nos 
eargos dependente dos bons serviços prestados 
pelos funccionarios , e dando a estes a. a po
senta.doria como premio destes serviços, na. 
fórma da legislacão em vi gol'. 

Quanto á segunda pa.rte, ella está prejudi
cada. pela. decisão da Mesa. 

39' 

Ao art. I•, n. 6 (Correios-~ina.s} : 

Substitua-se pelo seguinte : Pessoa.! das 
sub-a.dministl'a.çoes, sendo elevados os da. 
.campanha e de Uberaba. á categoria. de 3• 
classe (art. 305 do decreto n . 2·230, de 10 de 
~vereiro de 1896) 67:537$50() . 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1899. -
LeoneZ Filho.-La:martine.- Padua Rezende. 
- Rodolplw Paixüo. - Octaviano de Brito. 
CampoUna~ 

Esta. emenda. está. prejudicada pela decisão 
da. Mesa.. 

40• 

Accrescente-se onde onde conYier: 
Art. Fica o Governo autorizado a con

tra.ctar a conducção de malas do Correio e 
alugueis de predios, tanto para esta reparti
ção, como para a d011 Telegra.pbos, até o pe-

riocto maxlmo de trcs annos, 1livltllnolo a. 
quota. ncnua.l, 

Sala. da.s s~s:;-ões, t( de setemLro de !8ll9. 
Padua Rezende. 

Esta, emenrta mGrece se t• e.pprova.da na 
parte relativa á.conduccão de malas, est>mdo 
preju<lic!Uia qua.uto ao resto, pois Já constam 
as medida8lernbra.das do art. L5 do projecto. 

41• 

Supprima.-se o a.rt. 7•- por inconstitueio 
nal c ferir as d isposições do Regime ato da 
Ca.mara.. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899. 
Paula RarMs. 

Quanto á parte regimental está prej11dicada 
esta emenda pela decisão da. Mesa ; quanto 
á. parte incoostituciona.l, ella alfccta. os §§ 12, 
13. 14, 15 e 16 do art. 7•, e a Commissã.o ac· 
ceita a emenda nc;;ta parte. 

Art. 7 .• (Col'relos): 

a) - Supprirna-se o § 1°. 
I>) - S upprima-se o § 2". 

c) - Substitua-s~ o § 4' pelo seguinte: 
Os processos dos concursos pi!.ra ama

n uenses e :rrat:caates das administrações 
deverão ser approvados p ela Dir.,ctoria Ge
ral, como as nomeações desse p essoal, que 
serão feitas pelos administradores. 

d) - Supprima.rn-se do§ 6'' os os. 3• e 4•. 
e) - Ao n. 5 do § 6', a ccrescentem·se as 

seguintes pa!a:vrM: 
Dentro do credito annualmente distri· 

buido. n- Ao n. 5 do § 7°, accrescente-se o se-
guinte: 

Ou porter occorrido em pena disciplinar. 
g - Supprima.-se o§ 10. 
h) - § L!. Mantenha·se a proposta do Go· 

verno. 
i )- § 12·. Substitua-se o final do paragrapho 

pelo seguinte: 
E de 10 dias o prazo para. apresetl taçiio ue 

recurso. 
j)- § 13. Accresoonte-se depois de palavra 

suspansão a de - remoção. 
Sala das sessões, 2 de setembro de 1899.

Padua Re::ende. 

A Commissã.o não póde acceita.r as sup
presoões constantes das lettras a e b desta. 
emenda pelos mo ti vos constantes do parecer 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 14:56 - Pégina 35 de 47 

SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1899 431 

lavrado sobre o Orç!lmento 'In Industri&. para. 
o exerelelo vlod<JUro Convem quo cse·J~ 
grandes lll!rvlçns publil!bt! lenham rotln vez 
mala a feição exelu!lmmento!l ndminlstra.tivn 
gue lhes deve n~~egurnt• o tnlnluto de ntt.ri
tos em 1eu funcclonnmento, c pal'll o~Bo fim 
muito coneorrerõ. a ellmlnu.çii.o nos cu.rgos 
superiores de pea.soal alheio nos quadl'08, no 
qual a presun:pcão de competonciil. proHasio· 
na! permitt(l esperar melhor desempenho de 
fUJlcções ·directoras ou consultivas. 

Quanto ao disposto na. lettra. c, propõe a. 
Commtssão um substitutivo assim concebido: 

c Os processos dos conourEoB pa.ra. pra.ti
cantes das· administrações deverão ser appro· 
vados pela directoria. geral, e por esta serão 
feitas as nomeações destes runccionarios, me· 
diante proposta dos administradores. ». 

A Commissão acceita da. Iettra d a parte 
relativa ao n. 3, do§ 6', 

Julga. desnecessaria accr•escentar as pa.la
vras eonst-antea da lettra. e. 

Acceita o disposto nas lettra.s f e J, que 
consignam medidas formando systema.. 

Acceit& igualmente a suppressã.o lembrada 
no § lO, porque estas medidas podem ser 
tomadas adminlst:ratlvamente. 

Estão prejudicadas as disposições constan
tes das lettras h e i o 

Ao art. 7•, § .19-accrescente-se generali
zando para. ~s agencias coro renda. sutllciente 
a emissão de vales até 200$000. 

Sala · das sessões, 5 de setembro de 1899. 
-Alfredo Pinto. - Antero Botelh·J .-Fran· 
cisco Sâ -Leonel Filho.- A. Zac"1'ias,
Manoel Fulgemio . 

A Commissão acceita esta emenda o 

Ao n. 7 (Telegraphos) : 

Em vez de 70 estafetas de 2" classe, diga·S(l 
100 estafetas de 2' classe. (Lei no 560, de 31 
de dezembro de 1898.) 

Sala. das sessões, 6 de setembro de 1899.
/•aula Ramos. 

Hn equivoco em diveroos pontos desta 
81n llld&. 

No que diz respeito aos eng-enheiros chefe 
r:! c dlstricto o. di~posiçiio que re~ a. materia 
ó o art. 3"22 do regulamP.nto &pprovado por 
decreto u. 1.663, de 30 de janeiro de 1894 e 
este artigo estabelece apenas, com mes~o 
criterio, a cxtensao mútima de linha nece!· 
sarie. para constituir um districto. 

Não ha, :pois, coino parece in dicar a emen· 
da um quadro fixo, mas sim um quadro que 
se desenvolve ou se retrahe conforme ns ex
igencias do serviço. 
. No_ caso vertente, a. reducção de 17 a 15 

d1strrctos attende á. fusão em um só dos dis· 
trictosde Maranhão e Piauhy, e Ala, oas e 
Pernambuco, e não produzirá um acc!'~cimo 
de despezas pela. verba. de - Empregados e:r
tinctos-porque ha exacta.mente dous logares 
vagos. 

Do mesmo modo, não ha quadr o fixo de 
telegraphistas, pois o art. 44 do citado regu
lamen t.o bem mostra que este pessoal depende 
exclusivamente das necessidodes do servico . 

. A e~onomia. proposta. basea-se na nova orga· 
ntza.çao do proeesso d" fiscalização da reetoita 
concentrado na administração centra.l,medida. 
posta em pratica desde 1 de janeiro do cor
rente anno. e cujos resultados já estão sendo 
apreciados, correspondendo aos intuitos que 
à dictaram, e permittiodo reduzir á metade 
o numero dos empregados aprov(litados ante
riormente no serviço de apuração das contas· 
dahi provem a reducçã.o de 22 no numero de 
telegrapbistas de 4• classe. 

O rnesmo facto reproduz-se com os estafetas 
(art. 57 do citado regulamento.) 

Por esses motivos não póde a Commissão 
acceitar esta emenda o 

ra divisão 

Pessoal, como na. proposta • • 
Material, como na proposta. 
Lastro (pessoa.!) .••.. -...• - • 

Na rubt·iea n. 7 - Telegraphos - accres· 
73:4SO$OOO cente-se : 
67:318$000 Constr ucçã.o de uma. linha telegraphica. do 

2.326:680$000 En~<enho Central á cidade de Vianna, no 
Estado do Maranhão, 40:000$000. 

visto constar o qu~ro approvado de 17 eo· 
genheiros chef~s de districtos . (Lei n . 560, 
de 31 de de7.embro de 1898.) 

Estações-Em vez de 290 télegraphistas de 
4• classe, diga-se: 312 telegraph:iatas de 4• 
classe. 

Em vez de 85 estafetas de 1• classe, diga-se 
10 estafetas de I• classe. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899."
Albu1uerq«e Serejo.- E d:ua.rdo de B errédo. 

46" 

Ao art. 1•, n. 7, do projecto de Orçamento 
da Viação - accrescente-se : 
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N . Pa.r[O conclusiio da li oh~ t el<'io:t'a 
phics. de Mi ons Nov;~s a Ar nssnhy, Esl" lo 
de M:inas, ::!O:O!Kl$000, Art. 8 ' . -Sttppr imn.-so. 

S<lla das sessões, 5 de setembro do !890 . - Stla das sessõ~~ • .J de sr]teml>r-1 rl0 J S!~J .-
J,lanocl Fulgencio , - Liwlolpho C.telnno.-. Auguslo •lc l'"·" 'o; ,cetlos . ...:.. fN P,·ei>·c. - li•u<l 
Rod~lpho Paixão.-P acltw Re;;ende . . Ba,·?·oso . - JJ,.moel1'imotlwo cJ,., Cosh<.-Osc<t~' 

GorWy. 

47' Esta emenda está. prej U(lic~tda :pelo parece:r 
darlo sobre a anterior, si clla se basei:t ·como 

Na rubrica n. 7-Telegrapl!OS- accrescen- est:l. na incons tituciona.lirtaile da.s m~di rlas 
te-se : coostrucçi't.o de uma l inha telegra- propostas. Si ella se refer e, porém. 11:0 as
pitic!l., partindo de Itnbira do Mat to n~ntro pccto reg-imental, bastará para. obviar-l!e a 
·passando por Sant' Anna dos Ferros ale ·São. esra accu snção substituí!' a :Primeira ·phrase 
Miguel ue Guauhãe;, 60:000$000. do artigo pelo seguinte: 

Art. Fica. o Poder Executivo autori zado 
Se.la das sessões, 5 de setembro de 1899. a substituir no regulamento dos telegrapllos 

- Telles de 11Iene:::es .-Auguslo Ctemcmtino.- as disposições, et c. 
Ma.W>el Fuf,gencw.- Malta ,liacllado . - Ote-
ga?·io Jfaciel. - Leonel Filho.- Fcr~·â,·a Pi- 51• 
res . - L. Caatai10.- Rolklpho Abreu.- A. · 
Z achar ias.- A.lfied·J Pi~>to, Ao nr t . _8' accrescente·se depois da palavra 

teleg['(lph Jstas de I" classe - « e os de 2• e 

Na rubric..'\ o. 7 - Telegraphos: 
Accrescente-se- a verba de 40:000$, p ara. 

prolongar a linha. tel~graphiea que vae da 
capital a Qeiras até Ja icós, no Estado <lo 
Piauhy. 

·:sa.la das sessões, 6 de setembro de 18W.
.Marcos de Aratúo. 

A todas estas emendas neg:t a Com missão 
seu assentimento pe los motivos constantes 
do parecer sobr e o O,rçamento da. Industria, 
e por invadirem attribuições da adminis
tração. 

49' 

Supprima-se o art. S• - por inconstitu
cional (2• parte do n . 1, do art. 48 da Con
stituiçã ). 

Sala das sessões, 4 de setembro rte l8!J9.
Paula lh mos. 

3·':o ; o m:~is como está.- Dnrúoro Lima -
Coelho Cin!l·,r., ' 

A Commissão acceita a emen da. 

Ao n. 9 (Fisca.lir.ação das estrada.s de ferro 
e das emprezas): 
Proposta. do Governo... . . .. . 324 :907$000 
In~luiudo as emprezas mencio-

nadas no projeeto.. ....... 80:400$000 

Total ........... ... 405:30713000 

e não, como propõe a Commissão, 395:307$000. 
Sala. das sessões, B de setembro de !899 • ..-. 

Pa'Ulu. Ramos, 

A Com missão acceita 'a. emenda .• 

53• 

Ao art. 1•, n . 9 (Fiscalização das estradas 
de ferro e em prezas): 

Em vez de 395 :307$- diga-se: 390:200$000. 
Sup~rim~ndo-se as ~et·bas para. aluguel de 
escr1ptortos ou deposltos o! e a lg umas lbcaliza-

A inconstitucionalidade das disposições in-. ções, e reduzindo-se a 2 :000$ a verba total 
crepn.das pala emenda consistiria em tr<ttar 0 para conservação do material da Estr ada de 
art1go impugnado de assumpto meramente Ferro de Porto Alegre a Urugua.yana.; 
reglli;a.menta.t·. Ao lel-o verifica-se que trata de Accrescente-se onde convier: 
defintr a competllncia no tocante á nomeação Art. Os vencimentos consignanos neste 
de estabelecer os requisitos para as oomertçõe~ orçamento para os fiscaes de estradas de feero 
e promoções do p essoal techoico superior e. e emprGzas sómente serão pa.gos aos que ti
de dar uma organização nova na Repartição vet·em res~deuci n, fixa em algum pontl.l dRs 
Geral q!f3 preencha a. lacuna dei:w da. pela estr,uia..<;, lixado pelo Ministro da. Industria 
suppressao \ sem su bstitutivo das suu-couta- ou junto ás obras das emprezas e mediante~ 
d~ria.s dos u!str-ictos telegraphicos . ~fedidas a.presentaçã.o de relatorios menaaes, dando 
sao essas que só o C_gogresso póde t omar. conta do estado dos serviços fisca lizados . 

Por esse motLVO, nao pode a Commissão sala das sessões, 6 de setembro·de 1899,, 
acceita.r a emenda . Francí$co sa. 
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A Cnrnmissiio accoita a primeira r1M dis
posições clost:1. cm~nrla , fcit:1s na Vt>l'l<~ •la pri
mcíl'a as necet'8ari3S correc<;ws. 

Q•HLnto li. sc:.cund:L. :1 maioria ria CorniUís;íio 
não se manifesta ra.voravclmenle a ella. por 
lhn p:Lrecer tratar-se <lo aS:>umpto regull
mentar; o relator deste parecer, entretanto, 
está de pleno accorrlo com a vantagc n da. 
inclusão desh merlida, qcte poderil., con..-eni
entemente applica.da, auxiliar a creação de 
um verdadeiro serviço de Jhcalíznçã.o, tão 
mal comprehendi<1o entre nós. 

Acceita t1. emendn no tccante ao pessoal do 
trafei{O. Prejudicaria. qnnnto ao pesSOtll da~ 
est..-v:.õ~s c pal'ada~ por j i1 constar es5a verba 
do projecto. 

54• 

Ao n . 10 (Estrada de Ferro de S. Fr<ln· 
cisco) : 

Substitua-s& pelo seguinte : 

I• tlivisão 

P essoal(·) ... . .. . . .... .. . .. . 
Material . .. ..... ... ... .. ... . 

2 • divisão 

Pessoa.! do trafego (") . •..••. 
Matorial idem .. .... . .... .. . . 

49:620$000 
4:800$000 

54:420.~000 

18:520.~800 
1:000$000 

19:620$000 
Pessoal da.~ estaQÕes e pa.r·adM 160:000$000 
Material idem idem.-.. .. . . .. 20:000$000 

Pessoal da. conducção de trens 
Ma terial idem idem ...•.... , . 

Telegrapho ..•••.•.... • .••.. 
Pessoal da locomoção (') •. •. 
Material idem _ . .•... . .' .•.... 

o mais como na pmposta . 

180;000$000 
85:250$000 
2:500$000 

-----:"""-' 
87,750:3000 
.1:500$000 

19:820$000 
3:600$000 

23:420$000 

Sala. das sesoões, 6 de set~mbro de 189V.
Paula .Ramos. 

-\ Commissão não póde acceitar a ·emenda. 
quanto á. 1• divisão , p:>rque :.s eliminações 
1eíta.s no p1•ojedo foram oxa.cta.mente a.s das 
novos loga.res ou novos a.ugmentos propostos 
na tabe!Ia.. · 

Recu::;a.ola quanto ao material para as es
te.çõ~, porque a. verba pedi•la é menor do 
qu~ a vigente e é a que corresponde é.s exi· 
gene ias do servíço,segundo os da<1os officiaes. 

Recusada q•Hmto ao pessoal da conducção 
de trens,porqueo projecto nenhuma. elevação 
ou díminulçã.o consigna sobre vencimentos 
nem suppr·ime ou crea legares; acceita os al
~arismos da. propoab\,que eliminou a.a grati· . 
ftcações especiaes. 

Prejudicada, quanto . o.o material para o 
mesmo, porque é exaetamente o proposto . 

Recuao.<l.a. quanto ao pessoa.l da. locomoção, 
porque o projecto emenda apenas na pro
posta um augmento de vencimentos, e , como 
tal, esta. parte da emenda. viola o Regimento, 

Prejudicada. quanto ao material da. loco
moção, porque é o que consta. do projecto. 

Rec·asada quanto á. parte final, porque: 
!•, a. emenda relativa a~ desenhista corrige 

apenas um augmento de vencimentos pro· 
posto n a tabell:~. ; 

2.•, a emenda para o servente evita a 
creação ele um novo Iogar ; 

3·•, a reducção a 20:000$ dos-Eventuaes
é tanto mais jnstitlcada quanto as verbas 
estão regularmente dotadas, esta é uma das 
estradas que se vão arrendar . 

55• 

Ao n. 11 (Estrada de Ferro Paulo Ai· 
fooso): 

Em vez de !l6:152$500, diga-se 116:752$500, 
como na. proposta, visto faltar compete:acia á 
Commissão de Orçamento para diminuir ven
cimentos. (Para.grapho untco do art. 133 tlo 
Regimento.) · 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.
PauZa R amos. 

Não póde a commis.são acceitar esta emenda 
por ter veri..'icado que o escripturario-conta• 
dor fi!ru.ro. nos rela.torios como tendo effecti· 
vamente recebido 2:400$ e não 3:000$000. 

56• 

Ao.art. 1•, n . 13-Accrescente-se: 
Restt1.bele~a-se a. quantia de 250:000$, de 

que foi reduzida a verba para material de 
tra.nsllorte.s e sobresalentes,pnra ser applicada 
á acquisiçã.o de wagons de typo especial, 

( •) L•i n. 5o0, do 31 de ~czemb"o de 1898. pata trans}lOrte de minereos de pequeno 
(•) Visto fa!La.r eompotoo.cia á Commi•sio P'"a ore ar valor. 

d supprimir emp:oegos, augmentar e diminuh• \•enci-
menlos. (PM&grapbo unico do art. 133 do Regi- Sala das sessões, 2 de setembro de 1899.-
= • n\9. ) G911Çalve~ Ramos . 

::;;:;::;:l\4-N.'.:':'I:;~o::<' C&I:D.&.U:':."-~V.~.Y.··· ;'v..,.:--':·:'.;~·' . .•• :~-··,·-"7"-~~ .._- · .-.~: .,;-..:, ~~:.:>::.""''~ :.,. .:..~:.;.-.:...,;;-.o~'.;..~:.:~··::...•v. :•,:,;:.~-.:~.- .::, .<.":;:.:.zo.t-."-•~·~.t.;..:.:-..-.-:'~:::;;:~;:.,.;.:~;.:z~::::~:::l:r.::=i.":::t: 
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Pensa a. maioria da Com missão que é entrar 
nas attribuições administrativas indicar os 
detalhes do emprego de uma. verba. para a 
qual o Governo é o mais habilitado a fixar o 
destino, e por isto rejeita a emenda.. 

Pensa. .o relator que o desenvolvimento da 
mdustria extractiva mineral é de tal fórma 
importante para os interesses nacionaes que 
justifica lembrar-se á administração um meio 
poderoso de auxiliar a exportação de mine
l'ees, sem embl.rgo do fornecimento de wagons 
pelos exportadores, medida qne á collabo· 
!'ação d.:. rela.tor deve, em parte, figurar na. 
lei o.. 560. 

57• 

Ao ari. 1•, n. 13: -Estrada de Fel'i'o 
Central. 

Acerescente·se : E' a.ngmentada de 100:000$ 
a dotação da 5• divisão para o estabelecimento 
de uma omcina de injecção de dormentes, 
levada esta vert>a i. contA de capital. 

.8ala das sessões, 4 de Íletembro de 1899.
C<Jlogera•, 

A Commissio acceita. essa. emenda., que tem 
por flm permittlr augmentar a. duração dos 
dormentes, diminuindo, portanto, a verba. 
annua.l do custeio da. renovação desse ma· 
terial. 

58• 

Art. lo, n. 20:- Restabcl~o.-sc a. verbo. 
da proposta. do Goverl)o para as obras do 
porto dii. Para.by ba. · 

Sala das sessõe!, 1 de setembro de 1899.
.A.poZlonio Zenaydes.-Ooelho Lisboa.- Fra;~
cisc<~ Gurgel.- Rocha Ca11alcante.- Vicl~ri110 
Monteiro.- Francisco de Alencast1·o. - Paula 
Ramos. 

A maioria da Commissão aceeita esta 
emenda. Ao relator parece, entretanto, que 
na:< condiçõea em que el!a está. sendo feita 
mais interessa á cidade da Para.byba do que 
ao serviço federal de melhoramento de portos, 
pois dos dados que teve oooa.sião de com
pUlsar, verificou que se está. procedendo a. 
uma. simples dragagem· no leito do rio fron
teiro á. cidade. 

59> 

A' rubrica 20' - Obras federaes nos Es
tados: 

Consigne-se a. verba de l i8:620$ para as 
obras do porto do Na. ta.! . 

Sa.la das sessões, 4 de setembro de 1899.
Atcgusto Severo ...... Ta11ares de Lyra.-Eloy ele 
Souza. 

A maioria da COmmissão acceita esta 
emenda.. 

60• 

Adquira-se a verba destinada ao Observa~ 
torio Astronomieo, para ser ineluida no Or~
mento da. .Marinha, onde o serviço suppor
tará uma. economia de 29:000$000. 

Sala das sessões, 4 de setembro de l899.
A.ugu3to Seuro. 

A COmmissão não accetta. esta. emenda. 

Accrescente-se: 
Fica o Governo autorizado a adquirir a.s 

obras do porto do Ceará, liq uídando todas as 
questOes pendentes com a. Ce~r'! Harbour ()),.. 
pora.tio11, abrindo para. esse fim os precisos 
credito!. 

Sala das sessões, 6 de setembro do 1899.-
0alogcras. -Auguslo Jloll lcncgro. 

A Commissão a.coeita esta emenda. 

62• 

Aceresceute-se onde convier: 
Fiel'l. pertencendo ao Estado do cear& o 

acude do Quí:i:adá, comprebendendo as obras 
e o material existentas, obrigando-se o 
Governo do mesmo Est~do a. concluir !L con
struccão do reserva.torio e a executar os tra.
ba.lhos necessa.l."ios para a irrigação da. zona 
a<ljacente. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
Fl·ancisco Sá. - Pedro Bot·ges. - Thoma.:: 
Acc~ly.- Fredericc Bo1·g.es. - João Lopes.
Jose A11elino . 

Esta emenda, recusada pela Mesa como me
dida perma.nente,só como autorização poderia 
ser accelta. Convindo, entretanto, que o 
acude do Quixadá se termine, propõe a COm· 
missão o restabelecimento da verba para. esse 
servico,emqnanto não se verificar a. passagem 
para o Estado desse serViço, cujo carocter 
fra.nca.me::te estadual a. COmmissão reconhece. 

Por esses motivos apresen ta a Com!lWsão 
estes dous artigos: 

Ao art. 1•, n. 20: 
Restabeleça.-se a. verb a. para as obras do 

açude do Quixadá, 99 :600$000. 
Onde convier: · 
Art. Fica o Governo Federal autorizado a 

entrar em accordo com o Gov.arno do Estado 
do Ceará, para o fim de lhe tranferir o açude 
do Quixadá., comprehendendo as obras e o 
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material existentes, obr-igando-E~ o Governo 
do mesmo Estado a concluir a construcção da 
refervatorto e a. exeeuta.r os tl'abaHIOS neees
se.rios para. a irrigação da zona adjacente. 

63• 

Ar,crescente-se onde convier: 
Fica a Govel'no autorizado a abrir a credito 

de 31:162$007 para. occorrer ao pagamento 
das differonça.s que em seus vencimentos sot
freram os conductores de I• e 3• clasae da. 
Estra.da.de Ferro Central do Brazil durante 
o exercício de 1897. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899 .
&1 Freire.-Augurto de Vtrsconcellos. -Rat# 
Brsrroso,-Mo.noel Timatheo da Costa,-OscC.r 
God~y. 

Sem elementos qll.e a ha.bUítem a tormar juizo 
sobre esta emenda., reHrva a Commlssão aeu 
pare<:er para depois da di~;CUasão do assumpto 
pelos autores da. medida propost:t. 

641 

Substitua-se o arUgo do projecto da Com· 
missão pelo seguínta: 

Art. Fio:~. o Podar Executivo autorizado 
a conceder o usofruoto da. superll.cle de ter· 
renas e aproveitameuto das aguas neceaaarias 
de praprieda.de nacional,proximos a. povoaçOes 
ou a estra.das de !erro, ás associações &grt· 
colas ou a particulares que se proponham 
tundar e custear nas mesmos, .de acoordo 
com e. mecanica. agrícola moderna, campos 
praticas de demonstração. _ 

Sala. das sesaões, 5 de setembro de lSW.
Patlua ker~de. 

A Commissã.o julga. preferível manter a. 
red&cção do artigo do prajecro, uã.o só p;:rque 
o favor que se concede mais se justifica em 
relação a associs.ções cujofimseja unicamente 
a. divulgação de metbodo& culturaes novos, 
do que a particulares. em quem esse impulso 
a.ltruista menos frequentemente se encontra, 
como porque o illimitado da area concessivel 
pela. emenda permittiría a constituição de 
latifundios, que á Commissão parece pru
dente evitar. 

65• 

O -para.grapho :mico do art. 19 redija-se 
assim: 

forem approvados pelo Governo Federal. os 
favores constantes deste artigo, iodepeden-
temente de concurrencin. · · 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.
Albuquerq~w S,rcj-J.- Paula Ramos.- IJiogo 
Fortuna.-Pinto da .&cha..-Guilto;~.- Mm·· 
ça~ dB Escob~;~r.-F. Alencastro,- VespO'.SiaM 
de Albuquerque.- Ri'!lada, -ia Corr~J. .- Amo
rim Figueira.- S, Nery.- Xavier do Valte, 
- ilfar ie>ue. 

A Commissão acceita. esta emenda; 

Acereacente-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Elecutivo autorizado a 

contractar,com quem m~iores vant.gena o1re· 
recer, em concurrencia. pnblica, mediante.os 
favores dos decretos ns. I. 746, de 13 de ou· 
tubro de 1860 e 3.314 do 16 de outubro de 
1886, as obras d03 portos de Paranagua e 
Antonina, na bahla de Para.na.gua, Estado do 
P11raná.. 

S. R..-Sala das sessões, 5 de setembro de 
1899.- Al~nçar Gtcimartres. 

A' CommÍ!lsão parooe desnecesso.ria esta 
emeocJa, porque o Governo já tem para. con• 
tracto.r ollras deste genero a autorização ge· 
ral constante dns leis citadas, revigoradas 
pelo art. 52 do orçamento vigente. 

Nestas condições, pense. a Commissão já es
tarem eonsignadas na legislação vigente os 
poderes qne o antor da emenda. pede sejam 
concedidos, relativamente a.os portos de Para
naguá. e Antonina. 

673 

Accrescent;e....se onde convier: 
Art . Fica o Governo autorizadoaadquírir 

ou mandar construir um predio para a repar
tição dos Correios em S. p,,ulo até a. quantia 
mnxima. de 250:000$000. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.
Padua Re.zende. 

Pensa. a maioria. da Commissão que se trat& 
de uma obra adiavel e, portanto, nega. seu . 
assentimento á medida proposta. 

Paragra.pho unico. Fica. o Poder Executivo Fica o Governo autorizado a iristallar no 
autorizado a conceder aos governos esta.- proprio nacional em que funcciona. a. reparti· · 
duaes que pretenderem executar as obras de ç&o dos Telegrapbos, em campos, Estado do · 
melhoramentos de portos dos respectivos Es- Rio, a repartição dos Correios, fazendo as 
ta.dos, seg11ndo os planos approva.dos ou que obras e as despezas necessa.ria.s, para esta 
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fusão dos serviços federoes, no edificio, jã. de 
sua. proprio•lade. 

Sala. das sessões, 6 de setembro de 1899.
N ilrJ Peçanha. 

Julga a ma.iot'ia. da Commisaão que, embora 
intuitiva a. vantagem dessa. emenda., ao Po
der Executivo cabe t'ea.lizal·a, sem que o Con· 
gresso lhe lembre essa. medid&, puramente 
administrativa. 

Para. ser collocada onde convier: 
Fica o Governo autorizado a despender até 

a quantia de 300:000$ com a progaga.nda. do 
consumo 4o café no estrangeiro. 

Esta autorização só se tornará. e.II'ectiva no 
caso em que os E,stados de S. Paulo, Minas, 
Rio de Janeiro, Espirito Santo e Bahia con
corram pa.ra o mesmo 11m, pelo menos com 
dous centesimo.s da renda. que arrecadarem 
do iiilposto de exportação do café. · 

sala. das sessões, 6 de setembro de 1899.
Barro.s Franco Junior.-Paula Guim&riies. 
Ed1Aàrdo Pi>nenteZ.-G.oneaZue~ Ramos.-OU· 
-veira Braga.-Bueno de Andrada.-GUcerio. 
-Urbano Marcondes.-Si&ua o...tro.-Fran· 
eisco Sá-T. Accioly.-Leonel Filho.-Antero 
~otelho. -Alfredo Ellis.- A. MiUon. -
Padua Rezende.-Al{redo Pinto.-Rodolpho 
P ai::cão. 

A Commissão acceita. a emenda. 

70>- . 

Onde convier-Continúa. em vigor a dis
posição da. lettra. b do art. 25 da lei n. 580, 
de 31 de dezembro de 1898. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de setembro de 
1899,-Ign.G!j;io Tosta. 

Nio ~nsa a. Commissão que ha.ja vantagem 
em renovar a a.utorizacão constante des1a 
emenda., porque ainda. não est;i. extincto o 
prazo durante o qual vigoram disposi~õ~ 
desta natur eza, e sómente ent&o, verill.cada a 
imprescindível necessidade de prorogação, é 
q1,1e est~ deverâ ser concedida. 

71• 

Accrescente-se: 
Art. Na '!igencia da ac~ua.l lei, o Go-

qualquer dos trabalhos a cargo da dita re• 
parttção. 

Sala ilas sessões, 4 de setembro de 1899.
Sá Fr~irs.-Augv~tá de Vusconcel!os.-Rrncl 
Barro::o.-Manoel Timotheo ela Costa,-Osca,. 
God01J. 

Não pensa. a Commissão que pa.ra. venda de 
material lmprestavel precise o Governo de 
autorização legislativa, nem enxerga vanta
gem em postergar princípios de noss& conta
bilidade publica,dando destino especial ao pro
dueto desta venda., quo será. normalmente es
cripturada como receita. eventual. 

72• 

Art. 16. Supprima·se. 
Sala das sessões, 6 de setembro de I899.

Pa1Ala Ramos. 
A maioria. da Commtssiio rejeita. esta 

emenda. 
73• 

Art. 16- Supprima-sa: 
Salas das seasoes, 4 de setembro de 1899. -

Sà F,-eire. -A~gusto ele Vasconcellos.- Raul 
B<~.rrozo. -Manoel Timotheo d:t Costa. -Orcar 
Godoy, 

Prejudicada. 
74• 

Em ve:~: de: 
Um administrador geral das florestas 

4:800$, restabeleça-se a proposta do Governo, 
Sala •las ses..<õeS, 6 de setembro de 18\19.

Victorino Mon.t6iro. 
A Commissão acceila. a emenda, a.mplian. 

do-a do modo seguinte : 
Aos ns. 14 e 15 : 
Mantenha-se o pessoal do qua.dro da lei vi· 

gente. 
75• 

Rubrica 14•- Jnstrncção Geral das Obras 
Publicas da. Capital Federal : 

Como na proposl& do Governo, com aa se
guintes alterações : 

3• Divislfo 

Abastecimento de agua 

Limpeia, vigilancia e distribuição. 

Pessoal 
'rerno fica l!oiltorizado a vender, mediante 
coocÍlrrenc.ia. publica,, todo o material im· Onde se diz : 50 guardas, diga.-se -, 
:prestavel pertencente á.Inspecção Gera.l daa 52 gua.rd~. sen,do do11s para. o Resei.'Va.tQrio 
O~ Pqbli~ e applicar o producto e1;11 do. P~egQlho, a. 8$500-66:430$000. 
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Reparos e melhoramentos da rede de di>trí-
. buição 

Inclua-se 'l'erba. para 365 dias em vez de 
360, como se vê nas tabellas. 

Onde se diz 100 trabalha.dores jornaleiros 
a 4$5(>0 diga-se li O trabalhadores a 4$, sen
do I O para o Reservatorio do Pedregulho 
160:600$000. 

OfficinM 

Pes s oal 

Supprima-se um chefe, 2:960$000. 
Onde se diz: um apontador, I :800$, diga-se 

-um apontador, 2:400$000. · 
Accrescente-se: cinco officlnes para e.feriQií.o 

de hydrometros a 6$. 9:~. 

Mataria! 

Diga-se: 13 :000$ em vez de 10:000$, seod-
3:1n($ para. o serviço (la arerição de hydro
metros. 

Rubrica J5n-Estrada de Ferro do Rio do 
Ouro-supprima·ae. 

Art. 16-Supprima.-.!le. 
Sa.la das sessões, 6 de setembro de 1899.

lriMu Macha®; 

A CommiS!Ião acceita a. emenda qua.nto a.os 
guardas, referindo-se sempre ao projecto e 
não á. proposta do Governo, conforme manda 
&emenda. 

Quanto á. modificação proposta. para o cal
culo dós vencimentos do pessoal pã.ra r aparos 
e melhoramentos da. rMe de distribnição, 
parece inconveniente, pois a proposta, bem 
como o projecto, dão verba para os extraor
dinarios que, além de tra.l:lalbo aos domingos, 
podem constar de horas supplementares, de 
servi9os nooturnos, etc. 

Quanto aos trabalhadores, sem acceitar a 
elevação proposta., reconhece a. Commissão 
que não deve ser reduzido o pessoal do Pe· 
dregulho de irorte que propõe a seguinte 
emenda de redacção:-100 trabalbàdores, dos 
qua.es l O para o Reservatorio do Pedregulho. 

Quanto ás of!lcina.s, não concorda a Com
missão com a. emenda. 

As outras duas estão prejudicadas. 

?6• 

Ao art. I •, n. 14- InspecQão Geral das 
Obras Publicas . 

}\.ccrescente-se á verba. da 2~ divisão (cana· 
llzaÇões longínquas) a quantia. de • . • para. o 
pessoal segulntf! : 

Um feitor geral de encanamentO!! 
( diaria. 8$ ) .. • • • • • .. .. • • 2:g'20$00í) 

Oito soldadores , rebatedores 
(dla.ria. 8$) .... ......... 11:680$000 

14:000$000 

eliminando-se igua.l consignação no peslloal . 
da. via-permanente da Estrada de Ferro do 
Rio de Ouro e subetituido o titulo desta ru· 
brica. pela. seguinte : 

Via-permanente e conservação da. picada 
dos encanamentos. · 

Sala. daa sessões, 4 de setembro de 1899. 
CalogBra•. 

A Commissão accel ta esta. emenda.. 

77• 

Ao n. 14 (lnspccção das Obre.s Publlcas) : 
Sul•stitua-se pelo seguinte : 

1• divisão 

Pessoal, como na proposta (l ). 
Mater ial, como no projecto .• 
Serviços di>'ersos . .. ...... .. 

2• divisão-Como na proposta. 
3" di visãi>-'-Como na proposta 
Eventuaes . ... .. .... . ..... . 

193:945$600 
27:380$!00 
25:000$000 __ ......;,_. __ 

246:325$)00 
809:3~ 
959:102$500 

10:000$)00 

2.024:79.2$500 
Sala. das sessões, 6 de setembro de 1899• • 

Pault.l.&mos. 

A primeira. parte desta. emenda (sobre pes
soal da 1• divisão) incide na censura regi
mental que veda elevações de vencimentos e 
crea.çíi.o de logares. 

Quanto ao ma terial e serviQos diversos, 
está prejudicada por manter o que o projecto 
consil(na. . 

Qua.ntó á 2• divisão e á. 3•, está prej!J.di
cada pelo artigo regimental qne prohibe a 
creação de lagares e augmento de venci· 
mentoa em leis orçamentaria.s. 

78• 

Ao art. }0 , n, 14 (Inspecção Geral du 
Obras Publicas): 

Substituam-se n~t consignação para aS obra.S 
novas do Xerem as palavras - engenheiro· 
chefe- pelas seguintes : - engenheirO-Chefe 
de divisão. · 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899,
Calogeras. 

A Commissão aeceita esta emenda. 
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79> Pessoal 

N. 14-Inspecção de Obras Publicas : s. Pedro. Substitua-se : 
A' rubrica-Obras nova3-novas canaliza- Em vez de u·m zelador oom a 

ções-substitua-se pelo seguint-e : díaria de 5$, em 365 dias ••. 
Na vigencia d&sta lei, o producto das taxas 

de pena de agua será empregado na. linha. 
duxilia.r das canalizações dos rios Xerem e 
Mantiqueira, já estudadas. 

Diga-se : 
Um zelador com a. díaria. de 6$. 

em 365 dia.s .... •... • ..... • 

1:625$000 

Z:l90$000 
Sala da.s sessões, 4 de setembro de 1809 . -

Manoel Timotloeo d<J. Coata.-Augusto de Vas- Tinguã.. Subst itua-se: 
cancellos.-Sá Freire.-Raul B:~.rro~o.-Osoar Em vez de um zelador com a 
G-odoy. I diaria de 6$, em .365 dias, 

diga..se : um zelador com a 
Não podendo dar seu a ssentimento á. am- diaria. de 8$, em 365 dias .. • 

pliação da. verba. consignada nesta emenda, 
2:920$000 

Teconhecendo, entretanto, a urgencia. das Accrescente-se. 
obras a que allude, lembra a Com missão a 
vantagem de· elevar & 350:000$ a. verba. Fto-rest:Ls de Joi'lo Pinto, Ga!rl'to 
correspondente, e por isso apresenta. a se- das Dores 

e Fazemla 

guinte emenda. substitutiva: 
Onde convier: 
Eleve-se a 350:000$ a consignação para. 

as obras das ea.nallzaçõea do Xerem e Manti
queira. 

80• 

Ao n. 6 do art. I • (Correios) 
Restabeleça-se a proposta do Governo. 

. Aos ns . 14 e 15 do art. I • (Inspectoria de 
Obras e Estradas do Rio do Ouro). 
-Re!rl.a.beleça-se a. proposta. do Governo. 

Ao n. 5-Direetoría. de Estatística : 
Restabeleça-~e a. proposta do Governo. 

.Alcindo Guanabara. 

Prejudicadas •. 
81• 

N. 14 : 
lnspecçiio de Obras Publicas - Canalizações 

longínquas : · 
Pessoal - Acorescente-se : 

. Para o eondnetor geral - Dia.ria. p&.ra 
transporte 5$.... . .. . . .. . . . . . . . . 1:825$00 

Saladas sessões, 4 de setembro de 1899. -
Augusto de V~concellos. - Ra11l Barr0$o.
Manoel Timothco da Costa. - Oscar Go~oy, 

Não póde ser acceita. esta. emenda. pela 
Commissão, pois vem augmenta.r as vanta
gens de um cargo sufflcientemeute remune
rado, e eujo serventuario ainda tem a re
galia de morar em um proprio nacional, ã. 
beira das canalizaÇ(5es. 

Um zelador com a diaria de 5$, 
em 365 dia.a ....... . . .... . • 

Um trabalhador com a diaria de 
3$500, em 365 dias .•. .•. •• • 

1:825$000 

1:277$500 

EncarJan!sntos gerae& - Conservação 

Um conductor encarregado, com 
adiaria de 10$. em 365 dias. 3:650$000 

Tres soldadores a 6$, em 365 
dias •. __ ... .. ... _. . . . . . . . . • 6:&70$000 

Seis rebatedores a 4$, em 355 
días .... . ...... . ...... _..... 8:760$000 

18 trabalhadores a 3$500, em 
365 dias.... .. ............. 22:760$000 

Um pedreiro a 6$, em 300 dias. 1 :800$000 
Um servente a 3$, em 300 dias. 900$000 

Conscrve·SJ tudo mais como na proposta 
da Commissão. 

MateriaZ 

Em vez de 47:000$, diga-se .... 

Accrescente-se : 
Eventuaes para trabalhos ur

gentes de reparações e con
certos nas canalizações ou 
ueseotupimentos de reprezas . 
oecasiona.das por grandes 
enxurradas feitas fóta. das 
hot'lls do serviço ordinario, 
como séstas ou serões .. . • . •• · 

Tudo ma.i8 como na. proposta . 

15:000$000 

10:00($100 

82~ . Sala das sessões, 4 de setembro de 1899. -

N . 14-Inspecção Geral de 
-Canalizações longinguas : 

S'à Freire.-A.ugusto de V<UCOnceUos.-Raul 
Obras Publicas! Barroso.-Monoel Timotheo da. Costa; -Oscar 

Godoy, 
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A Commissã:o aeceita as cmnndas relativas 
aos Reserva to rios de S. Pedro e da. Serra. do 
Tinguá, c nega seu assentimento ao p~ssoal 
preposto para o Galrão, pois aste só se.justi
ftca.va quando cessa.dos os trabalhos do Xerem, 
precisava. a IuspecQão Geral do ter quem 
fiscalizasse cs.as ma.ttas ; propondo a Com
m1ssa.o o restabelecimento dessas obras, o 
proprio pessoal incumbido desse serviço ter~!. 
tambem a seu cargo a. vigil&ncia. da. zona 
onde so desenvolverá. a linha. 

Quanto á conservação dos encanamentos 
• gera.es a. verba dada pelo projecto para at

tender ás necessidades do serviço, sendo 
que os trabalha.dores de que r~ua a emenda 
e que são empregados princi_ealmente para 
a limpeza da. pica..fa, onde estao os tubos, já 
figuram em outra divisã:o da verba. 

A elevação de vencimentos do eonductor 
ta.mbem não a.ttende as circumstancia.s que 
presidiram á confecção deste orçamento. 

Quanto ao ma teria!, a. elevação a. justifica 
por completo, e corrige um eqaivooo acima 
do projecto. 

Quanto aos eventua.es para repa.ros ur. 
gentes, elles já. figuram, si bem que englo
bados, nas di1ferentes subdivisões a que se 
refere este g euero de trabalhos. 

Por esses motivos sõ póde a. Commissão 
acceitar as duas primeiras partes da emen
da, quanto ao rio S . Pedro e ao Tinquá. 

83• 

Em vez de Estrada de Ferro do Rio do Ouro 
- diga.·se Tramway do Rio do Ouro. 

Escriptorio- pessoal . 
Mantenha- se o quadro e vencimentos da 

lei vigente. 
Sala das sessões, 5 de setembro de 1899. -

Sa Freire. - Manoel 1'imotheo da Costa. -
- Augusto de Vasconcellos. - Raul Barroso. 
- Oscar Godoy. 

Quanto á. primeira parte, não vê a Com· 
missão vantagem nesta emenda.. 

Qua.nto à segunda., está. prejudicada pelas 
emeudas anteriores. . 

84~ 

N. 15.-Ltnha telephonica e teleg raphica. 

Aecrescen te-se : 
Um otllcia.l mecanico para reparar os aJ>

parelhos E>m 300 dia::~ com a diaria d e 
00000, 1 :!lf. J$000. 

Substitua-se : 
Em vez de tres trabalhadores com a diar ia. 

de 3$500 em 3ô5 dias, diga-se sP.is trabalha
dores 7:665$000. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 1899. -
Sá Freire. -Augusta de Vasconcel!aJ. -Raul 
BarrJso. -Ma11oel Timotheo d<t Cotta, -Osca,. 
(;odoy. 

A Commissão recusa. esta. emenda por dar 
ao serviço da linha telephonica e tele,oora• 
phica pessoal muito superior ao exigido pelas 
necessidades do mesmo. 

85' 
· N. 15: 

Via permanente e conservação dos enca.na.
mentos, diga.·se Via. permanente. 

Pessoal-Em vez de: 
1 mestre geral, diaria 8$ .••• 
l feitor geral de encanamen

tos, d.iaria. 8$ •...•.. .•. 
8 feitores, diaria 4$ ...••... • 

60 trabalhadores, diaria. 3$ .•• 
2 pedreil•os, diaria 5$ •.••..• 
2 serventes, diaria 3$500 •. •• 
8 soldadores rebatedores, dia-

ría4$ .. ... . ......... .. 

Diga~se: 

1 mestre geral, dia.ria 8$ .... 
8 feitores, diar!a 4$ ••••.•••• 

40 tra.ba.lhadores, diaria 3$ ••• 
1 pedreiro, diluía. 5$. em 300 

dias ••• . . •• ... _.···- .• . 
1 servente, diaria. 3$. idem •• 

2:920$000 

2:920$000 
ll :680$000 
65 :700$000 

3:650$000 
2:555$000 

11 :680$000 

101:105$000 

2:920$000 
11:680$000 
43: 800$000' 

1:500$000 
~· 

60:~. 
No material SUPJ>rima.-se a verba-Mate· 

rial para conservaçao de encanamentos. 
Sala das sessões, 5 de setembro de 1899.

sa Frei,-e.-Augu$10 de VasconceUos . -Osoa;,
Godoy.-Rau~ Barroso. - Manoel Timotheo da 
Costa . 

A Commissão recusa seu apoio á. redaoção 
proposta quanto a.o pessoal de conserva., 
pois basta a ttender ao estado da linha do 
Ouro para ver que é este um dos oontos que 
m~~ois cuidados exige da administração. · O 
grupamento dos servi~s da linha e da lim
peza da picada dos encanamentos perm!tte, 
com menor pe5$oal do que o exigido pa.ra os 
serviças separados, obter maior afficiencia nos 
resultados colhidos. 

Quanto ao materia.l para encanamentos, a 
Commissão accaita a emenda. 

86& 

Ao n. 1&-E-:!tradadoRiodo Ouro: 
Si prevalecer o projecto da Commissão com 

relação ao pes;soal do escriptorio, mantepha·se 
um thesoureiro, como na. lei vigente, 4:800$. 
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Sala das sessões, 4 de setembro de !89\1.- tecim&nto de agua á cidade do Rio de Ja· 
Augusta de 1-'asconcellos. neil'9· 

§ ! .• No í\ecordo que para esse fim fõr ce· 
leiJr:Jdo entre a ndministração federal e a 
municip~l será tixada a taxa annual de re· 
muneração do capital rep1'esentado por 

Prejudicad:l. 

Um director ..••.•..•.•........ 
Um guarda·linos contador .... . 
Um almoxarife·thesoureiro .... . 
Dons e>cripturarios •t 3:600$ ...• 

6:000$000 aquelle serviço, tonilo·se em vista a impor-
4: soo:;ooo tancia desse capital e os recnrsos que para a 
4: 2or;:;ooo me3ma índemnização puderem ser retirados 
; , 200$000 dn renda liquida do abastecimento. 
2: lOO~Ol O § 2.• O Governo cedet·á a importancia da 
----- taxa a que se refere o paragrapho antece-

Diaria de 6$ ao directm• ....... . 

24:390$000 dente para occorrer às despezas do ernpres
timo que for levantado pela Municipalidade 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1899.- para as oln-as do saneamento da Capital. 
TaVJa?"es de Lyra, Sala das sessões, 6 de setembro de 1899.-

Prejudícada pela <lecieão da M~se, porque Fr,rncisco Sd;, 

<:onsigna creação de log:1.res. A Commissão nega a esta emenda seu as· 

88• 

Accrewente-se onde conv!er : 
Art. Fica o GovHno r.utorizado a a.ppli

car, por esp<tço de cinco annos, no serviço 
de abaste.cimento de ngua á Capital Federal, 
a renda liquida. resultante da cobrooça das 
taxas de pennas de agua. 

Sala das sessões, Z de setembro de 1899.
. Heredia de Sei, 

A Commissão ju!g-a que rr.edidos desta. 
ordem convem sej~m estudadas em projecto 
separndo e tera occasHío de fazel-o ao apre
sentar parecer sobre assumpto identico, sub
mettido á apreciacão da Cama1·n pelo irlustre 
autor desta emenda. 

89• 

Rubrica.l5:-E$trnda de Ferro Rio do Ouro: 
Pesooal:-Em vez do qne està leia-se: -o 

pessoat proposto na ta bel la rio Governo. 
Sala das ses~ões, 4 <le ~etembro de 1899.

Timotlu:o da Gosta.-Josd jlú<rtinho. -X t'Vier 
da SíZ1Jeira.-Oscar Godoy. -Rodclpho Abreu. 

Prejudicada. 

~entimento,por não lhe parecer que assumpto 
desta monta, com o qual se prendem interes
Ses de importancia indiscutível e de todo 
genero, possa ser convenientemente discutido -
e estudado em simples emenda orçamentaria. 

Ao art. 14 aoorescente-se: 
Fica igualmente autorizado a pagar no te

legr~phlsta. (le 1' ci:Jsse da Estrada de Ferro 
Central do Bra.zil Francisco Pereira da Silva 
os vencimento3 de que foi privado de receber, 
por <JGto da passada administração,nullificado 
posteriormente, na importaocia- de 4.401$650. 

Sala das se$sões, 4 de setembro de 1899.
Augusto de Vascor1cellos,-Sá Freire.-Raul 
Barmso. -Oscar Godoy. 

Não pensa a. maioria. ela Commissão que 
IJOS;;a o Congresso tratar deste a~sumpto do 
modo por que é proposto. 

Si se trat>J. de um direi to Jezado }nllo Go ~ 
verno, a este cabe providenciar e solicitar o 
uecessario credito ; si o Poder Executivo ne. 
gar reparação ao cidadão que se julga pre· 
judicaào, este recorl'P,rà aos tribunaes, e 
deante da sentença final, ao Congresso caberá, 
si assim acontecer,votar as índemnizações fi. 
xad~s. 

Ao n.15:- Estrada de :Ferro Rio do Ouro 9;3" 
-"Eseriptorio Central-Conservem-se os dous 
escripturarios. Accresceute·se onde convier: 

Sala uas sessões, 4 de setembro de 1899.- Para. a execução do disposto no n. 24 do 
Heredia de Sâ.-Augusto Sel!e)·Q. art. 10, da. lei n. 490, !le 16 de dezembro de 

1891, e na lei n. 2fl,de 30 de dezembro de 1891 
Prejudicada. o Governo procederá calculando o cambio á 
.Accrescente-se onde convier: taxa média do aono em que foi feito o con~ 

. traeto. -Alcindo Guanabara. 
Al't. O Governo fica autor1zado a. transfe· , 

rir ao Districto Federal o serviço do abas- A c.oromissão aeceíta esfa emenda. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 14 56- Págtna 45 de 47 

SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1899 441. 

94• 

AccJ•escente-se onde convier: 

E' o G.;veroo autorizado, na vigencia desta 
lei, a contra~ta.r a conclusão dos trabalhos do. 
prolongamento da ferro-via central de Per
nambuco até a cidale de Pesqueira, sob as 
seguintes condições: 

'~) fazer cessão dos materiacs e obTas, 
que porventa1·a existam ao longo da linha, 
aos arren,tahrio~. :.dirnde seram omprega!los 
nas obras do prolongamento ; 

b) entrar em accorilo com os arrendafarios 
podendo Teduzir de quotas de al'rendament~ 
até 50 •f,, pol' prazo de 15 annos, para o fim 
de ser esse prolongamento deS!le já realizado 
por conta do;; referidos emprezarios ; 

c) ficarem ~ocfts as obras executarias, nos 
termos. da Ie1, pertencendo á. União como 
partes mtegrantes d<l ferro-via central pam 
todos os effeitos do contracto de 12 de' abril 
de 1898. 

96" 

Ondo convier: 
Para continuação da. construcção do pro

longamento de Cascudos a. Cul'vello e apro
veitamento do material existente e conser
vação de obras de arte nesse trecho da Es
trada de Ferro central do Bra.zil500:000$000. 

Sala das >essões, 5 de setembro de 1899.
Rodolpho Abreu. -Olegwrio Maciel. -Cuper
tino de Siqoeir.~.-Fer;·eira Pires.-Augusto 
Clém~ntino.-Alfrello P into.-P.rdwt Re~ende. 
-Liwlolpho Caetano. -Leonel Filho.- Octa-
1>iano de B~ito _ 

A Commissã.o nega. seu assentimento a 
estas duas emenr1as· A situação financeira da. 
União é de ordem a não permittir se em
preguem os dinheiros publicas sinão em 
oura$ de restricta e inaddiavel execução. 
Bem sabe a Commissão quão con-venientes sob 
todos os pontos d~ vista. são essas estrarlas, 
accL"escondo IJUG !'ehtivamente á Estrada de 
Ferro Contra! a suspensão da sobras do ramal 
de Ouro Prllto i Marianua foi uma violação 

Sll.la d~ sess5es, 2 rle setembro de 189::1.- de contracto expresso da União para com o 
Coelho Cmtra.-Barb:~sa Lima, Estado de 1\lina.s; essa situação, boa ou· má, 

existe entretanto, e ê sobre ella que a Com-
Pensa a Comrnissão que desta emenda pó- missão tem de pronunciaJ.>-se. Mesmo sob 

dem ser !1-PProvadijsas disposições r1,as lettras a forma autorisativa, nã.o poderia tealruente 
a ~ c, nao lhe par•1cendo possível alter·ar-se, ser concedido o que querem as emendas, 
apos uma concurrencia da qual provieram os sabiilo, como e, que o Governo não tem re
~ermos d() eontracto de arrendamento, 0 con- cursos para empregar ne:5sas construcções e, 
JUncto de vnntagens decorrentes reste . isto qua.ado os ti\·esse, encontraria onde appli
é o que mereeesern()tauoquanto á linha 'e::cis- cal-os em outras necessidades mais urgentes 
tente, e augmenta de ponto quanto se sabe do serviço publico federa l . Tal autorização 
que a. construcção da estrada até Pesqueira, não ter.ia, pois,_ e:lfei~os praticas. Relativa
libertando a General de Pernambuco do des m~nte. a gara.nha de Juros, a qu~ se refere a. 
vio de cargas ora existe11te pela paralysa.ção P:l~etra em~nd_a, é esta das form!ts de au
dos ~rabalhos em Antonio Olymtho, constitue Xtlros p~c~mar1os a ernp~ezas a ~lti':la. de que 
e!l'cttva.mente empreza rernunera•.iora em si ela. C?mm1s~ao se l~~bra.~1a, com_enClda como 
igualmente para a. linha teonco ; nesses ter· esta de seus permctostss_Imos eft'eltos, de sorte 
ll!o~,ner:huma. vantagem vê a comm;38ão em que •. quanto~ esta ult~m~ parte, em _c:tual
dimtnlllr a quui.cL devida pelos arrendatarios quer bypothe~o a Comm!Ssao lhe nego.r1a seu 
ao Governo, J:lara auxiliar a excucção de ser- apolo. . . _ 
vlçosque, ma1s do que a. União, irãoremune- Dev<J _al~~a a Comm1s~ao apresen~ ao 
rar os exploradores da linha. texto pmmti"O de um proJecto as segumtes 

emendas: 

Onde convier) -Fica o Governo autoriza.<lo 
a_adoptar o alvitre que julgar mais couve
mente para concluir o prolongamento de 
Cacequy a. Urugnay~ua, e e~ecutar o ramal 
de Sant' Anna do 'Livramento, inclusive o de 
garantia. de juros, abrindo para ttll fim oa 
necessarios creditas. 

Ss.la. das sessões, 6 de ~etemhro de 1899.
Victorino llfontei;·o. - .Riw.rda,ia Corrêa, -
Pinto da Rocha, ' 

C3.roD.ra v. v 

Ao art. l• n. 14. 
Ao pessoal para a Floresta da. 

accrescente-se cinco trabalhadores 
3$500) 6:387$500. 

Ao art. 1• n. 3. 

Tijuca, 
(diaria 

Depois das Jialavras-A proposta-diga·se: 
accrescentando-se à sub-consignação destinada. 
a t~al)sporte de imroigrantes para os Es
tados, etc .• sob o titulo-diversos serviços-o 
seguinte: inclusive a de;;peza com a repa
triação de nacionaes desvalidos em pa.izes es
trangeiros. 
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Ao art. 1° n. Hl, I EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA. 

Elimine-se da. parte relativa. li. Repartição 
Geral dos TelegraiJhOs a Yerba. de 15:120$ 
por terem sido aproveitados um engenheiro 
ajudante, um inspector de 2~ classe e um 
de 3•. 

Onde convier. 
Juntem-se em uma só rubrica. de - tisca

lisaçã.o-todas as verbas para esse fim des· 
tinada.s nas differentes rubricas o~çamen
taria.s. 

A art. 1• n. 20. 
Substitua-se para. o porto de Santa Ca· 

tharina. o pessoal e material da. dr&gagem 
pelo seguinte: 

5 mestres (sendo um com a di· 
aria de 6$500 e os mais a 5$) 

2 contra-me3tres •.• , • .• ••• .•. 
5 ma.chinista.; . ....... .... ... . 
5 foguistas . . · ..... .. .. .. ... .. 

18 marinheiros . ... .. . ... ... .. , 

Material: 

Carvão, lubrificantes, esto})2o, so· 
bresalentes, balizamento, con· 
certos do material, inelusive o 
da 3~ dra.ga •.• • •• ••• •••.• , •• 

9:672$500 
2:555$000 

12:775$008 
6:387$500 
16:425.~00 

47:815$000 

70:000$000 

Sa.la das Commissões, 22 de setembro tle 
1899.-Lauro Mt"iller, presidente interino. 
Calogeras, relator .-Augusto Montenegro.
Cíncímzto B'l'aga .-]t{p.rçaZ ele Escobar .-Ser· 
;edeUo COt'1'éa .-Alc"indo Guanabara . 

N. 150 A-1899 

P arecer sobt<c emen das offerecidas na 3• dis
cussão do projecto n. 150, deste an11o, que 
autori::a o Pod.er E...:ecHtivo a abrir ao Minis· 
terio da. Justiça e Negocias Interiores o cre
d ito de 5 :150$, supplementar d 'Verba H. 9 
d o art . 2 ' da lei n. 5 60 , de 31 de dezemb;·o 
ele 1898 

A Commissão de Orça.meoto, tendo exa.mi· 
nado a emenda apresentada pelos Srs . Depu
tados F. Portella, D. de Castro e carlos de 
Nova.es ao projecto n. 150, do corrente :UlDO, 
e nada tendo a o:p)lor contra. a. mesma emenda, 
é de parecer que ella seja approvatia pela Ca· 
mara. 

Sa.la das Com•nissões, 2~ de setembrQ de 
1899.-Law·o Miiller, presidente .-Citlcinato 
Braga, relator iutcrioo.-Calo geras. - Ser.:re· 
dello Corrêa,-.4.vgusto Montenegro .-Alcindo 
Guanabara. 

Art. L ' Accrescente-se:- em logar de 
5: 15Cl$, diga-se: -5 :930$, para ajuda de custo 
ao Deputado Pedro Leite Cllermont, do Es· 
tado do Pará. 

Sala. das sessões, 18 de setembro de 1891:) . 
Fonseca Portella ,-Domingues de Ots!ro.
Carlo3 de Nov<t~ . 

N. 151 A-181}9 

Parecer solfre em<Jndas o ffereeidas para 2' clís· 
cusscío do projecto n. 151, deste anrtn, q•.e 
{i.:&a a despe::'l da Miniseeri~ das R~lações 

·E xter iores para o e:ce>-cicio de 1900 

A Commissão d e Orçamen to, examinando 
as emend&S apresentadas ao projecto do or · 
ça.mento da despcza <\ cargo do Ministerio do 
gxterior, &presenta. S5 u p:1r~cer n_o sentido 
da acceitação dots emendas subser 1ptas pela 
Commissão de Diplomacia e Tratados, as ru· 
bric:J.S -Le~;ações e Consulados, e Ajudas de 
Custo- ; da. emenda. do Sr. Alcindo Gua.na.'
bara, ao n. 2, do art. ! •; e da do Sr. Paula 
R;J.mos, a.o mesmo numero d o mesmo ar~ 
tigo. 

Apresenta por su a. vez a Commissíto um~ 
emenda consignando a verba de 4:000$, a in
cluir-se na r ubrica u . 2, ao mesmo al't. 1•
pa.ra o vice-consulado do S. Thomé. 

A commissão deixa. de tomar conhec.imento 
das outra.s emendas apresentadas, por não 
terem sido a.eceit as pela Mesa., na forma do 
Regimento. 

Sala das Commissões, 22 de setembro de 
1899.-Lauro Müller, presidente .- Cincin:.tto 
BraoL, relator. - Alândo Guanaóara.- Au· 
gustÕ ~lontenegYO.- Marçal Eseobar . - Ca1o· 
geras. 

EMENDA.S A. QUO: SE RiF.BRE O PA.RECER. SUPRA 

Substituam-se, pelo seguinte, a~ rubricns 
respectivas : 

Legações e Consulados, na fórma. da lei, 
754:000$000. 

Ajudas de custo, na fórma. da lei, 
90:000$000. 

Sala das sessões. 15 de setembro de I8W.
Urbano Marcondes. pNSidentl!.-Jose' A11elítto, 
-Lamettha Lins.-En eas Martim . 

Ao n. 2, do a rt . 1."- Ellt vez de 7:000$ 
pat•a. um consulado no Japão, diga-se:- a.ug
gmentada de 6:200$ para. um vice·consul 
no J(l.pão com2:500$ de ordenado e 2:501?$ de 
gratificação; 500$ pa.r& despeza de exped1eota 
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e 700$ para um interprete, ficando oxtincto o 
logar de consul honora.rio, ora. existeute. 

Sala das ~essões, 14 de setembro de !899,
Alcindo Guanabara, 

Ao n. 2. do art. 1.• (Legações e coosu· 
lados): 

Em vez de 720:000$, diga-se:-726:000$, 
sendo 4:000$ para. pagamento dos vencimen· 
tos do vice-consul em Libras, na R.epubtica. 
Argentir.a, de a.ccordo com os decretos 
ns. 3.259, de 11 do abril de 1899, e 11 de 
julho de 1899. 

Sala dás sessões, 18 de setembro de 1899.
Pa-ula Ramos. 

Foram apresentadas na sessão de 22 de se· 
tembro de 1899 ao projecto n. !7[, de 1899, 
que fix.1. a. despeza. do Minist1\rio da Justiça e 
Negocios Interiores, as sognio tos 

EMilNDAS 

D~ yerba-material-pe.ra a. Faculdade !de 
M~Jcma. do Rio de Janeiro sejam applieados 
prJva~ivamente 5:000$ para. acquisíção de 
mater1al e melhoramentos nr.s installs.ções 
destinadas ao ensino da anatomia tnedico
cirurgiea, 

Salas d11.s sessões, 22 de .setembro de 1899. 
-Ferrei'l"a Pires.- Mala~uias Gonça.l..,es . 
Jose Murtinho. 

Supprima-se o n. 8, do art. 2• do projecto. 
Sala. das sessões, 22 de setembro de !899.

A nte':'o IJ_otelho.-José Eoni{acio - Cupe•·tino 
de S!quetra.-Itdefonso Alvim, 

S)lt>prima·sa o n. 111, do art. 2•, que m&n
da rever o Regulamento <la. Escola. db Minas. 

Sala. das sessões, 22 de setembro de 1999.
Cupertíno àe Siqueira. 

Ao § 16-Guarda Nacional: 
Para. a impress1ío de patentes e outras des· 

peza.s, incl~sive gratitícaçâo aos empregados 
a e secreta nas de Estado, occupados no serviço 
concernente ás. nomeações e expedição das 
patent~s. fóra das horas do expediente, 
20:000.$000. 

Sala. das sessões, 22 de setembro de 1899.
Tosta. 

Ao art. l•, n. 3]: 
Accrescente-se no material: 

1 • Aeqwsicio e conservação de 
li v:os, jornae<~ o revista!!, 
ma1s. •• .. .. • • • .. .. .. • • • • • 5:000~ 

2. lmpre.ssiíes e pulilicaç!!cs, 
mais ... ... ..... ... ...... 1 :50~ 

3. Objectos rle expediente, maia. 500$000 
4. Conser vação do predio, acqui· 

sição e conservação de mo
veis, re pa.ros e despezas 
eventuaes e extraordina-
rios. mais................ 1:000$000 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1899.- · 
Alcinclo Guanabara. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
mida mais a tratar, designo para amaohii. a 
seguinte ordem do dia: 

P parte (até 2 horas, ou antes) : 
Votação da.s seguintes matarias : 
Cootinuaoão da do projecto n. 110, de 1899, 

orçanilo a Receita Geral da Republica para 
exercicio de 1900) com o parecer sobre as 
emen1lns ofi'erecidas em 2~ discussão (2• dis
cus;ão); 

Do projecto n. 159, de 1899, emendas do 
Senado ao projecto n . 172 D, de 1898, am· 
pliando a a.oqã.o pena.! por denuncia. ao Mi· 
nisterio Publico, augrnentando as penas de 
nlg umas contra.veoçOes, e dand.o outras pro
videnci3s ( dí~cussão uniea. ) ; 

Do projecto n. 42 A, de 1899, autorizando 
o Governo a dilspender com a reparação do 
matorial tluctuaots da .Armada. as economias 
e:lfectuadas nas ditersas -verbas do orça. 
manto da marinha pat>a o presaote exercício, 
transferindo-o.s para. a de-Material de Gon· 
strucção Na-val - do referido orçamento 
( 2" discussão ) ; 

Do proJecto n. 161, de 1899, relativo- á 
emenda. substitutiva do Senado a.o projecto 
n. 12 B, de 1897 (n . 184 A, de 1896, substi
tutivo ao projecto n. 184, do mesmo anno), 
da Gamara dos Deputados. reorganizaodo os 
corpos de engenheiros e de estado· maior do 
exercito (discussão unlca ) ; 

Do projecto o. 163, · de 1891:1, relativo á 
emenda substitutiva do Senado ao projecto 
n. 134 J, de 1898 ( a.dditivo destaCado na 
2• discmsão do projeclo n. 134, do rnescoo 
anno ), que ma.nda. con;;iderar validos todos 
os exames ,jà. prestr1•Jos na Escola Polyte
chnica. da. Ca.pital Federal, por alumnos da. 
Escola. Milital' ( discussão uoiea.) i . 

00 projecto n. 157 A, de 1899, regulando 
as promoÇões a.o posto de alferes do exercito 
(2' discussão); 

Do additivo n. 17..1 F, de 1898, declarando 
que, a.lém dos casos previstos no decreto 
n. 2.224, da 29 da janeiro de 1896, serão os 
officiacs do Corpo de Bombeiros reformado,s 
nas condições do decreto n. I . 936 .A, de 30 
de janeiro de !890 ( discus;;ão unica. ) ; 



Cêmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 15 :05- Pág1na 1 de 10 

444 ANNAES DA CAMARA 

1• discussão do projt-.cto o. 146 A. rle 189!1, 
fMnltando aos ostudant;'S que, na data desta. 
lei, jã. t ivnrem sido app!'ova.dos t~m uma. ou 
mais materías do curso pr(•rara torío, qu•• Sfl 
oxige para a n1a.tricula. nas nscol~s dn nnsino 
supnrior, tnrmina.r••m s •us (<studos, pro
sto.ndo exll.mes po.rcia."s até 31 de dezembro 
de l!JOO; 

2"'discussão do projocto n. 138 A de !8!19, 
deciarando livres do pagamento de qua<,gquer 
direitos na Alfandegada. Capital Fe<leral ou 
na ria Santos os volum!'!.s que contêm um re
gulador publico destinado a torre da matriz 
de Ubéraba. ; -

2• discussão do proj•.)cto n. 165, de 1899, 
determinando que as Legações do Bra.zil em 
Venezuela, Japão, Equadot• e Columbia. S'>ja.m 
regida!! pot• nocarregados de nngocios e1fe.~ti 
vos sem soorctarios, ~ dando outt·as provi
dencias ; 

2" discmsão do projecto n. 164. (le 1899, 
autorizando o Poder Exe ·ulivo n. readmittír 
no logar de !• ofllcial da Secretari:t da Justiça. 
e Negocias Interiores, tlcanrlo addido ao res
pectivo quadro até queo, em v irtude tfe v~ga., 
possa reverter na serviço, o cidadão Augw;to 
Henrique de Almeida ; 

Discussão unica do projecto n. 168, de 1899· 
autorizando o Poder Executivo a. conceder a 
João Antonio Coqueiro. engeobeiro·chefe de 
districto da Repartição Geral dos Telegraphc·s, 
licença de seis mezes. com o respectivo 
ordenado, afim de tratar de sua. sa.ude onde 
lhe convier : 

Disc1l8llio unica. do projecto n. 97, de 1899, 
autorizando o Poder, Executivo a conceder a 
Antonio José da Cos'ta Rodrigues, 1• offlcial 
bibliothecario da Escola. ::-Java!, seis mezes 
de licença , com ordenado, para tratamento 
de saude ; 

1• discussão do projecto n 4.6 A, de 1899, 
exigindo que as sentenças finaes da compe
tenr:ia do Supremo Tr íbum l Federa l e quando 
este julgue collectivamente na fórma da con
.etituíção e das leis em vigor,sejam proferidas 
com a presença de dez, pelo menos, dos 
juizes desimpedidos daquel!e tribunal, e 
manda que s~jam nomeados pelo Presidente 
da Republica. cinco substitutos com oi requi
sitos constitncionaes exigidos para o exP.r
cicio de membros do Supremo Tribunal Fe
deral e sujeito ã. approvação do Senado, e 
dã. outra,s providencias; com o parecer 
da Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça; 

2 .. parte (às 2 horas, ou antes}: 
Continuação da 2• diseu~ão do pr ojecto 

n. 144. de 1899, com o p_arecer sobre as 
emendas oJ!~reci ias pa.ra a 2' dis~ussão do 
projecto n. 144, deste anno, que fixa. a despeza 

do :!\1ínisterio da Fazenda para o e-xercício 
de 1000. 

Levanta·se a sessão ás 4 horas e 15 m inutos 
da. ta1•de. 

DECLAR ... çXo 

Declaramos que votamos a. fa.vor da emenda 
ao art. I.•, § 42, que reduz a taxa sobre o 
fumo. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1899. 
-Josd Boni(acio. - Antero Botelho .- F1·an· 
c isco Veiga . • 

101> SESSf.O Br4 23 I>E SE'l'S:MIJRO DE 18!)9 

Prcside, cia dos SJ·.•. Va:de Mello (Prcsi•Teme), 
Carlos de No~aes (l• &c,·etario ) e Va.:: de 
MeLlo ( lJresidente ), 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. V:tz de Mello, Urbano San
tos, Carlos de Novaes, Hersdia. de Sá., Angelo 
Neto, Eugenio Tourinho, Luiz Domingues, 
Guedelha Mourão. Cunha :Martins, Pedro 
Borges, Torres Portugal, Francisco Sá., Fre
derico Borges, Augusto Severo, Tavares de 
Lyra, Francisco Gurgel, Eloyde SOuza, Trin
dade, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, Af· 
fonso COsta, Hor~u!a.no Bandeir&., Coelho 
Cintra, Cornelio da Fonseca, Arroxellas Gal
vão, Manoel Caetano, Amphilopbio, Timotheo 
da Costa, Raul Barroso, Sá Freire, Fonseca 
Portella, Barros Fra.nco Junior, Bernardes 
Dias, Calogera.s, Ilderonso Alvim, Francisco 
Veiga, Ferreira Pires-, Antonio Zacharias, 
Manoel Pulgencio, Eduardo Pimentel, Padua. 
Rezende, Ca.semiro da Rocha, Gustavo Godoy, 
Bueno de Andrada, EliB.S Fausto, Edmundo 
da Fonseca. Paulioo Carlos, Ovidio Aora.ntes. 
Hermeneg-íldo de Mora.e!', Alves de Castro, 
Alencar Guimarães, Pa.ula Ramos, Francisco 
Tolentino, Guillon, Marçal Escobar, Diago 
Fortuna, Possidonio da CUnha., Apparicio Ma
r ieuse, Pinto da Rocha e Vespa.siano de Al· 
buquerque. 

Abre-se a sessão . 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. Silva 1\ofaríz, Carlos Ma.rcellino, 
Ped ro Cherrnont, Theotooio de Brito, Matta. 
Bacellar , Rodrigues Fernandes, E(io.s Mar
tins, Marinho de Andt-a.de, José Peregrino, 
Coelho Lisboa, José Mariano, João Vieira., 
Pereira. de Lyra, Martins Junior, R.ocb a. Ca
valcante, Euclides Malta, Araujo Góes, Otym
pio Campos, Geminiano Brazil, Jayme Villas 
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Boas, Seabra, Francisco Sodre, Aristi<l 's r! c 
Queiroz, Vorgne de Abreu, 1\io.rcolino Moura, 
Paranhos Moutenegro, Dionysio Cet•q ueira., 
Jeronymo Monteiro, Torquato Moreira, Xa· 
vier ria Silveira, Belisario de Souza., Pereir«. 
dos Santos, Silva Castro, Ernesto Brazilio, 
Campoliutt, Mayrinl~. João Luiz, Carvalho 
Mourão, Gonça.lves Ramos, Jacob da Paixão, 
Henrique Vaz, Alfredo Pinto, octa.viano de 
Brito, Alvaro Botelho, Leonel Loreti , Rodol
pho Abreu , Telles de Menezes, Theotonio de 
Magalhães, Nogueir·a Junior, Lindolpbo Cae
tano, Olegario Macie!,Lamartin••, Moreira. da 
Silva, Luiz Flacquer,Alvares Rubião, Domln
gues de ca.stro, Di no Bueno, Oliveira Braga, 
Adolpho Gordo, Ce~ar io de Freitas, Alfre:lo 
EUis, ArthurDiederichsen,Rodolpho Miranda, 
Leopoldo Jardim, Caracciolo, Mello Rego, Xa
vier do Valle, Plínio Casado, Aurellano Bar
boaa, Py Crespo, Cassiano do Nascimento e 
Azevedo Sodré. 

E sem causa. os Srs. Silvorlo Nery, Albu
querquo Serejo, Amorim Figuein, Edaartlo 
de Berrêilo, João de Siqut~lra, Felisballo 
Freire, João Dantas Filho, Rodrigues Lima, 
Oscar Godoy, Alves de Brito, Leonel Loreti, 
Agostinho Vidal, Dec1eciano de Souza, Ran 
ge1 Pe5tana., Larnounier Godofredo, Arthur 
Torres, Costa Junior,Cincinato Braga e 
Fra.ncisco Alencastro. 

E' lida. e sem debate a.pprovada a act& da 
sessã-o a.ntec.adente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Pre8idente-Não havenrlo 
numero legal para se proceder as votações 
das materias indicadas na ordem do dia, 
passa-se á. materia. em discussão. 

E ' a.no.unciada. a 1• discussão do projeeto 
n. 146 A, de 1899, facultando aos .e!i:udantes 
que na data desta lei já. tiverem sido ap
prova.dos em uma ou mais ma.terias do curso 
pl'eparatorio que se exige para a matricula 
das escolas de ensino superior, terminarem 
seus estudos, prestando exa.mes parciaes até 
31 de dezembro de 1890. 

e Columbb. sejnm regidas por cnco.rreg:ulo
5 

•le negocias e!fccti vos li!! ui secretar i os. e 
da.ndo outt·n.s pt·ovidenci .. s. 

Vem li. M ~sa , é lida., apoiaria e pnsta. con
junctamente em discussão a seguinte 

Ao pro}ecto H, 165-1899 

Accrescente-se ao penultimo artigo in fine 
-e a substituir por um v ice-consulado com 
séde em Yokoama ou Kobe, o consulado no 
Japão. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1899. 
-Go;,çatves Ramos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrado 
em 2~ discussão o art. 1", e suceessivamente 
~em debate os demais a rtigos do projecto 
n. 165, de 1899, llcando adiada a v otação. 

São successivameute sem debate encer
rados em 2a <liscussã.o os arts, I• e 20 do .pro
jecto o. 164, de 1899, autorizando o Poder 
E:xecutivo a. readmittir no Jogar de 1 • oftlcia.l 
tia Secretaria. da. Justiça e Negocias Inte
riores, Jlcando addido a.o respectivo quadro 
até que, em virtude de vaga, po!S& reverter 
ao serviço, o cidadão Augusto Hearique de 
Almeida, ficando adiada a. votação. 

E' :mnunciada a discussão unica do pro
jecto n. 168, de 1899, autorizando o Poder 
Executivo a conceder a João Antonio Co
queiro, engenheiro·chefe de dístrícto da Re
pa.rtição Geral dos Telegrapbos, licenÇa. de 
seis mezes, com o respectivo ordenado, afim 
de tratar de sua saude onde lhe convier. 

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

E' annunciada a. discussão unica do projeeto 
n. 97, de 1899, autorizando o Poder Executivo 
aconc.!eder a. Antonio José da Costà Rodrigues, 
1• official bibliottlecario da. Escola Naval, 
seis mezes de licença, com ordenado, para. 
tratamento de saulle . 

Ninguem pedindo a. palavra, e encerrada 
a discussão e adiada a. votação. 

Nloguem pedindo a palavra, é encerrada a. E' aunuuciada a 1• discussíí.o do projecto 
discuSsão e adiada a. votação. il. 46 A, de 1899, exigindo que as sentenç~ 

E' sem debate encerrado em 2• discussão o tinaes da competencia. do Supt•emo Tribunal 
artigo unico do projectq n . 13& A,.de 1899, Federal e quando este julgue collectivamelite 
declarando livres do pagamento de quaesquer na fórma da. Constituição e das leis eiii vigor, 
direioos ua Alí'andega. da capital Federal ou ~ejam proferidas com !t presença de ·d~z. pelo 
na de Santos os volumes que conteem um menus, dos juizes desimpedidos daquelle tri
regula.dor publico destinado á torre da matriz bunal, e daudo ~u~as provid~cias ; com. o 
de Uberaba., tico.ndo adiada a votação. parecer da ConlmlSsao de Constltmção, LegJS· 

B' annunciada. a 2• discassão do projecto lação e Justiça. 
n. 165, de 1899, determinando q_?.e as Lega~ l . Ning_?.em ~diodo a. pala;Yl'a , é encerrada. a 
ções do Brazil em Venezuela, Ja.pao, Equador dtscussao e ad1ada. a votaçao. 
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Pas:a-se â. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O St•. Ildet"onso -~lvhn-Sr. Pre
sidente. a excepção que, mao g rado nosso, 
vae-se . tra.nsformamlo em regra, de clis
cutirem·se os orçamentos jà em proroge.çõ~s 

E' annunciada. a continuação dn. 2' discuasão de sessõ~s do Congresso Nacional, actJnselbn.r-
b me·hia talvez a abster-me dtt tribuna, afim 

doproj~cto n. 144,de 18\J9, com o parecerso re - t ~- . t · 
as emendas o1ferecida.s pa.!'a. a 2• discussão do de nao se re a.r .... r mo.•s, pot• um moman v st 
projecto n. 144, !leste anno, que ftxa a des- quer, a votação dos meios de que carece o 

P
e•• do Mini.3te• 0 da Fa~cnda. pal"J. 0 exer- Governo para o desdobramento de sua vida. 
... constitucional. 

cicio de 1900. Tenho para mim, na quadra angustiosa 
que atravessamos, que em materia. restricta-

0 Sr. Presldent.e-Continúa com mente orça.mentar ía. o melhor caminho a 
a pa.lo.vra o sr. Coelho Cintra.. seguir-se e deixar inteira responsabilidade ao 

Poder Executivo na pratica das medidas, 
o Sr. Coelho Cintra demons- que, por intermedio dos diversos Ministerios, 

trou hontem o estado deploravel em que se solicita. elle do Corpo Leg!slativo. S.l assim 
ncbam differentes repartições dependentes do ficarã. discr iminada. a responsabilidade de cada 
Mioisterio da Fazenda, encarregadas da ar- um dos poderes, na gestão dos negocias pu-
recaclação das randas publicas. blieos. 

Analysando detalhadam.ente o seniço adua- Não que~ isto dizer q a e devamos abdicar 
neiro e as deftciencias de que elle se resente, do direíto de discussão dessas medidas, mas 
chegoll até a. Altandega do Pará cujaBfaltas o apenas que só comprehendo o orçamento em 
pro.iecto de oi'çamento em debate procura. re- sua face bipa.rtida : receita, calculada pelas 
mediar. prescrípçõasdoregimeu tl'ibutar io, e detpna, 

Entre estas faltas nota-se a conclusão das autorizada pelo Poder Legislativo. Dabt o 
obras do grande armazem que a.lli. foi conservar-me, qu&Si sempre, arredio de dis
coostruido e que por falta de pessoal tunda. cussões orçamentarias. No emtanto, uma 
não foi inaugurado. praxe funesta vae·se firmando em nossa. j u-

.0 honrado I' Se~ratario, procurando re- risprudencia. parlamentar, qual a das autori· 
mediar este mal, propôz emenda. restabele- zaç!Jes legislativas, em · fraude do regimen , 
cendo os cargos que o orçamento tinha. sup- facultando o.o Governo a pratica. de actos de 
.Primido. A Mesa, porém, em satisfação á exi· natureza. complexa e r elevante, com elfeitos 
gencie. regimental, não aceeitou essa "menda.. ma.is ou. menos permanentes. 

Não obstante, o honrado relator, homem A consequencia de tão desa.~trado procedi-
pl'atico nestes assumptos, _accou. me.io ~e in- mento vae-se pondo a descober to. o Poder 
cluir .no orçamento a. medtda al1á.s md•spen- Legislativo pa.rcellou-se por todas as rep..'l.r
sa.vel que a Mesa tinha. recusado acceit&r, tições publicas . Possuído desse seutir, a inda. 
illudindo assim a disposição regimental. h& poucos dias formulei o projecto n. 126, 

Para provar o que allega, o orador lê o se- que para. alguns poderia figurar no Orça· 
guinte trecho do projecto: ~~:n. 16 art. 1•. Al- mentó da· Fazenda, o- que talvez dar-lhe-bia 
fandegas-Aug mentada de 11:71 0$ para manu- carreira rapida ; . comqua.uto, porêm, fosse 
tenQáo e custeio dos novos a.rmazens da. AI- elle relativo a ne~ocía.ções do Tbesouro, en
fandega do Parã..~ tendi que dever1a const ituir proposta. se-

O que significam as palavras manutenção pa.rad a. 
e custeio 1 Dil-o o illustre Sr. director das Logo após a. apresentação desse p rojecto, 
Rendas Publicas· no seu relatorio: para que Vi surgir no Orçamento de Despeza do Minis· 
os armazens possam ser inaugurados neces- terio da Fazenda uma. emenrla do respectivo 
sario se torna o augmento do pessoal. relator, que, approva.da em seus termos taco· 
. Depois de ter estudado o serviço em to.1as oicoa, viria frustrar inteiramente o peru;a~ 
as alfandegas da. União, sobretudo em Per· mento que tive em vista ao formular o pro
nambuco, Bahia. e Rio de Janeiro, mostra,ndo jecto. Por essa emendil. , se a·utoriza!)a simples· 
as suas necessidades e os meios de provet-as, ·,r.ente o Gove-rno a liq11idar os auxilias a la
o. orador passa a. justificar a emenda auppres- , oura com os bancos, que disso se haviam 
siva. do n, 6, por ser elle contrario nas suas incumbido por contra.ctos com o Tbesouro. 
dlsposiçOes á Constituiçiio Federal. Coofesso que me surprehendeu essa autori-

Estuda. igualmente muitas outras emendas, z <>ção, porquanto, conforme consta de relato. 
justificando umas e combatendo outras, ter· rios do Mlliisterio da Fa~nda., muitos desses 
mina fazendo um appello ã.Cama.ra.a.fim de que contractos teem sido novados ou rescindidos. 
tome em consideraç.'\o as su.'lS observações, Ora, ou essa autori:açüo é necessari~ para 
todas em beneficio da causa. publica. (<lfuito taes fins e deixam de ser validas as novações 
ll~m; mu;tohem.) ou rescisões feitas; ou, então, o Governo póde 
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novar ou rescindir taes contractos sem seme
lhante autorização. Pat•a que então vem o 
nobre relator soticital-a ~ Felizmente, acudiu 
em tempo o Sr. Alcindo Guanaba.r:;., membro 
da Cornmissão de Orçam<mto, que propoz a 
seguinte redacçíio â. primitiva emenda; 

« Fica o Governo autorizado a entrar em 
accordo com os bancos que fizeram contractos 
para auxílios ã. lavoura, afim de os liquidar, 
obrigando-se esses bancos a fazer concessões 
equitativas, a. juizo tlo Governo, aos lavra· 
dores que receberam esses auxilias.:> 

0 S:i. PAULA. RAMOs-Nada mais justo. 
O SR. !LDEFoNso AL vrllí - Contra essa. re

dacção, que consubstancia em si os mais rigo
rosos preceitos de direito, reballou-se o nobre 
relator da Commissão em parecer, cujo aloance 
jurídico não me é dado percebei', por maiores 
que sejam os meus esforços, 

Sr. Presidente, em condições norrnaes, 
quando go~am todos de uma situação pro
spera, quando não ha. o menor tropeço á ma
nifestação de actividade de classes ou cida
dãos, nínguem é mais contrario do que eu à 
intervenção do Governo em negocias priva
dos, mormente em negocias agrícolas, por 
isto que a experiencia nos tem demonstrado á 
saciedad~ quão corruptora e essa intervenção, 
sempre benefice. para. meia. duzia de apani
guados e maleílca para os verdadeiros inter
essados. 

Em situação normal, os UJlicos beneficios que 
o Governo deve dispensar á lavoura. e dotal-a 
com um regimen tributaria equitativo e 
egua.litario,regular o transporte de seus pro
duetos, pelo preço ma.is barato possível, e 
mais medidas complementares de ordem ad
ministrativa; em summa, cabe apenas ao 
Governo garantir a propriedade agrícola e 
seus f['uctos, quer em sua produ~cão, quer 
no transporte, quer ua. venda, imjl{ldindo por 
medidas acertadas as depreciações que as 
gr·andes crises podem· occasionar. 

Infelizmente, porem, não é esta a si tuaçã!) 
a.ctua.l, pelo que tambem não póde ser aq•1el1a. 
a missão do Governo no momento que atra
vess!LIIlos. 

Já ti-ve occasiã.o de expor á critica do Con
gresso Nacional as causas pavorosas que 
concorrem vinculadamente para o desespero 
agonico de nossa. agricultura, principalmente 
a cafeeira. Não devo voltar a re:pizal-as, 
comquanto eu seja o primeiro a reconhecer 
que ellas se avolumam dia a. dia. 

E' -nos licito cruzar os braços deante do mal 
insidioso~ Por certo,que não. De longa. data 
tem o Governo despendido. elevadas quantias 
paro o jugulamento da crise. Em que condi
ções, porém, teem sido empregadas essas 
quantias 1 

Na carencia de clarlos offlciaes e na faltl do 
relatorio d:~o Fazenda no corrente exercício, 
sirvo-me das insignificantes informações co
lhidas aqui, alli 11 acolá, afim de examinM' 
perfunctoria.menw o assumpto, cuj& impor· 
tancia não precisa de mais relevos. 

Sinto que, devido à sua reda.cção, não te
nha a cama.ra ~pprovado o requerimento de 
informações, formulado ha dias pelo nobre 
Deputado por s. Paulo, o Sr. Galeão Carva
lhal! que des~ja.va saber o estado das nego· 
c1açoes do Thesouro com os ba.ncos que rece
bet·am dinheiro para auxilias a lavoura.. 

Esse requerimento foi longamente impu
gnado pelo nobre relator do Orçamento da 
Receita, que, em summa, a.llegou a fa.culdade 
conferida a qualquer Deputado de ir pessoal
mente ao The.souro e::ta.minar os contractos 
em vigor. 

Mas, Sr. Presidente, si qualquer Deputado 
póde usar dessa faculdade, o que à fór<~. de 
duvida, e póde ainda tomar as notas neces· 
sarias para vír discutir o assumpto na tri~ 
buna ; porque é, então, que se negam essas 
informações pelos canaes competentes 1 

O SR-.G.\LEÃoCA.aVA.LH,\.L-Eunão pedia in
formações para mim: era para a Nação. 

O Sa. I~.<oEFoNSO AiiVlM- Perfeitamente. 
Na discussão daquillo QUe propomos á deli~ 
beração do Coog~esso :Nacional, corre·nos o 
dever de justiti~r perante os membros da 
r~presentação nacional e do povo brazileiro 
os motivos de nossas propostas; e para isso 
não nos é licito andar ás apalpadelas; de
vemos proceder com inteiro conhecimento de 
causa, guardadas as reservas devidas aos in 
teresses que nos foram confiados. -

Si ha melindres em discutir certos assum
ptos, acredito que o Depubdo requerente 
seria. o primeiro a. respeita.l-os con-veniente
mente. 

O resultado de negarem-se certas infor
mações é obrigar a discussão por hypotheses 
ou suspeições, o que, além de ser incorrectis· 
cimo, pó1e dar Jogar a consequencias fu
nestas. 

Por tudo isso, sou obrigado a um exame · 
muito ligeiro da matgria em debate. Tenho 
em mfios rapidas referencias a essa mate
ria, .::olhidas em diversos rehtorios ante
riores. 

A tal respeito encontra-se na pagina 553 
de relatorio do Ministerio da Fazenda, do 
anno pas~ado, o seguinte: 

4Aba.ndonarlos aqueUes syster:r.as de cre
dito (o credito agrícola e o credito real), 
que, nas sociedades cultas, supprem recur
sos ã. la vou:ra. e outra.s industrias, o Governo 
do B:razil, em 1889, contra.ctou com diver5os 
bancos emprestar ã. lavoura nacional até 
86.000:000$, recebidos p3.l'cialmeilte do The-



Cêmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 15:05- Pégma 5 de 10 

448 ANNAES DA CA.MARA 

souro, por empresti.mos, con.for me .os termo~ 1 estns conrli.cões são as constan~tes tlas :tmlanas 
de coutractos Ja.vrarlos na. D1rertor1a. do Cou- 1 ha pou~o hda.s, e em Mmas, o. Paulo e ou
tencioso, J>tlta emprestf!rem o !loln·o, isto é, 

1

. tl·o.,; E:,.t .. lo~ existem letras garanti?a.s pelos 
l72.0ú0:000$, iL la. vout•a. rc:~pec:tlros :-:c_vernos, <JU, entuo, :1111d:t ha. 

o Gove rno Provi~o1·io suspen·lou a. ex- outras cond1çues no «Ccot•clo, e, ne.>tc C[I~O, 
ecuçiLO de~~l!s conlracto,-limita.ndo os em- qnac; set·iio ellas 1 
p~timo~ :í. somma rle 4i .2;;'):00~, que j:i. Vejamos ain·la., Sr. P reslrlente, o qu~ J!lais 
havia si<lo recebi(lo. !lo TIJ 'l~O ;Iro p(!los fez" Thesouro em liem d r' l iOO!IYa. Contmua. o 
bancos •:ontracta.dores , os qtlac" ~ó •levem relatorio: 
agora 45.0')0:000$, cumo tn•1o evi>lencia 0 «0 decreto de lô de Janeiro de 1894. auto~ 
quadro annexo sob o n. 2.)) torizou o Banco da Republica. a emittir 

Por este ·quadro, Sr. Prel!i<lente, vê-se que lOO.OOO:OOOS de bon1f$ par~~. auxilia1· ~in· 
a quan,tia despendida pelo Thesonro foi de dustrias. 
45.750:000$, que grande numero de nova- Só m«ita diminui'~ parte desse óene(lcio 
cões teem sido feitas :l longo p~azo e qoe o CdWe 1i nossa principal industrio.-a lavoura.>> 

Thesouro perdeu totalmente com um dos Do exposto, Sr. Presidente, nos conven-
bancos a qua.ntia do 750:000.o;Cl00 · cem os r.omo tem andado á. matraca. toda essa. 

Continuemos, porém, na leitura. do reli!.t-o questão de aux ílios d la'IJoura, indo sempre no 
rio pa.ra vermos como teern sido emprega- embrulho o Thesouro, que ú quem fornece o 
dos os dinheiros publicos, em ,.ão elevada cobre, e a Ittvoura., que empresta o seu nome 
cifr<t... como editora re.;ponsavel. 

. <M admioi;;traçõss passadas (sã.o pala. vras Naoa disto peide continuar ~im: urge um 
do &l«tori? de t895) creat•am para o The- correctivo em bem de a.mbas as part:!S lu te
souro uma s ituafao e>pecial (presta. e a ttenção, r2ssadas. 
Srs . Deputados) com relação aos est~bel\!.ci: A orgia da bolsa, em que çom certeza com· 

' meutos bancarias, que receberam dmhe1ro sumiru.m-se muitos desses miihares de contos 
· para empregtar á lavoura. Não podemos arrnoca.•los a.o contribuinte, està ftnrla. 
• omittir o exame de compromissos eleva.Jos, O commercio luta dcsesperad:1mente para. 

cuja. solução está entregue a liquidações len- não incidir JJO instituto do. rallencío.. A ae-ri· 
tas, a.o m·bil1·io dos deo~d.OI'<U (toda a. attençio cultur11., com os aeus estertores desordeno.a.os, 
e pouca), se1;t , ao 1MJ1os, o credo,· (o Thesour(') ouve a ca.<la. passo e por todos os lados o 
$entir a :p1·obabitidtule do .que 'tlae receber. pc~· apregoar agottrento do meirinho no iuterior! 
que a le1 n.ao lhe deM 11wos effica::es d,; (Asc•.!/.•- E' a. derrocada que tudo arrasta. como o 
::ar os se~t c <pitaes. » . Retlieta hem n C;tmara morbu as;;olador ! E no meio desse concerto 
nestas palavras que são exclusivamente of· de a!lgnstias limitam-se os bancos a uma 
ftciaes ! Segundo se vê, devem estar empre- vida rle =pedientc e o Governo conserva·se 
gados na lavoura. 90.000:000$. ou o dCJ!Jro dos quedo, poeque a lei não lhe de L• meios effi-
45.000:000$ J•ebebidos p .·los bancos, ma.s o ca= ~s para (iscali::ar o seu dinheit·o,que é suor 
Tbesouro nada sabe, porque a lei nao lhe deu do contribuinte! ., , 
meios efficazes de fiscaJ.i::l r os ~etts capitaes! .. . Pois bem. Façamos a lei e mettamos nas 

Mas continuemos a v~r para que serve este mãos do Go•e_rno <:armo. de que precisa. para 
'. rotulo magico dos aux ílios,; lacou;·.;, Ouça.- enfrentar a_ .;atuaça.o. Promova. ~ Gover_no a 

mos ainda a palavra officío.l, sem pl'e velalla centra.llz~çao ele todas . as opera.çoes a.gncota:s 
· em oooasiões taes : ~m um so bmco,e:x:clus<~amente agr1cola; vert· 

tlque qual a 1mporta.nCJa das letras bypothe· 
carias em circulacão; veja. a. quanto monta o 
debito da lavoura. ás carteiras dos diversos 
bancos; feito isto, autorize o Banco Central a. 
operar nos termos propostos pelo projecto 
n . 126, como t i v e occasiã.o de explicar em 
artigo que publiquei no Jorr>al do Commercio 
de 19 do corrente mez, e quero erer que po· 
deremos entrar em uma phase esperançosa. 
qua.nto ao futuro que nos está reservado. 

«Pelo accordo de 18 de maio de 1897, cele· 
brado pelo Thesouro com o Banco da. R.epu· 
blica, ficou este instituto <\Utori,;ado a emp1·e· 
star d. latJoura 25.000:000$ no prazo de dez 
anno~. com cau c.''í.o de letras hypotb(!Cal'ias-

\ qu ando ga.rantidas pelos govel'nos da. União 
! ou dos Estados do Rio Grande do Sul, S. Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Geraes, Bahia, Pernam
buco e Pãra, ou quando aquelles titulos obte
nham cotação real no mercado. Nenhuma 
operação dest~s ainda s~ realizou, porqu~ nã.o 
existem letras bypotbec:>.rias que &:I.tisfa~ 
çam as coudiçoes exigidas no alludido ac
cordo.» 

Como não existem letras hypotheca.rias 
que satisfaçam as condições do accordo~ Ou 

Teremos eutão a. feição economica. do nosso 
sy $Lema ba.ncario, a valorização da letra. 
b ypotheeari<l e o intert>sse do mutuario em 
entregar-se desca.nçadas aos seus res
viços agricola..s • 

Para. o lavrador em a.tra.zo ba. a mora, 
dentro da qual poderá. rehabilitar-se ; e para. 
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aqualle que precise rle ca.pitaes, não estando 
ahi pt•eso por hypotheca, li >.~ o Jogar sGguro 
onde póde procurat• o t·e~nr~o doJ qoto preciSJ., 
com certeza. de o encontrar. 

Tudo isto só pooic•·em••; conse~u:r cem o 
system:~. de novações por mi •n proposh:; n:J 
projecto n • I ~6. 

O Sa. MA'I'l'A. MACHADO- v. Ex. da-me 
licen~a para um apart.~ ·~ 

0 Su. lLOEFONSC ALV!M:-COm multissimo 
praze1·. 

O Sn.. M.-~.rrA M-~.cu.~oo - Acredito que 
aquelles ba.neos, que lizet•atu novações d~ 
seus contractos, não querem mais novai-os . 
Est-ão multo satisfeitos. 

0 Sn.. ILlll:FvNSO ALVD:I-CNiO piamente na 
afl1rmação do distinato collega. que me honra 
com o seu aparte e benevola. attençio. 

Tão á. revelia teem an•lado os interesses do 
Thesouro nesses negocios, como li ha. poucr> 
em relatorio ministerial, que não é muito 
para admirar-se a. completa satlsração de!lses 
bancos, tendo naturalm<lnte conseguido tudo 
qu:mto desejaram. Si só o que nos diz o Mi· 
nistro da Fazenda ti capaz de sa.tisfazer a.os 
mais exigentes, que diremos do que natural· 
mente figura nBS!Ies contractos 1 

Lt.stimo n&o tel-os á mã.o pa.ra um exame 
mais detido tia. questão, que me parece de 
suprema. importancia. 

Volto, Sr. P.residento, n tratar da emenda 
que me trouxe á tribUM e que. aos olhos 
de qualquer, e.nvolve um principio d<1. mais 
comesinha. justiça. 

Acossa.dr>s pela crise e conhecedores, tanto 
quanto. possível. dos e:tfeitos a que elh\ p61e 
dar logar , vão os b:-.ncos cons~guiodo nova· 
ções e rescisões dos seus con tractos com o 
Thesouro, em beneficio exclusivameote pro
prio, por isso que se integ<·a.liz~m nos di
reitos creditol'ios . sobre os res ?ectivos mu
tuados. Ha. nada mats injusto 11 . .. 

Pois, então, arranca-se o dinhtüro do con
tribuinte, que, em sua ultima pala.vra, e o 
lavrador ; recolhe-se esse dinheiro ao The· 
souro ; dabi é elle t~ado em pingues quantias 
e entregue a bancos para auxilia1· á h wura ; 
esses bancos emprestam pequenas quantias a. 
juros elevadíssimos ao lavrador, e o restante 
atiram no jogo àn praca.; em difficulnades, 
vão ao Thesouro c pedem novações a prazo 
longo ou rescisões dos seus contractos ; o Go· 
verno concede-lhes tudo e nem por um mo~ 
mento deve-se lembrar daquelle n. quem pro
curou beneficiar 1 

O lavrador não fomenta jo15o de praça.; não 
tem escola para. se)lS filhos ; não tem com· 
modida.de alguma ; .concorre com a. maior 
somma. da tribute>; llÕ.O se lhe póde imputar 
as desgra.;as da Patria ; e ainda, por cima, 

C~tn&r!\ V . V 

como si tudo isio não bastasse, q ner so ar· 
mar um algor. contra si, sem a rnanor v igi
lancia por parte rlo Porier Publico 'I Onrle e 
que o nobre rela.tol' do Orçamento foi encon
tt·ar este noç i o úo justiça~ 

Para. hon•·,t do Gorcrno tle minha. Pa.tri:J., 
estou certo de que não é esse o seu pens.~r. 

Conheço a opinião pesooal do honrado Sr. 
Presidente da. Republica, em relação a nego
cio:; a.gricoh1s. 

O Governo nito pôde contar s(, com eco· 
no mias orçamen tarias e venda. do superfluo 
para. solucionar o problema. financeiro. Ant es 
deste, tem ella que resolver o problema eco· 
nomic·), que é e serã. sempre em nossa Pa.t r ía. 
o problema agricola..em todas &.ll suas phases. 
E' nesse terreno que deve ficar á. prova o 
amor á situação e aos in teresses nacionaes . 

Appello, pois, para o Governo de nossa. 
Pa.tria., para. o Congresso Nacional, p~l'J. as 
suas commissõas de estudos, e convido-os, 
mais uma vez, a niio distra.hir a sua atten
ção. porque a voragem sepult..'lr-nos·ha. fa
talmente no abysmo ! 

Muitos são os projecto:. sujeitos ao nosso 
exame, diver3os os rumos apontados. Pois 
bem. Devidamente acautelados, si A"amos 
sem perda de tempo um desses ca.minllos, o 
que parecer melhor á. maioria. do Congresso 
Nacional. 

O que não podamos e nã.o devemos é nos 
conservar silenciosos e inertes dea n te da. tor
~enta; urge 9-ue cumpramos o nosso dever. 
na.o encerranoo a presente legislatura sem 
dotar a l:1vourn. das m-;dida.s de que precisa. 
in11.diavelmente. 

E, emqua.nto a.s C(Jmmissões não nos tral'.em 
o fructo de sua meditação e estudo, prati
quemos um acto de vulga.rlsslma. juotiça., 
approvando :\emenda de n. Il do Orça.mento, 
em discussão. . ç 

(Muito bent ! Muito bem ! O 01·ador e feli
cieado pelos colleg,Js p;-eseates ,) 

Comparecem mais os Srs. Julio de Mello, 
Augusto Montenegro, Enéas Martins, Sel'
zedello Corrêa, Viveiros, Henrique Ya.lla.
da-rcs, Marcos de Araujo, Anizio de Abreu, 
Tboma.z Aceioly, Ildefooso Lima, João Lopes, 
José A velino, Hel vecío Monte, Appolonio Zc
naydes, Malaquias Gonçalves, BarboSc'l. Lima., 
Moreira. Alves, Juvencio de Aguiar, Pedro 
Pernttmbuco, Arthur Pei:toto, Ro~.rigues 
Doria, Neiva. Castro Rebello, Milton, Tosta, 
Paula. Guimwães, Adalberto Guimarães, Lep
vigildo Fi!Jueíras, Tolen tiuo rios Santos, 
Eduardo Ramos, (h!dino Loreto, ~inb.eiro 
Junlur, José Murtinho, lrineu Machado, Al· 
cindo Guanabara, Augusto de Vasconcellos, 
El'ico Coelho, Nilo Peçanha, Julio Santos, 
Urbano Marcondes, Paulino de Souza. Ju· 
nior, Almeida Gomes, .José Bonifacio, Mon-

r 
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teiro . da _Ba.rros, Antero Botelho. Cupertino I Agradece it Commissão a a pprovação que 
de SlqUe!r.J., Augusto . Clementi'!_o, Matta deu á emenda. de 6:W2$ 11a verba- Mate
Machado, Rodolpho·. Pa1xao, G;:leao Çarva- riaes-p;tra a compJ'a de 20 balanças üi.<e>·v i~ 
lha.!, Lucas de Baz ~f?S , Franc1.sco Gllcer:o, j v m• que . urge serelll compradas JJa.ra a ,\1-
L )llZ Adolpho, Bra~1llo da Luz, Lamenlm {;lnrlega da Bahia, 
Lws, . Leoncio CO_rPea, La.ur·o. Mülle.r, P<Jd~·o Não são unicamente os signatar ios tl€ssa 
Fe~r!;!IN, Vtctortno . MotHe1ro, Rtvôl.dav:<l c>menda. que affi r tn<Hn essa inservibilidade, 
Co1rea. a Campos Cat>tter. si\o todos os Deputado~, que por alli tem 

Continúa. a 2" discussão tio proj ccto n. 144 . P tSBa~lo , (os Srs. P. tula R tmos .: úcellw Cilrtr.c 
de 18_99, com o parecer sob ri) as cmeudn.s or- da" stqaaes de affirmuç<To) é o d igno iuspe
ferec!da.s para a z• discns~iLo do proj ecto ctor ~Sr. ~lanoe~ Alves da Silva, dilltincto 
n.- 14~, de:;te anno, que lixa a despe1.a. uo Mí- fi?.nccJouarJo, c o lltu~tl'e director da Conta.-

. msteno da Fazenda para. o eX<Jt•cicio de 1900. bllrtl_?-de e os e:x:~ml n1stros da Fazonda . 
• Nao ~:omprehentle po~que, quaudo os r e-

0 Sr. Prel!lident(~ - Tem a. pa.· prosentantes dos demais Estados não a.lle· 
IaVl'l\ o Sr . Nuiva. g<t m igua.es necessidades, ba. de se determl· 

O S1•, Nelva nã.o pótle deixar de dis
cutir o orçamento ua Paz;enda, desde que n 
elle apresentou emendas, c a lgumas foram 
recusadas pela Commissão, cmbor<~. reconhe 
ceudo o relator a. justeza. das meJi•las <tven 
tada.s. 

pe!rotado na cam ranha perante a Com
mtSBuo, ,-aro combater na Camara, posto nilo 
espere aht melhor sorta. rlestle qu0, ora, não 
tem a combat~ r apenas aquella phrase costu
meira : <.~Com parecer contrario tla Com· 
missão.» 

Porá em jo~;o ain•la. com rnr.ior esforço a 
sua reconllectda. tenacidade, des<le que se 
tra.te. do seu (\íreito, que não é outro sinão o 
dos que representa.. 

Lastima fa tiar em dia em que não ba nu· 
mero para votar, o qu~ndo são, portanto, 
poucos os Deputados, receiOl!O tle quo os que 
não o escutam, e, pqr occupado.s, não o pude· 
rem ler, votem amanhã contra suas emendas, 
sem terem attendido às suas razões, votem 
como ainda hontem votou-se a emenda n. 10, 
suppondo-se que era ·quusi o mesmo que a sub· 
stitu~iv~, quando nesta havia uma. surpreza, 
o a.ruqutlamento de uma 'lictoria, a. ma~s bri
lhante que t alvez aqui se a.lc;mçara l 
N~ 3• discussão do Orçamento da Receita 

v entilará esse ponto, qae se prende á. cau sa. 
justa de uma das industrias de sua terr<t , 

Sente que já não tenha nesta CaJ;a ;~q uclla. 
sympa.thia de que tanto se ufanava, ou q_ue 
~te bondoso sentimento de seus collegas tenha 
Sido supera~!' pot• causa super.ior, o queé 
certo é que Ja nao alcança as v1ctorias que 
teve outrora. 

O SR. P.WLA. RAMôs.,..- V. Ex. nesta Casa 
. é uma. potencta. 

O SR.NE1VA. diz que prova. o contrario a re
cnsade emenda sua hontem;todavia como nas 
emendas, ora em discussão, seu nome esta 
abroquell!-do pelo do seu col!lpetente e pre
zado atlllgo, o Sr. Ccelbo Clntra, não esta 
a.iDdl!o de todo desalentado. 

nar que elles tenham essa verba I Receia 
que a.tlna.l a lgum Estado que tenha repre
sentante de mais importMicia junto do oo
vet•no, na hora da. <.li~tribuição niio seja pre
ferido oom preterição da sua qu er hl: t Bahia· 
e como tem aprendido com a. experiencia' 
lembra,se que roi isso o que se deu , quand~ 
o orador bateu-se pelo augmento da verba 
- Obras - especifican<lo q_ue determinada 
qua.nti:1 fosse reserv&da ás obras da. Alf<Hl· 
uega da Bahia, o que não se realizou, seodo 
no emtanto, despendida Corte somma em 
identicas obras na Alfandeg:l do Pará ! 

A proposi to de obras, s us tenta a. sua emenda 
que marca a quantia. de 150:000.$ para a 
concluEíio das obras precisas na Alfandegada 
Bahia, o lastima que''· Commissão, reconhe· 
cendo tambem essa necessidtlde, tan ~o que 
augmenta. de mais 200 contos a verba não 
detel'rnine que seja. tanto para a Ba.bia' que 
reclama. q ue precisa, o quo é ~abido e re
conhecido como demonstra com opiniões com
petentes, c~:n testemunhas para as quaes 
a.pp~lla. Le o àespacl•o da Commissão pelo 
orgao do seu relator á. petiçiio que apre
sentou afim de seL· elevada. de 3:000$11 10 
contos a llespeza. com lubrificantes e carvão 
p&ra_ <t_ lancb~ da. mesma Alfil.ndega.. 

FOL :n ttmme negada, exclama o orador l 
O relator estacou a nte a negrura. do carvão 
e, a:pezar do carvão produZir a l uz,. S. Ex .' 
rlAixa -em trevas a lancbinha l (Entra no ?"e
cinto o St. Monteneg1·o.) · 

Tratava-s~ de trevas, e s. Ex. vem ves
títlo de preto, mas, apezar dessas trevas que 
o envolvem, espera. do luminoso espírito de 
S. Ex. qutl surja a claridade, nuncia de me
lh<?res tem~s, para aqueUa infeliz Alfandega, 
cu.]a capataz1a teve um rendimento, a m ais, 
de quantia super ior a. 54:000$ no ultimo 
anno. 

De tende & ideia do restabelecimento da 3'' 
secçã<? da Alfandeg:t da .Babi:t, e aecrescenta 
que st a Mesa recusou a emenda rela.tiva 
a esse restabelecimento, como declara o re
lator; todavia o illustre relator deu parecer a 
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respeito, e, pois, julga que a Camara. deve 1 infelizes remadores, aos quaes se nega o mi· 
tambem pronunciar-se. seravel augmento de 10$ mensa.es, quando 

O restabelecimento dessa secção impõe-se sabe que se estão preparando reformas para 
como uma necessidade imprescindível, affir- os grandes, as quaes, aliás. acha. justas e a 
mada por competentes, e nella. poderiam que dá todo o apoio. principalmente si, como 
~er admittidos addidos ou extinctos ao em espera, sua Bahia fór contemplada; e é por 
vez de estarem sendo injusta e dolorosamente isso qu.e tem votado certas emendas, porque 
removidos para. Alfa.ndegas longínquas, onde não quer saber si quem ganha. é este ou 
a vida é carissimn, com rebaixamento de aquelle, o que quer é que seu Estado lucre .. 
cat_egoria! . ~endo algu1_1s. por . dignidade Lastima ter falladotarde,porquefolga. vendo 
e_ 1mposstb1~1d~de mat~r1a.l, coag1dos a pe- que a sua linguagem singela, mas sincera. 
dtrem. dem1ssa~, depo1s de dezenas de annos está produzindo e:ft'eito, pois está sendo ou .. 
de ophmos serviços! vida attentamente, e nota que os que entram 

A um aparte do Sr. Montenegro, o orador não se levantam; pede desculpa. de insistir 
declara . que recl~ma em no!Jle ~o s~u oeste debate, porque não póde prescindir de 
Estado: ~s que estrverem em Ldenttca.s c1r- dar mais essa prova á Bahia de que não se 
cumstanc1as que façam o mesmo. . descura. dos seus interesses nem dos seus di· 

Felizmente, o relator reconhece a. necessi- reitos. ' 
dade lembrada por outra. emenda-elo au· , . . 
oomento do pessoal das Delerracia.s Fiscaes. 0 St~. AUGU~TO _Mo~TEI'$EGRO- E ImpoSSl-
o . "' vel que a. Bahta. nao sa1ba. reconhecer os ser· 
~ SR. AUGUSTo MoNTENEono-0 Pará não viços que V. Ex. tem prestado; é preciso _ 

esta na emenda. que haja para V. Ex. todo o reconhecimento 
o Sa. NEIVA não quiz entrar na. sea.rn_ e gratidão da parte dos babíanos. (Muitos 

do illustre relator; mns ass~gura seu apoiados.) 
voto, si fôr estendida até. a?Par.á.a medida. O Slt NEIVA tem ouv"do duranteesses s 's 

Sabem todos como desnJ& VI ver bem com • ·t 1 
• • ei . 

tão prestigioso coliega., de quem sente dis· a.nnos mUI as_ phrases amave1s d~ seus presa-
sentir, como o fez na tarifa estrangeiral, ele tios h collegB.!' desva.n~ce-se mmto do que 
que foi S. Ex. a mais proeminente figura. aca. a de escutar do 1Uustre Deputado, com 

Não estranha que s. Ex. tenha., pois, quem tautasetantasveze&tem travado lutas. 
proposto que se ma.ndasso imprimir no es- O SR. AuGusTo MoNTENEGRo-No que digo 
trangeiro sellos para o consumo, quando só ha um meri to; o da verdade. 
temos a Imprensa Nacion:tl e a Casa. da O SR. ENÉAS MARTINS dá um aparte. 
Mo~a. . 

Bem sabe que ha de ser estupenda a quan- O SR. NEIVA agradece essa nova gentileza, 
tidade de sellos para o consumo, desde que a e pede a Deus que seja tão feliz nas votaçõe.s 
rêde que vae ser lançar! a é enorme, tudo ás suas emendas por parte da representação do· 
abrange, desde a sêrla •.• qua,l! ... esta esca- Pará; porque, quanto a encomios, é o que se 
pará. como camarões pela malha, até o algo· vê! (Risos.) · 
dãozinho e outros tecidos que as nossas fa- Do Sr. Serzedello_ eotão poderi;t fazer um 
bricas produzem, e que são aquelles com que livro; mas quanto a ·votos, ainda o de hon
se vestem os pobres trabalhadores dos cam- tem relembra-lhe dor pungente. 
pos, os operarios, cs carregadores tia terra Passa a. ligeira. ana.lyse do parecer da Com· 
do orador. missão, o que (az succintamente, não por ser 

Da a razão por que não figura como signa· menos importante esse trabalho do que 
tario da emenda sobre as lanchns da extincta outros que tem largamente apreciado, mas 
Repartição de Colonização; mas, si lhe per- por estar adiantada a hora; todavia, refere-se 
guntarem como sendo ns lanchas tres, di· aos auxílios ~ue o Pará promette á União; 
vide-as por dous Estados, responde que di- faz votos para que a Providencia continue a 
vide muito bem, uma para Pernambuco e felicitar aquelle prospero Estado, para que 
duas para a Bahia. (Hílm·idade.) elle assim possa sempre proceder, e para 

o alvitre de Salomão, que na hypothese da que seus representantes possam, na fruição 
creança seria a morte, na hypothese ver- desse bem-estar, melhor attender ás necessi
tente importa-ria no aniquilamento da lancha. dades dos Estados irmãos, quando $olicitados 
(Riso.) pelos que de perto as conhecem. . 

Descreve a vastidão da bahia da Bahia, seu Tem confiança na omnipotencia divina, no 
reconcavo, Hhas, a necessidade de ter ella valor dos bahianos, na dedicação dos seus 
lanchas a. vapor, ate silenciosas, para o ser· mais notaveis filhos, para que tenha a for
viço da fiscalização, para evi~r a demora. de tuna de poder tambem um dia, em nome da 
horas na visita aos navios, desde que, ã.s I Bahia, fazer identicas offertas, si" aqUi tiver 
vezes, esse serviço é realizado a remos pelos a. honra de voltar. 
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Julga opportuno s:dientar o quauto tem 
rendido a Alf>~.o tdega do. Balti:J. no ultimo 
triennio ; cousta em dados est atísticos que 
olla. elevou snas rendas de 1896 a 1898 de 
HI.OOO:OOO$ a 21.000:000:!;; qne o movi meu to 
de importaçã-o no mesmo periotlo fui uc 
1.076.401 volumes a 1.10!.980, seudo a to
nelagem correspondente de 53 .00).000 de 
kilos a 70.902.205. 

E quando se registra uma prog1•essã.o desta 
ordem, quando se trata de uma a.lfandega. 
que rende 2i.OOO:OOO$ é que se nega menos 
de7:000$ para balanças inseruiueis! 

Ora isto só não e irrisorio, porque parte de 
S. Ex. 

Ja que está. nas citações, nota que o saldo 
do rendimento da capata.ziu. roi a mais , no 
anno findo de 54:000$000! 

Com outro trecho elo rela.~orio fortalece 
sua. opinião acena da v ~rba pat·a lancha. 

O SR. CALOG ERA.s-Essa negativa. é illusoria.. 
porque se o serviço é nooossa.rio ha de r,lzer
ee, haja. ou não verba. 

O SR. N:s:.IVA tem convicçã.o ole qu~ ante 
declarações como essa.;, os Deputado~ que o 
honram com a sua. pre:;en~-a. hiio de vol.<tl' sua 
emenda; mns pede qu~ não se lilnitem o. esse 
acto de justiça., digam-aos que por occupa.· 
dos em outros misteres mais importante:;, não 
o escutam-quão justa é a causa que pro~ 
pugna . 

o Slt. BA!U!OS,\ LIMA-Ainda mais : V. Ex. 
defende a verdade orçamentaria: quer que 
sejam cons ignadas as q ua.ntías neaessa.ria.s. 

O Sa. N&:tvA,'tfepois de ler diversos trechos 
de relatorios sobra a Allandega, exclama: 

E é a uma Alfandega que concorre coro 
21.000:000$ anoua.e-;pa.ra.as despeza.s da. União, 
dessa. União que n!io mantem . lá um aavio, 
que extinguiu os seus &i'Senaes de m a.riuha e 
guerra, onerou de tantos impostos e exi
gencills as fuhricas de tumo, que muitas E e fe~ 
charam; que matou muitas industri~s que 
lá -viviam , e que esta. prestes a aniqu ilar 
muitas outras, como a de chapeus, como a de 
aniagem; e é em nome dessa União que se 
nega. ã Bahia tuco, e que tudo se pede
acqlliescencla, silencio, votos, impostos-e 
sellos e mais sellos ! 

E' dolorosa esta. dura negativa cruel do 
illu stre relator, que a.cceita a. idéa, m11s não 
a transforma. em realidade. 

Passa em seguida o o:radm.· a analysa.r os 
rendimentos das nlfaude~a.s, e>tabe lecendo a 
s uperioridade do da Bah1a; assim como trata. 
dos impostos de consumo. 

Sente-se fatigado, meno3 pelo h cto de 
estar na. tribuna m11is de duas horas ; está 
atreito a essas httas, mas aente que o d~sa
nimo vae se apodorando do . seu espírito, 

porque nota que nessas lutas da pa.t:wra., não 
é e lla. quem vence comoont rora..Aotiga.mente, 
mesmo as palavras despidaadeataviosda cul
tura r.lns Iettra.s, como llo orador, que só 
tem a. eloquencia da verdade e da. sin g·eleza, 
prendia as attençõ~s e vencia ! 

Agora voltamos «aos tempos idos, que bem 
longe vão», em que a.s determinações, corno 
as espadas atir:vlas nas balanças (e vem a 
proposito pois t rat a-se de l:alanças) (1"iso) 
tazem peso no destino, não dirã. da. Nação, 
mas das votações. 

Depois de algumas outras consídera.ções c 
tb remonder a varios apartes,conclue pedindo 
desculpa de ter-se demorado t<l.nto tempo na. 
tribun,~ . e agradecendo a dererencia que ti"l"e· 
ra.m com o pobt•e ora.dot·, mas amigo rico de 
aft'ectos pet.ra. tão dist inctos e estimaveis 
colloga.s. (Mv. ito úem., mt<ito be>n. O orarlot' e 
cumprimentado pelos collegas e por pessoaf 
prese11tes.) 

Fica a discussiio udiada. pela. bora. 

Pa.s>a·ee á. hot·a. destinada ao expediente. 

O Sr. :J.• Sccret.arlo pl'ocede li lei-
tura do seg uinte 

EX PEDlBNTE 

Offlcio Jo Ministerio da. Guerra., de boje, 
enviando :\ seguinte 

liiENSAGEid 

Srs. Membr~ do Congres!!o Nacional -
Tl'"ansmi tto-vos. de conformidade com o dis
posto uo art. 20, lettra. E, da lei n. 560 , de 
31 de dezembro de 1898, a incla&> exposição 
do Ministro de Estado da. Guerr a, apresen
tando o projecto qu e acompanha o regula
mento para. a direcção geral de cont abilidade 
da Gue~ra. 

Capita l Fed&ral, 22 de setembro de 1899.
M. Fe•·ra; de C.unp 1s Saltes.- A' commissã.o 
de Orçamento. 

Fica sobre a me~a.. até últerior deliboração, 
o seguinte 

PR.OJECTO 

O Congresso Nacional r esolve : 
Ar tigo unico. Fica concedido a D. Maria 

Jose Cidade, viuva. do tenente José Gemi
niano Cidade, o meio soldo correspondente ao 
P~·sto de capitão, que ao mesmo competia por 
occasião de seu fallecimento. 

Sala. das sessões, 2-3 de setembro de ISW.-
Paula. Ramos . . 
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Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 115 O- 1899 

Redacçcio final do projecto n. 115, deste armo 
determinando que a eleiçtio pa1·a Deputado; 
e para a renovaçcio do te1·ço do Senado seja 
effectuarla no ultimo domingo de deztJmbro 
do anno da ultima sessliO de cada legislatura 
e dando outras z:rovidencias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I." A eleição p:1ra Deputado e para 

a rcnovaçãó do terço do Senado. effectuar-sc
ha no ultimo domingo rle dezn,mbro rlo ao no 
da. ultima sessã.o de cada legislatura do Con
gresso Nacional. 

Art. 2. o O s~ districto federal do Estado 
de Minas Gc::raes passará á categoria de I o, 
e a dar quatro Deputados, nos termos do 
§ 2° do art. 36 da lei n. 35, de 26 de janr.iro 
de 1892. 

§ I. o Ao I o districto de Minas Geraes serão 
encorporados os municípios de Ssnta. Barba.ra 
e Alvinopolís, desmembrados do actu1ll 1o 
districto, que passará. á categoria d;1 8·•. 

§ 2. o Emquanto não fõr organizada a Mu
nicipalidade na capital do Estado de Minas, 
as eleiçõGs serão apuradas pela rr.spectiva 
junta, com séde em Sabará. 

Art. 3. 0 O 4° districto do Estado do Rio de 
Janeiro, cuja séde será a cidaJe de Pctro
polis (capital), passará á categoria de 1° c 
dará quatro Deputados. 

§ I. o A este districto sr.rá eocorporado o 
municipio de Magé. 

§ 2. o O actnal 1 o districto, com sédr. em 
Nitheroy, t P.rá. a catr.goria de 4° districto. 

Art. 4.u R•wogam·se as disposições em 
contrario. · 

Sala das commiseõ.~s. 23 de setemhro ue 
1 89~.- F. Tolentino;-A. Peixoto. 

O 8r. Presidente-Não havendo 
nnda. mais a tratar. designo para sPgunda
feira, 25 do corrente, a seguintA ot•dem do 
dia: 

Votação das seguintes materias: 
Continuação da do projecto n. 110, de 

1899, orçando a Receita Geral da Republica 
para o exercício de 1900, com o parecer sobre 
as emendas o:trerecidas em 23 discussão (23 dis-
cussão); · 

Do projecto n. 159, de 1899, emendas do 
Senado ao projecto n. 172 D,· de 1898, am
pliando a acçã.o penal . por denuncia ao Mi
nisterio Publico, augmentando as penas de 
algumas contravenções e dando outras pro
videncias (discus&i.o unica); 

Do projecto n. 42 A, de 1899, autorizando 
o Governo a despender com a reparação do 
mnterinl fluctuante da Armada as economias 
e1Tectuadus nas diversas vePbas do orçamento 
da marinha para o presente exercício, trans
ferindo as pa.ra a de-Material de Construc
ção Naval- do. referido orçamento (2a dis-
cussão); . 

Do projecto n. 161, de 1899, relativo á 
emenda sub.stitutiva do Senado ao projecto 
n. 12 B, de 1897, (n. 184 A, de 1896, substi
tutivo a.o projecto n. 184, domemo anno), da 
Camara dos Deputados, reorganizando os cor
pos de engenheiros e de estado-maior do ex
ercito (discussão unica); 

Do projecto n. 163, de 1899, relativo á 
emenda substitutiva do Senauo ao projecto 
n. 134 J, de 1898, (additivo destacado na 2a 
discussão do projecto n. 134, do mesmo anno) 
que manda considerar validos todos os 
exames já prestados na Escola Polytechnica. 
da Capital Federal, por alumnos da. Escola 
Militar (discussão unica); 

Do projecto n. 157 A, de 1899, regulando 
as promoções ao posto de alferes do exer· 
cito (2° discussão); 

Do additivo n. li4 F, de 1898, declarando 
que, além dos casos previstos no decreto 
n. 2.224, de 29 de janeiro de 1896, serão os 
officiaes do Corpo de i Bombeiros reformados 
nas condições do decreto n. I. 936 A, de 30 
de janeiro de 1800 (discussão uoica); 

Do projecto n. 146 A, de 1899, facultando 
aos estudantes que, na data desta lei, já ti
verem sido approvados em uma ou mais ma
terias do curso preparatorio que se exige 
para a matrícula. nas escolas de ensino su
perior, terminarem seus estudos, prestando 
exames parciaes até 31 de dezembro de 1900 
(la discus~o); 

Do projecto n. 138 A, de 1899, declarando 
livres do pagamento de quaesquer direitos 
na Alfandega da Capital Federal ou na de 
Santos, os volumes que conteem um regu
lador publico destinado á torre da matriz de 
Uberaba (2n discusEão); 

Do projecto n. 165, de 1899, determinando 
que a<1 L~gações do Brazil em Venezuela, 
.Japão, Equador e Columbia, ~ejam regidas 
por encarregados de negocios e:ll"ectivos sem 
secretarias, e dando outras providencias 
(2~ discussão) ; _ 

Do projecto n. 164, tle 1899, a.utortzando o 
Poder Executivo a readmittir no Iogar de 
1 o official da Secretaria da Justiça e Negocíos 
Interiores, ficando addido ao respectivo qua
dro até que, em virtude de vaga, possa. re
verter ao serviço, o cidadão Augusto Hen
rique de Almeida (2° discussão); 

Do projecto il. 168, de 1899, autori7ando 
o Poder Executivo a conceder a João Antonio 
Coqueiro, engenheiro-chefe de districto da. 
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Repartição Geral dos Telegraphos, licença. 
de seis mezes, com o respectivo ordenado, 
afim de tl'atar de sua snude onrle Lhe convier 
(discussão unica). 

Do projecto n. 97, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a. conceder a Antonio José 
da Co;; ta. Rodrigues, I" offlcial bi bliotheca.rio 
da Escola. Naval, seis mezes de licença, com 
ordenedo, para tra-tamento de saude (discus
sli.o unica.); 

Doprojeeto n. 46 A. de 1899, exigindo que 
as sentenças :finaes da competencia do Su· 
premo Tribunal Federal e quando este juJ. 
gue collectivamente na. fórm:~. da Consti• 
tuiçã.o e das leis om vigor, sejam proferidas 
C91I1 a presença de dez, pelo menos, dos 
jtlizesdesim~didos daquelle tribuoal,e dando 
outras providencias; com o parecer da Com· 
miSsão de Constituição, Legisle.ção e Justiça 
(1 a disouasã.o); 

Continuação da 2• discussão do projecio 
n . l44,de 1899, com o parecer sobre as emen
das ofi"erecidas para. a 2• di!Cussio do pra· 
jeeto n. 144, deste anno, que ti.Ja a des· 
~e:;m. do Ministario da Fazenda para o exerci· 
ClO de 1900 j 

3" discusaão do vrojecto n . 23 C, de 1899, 
determinando que nas capltaes dos Esta.· 
dos, onde não esteja creado o Jogar priva. 
tiYo de auditor de guerra , accumllle as 
1\w~ções dessa cargo o juiz seccional, e dando 
outras providen<!ias; 

.2• discll!São do projecto n. !51 A, de 1899, 
com o parecer sobre emendas · olrerecidas 
para. 2' discussão do projecto n. 151, deste 
anuo, que fixa a despeza do Ministerio das 
Relações Exte~;iores 1l&ra o exercício de 
1900. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que, na votação do projecto n. !lO, 
de 1899, votei contra a. preliminar formulada 
pela Commil!são.de Orçamento, e na qual se 
estabeleceu que a Cama1'U. uão pórle, na lei 
que orça a Receita, alterar as tarifas adua· 
neira.s. 

Declaro ainda que, si tivesse assistido n 
votação da emenda. apresentada. pelo Sr. Depu· 
tado Ba.rbO$. Lima ao mesmo projecto n. 110, 
do cotTente anno, e relativo á3 loterias, teria 
votado contra ella, de accordo com o parecer 
da. .Commissão de Orçamento. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1899 . 
Pau~ino de Souza Junio1·. 

Levanta-se a sessão á.s 4 horas e 5 minutos 
da. tard, -

102a SimÃO EM 25 Dt;! SETI!:!ORO Dti: 181)9 

Presidencr,, dos,·. Va~ de Mello (Presi!lcnte) 

Ao m(!lio-dia procede·se á chamada , á qual 
respondem os S!'s. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Heredia de Sá, Angelo Neto, Eu
genio Tourinho, Enéas Martins, Serzedello 
Corrêa, Luiz Domlngues, Viveiros, Ouedelha 
Mourão, Cunha Martins, Anizio de Abreu, 
Henrique V:tlle.dares, Marcos da Araujo, 
Francisco Sá, Augusto Severo, Tavares de 
Lyra., Francisco Gurgel, Eloy de Souza, Trln · 
dal.le, Appolonio Zena.yJe;, Ermit·io Coutinho, 
Teixeira de Sá, Alfonso Costa, Herculano 
Ba.ndeira, Mnlaquias Oooço-lvcs, Coroelio do. 
Fonseca, Pedro Pernambuco, Senbra, Manoel 
Caetano; Vergne de Abrdu .Adatberto Gui · 
marães, RodrJgues Lima, Parauhos Montene· 
gro, Tolentino dos San tos, Marcolino Moura, 
Oscar Godoy, Timotheo da Costa., Augusto 
de V~sMncellos, Raul Barroso, Sá. Freire, 
Nilo Façanha, Rangel Pe!te.na,José Bonlfacio, 
lldefonso Alvim, Francisco Veiga., Aln.ro 
Botelho, Ferreira. Pires, Rodolpbo Abreu, 
Manoel Fulgencio, Eduardo Pimentel, Ro
dolpho Paixã.o, Padua. Rezendé, C<\Semiro da 
Rocha, Gustavo Godoy, Ellns Fau~to, Ce· 
sa.rio do Freitas, Pa.ulino Carlos, Francisco 
Glícerio, OVidio Abra.ntes, Hermenegildo do 
Moraes, Alves de Castro, Luiz Adolpho, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Diogo For tuna., Apparicio Ma
rlense, Pinto da Rocha e V<tspaslano de 
Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 
Dei1a.m. de comparecer com causa partici· 

pada. os Srs. Silva Mariz, Garlos Marcelliao, 
Pedro Chermont, Tbeotoaio de Brito, Mat.ta. 
Bacella.r, Rodrigues Fernandes, Elias Mar
tins, Torres Portugal, Frederico Borges, 1\fa
r inbo de Andrade, José Peregrino, Coelho 
Lisboa, Jo~ Mariano, .João Vieira., Pereira 
de Lyt'a, Moreira. Aives, Geminieno Brazi!, 
Martins Junior, Racha Cavalcante, ArauJO 
Góes, Euclides Malta., Olympio de Cam.pos, 
Neiva, Jayme Vi_lla.s-Boas, ~ra.oc1sco Sodré, 
Aristides de Querroz, AmphllophiO, Jerony· 
mo Monteiro, Torqua.to Morei~~, Irinen Ma· 
chado Balisario de Souza, Pereira dos Santos, 
Fonse~a. Portella., Silva. Castro, Ernesto Bra. 
zilio, Julio Santos, Barros Franco Junior, 
ca.mpolina, Almeida Gomes, Mayrink, João 
Luiz, carvalho Mourão, Monteiro de Barros. 
J!l.COb da Paixão, Henrique Va.z, Octa.via.no de 
Brito Leonel Filho, Telles de Menezes, Theo
tonio 'de Magalhães, Nogueira Junior, Lin
dolpho Caetano, Olet[ario Maciel, Lamartine, 
Moreira da Silva, LUiz F!acquer, Alvares 
Rubião Domingues de Castro, Oliveira Braga., 
AdolphÓ Gordo, Alfl'\ldo ~lis, Arthur Diede· 
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richsen, Rodolpho Miranda, Leopolrlo Jardim, 
Mello Rego, Cara.cciolo, Lauro Müller, Plínio 
Casado, Aureliano Barbosa, Py Crespo, Cas· 
siano do Nascimento e Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs. Silverio Nery, Albu
querque Serejo, Eõuarrlo de Berrêdo, João 
Lopes, João de Siqueira, Arthur Peixoto, 'B'8-
lisbello Freire, Alcinrlo Guanabara, AI vos de 
Castro, Leonel Loreti, Deocleciano de Souza, 
Bernardes Dias, Paulino de Souza Junior, 
Lamounier Godoü•edo, Arthur Torres, Costa 
Junior, Cincinato Braga, Brazilio da Luz, 
Leoncio Corrêa, Possidonio da Cunha e Fran· 
cisco Alenc[lstro. -

.E' lida e sem debate approvada. a acta da 
sessão antecedeu te. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero para. se proceder ás votações das 
matarias indicadas na ordem do dia, passa-se 
á materia em discussão. · 

E' annunciada a continuação da 2a discus
são du projecto n. 144, de 1899, com o pa· 
recer sobre as emendas offerecidas para a 
2a discussão do projecto n. 144, deste anno, 
que fixa a despeza rlo Ministerio da. Fazenda 
para o exercício de 1900. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão do art. ·lo, e successiva· 
mente dos demais artigos do projectO n. 144, 
de 1899, fixando a despeza do Ministerioda 
Fazenda, ficando adiada a votação. 

E' annunciada a 3a discussão do projecto 
n. 23 C, de 1899, determ!nando que nas ca
pitaes dos Estados onde não esteja creado o 
logar privativo de auditor de guerra, 
·accumule as funcções desse cargo o juiz sec· 
cional, e dando outras providencias; . 

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

São successi va.mente S::lm deba.tt3 encerra.· 
dos em 2'' discussão os arts. I o e 2° do pro· 
jecto n. 151 A, de 1899, com o parecer sobre 
emendas offerecidas para 29 discussão do 
projecto n. 151, deste anuo, que fixa a des
p~za do Minizterio das Relações Exteriores 
para o exercício de 1 ~00, :ficando adia-da a 
votação. 

O Sr. P:resident.e..;_Estando _ esgo
tadas as matarias da ordem do dia e não 
havendo ainda numero para se proc~der ás 
votações das matarias, suspendo a sessão por 
meia hora até que haja numero legal. 

Comparecem mais o~ Srs. Urbano Santos, 
Julio de Mello, Amorim Figueira, Augusto 
Montenegro, Pedt•o Borges, Thomaz Accioly, 
JcBé A velino, Ilrlefonso Lima, Helvecio Monte, 
Coelho Cintra, Bar~osa. Lima, Juvencio de 
Aguiar, Arroxellas Galvão, Rodrigues Doris., 
Castro Rebello, Milton, Tosta, Paula Guima
rães, João Dantas Filho, Leovigildo Filgueiras, 
Eduardo Ramos, Dionysio Cerqueira, Ga.ldino 
Loreto, Pinheiro Junior, José Murtinho, Xa
vier ~a Silveira, Erico Coelho, Agostinho 
vida!, Urbano Marcondes, Calogen~,s, Gon
çalves Ramos, Antero Botelho, Alfre.do Pinto, 
Anton ioZacharias,Augusto Clementino,Cuper- · 
tino de Siqueira,. Matta Machado, Galeão 
Carvalhal, Dino Dueno, Bueno de Andrada, 
Lucas de Barros, Edmundo da Fonseca, Xa
vier do Valle, Alencar Guimarães, Lamenha 
Lins, Guillon, Marçal Escobar, Victotino 
Monteiro, ·Rivadavia Corrêa e Campos Car
tier. 

Reabre-se a sessão á I hora e 10 minutos 
da tarde. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legal, vae-se proceder ás votações das 
ma terias. 

E lido, julgad.o objecto de deliberação e 
enviado á Commissão de Fazenda o seguinte 

PROJECTO 

N. 175- 1899 

Concede a D. Mari:t Jose Cidade, "'iu'Ua do 
tenente José Gemini:tno Cidade, o meiCJ
soZdo correspondente ao posto de capitcto, que · 
ao mesmo competia por occasião do seu frtUe· 
cimento 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo Unico. Fica conce'iido a D. Maria 

Jose Cidade, vi uva do tenente .José Geminia.no 
Cidade, o meio-soldo cot·respondente ao posto 
de capitão, que ao mesmo competia por occa· 
sião do seu 1allecimento. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1899. 
-Pault~ Ramos. 

E' sem debate _approvada a redacção :final 
do projecto n. 115 D, de 1899, para ser en
viado ao· Senado. 

E' annunciada a continuação da votação do 
projecto n. 110, de 1899, ·orçando a Receita. 
Geral da Republica para o exerc.cio de 1900, 
com o parecer sobre as emendas o:trerecidas 
em 2a discuss~o (2a disc~ssão) ; 

Snspende~se a sessão ás 12 horas 
minutos da tarde. 

e 30 l E' a.pprovada a. seguinte emenda sob o 
n. 60: · 
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Na vigencia da presente lei as caixas eco. 
nomic;ts nartieular·es e::~;istentes e cuja orga.
nizaçiio Ü)l' anterior ao decreto n. 575, de 
184'J, sem capital definido rep1·esentado em 
acçúes, não suo compr~hendid :o s . nas di~I)O:ii· 
ç;ões desse decreto; na lei n. l . 0~3 o decr<Jto 
n. 2.711, tu o o de 1850, para o e1feíto das 
obrigações e· muttas ilnposto.s ás socieda.tles 
anonymus banca~>. 

O Sr. Luiz Adolpho (pela ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem "\'otado a. fa. vor 95 Srs. Deputados e 
contra !G, 

São successi va.men te postas a votos o re~ 
jeitada.s as emendas Bobos ns. 61 e 62. 

E' approvada a seguinte emenda sob o 
n. 63: 

Accresccnte·se onde convier: 
Art. Fica sujeito á ta;s;a fixa. do 4l2.0,0 

todo G qualquer vapox· ou navio á vela, seja. 
qual fôr a sun. tonelagem ou seu ca.l·rega· 
roeDto, que demandar qualquer dos portos da 
União com o fim exclusivo de receber ordens 
e seguir o seu destitlo, podendo demorar 10 
dias, debaixo da fiscalização rla.s al randegas e 
respeitados os regulamentos de saude e po
licia do porto, a receber provisões, agua e 
combustivel. 

§ 1.• Na referida taxa serão comprehen
didos todos os emolumentos aduaneiros, c.1rta 
de saude e Capitania do Porto. 

§ 2.' O prazo de 10 dias podera sar pro
rogado até mais c\noo pelo inspector d.a Al
fandega, em caso de força. maior, que deverá 
ser j ustific<ido. 

§ 3. • Terminado o prazo im prorogu. v e! de 
15 dias, llcarâ o vapor ou navio submettido 
ao mesmo regimen dos que dão entrada por 
inteiro, üanqnia ou arribada. 

E' approvada, sa.iYa. a modificação proposta 
pela Commi~ão de Orçamento, a seguinte 
emenda wb n. ô4: 

Como imposto sobre passagens de qllalquer 
dos portos da. União, para o exterior, co
brara o Governo as seguintes taxas: 1' classe 
50$, 2• 30$ e 3• lOS-podendo o mesmo en
trar em accordo com as companhia~ trans
atlanticas para a respectiva arreca.daçiio. 
E:x:ceptuadoa desta taxa o Cu!:po Diplomatico 
e os repatriauos indigentes. 

E' upprovada a moditicaçã.o da Comrnissão 
reduzinúo as taxas constantes da emenda. 
acima: J:::ara 1• classe, 30$; para 2•, 20$; e 
para 3', o$000. 

E' a.pprovada a seguinte emenda da. Com
missão sob o n. 65: 

Accrescente-se ando convier: 
Art. Fica. o Podm• Executivo autorizado, 

na. vigencia désta lei, a mandar destruir to· 
das as plantas, bacillos, tnu(lil.S, sementes, 
etc., impol'tados e que, pelo exame phytopll
thologico, tenham r e velado a presenoa. de 
molestía.s parasitarias ou outras. 

São !Uc~essivumente po&ta.s a votos e re· 
jeitadas ;ts emeadas sob ns. 66 e 67. 

Sãosuccessiva.mente postas a. votos ee.ppro
vadas a! seguintes emendas sob ns. 68 e 69: 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fios. o Governo autorizado a mandar 

cunhar, onde mais con\·eniente fôr, vlnte ~I 
contos de réis (20.000:000$) ue moeda d1vt· 
soria de nickel do valor de 400, 200 e 
100 réis. . d' . 

Paragrapho unico. O Governo fara lS~~~· 
buição des.se nickcl pelos Estados da. Umao 
dentro do exercício a esta lei. 

Accreseente-se: Taxa do af,lriçã.o de hydra· 
metros é. razão dé 5$ por appa.relho, 20:000$. 

São successivamente postas a votos e re· 
ie;tadas a.s emendas sob ns. 70 e 71, e 
~ousiderada. prejudicada pela rejeição da. 
ememla n. 7') e. emende. sob n. 72. 

E' igualmente rejeitada a emenda. sob 
o. 73. 

O Sr. Barbosa Lima (pela o'l'
(lem}rSr. Presidente, V. Ex. declarou pre· 
judicada a emenda que eu subscrev1 e que 
figura no avulso sob o n. 721 

0 SR. PRESIDENTE- A Commissã.o julgou 
a emenda prejudicada. 

0 SR. BARBOSA LIMA.- A Commissão j~l· 
gou-a prejudicada; mas, apezar do mutto 
que me merece a. ComDlSisão, :nã~ basta que 
e !la o diga. para que tique preJud1c&da.. Pa
rece-me que a Camara deve pronunclar--~e 
sobre a emenda, que diz alguma consa malS 
do que a anterior e por fórma diversa. 

0 SR. PRESIDENTE - 0 nobre Deputado 
tem razão. A emenda é concebida em termos 
diversos da antecedente, que só se refere ao 
Banco da Republiea. 

O Sr. Ser>~:edello Corrêa
Peço a. :palavra :pela ordem. 

o 'Sr. Presidente - Tem a pa.· 
lavra o no br~ Deputado. 

O S:r. Serzedeilo Cor!'êa. (pela 
ordem)-Pedi a palavra, Sr. Prea1de~te, pa.r_!l 
declar~r à Camara que a. emenda. to1 con~r. 
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deratla. prt~judlcn.da. pela. Ccmmissl.o da Orça· 
mento, pnrque parecia. vt~ar 03 mesmos in
tuitcs da. emenffa. anterior, mM, como escla· 
reci.mento á Cama.ra., devo declarar que a 
emenda do meu nobre collega não teve pa
recer fa.vora.vel da Commissão, mas ao con
trario, contra ella. a Commiasão ~e pronun
ciou formalmente. 

Posta. a. votos,é rejeitada a referida. emen
da sob n. 72, otrorecitla pelo Sr. Barbosa 
Lima. 

E' posta a. votos e approvada a seguinte 
emenda sob n. 74 : 

Na v)gencia da presente lei, fica. isenta do 
sello toda a corresprmdencia da Academia 
Nacional de Medicina, quer para o inlerior, 
quer para. o exterior do paiz. 
· São successivamente postas a votos e re

jeitadas as emendas sob 11s. 75 e 76. 
E' approva.da. a. seguinte emenda. eob o 

n. 77. 

Onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado, na vi-

gencia. desta Jei, a protognr por 20 annos o 
contracto de ar·rendamento das fazendas na· 
cionaes do Piauhy, e a reduzir de 50 °/0 as 
prestações semestraes durante os tres pri· 
meiros annos de prorogação, mantido o 
respectivo contracto sem alteração alguma 
em suns c~ausulas. 

E' ta.mbem approvada. a seguinte modifica
ção, proposta pela Commissão á emenda 
acima. oft'erecida pelo Sr. Frederico Borges : 

E a. reduzir de 50 o f o as prestações semes
traes durante os dous primeiros annos da 
prorogação-e isso apenas como equidade, 
attenta a secca que avassalou o interior do 
Piauby. · · 

E' approvada a. seguinte em~.11da, sob o 
n. 78, offerecida pelo Sr. Coelho Cintra: 

N. XVIII: 
Na vigencia desta lei. serão observadas a.s 

disposições seguintes : 
J.a. Nas questões de qualificação e classifi· 

cação de mercadorias, levantadas no acto de 
primeira conferencia ou de sabida, ou de 
exame prévia.mente requerido, para confec
ção da nota ou despacho, nos termos da le
gislação em vigor, será ouvida a commissão 
de tarifa, cabendo á parte interessada a in· 
terposição de recurso para a commissão ou 
juizo arbitral de que trata a lei n. . 

2,a Das decisões da. commissão ou juizo ar· 
bitl•al não haverá recurso, conforme precei
tua a ordem de 12 de junb:o de 1886, prevale· 
cendo para. todos os effeitos taes decisões, 
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exceptuados para. os casos previstos pelo 
art. 579 do regulamento da 19 de setembro 
de 1860. 

3. 11 As a.lfandegas enviarão ao Thesouro, 
mensalmente, exposição ou rela.torío circum· 
stanciado das queztõea suscitadas e decisões 
proferidas sobre as classificaçõl:ls e qualifica
ções das mer~adorias, occorridas na. reparti· 
çilo, acompanhado das respectivas amostras. 

4.• Si dos estudos e diligencias a que o The· 
souro houver procedido se reconhecer que 
houve erronea. interpretação da. tarifa, o 
Ministro da. Fazenda providenciará de modo 
a. corrigil-a, expedindo ás alfandegas, cir· 
cular sobre o caso, para completa uniformi· 
dade das classificações nas repartições. adua-
neiras da União. . 

5. u Dos actos e decisões proferidas dentro 
de privada. alçada pelas alfa.ndegas, ta.es como 
os de multa por infracoão de leis e regula
mentos, probibições de entrada nas a.lfa.n
degas e suas dependeucias, questões de a.s
sumptos ou exclusiva jurisdicção, não será. 
a.dmittido recurso. 

Para.grapho unico. E' licito aos interes
sados dirigir, por intermedio da a.lfandega e 
com informação da. delegacia fiscal respe
ctiva, sua reclamação sobre o caso ao Ministro 
da. Fazenda., quando, porventura., o inspector 
da alfandcga não haja. fei1o, dentro do. p_razo 
de 30 dias, contados da data da dec1sao, a 
devida communicação, que será pela delegacia. 
encaminhada com a. indispensavel infor.;.. 
mação. 

6. o Dos recursos de revista, interpostos dos 
netos das alfandegas nos casos de incompe- · 
tencia, excesso de poder e violencia da lei 
ou de formulas essenciaes, só a.o Ministro da. 
Fnzenda cabe resolver,ouvido o Conselho de 
Fazenda, quando sobre taes recursos já se 
não houverem manifestado as J."espectivas di
rectorias do Thesouro. 

§ I . o As delegacias fiscaes encaminharão 
ao Thesouro taes processos com as devidas 
informações, precedidas as diligencias. in
dispensa vais, afim de que taes processos seJam 
submcttidos á resolução superior isentos de 
vícios ou lacunas que possam prejudicar o 
prompto estudo da questão ; 

§ 2. 0 O encaminhamento ou remessa de 
taes processos será feito dentro d? .. pra
zo de 30 dias, sob pena de responsabilidade 
da autoridade que houver preterido a sua 
conclusão, cumprindo-lhe assignalar, no acto 
da. remessa, os ihcidentes ou diligencias que 
não forem satisfeitas na fórma. dos despachos 
e ordens expedidas. _ 

7. u Si na repartição recorrida houver s~do 
la vraào o respectivo termo de perempçao,
observados os preceitos estatuídos na legis
lação vigente, o qual deverá ser annexo, p9r 
cópia authenticada pelo chefe da 1& seccao 

5S 
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da. alfa.ndegn. ou quem snns nzea fizer, o.o pi'O· 
cesso in\cia.l, precedido. de intimação da. p9.rte 
e publicação da. decisão ou despacho no j nrna.l 
Ofi!.cial da. séde da a.Jfe.ndega., IDO terá. !OI(t\!' 
o ·cncaminba.mento de ta.l recurso, o qua,l de
verá ficar nrchivado la.oçnlldo-se o compe
tente despacho de remessa. ao c11.rtorio ou a.r· 
ohivo de repa.rtição, para todos os el!aitos da 
decisão prorerida., . 

s.• Do mesmo modo se procederà., cm1 ,•afa
rcncia aos netos da.s delega.cia.s fiscaas e dos 
administradores de mesas de rend9.8 e dele
gados especiaes de privada jllrisdieção e nos 
casos de recur!loe de revista. . 

~-· Cumpre aos inspectores da.s alfandegas, 
de1agooias fl.sca.es e administradores dt.~ mesas 
de rendas remetterem á Directoria de Ren~las 
.Publicas do Tbesouro, mensalmente, rela
torlo ciroumsta.nci&do da.s questões suscitadas 
e dect~ões proferidas em· favor das partes, de 
alçada. ou não privativas, aftm de que, nos 
termos dos arts. 29 e 30 do decreto de 29 de 
janeiro de 1859 e mais legislação em vigor, o 
Ministro da. Fazenda tome as providencias 
que julgar conveniente:! em bem da. admi
nistr&Qão fii!Cal. 

Para.gra.pho unico . Apreciaoios estes rola
torios. pela Directoria. das Reniins Pnblicas, 
sarã.o em seguida sujeitos ao 'l5tudo da. Dire
ctoria do Contencioso, que os suometterã. á 
rel!olação ~o MinistN da Fazenda. 
·1oa. Da.s deci~ões proferidas p8l&s -alfa.nde· 

gas, delegacias ftscaes e mesa.s de rendas, 
-que houverem passado em julgado, nenhum 
recurso on recllimação sera m11is a.dmittido, 
cumprindo aos chefes das repartiÇôe> que os 
houverem proferido, por occastão de encarni
nhru• ta.es recursl)s ou reclamações, juntar as 
cópias autenticas das decisões proferidas e 
termos ftaaes da. respectiva 9.cçâo ou processo 
.! das iutima.ções realiza.~as. 

11•. Em bem de legitima defesa de direitos 
ou interesses particulares ventilado perante 
os tribunaes ou autoridades judiciat•ias, não 
é licito negar certidão de documentos, pare
ceres ou intorma.cões pPe,tadas sobre as que
stões ventiladas no contencioso administrativo, 
ou processos findos ou em andamento, como 
prescrevem os art. 14, §4", d<J Regulamento 
n.254, de 21 de agosto de 1850, circular 
n. 358, de setembro do 1857, aviso n. 26, de 
6 de setembro de l85B. 

Paragrapho unico. Só nos casos precei
tuados nas ordens do The3ouro n. 117, de 
outubro. de 1878, e 22 de outubro de 1885, 
art. 10, do regulamento anuexo ao decreto 
n. 5.245, de 5 de abril de 1873, é que se 
negará certidão de taes documentos. 

12~. O Podm· Executivo fica autorizado a 
fa.zer Ol'ganizar um regulamento das alfa.nde· 
gas, deaccol'do com o systemaestabelecido na. 
pre.senee lei e disposições do decreto n. 2,647, 

d() I O r la setembro de 1860, attcndendo ás 
con<Uções do commercio, inr:luatrllL e na.ve
g&Qão da Uníã.o, em sn~s differentcs regiü~s. 

E' igu11lmnnte a.pprova.da a. seguinte emon· 
dn. sob n. 79. 

Accrescente-se on<le conv!er : 
Art. Na. vi~tencia desta. lei serão cobl'a.· 

das pelo dobro toda; as multas qu~ tívernm 
de ser applicad·IS naR repartições aduaneiros 
da Uniíio, nos termo3 r1a l 'onsolirlaçrTo das Leis 
das Al(u.ndegas. 

E' ta.mbem approvn.da a. seguinte emonda. 
da. Commio;são, atlditiva <la emenda. acima: 

Accrescente-se - emend:L 79·•- n elfectuar 
as operações de credito precisas para. proceder 
ao resgate da.~ apolice~ dos emprestimos 
nacionaes de 1868 o 1889. 

E' o projecto n. 110, de 1899, assim emen
dado, approvado em 2' discussão e envia.do á 
Commissiio de Orçamento para. redigil-o para 
a, 3• diseussã.o, de accordo com o vencido. 

O Sr. Antero' Botelho (pela. 
ordem) - Sr. Presinent•l, requeiro a. Y. Ex. 
preferencla para que seja vota•1o em primeiro 
logar o projecto n. 146 A, de 1899. 

Consultada. a Ca.mara, e concedi•la. a pro· 
r~rencia pedida. 

Posto a votos, é approvadoem l' discussão 
o seguinte 

l'ROJECTO 

N. I4õA -1899 

O Cong['~seo Nacional r~sol ve: 
Art. 1.• Aos es~uda.ntes qUê, na data 

desta l•;i, já tiverem sido approva.dos em uma 
ou mais ma.terias do cursn preparatorio que 
se exi~e ps.ra. a matricula. nas escolas de 
ensino~ su parior, é facultado term~narem seus 
estudos, prestantlo exames parciaes até 31 de 
dezembro de 1900. 

Art. 2.0 Revogam-se ns disposições em 
contrario. 

O Sr. Ang.:,lo :Neto (pel t ordem)
Sr. Presidente,peçott V. Ex. que consulte 
á. c~~.~a si conce\le dísp~nsa de interstício, , 
afim qu~ este pre~jecto figure na ordem do 
dia. de amanhã.. 

Consulta ia a C amara, é concedida a dispensa 
pedida. 

O Sr. Augusto Mon1;enegro 
(pela ordem) -Sr. Presidente, peço a V. Ex. 
que consulte á Casa. si concede preferencia 
para. a votação do pN!ecto n. 151, de 1899, 
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que fixa a. despeza. do Ministerio das Relações 
Exteriores pnra o an110 de 1900. -

Consultada a Cama.ra, é concedida a pre· 
ferencin. p:1dicla. 

E' annuocia.da a votação do projecto 
n. 151 A, de 1809, com o parecer sobt•e 
emendas o1fer(>cidas para 2" ctiscussii.o do pro· 
jecto n. 151, rleste nnno, que tlx& o. •lespem 
do Ministerío das Relações Exteriores para 
o exercício de 1900(2" cliscussíio). 

Postos a votos são a.pprovado3 em 2~ dis· 
cussão, (salvo as ereendaa ) os seguintes 
artigos do projecto 

N. 151-1899 

Art 2. 0 E' o Governo autorizado a pagar 
durante a licença ao cambio de 27 d. st. por 
1$ os vencimentos que competirem aos ftluc
cionarios diplomaticos ou consulares que de 
quatro em quatro annos obtiverem licença 
para. vii•em ao Brazii. (Art.l6 do decreto 
n. 997 A, de 11 de novembro tle 1890.) 

Art. 3. 0 Revogadna as dfsp:)sições em con• 
tra.t·io. 

E' annunci:ula a vota.çã.o das emendas ao 
projecto n. lõl, de 18Q9, fixando a despeza 
para o Ministerio da,s Relações Bxteriores 
para 1900. 

Sã.o successi vamente postas a votos e ap
pl'Ovadas as seguintes emendas: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica. é ·au- Da dommissão: 
torizado a despender pela repartição do Mi· c · d b d 4 · 1 
nisterio dns Relações Exteriores com os ser· onsignan ° ver a e :000$ a lDC uir-se 

na rubrica n.2 tlo mesmo a.rt . Io, para o vice
viços design n.dos nas seguintes verbas, em consulauo de s. Tbomé. 
ouro 1.062:000$ e em pape1526:9~5$000. 

1. Secretaria de Es
tado, moeda. do 
paiz ( como na 
proposta. ) ....• 

2. Legações e con
sulados ao cam
bio de 27 d. st. 
por 1$ (idem, 
augmentada de 
7:000$ para um 
consulado n o 
Japão com sede 
onde o Governo 

euro 

determinar)... 72Z:OOO$ 
3. Empregados em 

disponibilidade 
moeda do paiz 
(como na prt;>-
posta ) .... . .. . 

4. Ajudas de cu~to, 
ao cambio de 
27 d. st. por 
l$(idem)...... 80;000$ 

.5. Extraordinario s 
n ex ter i o r 
idem (idem). • . . 60:000$ 

6. Dito no interior, 
moeda do paiz, 
(ide~) •.••.•• 

7. Commissões de 
limites, sendo 
200: OOO$ao 
cambio de 27 
d. st. por 1$, 
e 200:000$ em 
moeda do paiz 
(idem) ... . • ••• , 200:000$ 

Somma ••••• 1.062:000$ 

pa.pel 

211:920$ 

70:000$ 

Da Commissão de Diplomacia e Tratados: 
Substituam-se pelo seguinte as rubricas 

respectivas: 
Legações e Consulados, na fórma. da. lei, 

76i:000$000. 
Ajudas de custo , na. fórma da. lei , 

96:000$000. 

Dos Srs. Paula R~mos e Alcindo Guana
bara. 

Ao n. 2 do art. 1°: -Em vez de 7:000$, 
para um Consulado no Japão, diga-se: -
augmentada de 6:200$ para nm vice-consnl 
no Japão com 2:500$ de ordenado e 2:500$ 
.de gl'atificação; 500$ para despezas de expe
diente e 700$ para um interprete, ficando 
extincto o logar de consul llonora.rio, ora ex· 
istenle. -

Ao n. 2 do art. 1° (Legações e Consu-
lados): 

Em vez de 722:000$ diga-se: -726:000$, 
sendo 4:000$ para pagamento dos venci
mento3 do vice-consul em Libres, na. Repu
blica Argentina, de accordo com os de~retos 
ns. 3.259, de 11 de abril de 1899, e de 11 d~ 
julho de 1899. 

Assim emendado, é approvado · em 2a dis-
45 OO$$ cussão o projecto n. 151, de 1899, que é e ti-

: ·· viado á Commissão de Orçamento para redi
jil-o para 3a discussão. 

200:000$ 

526:920$ 

O Sr. Enéas Martins ( pelx -
ordem) pede que seja consultada a Casa., afim 
de ver si concede preferencia para ser vo
tado o projecto n. 165,quetrata de assumpto 
referente ao Orçamento do Exterior. 

Consultada. ·a Camara, e. concedida. a prefe~ 
rencia pedida. 
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E' annunciada. a. votação do projecto n. 165, 
de 18911, determina.11do que as Le,:ra.ções do 
Brnzil em Venezuela, Japão, Equadot• e Co
lumbia oejam regidas por cncarregad<'S de 
negocias ef!'ectivos , sem secreta.rlos, e dando 
outras provHencins (2" dí~cussão). 

Art. 6.• E' o aoveTao 4Utor iza.do o. acredi
tar cttmul:ltivamente o ministro do Bra:dl · 
nos Eshdos Unidos da America do Not·to 
juato ao Governo do Moxico o a tran~ferh· 
para o Havre a s!de do consulado geral de 
FraoÇ~t -

São successivamente posto3 a. votos e ap
prova.dos, em 2." dlseusoão (salva a omenda.), 
os seguintes artigos do 

E' approvada a seguinte emenda do Sr .Gon
çalves R.ltmos: 

PBOJEC'l'O 

E a substituir por um vice-consulado com 
séde em Yokoama ou Kobe o consulado no 
Japão. 

N. 165-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• As legações do Brazil em. Vene

zuela. no Japão e no Equ'idor e Cofumbia. 
serão regidas pot• encarregBJlos . de negocias 
etrectivos sem secreta rios. 

§ I .C Esses encarregados de negocies se
rão promovidos dentre os primeiros se· 
creta.rios, observad<\ quanto possivel a anti· 
guidade. 

§ 2.• Ficam marc.'ldos p;wa. ess~ categori:~ 
de fnnccionarios o ordenado de 3:000$, a 
grati Hc:ação de 3:000$ e a representação de 
8:000$, ao cambio de Z7 d. por 1$000. 

Art. 2.• Ficam su pprilnido~ os lagares de 
ad didos s~m vencimentos. 

Paragrapho un!co. Nas primeiras no-
meações a. !azer para os cargos de segundo 
secretario, serão preferidos na. ordem da ~nti· 
guidade aquel!es desses addldos que hou
verem servido ao menos por um anno nas le
gações para que foram nomeados ou tra.nsre-
ridos. ' 

Art. 3.• Os agentes diplomaticos e consula
res que -vierem coro licença ao Braz i! ne q ua.· 

tro em quatro annos. nos termos do art. 16, 
do decreto n. 007 A, de ll de novembro de 
1890, receberão ao cambio de 27 os SfUS ven· 
cimentos. 

Para.gra.pho unico. Ficam restabelecidas 
as disposiçlíes <1o art. 9' desse mesmo de
creto. 

Art.4. • A disponibilidade iuactiva somente 
]:oderâ. ser cooc~dida depois de cinco aunos 
de serviço; a activa f!epois de 10. 

Paragrapho unico. Os funccionarios que 
forem postos em disponibilidade. mesmo in· 
activa, em consequenda. !la. .suppressão do 
respectivo cargo, contarão tempo de serviço 
Çurante essa disponibilidade. 

Art. ii.' O Governo é autorizado a pôr em 
disponibílidade sem vencimentos, até o pra;o;o 
rnaximo de dous annos, os tuncclonarios aue 
depois de cinco anuas de serviço, a contar· da 
primeira nomeação, hajam commettido qual
quer falta de ordem a aconselhar, como me
did& disciplinar, o seu af3stamento tempora.-
1'!0 de suas flrncções. 

E'approv:tdo o seguinte art. 7•: 
Revogam-se as disposições em contrario. 

Assim . emendado, é approvado em 2> dis
cussão o projecto n . !65 A, de 1899. que é 
enviado á. Commíssã.o de Diplomacia e Trata· 
dos para r edigil-o para. a 3" discussão. 

O Sr. Paula Ramos (p<!:la ordem) 
requer preferencia para a. votação do pro· 
jecto n. 144. •!e 189\J, fixando a despeza do 
Ministerio da Fazenda-

Consultada. a Ca.mara.. é concedida a prefe
rencia pedida. 

O Sr. Luiz Adolpho (pela ordem) 
requer verifle..'tÇâO da votação. 

Pt•ocedendo->e á Vt>rltlcaçã:o, reconhece·se 
terem votado a favor f5 Srs. Depuiados e 
conh•a 9. 

O Sr. Presideot.e-Não ba.numero. 
vae·sa proooder á chamada.. 

Procedendo-se á chamada. verifica-se terem· 
se ausentado os Sn. Marcos de Araujo, Au· 
gasto Severo, Tavares de LYl'il., Arroxellaa 
Galvã'), Milton, Rodrigu~s Lima, Eduat·do 
Ramos, P inheiro Junior, Timotbeo da COS!a., 
Erico Coelho, Agostinho Vida!, Manoel Ful
gencio, La.menha. Lins, Fra.neisco Tolentino, 
Apparicio Mariense e Pinto da Rocha. 

O !!;r. President.e - Respondoram 
à chemad;\ 102 Sr<>. Deputados. Não ha, por
tanto, numero para se pt·oseguir nas vo
tações. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. 1• S e cretario procede à lei
tul':t do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Sr. Deputado Euclides Vieira. Malta, 

communicando que por rootiYo de roolesti~ é 
obri~ado a ausentar-se de13ta Capital, dl,\ixando 
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1\este modo de r.ompar(ICI'l' il.s ses!!ões.-Intei
t'l\ola. 

ltcq nerlmont,~: 
Do major Lnit. dn C( sta Azevetlo e outros. 

olftciaes reformados rltt brlgarla policial da 
'Ca.pit~l Federal. pedindo que seja o '1overno 
autorizado a filzel·os l'overtel' uo quadro 
e:lfecti vo da mesma brigarla, garantidos os 
seus direitos.-A' Comroissão de Fa~enda. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 1G5 A-1899 

Redacçl!o para a a discu~sao do projecto H. ! (i[J 
deste anno, que determina que as leg.tçõ~:; 
Bra::il, em Venezttela, nJ Japão e no E . 
dor e Columbia sejam 1·egit:l~ts por enc. :.·: 
gados de n.egocios erfectivos, sem secret · o.-·. 
e dd outras providencias 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 As legações do Brazil em Vene
zuela, no Japão e no Equador e Columbia 
serão regidas por encarregados de negocias 
e:IIectivos sem secretaries. 

§ 1. o Esses encarregados de nego cios serão 
promovidos dentre os primeiros secretarias, 
observada quanto possível a antiguidade. 

§ 2.° Ficam marcados para essa categoria 
de funccionarios o ordeuado de 3: OCO$, a. gra
tificação de 3:000$ e a representação de 
8:000$, ao cambio de 27 d. por l$000. 

Art. 2. o Ficam sup]2rimidos os Jogares de 
addidos sem vencimentos. 

Paragrapho unico. Nas primei~<1.s no
meações a fazer para os cargos de segundo 
secretario serão preferidos na ordem da anti
guidade aquelles desses addidos que houver~m 
servido ao menos por um anno nas legaçoes 
para queforam nomeados ou transferidos. 

Art. 3. 0 Os agentesdiplomaticose consula
res que vierem com licença. ao Brazil de qua
tro em quatro annos, nos termos do art. 16, 
do decreto n. 997 A, de ll de novembro de 
1890, receberão ao cambio de 27 os seus ven
mentos. 

Paragrapho unico. Ficam restabelecidas as 
disposições do art. 9° desse mesmo decreto. 

Art. 4. o A disponibilidade-inactiva somente 
poderá ser concedida depois de cinco annos 
de serviço; a activa depois de. lO •. 

Paraurapho unico. Os funccionaríos que 
forem posto;; em disponibilidade, mesmo in-

activa, em consequencia da suppressão do 
respectivo cargo, contarão tempo de serviço 
durante essa disponibilidade. 

Art. 5. 0 O Governo é autorisado a pôr em 
rlísponi bil idade sem vencimentos, até ·o prazo 
ma.ximo de dous annos, os funccionarios que 
depoi~ de cinco a.nnos de serviço, a contar da 
primeira nomeação, bajam commettido qual
quer fnltu de ordem a aconselhar, como me
dida. disciplinar, o seu afastamento tempora
rio de suas funcções. 

Art. 6. o E' o Governo autotisadó a acredi
tar cumulativamente o miuistro do Brazil nos 
E::itados Unidos da Ameríca do Norte junto 
ao Governo do Mexico, a transferir para o 
Havre a séde do Consulado Geral de França e 
a substituir, por um vice-Consulado com séde 
em Yokohama ou Kobe, o consulado no Ja
pão. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 25 de setembro. de 
1899.-Urbano Marcondes, presidente.-La
menha Lins.-Josê Avelino.-Enêas Martins. 

N. 176-1899 

Regula a 1·esponsabílidade civil das est1·adas 
de ferro. (Acompanhado de uma justificaçcr.o 
do Sr. PauUno de Souza Junior do pro}ecto 
n. 39 A,de 1896,e apreciação sob1·e o substi
ti"o offerecido em 1898 pelo Sr. Calogeras) 

O pro,iecto n. 39 A, de 1896, e seu substitu-
1ivo tendem a satisfazer a necessidade geral
mente reconhecida de uma lei especial regu
lando a responsabilidade civil das estradas 
de ferro, pela situação tambem especial des .. 
sas emprezas. 

Conforme ponderol! esta Commissão, no 
parecer que concluiu por aquelle projecto, as 
estradas de ferro, já pelo monapolio que de 
facto e quasi sempre de direito constituem, já. 
pela natureza do transporte que operam, e as 
condições em que o operam, não podem ser 
regidas pelos princípios geraes de · dire~to no 
tocante á sua responsabilidade pelos damnos 
que causem, quer aos passageiros e carrega-
dores, quer a terceiros. . 

Mas essa lei, por isso mesmo que importa 
em uma modificação do direito commum, 
deve adstringir-se a reg'ular a. responsabiii
dade dessas emprezas, no que sua situação 
tem de particular. 

Apreciando os dous projectos sob esse ponto 
de vista, logo. se verifica que. o substitutivo 
consagra disposições que ultrapassam o obje
ctivo da lei. Assim, sujeita.elle toda empreza 
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de transporte sobre trilhos, s~<L de tracçiio 
meca.nica., seja mesmo de trucç11.0 auim11l, ao 
mesmo dispositivo no toc~nte á sua responfa 
bilidade pelos óamnos que causem, qu~ntlo 
não se achnndo todas n as mesmas condições, 
partiilularmente em relação á. liberdade a se
gurança de trs.nsito, não podem evitar com a 
mesma. facilidade os damnos e, por tanto, in . 
correr na mesma. responsabilidade. 

jocto~. o C!llll ella. ncrGd!la (JUO tum ju~titl· 
cado seu voto 11m !'a.vor tio pr••jr.cto o. 30 A. 

Snla. •.lns Commíssões, I d~ setemurt) de 
J89U.- Nartins JuJtior, presídonto,- L11i.: 
.Domingues, relator.- Riv~davia Corrl!a.
Xauier da ~i~~âra Junior .-Alfred~ Pi>1to , 

Justificação do p1·ojecto n. 39 A, d e tlc 1890, 
e GJJreciaç.to sobre o sub~litul iro ~f{erecido 
p elo $;-_ C.•logeras em 1898 outrosim, regula o substitutivo a.s J•ela.ções 

das vias-ferre::ts <:om seus empNga1lOs, quan
do essas relações derivam ue um cootracto 
differente do de transporte, qual o de loca- Usando do direito, que o regimento con!ill'e 
çio de serviço. a qualquer Deputado, úe t omar p.~rte nas 

E tanto bastava. para optar a com missão discussões das commiss~ e seguindo prece
pelo projecto n. 39 A, si outrlls razões-lei dentes estabelecidos, fm•ei por escr ipto n.jus
correntes umas do caracter especial da de, ti ficação do P1'<1iecto que om 1896 t ive a 
qne se '(!rojecta e outras da propria. na tureza honra de apresentar à. Commissã.o do Con· 

- 1 - stituição o Justiça. o se propõe regula.r a re-
das 1618 em gera • na.o encarecessem suas sponsabilidade civil dos estradas de ferro : 
vantagens sobre 0 s ubstitutivo. ral- o·hei confl'ont;\ndo-o, nas suas priucipaes 

A responsabilidade civil das cstrada.s de disposicões e no methodo seguido, com o novo 
ferro póde resultar, ou da ~nexecução .do t?On· substitutivo apl'esentado nn presente ~essão 
tracto da transporte, quo e o seu obJecbvo, pelo illustrado Deputo do por Minas o 
ou do da.muo que, na persecução desse fim, Sr. Pa.ndiá Calog•ras . ' 
causem a. terceiros. r-orre5ponrln deste modo ao appello do 
Parec~ á. C~mmissão que o proj~oto regula I di~oo _relator da. Commissão. de Constituição 

com mUita JUsteza a r esponsab1Udada em e Justtça., quando me coundou parn, como 
qualquer dos casos. · · autor ~o }rirnitivoprojecto! expot· perante a 

Assim, estabelece o principio geral da. re· Comm_Jssa..? os mottvos que JUSttficaram a sua 
sponsa.bilida.de das es trada.s, presumindo-lbes orgaDlzaçao · 
sempre a culpa e só a dirimindo n11s h ypothe· 
ses do caso, fortuita ou força maior, Yicío da 

§ 

cousa. ou culpa exclusiva do carregador ou do O projecto substitutivo do:corrente anuo tem, 
:passageiro e, tratando-se (le terceiros, no sem duvida. alguma, maior e~ tensão que o de 
cai!D da intracção por p;1rte desk <le alguma · n. 39 A de 1896, apresentado pela Commissão 
disposição legal on regulamentar. de Constituição e Justiça: não sõ qu anto ás 

Os damnos ás pessoas podem consistir na. pessoa.s, cujas relações jurídicas regula, como 
morte, ferimentos, lesõescor[)oraes ou atrazo tambem q uanto aos l>rincipios de direito, que 
na chegada, e ás cousas em perdas, fur tes, estabeler.e. . · -
avarias ou demora. na entr~ga. E' assim que ao passo que este, isto ó, o da 

Com r elação 805 pa~geiro~. a responsabi· Commissão, só se propõe regular a situação 
-da.de começa desde qne podem ser considera.- j urídica. especial das estradas de ferro, o do 
dos ta.as e subsiste até qu e o deíxa.on de ser, corrente a.nno, refere- se a todas as em
independentemente do bilbete de pnssngem ; prezas de transporte, que, sob a denominação 
e com relação ás cousa.s, desde que são recebi· de vias (I!TTeas, define n o art. 3• : 
das mesmo antes do respectivo conhecimento 
até que são entregues ao destino.ta.rio. 

As estradas, cujás l inhas se communiqu:!m, 
ficam obri g!M!as pelo projecto a acceitar mer
cadorias para as estações umas das outras, 
respondendo uma. ou todas, conforme o caso, 
pelos da.mnos que .occorrerem. 

A Commissão de Constituição, Legi&!ação e 
Justiç~ submette á consideração da Camara a. 
e~osição de muti~os junta, em que seu illns
tre relator em 1897, Sr. Pauliuo de Souza 
JllJlior, com a proficiencia que todos lhe reco
nhecem, fe~ o estudo compa.ra.ti v o dous pro· 

« Por via ferrea. ficam desig nadas as em
prezas de transporte que o executam sobre 
trilhos, quer usem como motor o v apor, quer 
a. força hydraulica, quer a tracção funicular, 
•ls tl'an~missões electricas ou a. t racção ani
mada. Paragrapho unico. As disposições legaes 
Sel'âo as mesmas para as linhas urb!lnas, para. 
as de trafego extenso ou pura linhas mixtas, 
quer se achem os trilhos ao nlvel do sólo, 
acima deste ou em nivel inferior. » 

Ainda mais, o project o da Commissão 
)o. 39 A de 1896) regula apenas: a) os casos de 
damno pela inexecução do contracto de tr a ns-
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porto b); os caso;; de tlamno causado pelas es· 
tr·ada~ ue ferro, nn. exploração das suas li
nhu8, aos proprictu.t·ios marginaes:o projecto 
do cort•ente anno ta.mbem comprehende o. 
responsabilihlarle das vias ferrens parP com 
o seu pessoal ( CaJ)itulo l V ). 

E' justificado o . Asenvolvimento dado pelo 
pt•ojecto do corrente anno ~ 

Em primeiro lagar cumpre notar que a ex
pressão via (crrca, quet• na linguagem com· 
mum, quer na especial do nosso direito 
administrativo, é synonyma de estrada de 
(erro, nã.o se lho devendo dar a extensão at· 
tribuida no a.rt. 3" elo projecto substitutivo 
do corrente armo. A Commissão, entretanto 
poderia acceilar <'- extensã.o daua pelo autor do 
projecto, si não import<.ls.:;e na confusão de 
duas instituiçues que, embora analogas até 
certo ponto, são, no em tanto, a muitos outros 
respeitos regidas por princípios differentes; 
isto ó, as estrada::; de ferro e os tr11muays. 
Esta. distineçü.o, fundada. na propria natureza 
dos meios de trn.nsporte sobre trilhos, encon
tra-se em todos os escriptores que se occupa~ 
ra.m do a8sumpto e é acceita. por todas as 
legislações que o teem regulL\do. 

«Ferrovie e tramvie ecco dunque i nuovi is
trumenti del transporte terrestre, cite ri
chiamano le sollecitudini del giuresconsulto 
quando studie la responsabilitá degli odierni 
vettori ». Georgi. Te.oria delle obbligazioni 
nel diritto moderno italiano. Vol. 5°, pag. 431. 

E Cotelle, Des dommages-inter;·êts en ma
tiêre de transports, pag. 8 . 

«Par terre, les transports se subdivisent 
en q uatre espaces: 

1. o Transports par cherdns de {e r et tram
ways». 

As estradas de ferro são proprietarias 
dos caminhos, onde estão ~ssent~dos os 
trilhos: - hanno tutte un proprio corpo 
stradale ed una piattaforrna propria., iqua.li 
servono exctusivamt~nte a.d esse ( Vida.ri ), 
Com a -propriedade têm conaequentemente o 
uso exclusivo delles. Os tramways que podem 
ser detrucção animal ou de tracção physica, (1

) 

( 1) o autor do projecto, em vez destas ex
pressões, que comprehendem todas 3:s esp_e
cies de t~amways, usa de uma · classlficaçao 
longa e desnecessaria : - quer como motor 
a 'Vapm·, quu a {o1·ça hydra.ulica, quer a 
tracção funicular, as t1·ansmissões electricas 
ou a tracção animada. (art. 3. 0

) 

« Le tramtoity est une ligne de fer établie 
sur uoe voie publique ordinaire, et dont Ia 
tra.ction s'opere á l'aide de chevaux ou de 
moteurs mecaniques (art. 26J 
Loi 11 dejuin 1880).» Sourdat. 2-p. 277. 

muito diversamente, correm sobre estradas 
de domínio e uso publico. Não teem pois o uso 
exclusivo das estradas, con::;tituiudn o seu 
direito apeno.s, como dizem os escriptores, 
uma especie de servíJã.o ul3 usufructo. 

As estradas de ferro são por natureza desti
nadas a. lig-ar p::.izes e regiões distantes, s.o 
passo que os :ramways teem em vista o pe
queno trafego entt·e os arrabaldes de uma . 
cidarle ou entre cidudes vizinhas. Existe 
pois' notavel ditrerença entre tr.amways e 
estradas de ferro; não se os póde compre
hcnder ou confundir em uma só denomina
ção, como fez o autür do projecto, no art. 3°. 
Convém, entretanto, appliear aos tram
toays os princípios relativos ás estradas de 
ferro, em ma teria de responsabilidade? 

Cumpre i mlngar o motivo por que, entre as 
emprezas de trn:nsporte, teem as estradas de 
!"erro sido sujeitas a uma legislação especial, 
a todo3 os respeitos mais severa. 

O monopoHo é um dos caracteres essen
ciaes das estradas de ferro ; quando não 
existe de direito, ellas o estabelecem de facto. 

Pela extraordinaria veiocidade de que são 
dota.das, pelos capitaes avuttadissimos que 
precisam reunir para a construcção e explo
ração das linhas, as estradas de ferro vencem 
na concurrencia q uaesquer outros meios de 
transporte. Quanto á luta ou concurreneia 
cn tre as protJrias estradas de ferro, esta 
tambem não existe, já pelos privilegios que 
lhes são geralmente concedidos, já pelo 
accordo que immediatamente, e sob pena de 
uma ruína commum, se estabelece em mate-. 
ria de tarifas entre as vias ferreas eoncu1·· 
rentes. 

«E poichê gli esperimenti finora tentati 
per estendere all'industria delle strade ferrate 
il benefico stimolo della concorrenza, sia. me
diante la costruzione e l'esercizio di linee 
paralleli, sia mediante la faculta la.scíata 
alle singole imprese di perco1•rere col proprio 
materiale le vie delle altre, merc6 il paga
mento de un canone adeguato, non hanno 
dati buoni frutti e non c'é da sperare che 
ne dieno perl'avvenire ; dobbiamo con• 
chiudere che le Amministrazioni delle strade 
l'err-J.te non hanno rivali, fino ad ora, nei 
mezzi di transporto, e che il monopolio da 
esse esercitato à un fatto inconttra5tabiLe e 
i nevitabile. 

O valersi di esse od essere schiacciati o ri
dotti all'im potenza. Si aggiunga a cio che 
tali Amministrazioni, oltre a-codesto mono
palio, esercitano anche l'industria !oro in 
cosi speciali e fa.vore voli condizioni, da vin
care impotenza qualsiasi altro mezzo de loco
mozione Gli ingenti capitali di cui esee dis
pongono, la celerità con cui eseguono i tra
s:porti, la forza di trazione uelle loro mac
chine a va:pore, e. la grande quantita di 
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merci che in breve tempo posso o o dislocare e 1 «Faut-il comprendre sous la deoominatlon de 
cumulare in uno o piu luogl1í, rendono im· cht~mius de fer les chemins vicinaux et les 
possi\Jile a qualsi voglia altro vettore di i trc•mu:ays ct Jeur appHquer les a.rticies 11 et 
muover !oro alcuna seria concorrenza. i suivants1 Le ministre des Travaux Publics 

(Vidnri. Corso di Di r . Conun., v oi. 4", . a a<.lmis l'a.lllrmative pour les chétnills de 
p. 52.) I J'er vicinaux, U. raisoo du monopole don t ils 

Deste facto é que principalmemte decorre I sont l'objet com me les nutres voics íorrés. 
a legislação especial das estradas de ferro. ! Quant aux tramways, le ministre a declará 

«Assim corno e~es monopolios indu;triaes, 1 qu'il ~st prére~able de Jes muintenir sous 
entre os quaes e em primeiro Jogar se acham Jl emptl'e. du drort co;n~uu, de telle ~orte qu!l 
os das companhias de estrndas de r~rro le chapttre I de la ,o1 leur est apphcab le, a 
escapam á concurrencia e são regidos po; · l'exclusion dn chap.ll. Ann. Leg. Comp . Vol. 
leis economicas peculiares, assim •tarnbem 121 P· 580.~ 
a _con~ucção juFidica que lhes corresponde E' facil compreheuder corno não se da
nao póde ser fetta sobre as _ bases do t ypo , vem applicar a empre1.as, que se desem
modesto e ~m~ll:m da locaçao do Stl_rvtço, i volvem e exercem a sua. industria. em condi
mas sobre pnncJptos dt.ITereutes e e3pec1aes.» . ções dift'erontes das estradas de ferro as re-

( C~gliol. ~ ~esponsabilità guirid!CII delle : gras juri<licas especialmente destinadas a. 
socteta. fert•ovtarte. p . 47) . ! estas. Em materia de atrn:rAS, para e:ocempll· 

Sob o ponto de vista. \la. responsabili<.lad'! 1 ficar, quem não vê que os tramtOays, que cir· 
juridica, a especialidade dessa legis lr~Qão ) culam e~pecialmeote nas ruas de mais movi
consiste principalmente: a) em um maior ! manto, sujeitas a toda a sorte dCl obsta.culos e 
rigor. em ma t eria de prova, presumindo- se 1 em concurrencía com ionumeros outros vehi
sempre a culp~~o da estrada, c só se admit· culos,não podem,em tal materia,estar sujeitos 
tindo a prova de não culpa.bilidude em ao mesmo rigor que as estradas de ferro. O 
ca.aos muito ·limitados e taxativamente es~ mesmo se poderia dizer a outros respeitos. 
tabelecídos; b) e na tJrohibicão de eslabe· Em todo caso, a acceitar-ee o art.3 • do 
carem as estradas a clausula. de oil.o garantia projeito n. , seria. preferível tornar os priu
ou não responsabilidade, c os casos de culpa. c i pios relativos ao transport e por estradas de 

Em relação a.os tram•oays dà.-se a mesma ferro extensivos a todus as em prezas da traos
razão, qu~ acabamos da apontar para a ap- porte- Ou a razão que determina uma. legis
plicação do princípios differentes dos que lacão especial é peculiar ás Estradas de ferro, 
regem as outras especies de tra.usporte ~ I ~ não deve ser acceito o citado artigo, ou não 
Como principio geral, póde·se dize!' que não. e a neste caso não pôde deixar da ser commum 

«Não nos parece inutil advertir, como as 

1

1 a ~otlos o~ <.:onductores de generos ou pas· 
regras expostas, concernentes ás estradas de getros · 
ferro não podem ser appljcadas á:; sociedades § 
concessionarias de tra>ntDtUJS (tramt>i~). sejam l 
de tracção animal, sejam de tracção meca· Jà ficou dícto que o projecto substitutivo 
n~ca. Estes menores instrumentos do trnfea-0 do corren teanno cornprehende, no capitulo IV 
so podem ser regidos pelas regras relati v'M I a responsabitidJJ.de da "ia·(~1·rea para com o 3eu 
aos conductores em geral, segundo o Codi<>o pessoal • : não assim o primitivo projecto 
Comrnercio » Giorgi. Teoria delle obblig"a· n. 39 A de 1896. 
zioni nel diritto moderno it:ll iano. V o!. 5 NKo é justificada a inclus."lo· desta ma.teria 
p. 442 ' oo preseute projecto-

-«Finalment e,pelo que diz respeito ás disci- S~o j)rincipi~s relativ_os ao contt•acto de Jo-
plicas jurídicas applicaveis aos contra.ctos de c~çao de _sel'viços e . nao ao de transporte. 
t ransporte por meio de tramways, pols que Sl a locaç~o de serv1ços prestados pelos em· 
não são estes verdadeiras estr::ulas de ferro, pregados as e_stradas de ferro r CJves.ttssem um 
de-:e ·~e·lhes applicar, não já. ~s normas pe· 1 caracter purttcular, , c~mo a cont,ecCl ao trans
cuhares a estas, mus as relativas nos outros r porte, quai?do ope1 aJ~ P'!_r etl~s •. compr~
conductores e que temos examinndo a pro-! heoder-se .Jna uma · legtslaçao espec1al; ~er1o. 
!Jqsito das dífferentes re lações jurídicas a que i cab1mento mcl~rr o estudo desse~ prlncrp!os 
p~de ~ar logar um contracto de transporte.» in~ pre~e~t~ lei , Isto, porét~, na.o ~~ccede. 
V1dar1 Corso di Dir.- cornm. vol, 4, p. 158. ' o~ prmcipt_os que regem a, relaçõe~ rmtrG 

Na Belgi.ca, a. proposito da. lei de 25 de I as companhw.~ de estradas de rerro e os seus 
agosto 1891, que no capitulo u estabeleceu. empregados sao cornmuns a todos os patrões 
regras especiaes para o transporte por es- i---
tradas àe ferro, levantou-~ e esta questão r<!- 1 • • - • • sol v d "d d I · Qunn~o a •·edacçao devta d11.e.- - responsabi-

en O·Se no sentl o as observaç~s. que lidade d a! vt"tr.s fcrrcas : a via ferrea e uma cer~ 
fa.ço • e determinada. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 15:07- Página 12 de 43 

8BSSXO Bll 25 DB SETEJ"ii3RO DB 1899 465 

e empregados. Póde-se admittir e seria clr, dement suivant : « Il est responsable 
desejm• uma lei estabelecendo os verdadeiros de tout accident survenanl aux personnes 
principies, que regulam o assumpto; mas n:io qu'il transporte, à moins que l'accident 
se comprehenue que só em favor dos empre- ne provienne d'un cas fortuit, de force ma
gados das estradas de ferro sejam elles ftr· jeure ou de la faute de la partie lésée. » 
mados. Le mioistt•e declara accepter le príncipe · de 

Por que excluir dessa legislação os em· l'amendement Scailquin, mais non la ré
pregados das fabricas, onde são tão fre- dactiou. 11 proposait de dire: « 11 est êga· 
quentes os accidentes, os marinheiros que, lemente responsable des accidents survenus 
mesmo a bordo da marinha mercante, a todo aux voyujeurs, s'il ne prouve point que ces 
momento, põem em risco a sua exístencia? accidents. proviennent d'uo cas fortuit. , 11 
Os accidente, nestes casos e em muitos ou- réduizait donc aux voyajeurs la rêgié que 
tros analogos, não dão logat• á mesma respon· M. Scailquin avaít proposé d"àppliquer aux 
sabilidude ~ pet·sonnes qu'il transporte. M. Scailquin d~r 

Demais, não- é o assumpto conveniente- clara se rallier à. la redaction du ministre,. 
mente tratado nos quatro artigos (42, 43, Mais M. Woe~t vint à la rescousse. Il de-
44 e 45) que constituem o capitulo IV. .manda qu'on ma.intêot le terme générique 

O art. 42 refere-se ao caso do agente de uma « personnes qu'il tranRporte » de préférence 
via.-ferrea, que, independentemente daH suas au terme restreint voyajeurs. llle demanda. 
funcções na mesma via-ferrta, faz com a com· cn vue tles a.gents de l'E'tat et pour leur 
panhia contracto de t1·a.nsporte ; declara que procurar une situation juridique analogue à. 
lhe são applicaveis os princípios do Codigo celle des voyujeurs. 11 motivait cette de· 
Commercial e da presente lei. F.~tn respon· mande sur « ce qu'il y a entre Ies adminis· 
sabilidade não é especial às estrados de rerro trations de chemins de fer et leurs agents 
em relação aos seus empregados, ma& é a de véritables eontra.ts de transport, d'une 
mesma responsabilidade dal5 estradas para natura particuliêre, si l'on veut, qui ne sont 
com os viajantes : o Jogar desta disposição pas régis par toutes les dispositions de la 
não deveria, pois, ser no capitulo IV, mas no loi que nous faisons, mais qui n'en présentent 
<'.apitulo 11, telativo no transporte de passa- pas moins en eux-mêmes les caracteres es
geiros. Entretanto, é uma disposiçlio inteira- sentiels á l'dison d~squels nous faisons peser 
mente ociosa. o empregado que tiver celee sur ces advei•saíres la présomption de faute .•. 
brado com a via·fe'lrea co11tracto de tram- M. Pirmez, pré5ident de la commission .de. 
porte, independentemente das {v.ncções qu- revision du code de commerce, fi.t écarter · 
desempenhe na administraçllo da via-ferrea l'amendement Scailquin.-1tVoeste. · It tit re .. 
(cit. art.) é um passageiro, em todos os de· marquer que, s'agissa.nt ici exclusiv:e.men~ 
veres e direitos similhante a. qualquer outro. du contrat de transport, il ne pouvait être · 
O caso, que mais de uma vez, em outros qnestion d'autre!) perSQnnes que de eell~s qui 
paizes, tem chamado a attençã.o do legislador ont traité pour être trímsportés. 11 ajoutaif; · 
é differente. Dá-se quando o empregado que les victimes des accidents de tr.$Vall · 
no exercício elas suas (uncções, e sendo . trans· .son t toutes également recommandables ; que 
portado pela estrada de ferro, e victima de les accidents se produisent dans .les mjn~~ 
um accictente. Tem-se entendido que lhe et les usines ou snr l.es chemins de fer et 
são applicaveis os princípios que regem a lo- les bateaux à vapeur ; qu'on ne pouvait · 
cação de s~rviços; neste caso não se trata de vouloir déroger au droit commun, pourles 
um passageiro, em relação a uma estrada de unes plutót que pour les autres. I1 ter~ 
ferro, mas de um empregado em relação · ao minait en disant : « Je crois que l'on devra. 
patrão. Conseguinternente, não se encontra fnire une lDi sur la responsabi1ité des chefs · 
esta hypothesé regulada nas leis especiaes as d'iudustrie vis:à-vis de ceux qu'ils emploient. 
estrada::; de ferro, mas nas que regem as re- Je signale à la chambre qu'en Angleterre~ 
!ações j uridicas, decorrentes do contra c to de une Joi speciale a eté faite á cet égard ,et 
1
oeação de serviços. il serait convenable d'etudier ici cette graye 

.matiere. On diter.minera dans cette loi l~ 
Eis o que se passou na Camara da Bel- princ!pes de la responsabilité incombant à 

gica : · tout entrepreneur d'industrie.. Ces prin ... 
<< On discutait le titre du code de comerce cipes s.eront appliqués aux entrepr,enelll'S 

relatif au contrat de transport. On en était de transports comme au~ autres industriels. :» 
arrivé à l'article 4 du project, article · ainsi La proposition Scailquin-Woest devait être 
conçu : « Il· (le voiturier) est responsable des écartée. Elle l'a. éié. Le terme "oyajeurs .a 
avaries ou pertes de marchandises, a moias été adopté. :~> Sainctelette. D~ la respoosa
que ces avaries ou pertas ne :proviennent du bilité et de .la gara.ntie. (Pags. · l~.6. 137 e 138}. 
vice propre de la chose ou de Ia force No .a.r.t.. 43 o novo projecto .estabelece .que 
majeare. !'> M. Scailquin proposa l'amen· ~ quando, no desempenho de .fllnoções · attl;. 

Ca.mara. V. V 59 
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nentes ao sorviço de uma. via. terrea, um 
agente fôr morto on ferido, será nbsoluta. a 
r esponsabilidade d•\ estrada para. o tim da 
indemnizaçã.o a. pagar, a inda que seja n ui! a a 
culpa, directa. ou indirecta, da via ferre a_ » 

Dei:tando de lado a redacção, que não me 
parece a mais precisa, a.otes redundante, 
pois si é absolt,ta a responsabilidade, está en
ttlnd!do que esta existe , a inda que 1:1eja nuUa 
a c«IJlll, directa ott indirecta da estrada, 
e, a inda, si se estabelece a responsabilidade 
da estrada, não é preciso accrescentar que é 
pora o fim da indemnisaçiio a pagar (para que 
outro f!r:n, se póde estabelecer a l'esponsa
bllídade civil , que ê a de que aqui se trata?); 
deixando de lado a redaccio, attendendo 
ao conteúdo do citado artigo, vê-se que a in· 
tenção do autor do projecto é estabelecer que 
no caso de que se trata sera sempre presu
mida. a culpa das estradas de ferro, nilo se 
admíttíndo prova em cor:trario . 

Abrindo excepção e até certo ponto ca
hindo em contradícçiio com os termos do :~r· 
tlgo (absolt(ta rcsponsaóilidade, ainda gue 
seja nulla tt cuJpa , directa ou útdi1·ecta da es
trada.) o para.grapho unico e1clue o caso 
d& n~gligene1a da 11ictima . 

O caso de dqlo niio é propriamente uma 
e:z:cepção. O dolo é sempre causa determina· 
dora. de responsabilidade, não , porem, ex 
contractu, que é o assumpto, que nos occupa, 
mas ez-delictu; é regido por princípios diffe· 
rentes. Quaesquer que sejam os princípios esta~ 
belecidos para a responsabilidaàe no caso do 
inexecução de contractos, esta subeotencl.iao 
que, no ca..<o de dolo, liA. sempre a r esponsa
bilidade pelo damno · causado, considerado 
este em tcida a sua extensão. 

A uoiea except;ão, pois, que o autor do 
p:rojecto abre á presumpçã.o Je culpa por 
parte das estradas de ferro é a negligencia 
do t'lnpregado. 

Sem duvida e uma. causa de não .responsa
bilidade, embora a negligencia. do empre~ 
gado muitas vezes não exclua a culpa da es~ 
trad:~-, conoorrendo com ella, - b ypotbese im
portante, de que não t rata o projecto. 

Mas, além de$ta causa da não res-ponsabi
lidade, ha. o co.so fortuito ou força. maior, 
que o :projecto não menciona. 

O principio geral !lc direito é que o de
- vedar não é responsa\·el pela inexecuçib do 

contraoto, quando, sem culpa suo., foi de
vida a um C'.8SO fortu it o ou for-ça maior. 

No caso vertente o que se di 1 O patrão 
(estrada de ferro, n <t bypothese) é responsa
vel pela ~egurança do empregado e con~ 
seguintemeote pelos damnos que, da exe~ 
cução do contracto de locação de serviço, 

1 he possam provir . 

Mas ó rcspous..wcl por esh\ segul'anç;~. 
dentro dos limites do ]?Odor e da previdencia 
humana. 

Si se !ler um desses casos, derivados da 
natureza. ou mesmo . de actos lle outros bo· 
meDs, qu e é impossível prever e o seria de 
resistir (caso fortuito ou força. maíor ),repugna 
ao direito que seja o patrão, ex-conl1-actu, 
responsa. vel. 

o homem é responsavel pelos seus actos, 
quer positivos, cau~nndo mal a. outros (culpa. 
aquiliana), quer de omissão, pela inexecução 
do que prometteu fazer o não devia pro
metter sem ter a intenção e os meios regu
larmente necessarios pam o fazer. Mas até 
ahi va.i a sua responsauilidade. Não póde 
responder pelos ractos da natureza ou acto;; 
de terceiros, par!\ q ue niio concor reu ; nem 
~o prometter, p elo contracto, fazel' ou não 
üw;r al~uma causa. pode1·ía levnr o seu 
comprom1sso, até o irn possiwü, a lém do quo 
depende da sua vontade, porque serin. ab
surdo. 

O maior ri.zor estabelecido pelas leis é pre
sumir a culpa do devedor , onerando-o com o 
encargo d:l. prova em oontra.r io e limitando 
estas provas aos casos de força. maio1· ou caso 
{i>rtuilo e á culpa do credor . 

No caso vertente, pot· este sylltema de :pt·e· 
sumpções e provas vem a ficar a. ca.rgo do pa· 
tl•ão (por hypothese estrada de fer ro) todos os 
acc1dentes sobrevindos aos empregados e ori
~inados ou de culpa. su a (patrão) ou de causa 
aesconheclda ; a cargo das empregados ftca.m 
os acciden tes ca.usa.dos por culp11. sua (em
pregado) ou devidas a ca.<;o fortuito ou força 
maior. 

« Seloo !e droit commun des contrats, le 
uébiteur oe doit jamais sapporter ni le cas 
fortuit, ni la force ma.jóure, oi la fauto 
propre du creanoier. » Sainctellete- De la 
responsabilité et de la. garantie. Gbap. V -
Ou louage de services, p. 157. . 

« Ce scl'ait une monstruosité de mettre, de 
t!roit, le cas fortuit à. la charge du débiteur , 
et, cependant, de droit, !e débiteur est tenu 
de prouver le cas {ot'tuit qu' il altegue pour 
se preteDdrc libere. :o Cod . loc . p. 158 . 

« E'tant donné qu'il ne faut point corriger 
!e sot·t et lai~ser sous le coup du ~as fOl.'tuit 
ou de la force majeure celui qui a la ma
lheureuse chance d'en être t'rappé, quelle 
dist ribution 'Pius équitable pourralt-on ima
ginar que de mettre a la charge du creancier 
ouvrier !e;; suítes de~ propre faute et b. la 
charge du debiteur patron tout le surplus .. .. 
Eu d'autres termes, la Jegislation, apr es 
a voir charge cuacnne des deux parties des 
suítes da sa faute évidente a fait deux 
parts des risques proprement dits. Elle a 
laissé a l'ouvrier la charge du ca.s fortuit et 
de la force majeure, de ces coups du sort 
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qu'il est dans la triste dostinee de l'l1omme do a energica expressão de Cogliolo, dtt mes· 
de ne pouvoir pressentir ou éviter. Mais elle a ma forma porque nas contas de prejuizos in· 
mis au compto du patron les risques dont la dustriaes existe a verba de estrago de macbi· 
cause, sans être fortuite, n'est cependant pas nas e renovação do material, assim tambem 
certainement connue. Elle a judicieusemeut são essas indemnizaçües a quota devida á d~s· 
decidé que si la science n'a, pas dit son der- truição tlos operarios. A razão de ser dessas 
nier mot, c'est au patron plutôt qu'à l'ouvrier indemniza<;ões não provém da culpa da via
de le lui arracher ; que si la pl'D.tique. a des ferrea, sínão que se destinn.m a reparar o 
façons défectueases, c'est a celui qui com- daJD.UO causado pelo proprio trabalho, e a via· 
mande, non à celui que obéit, de lescorriger; ferrea ao executar um serviço, sujeita-se ás 
elle a placé l'intérêt au progrês du côte de cone-equencias que do cumprimento desse ve· 
celui qui a la puissance nécessaire ponr le nl1am a decorrer. » -
realíser. En som me, elle a mis le risque J · · · ·- 1 1· 1 - · d 
des accideúts, sans cause connue, à la charze a Vlmos que a oprmao c e Cog 10 0 nao po e 

~ amparar o at·t.45 do projecto, pois o escriptor 
du patron, parce que le patron est, de italiano exceptua, além do caso de culpa do 
beaucoup, le principal pal'tenaire de l'opé- ageutc, o caso tortuito e de força maior. 
ration. Cod. loe., p. 159. 

O proprio Cogliolo, varias vezes citado pelo Quanto ao artigo do Codigo Commercial 
autor do projecto na exposição que o precede, tambem não fornece argumento a favor. E' 
diz, no capitulo intitulado Responsabilitd corrente em direito que o devedor é quere
della societcl ferroviaria verso i s~to agenti spomle pdo caso fortuito ou f'orçn. maior,quan· 
feriti o mo1·ti nell' esercizio delle lM·o fun- do concorre culpa. sua.Or;t, no ca.so a. que se 
zioni (pg. 97 da cit. obra La responsabilitá refereoCouigo Commer.cial ha. culpado locata
giuridica delle societá ferro viarie) : rio, o qual, sendo obrigado a entregar ao lo-

L'importante tesi che ho piu volte sostenuto cador a cousa. alugada, tindo o prazo da loca
e che ha una quotidiana a.pplicazione pratica, Ç<to, não o faz; neste caso, concorren1lo a cul
é che quando un agente ferroviario sia vittima pa do locatario, o Codigo o responsabiliza '\)Olo 
di un iufortunio dipendente da.ll' esercizio caso fortuito ou força. maior. O ra,o ca-:>o que 
delle funzioni dí I ui, la societú, anche senza analysamos é dill'erente; suppomos que o acci
avere alcuna direttaod indiretta colpa, e res- dente é devido a um caso fortuito ou força mai
ponsabile per i danni purche questi non sieno or, não concorrendo culpa do patrão, pois, si 
derivvati daUa colpa di esso agente, o do.lla esta concorrer,sabido é que a força maior não 
for;;a maggiore, o dal caso fortuito.» póde ser invocada, segundo os principias de 

Assim, pois, a culpa dá empregado, o caso direito. 
fortuito ou forca maior, eis as provas que o art. 44. não encel'ra materia legislativa: 
devem ser admittidas contra a presumpção mesmo como commentario scientifico seria 
de culpa dos patrões (estradas de ferro ou dispensavel em parte, porque encerra uma.ex
quaesquer outros) nos casos de accid.ente plicação por demais obvia, isto é, que no caso 
acontecido aos empregados. Co~n os escnpto- do art. 43 não se trata de contracto de trans
res de direito estão de. accordo as legislações porte, mas de locação de serviços ; em -parte 
estrangeiras. porque contém doutl'ina. erronea. quando diz 

O autor do projecto, na exposição de que só no caso de contracto de transporte e 
motivos, dá a razão que o leva a estabelecer que se exige, para estauelecer a. respousabili· 
o principio do art. 43. Diz (pg. 8 do folheto): da•le civil da, estrada, a culpa desta,. E' ose

« Já no art. 230 do codigo commerchtl eu- guinte o texto do cit. art. 44: 
c:)lltramos a seguinte disposição : «No caso do art. precedente, a acção da. 

Art. 230. O locatario é obrigado a entregar victima contra a via-ferrea não procede 
ao locador a cousa alugada 1indo o tempo da de violação do contracto do transporte e. 
locação ; si recusar f<\.zer a entrega ~endo re- portanto não exige para estabelecer a respon
querido, pagará ao locador o aluguel que sabiUdade civil da estrada, culpa desta: o di
este arbitrar por toda a demora e respondera reito da victima a indemnização provém do 
por qualquer damnificação que a cousa alu· contracto de locação de serviços, tacito ou 
gada so:trrer, ainda mesmo que proceda de expresso, entre elta e a via-ferrea, contracto 
força maior ou caso fortuito. pelo qual e esta responsavel pela segurança 

Essa theoría, a.pplicada a locação de servi- individual do-seu pessoal». 
ços, não estabelece, porventura, a ficção da Não foi pois convenientemente desenvol
responsabílidade da via ferrea para com o vida, a materia do capitulo IV ; quando o 
seu empregado ferido ou morto em um desas- tivesse sido, parece-me demonstrado que não é 
tre, para o qual não concorreu culpa ou dólo fundada a extensão dada à materia do primi
de qualquer dos dois, l'ésponsabilidade oriun-1 tivo projecto no art. 3 e no citado capítulo IV 
da da gara.ntia de segurança pessoal~ Segun- do substitutivo apresentado no corrente an.no; 



Cêmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 15:07- Pégma 15 de 43 

468 ANNA.ES DA CAMAnA 

§ 

Ha outros artigos do suustituti vo, cúja ne
cessidade é tu mbem muito coutestavel. 

Assim o art. 52, que diz: « ~'ica autorl
zndv o Poder Executivo a r egulamentar esta 
l ei, a. r eformar o regulamento de policia e 
sc~urança, das vias-l'erreas, que baixou com 
o decreto o. 1.930, de Z6 de abril de 1857, 
e a expedir os regulamentos complementares 
indispeusaveis para o inteiro cumprimento 
desta !si. Paragrapho unico. Podez·ão nestes 
regulamentos ser comminadas :\S multas 
a te 5:000$000.:. 

Direi, em primeiro logar, da primeira 
parte do artigo: « Fiea autorizado o Poder 
Executi..-o a. r egulamentar a. presente lei. ,. 

Não se tratando, no projec1o, que se dis
cute, de uma lei de organiza.çã.o ou admini:~
tra.tiva, onde ha sempre detalhes a regular 
para póder ser posta em p!·atica, mos de uma 
lei cUJo ohjectivo exclusl v o é rlrmar direitos 
e obri~~ de ordem civil, matel'ia em que 
não póde o Executivo accrescenta.r ou sup· 
primll', em que não ê P,Ossivel o desenvoh·i
mento que dão os regulamentos, não parece 
a.cceitavel a primeira p.1rte do artigo que 
acabo de cita.r. O que .se va.e regula
mentar ~ Não ha materia pa.ra. isso. Demais, 
para que autorização ao Poder Exe
cutivo para regulamentar a lei ? Si a. 
autorizáção é para regulamentar dentro 
da. esphera das attribuições dó Poder Exe
cutivo, é inutil, porque o Governo a tem ~-11i 
da. propria Constituição: <Compete privati
vamente ao Presidente da R.epublica: I", 
llanccionar, promulgar e f a ZIJl' publicar as 
l eis e resoluções do Congresso, expedir de
cretos, instrucções e re9«lamentos vara a 
sua 1iel ex ecução:., (art. 48, n. 1) . 
Si a a.utorimção imporh em delegação de 
poderes legislativos para modificar , accres
eenta.r ou suppr imir disposições da presente 
lei, e quasí absurdo estar o Congresso leg is
lando sobre uma ma.teria e ao mesmo tempo 
autorizando outro poder a fazer a. mesma cousa 
ou talvez mesmo a desfazer esse trabalho . 

pecial que o Governo exerce sobre a explo
ração, tauto commercial como technica de es
tx-.. das de ferro .• Na;, medidas desta segunda 
natureza estão com prellendidas as leis de po~ 
licia e segurar1ç". 

Ora, o fim do presente projecto,o de que de 
u m modo methodico, e mais ou menos com
pleto se occupa., é dos princípios que regalam 
'\ responsabilidade da.s estradas, nos casos de 
inexecução do contracto e de damno causado 
a terceiros.Nao tem, !JOiS, cabimento se tra tar 
aqui das providencias, que devem ser toma
das, quanto á policia esegnr-.1n~ das estradas. 

A commissão entemfe q ue o illustrado 
autor do projecto d~verf:\ l'ropor em projecto 
sepa.rano D.8 modilice.ções que julga conve
niente introduzir no citado Clecl'eto n, 1. \l;JO 
úe 2G de abril de 1857. ' 

Esse lie<~roto tem força legislativo. porque 
foi autorizndo pela lei" o. 011, de 26 de junho 
de 1852, art. 1• § 14. 

E' um do:~ muitos ca503 de delegaç~s do 
Poder Legislativo uo Execut ivo, que eocon· 
tramoa na no~sa.· legislação. Devem. porém, 
ser limita.dos o maia po!!Slvel. Em 1852, 
quanrlo havia. urgt~ncio. em re)lular pela 
primeira vez o aasumpto, põder-se-hia. 
JUlgar justificada a deleg~-ão para. que o 
Executivo fizesse o que o LegMativo 
não podia. fazer; hoje, que o. materia esta 
regulada, que se trata apenas de modifi
cações, não so póde admittir que o Congresso 
deixe de exercer a sua a.ttribulção, para con· 
tinuar na senda irregular e até certo ponto 
inconsli tucional das eternas e incondicionaes 
deleg"ções ao Gonrno. (') 

Os arts. 1• e 2• e os§§ I• e 2" do art. 6• não 
encet'r<\m preceitos legisla tivos, mas doutrina, 
e esta tão conhecida e acima de qualquer 
duvida, em alguns pontos, em outros tão 
inexa.cta, que bem se ·os póde.supprimir sem 
desvantagem para. o desidsratum, que c le
gislador tem em vista na. presente lei. 

lnexacto sob o ponto de v1sta da rigorosa. 
dicção juritlica,de que se deve usar nas leis,é 
dizer que se trata de .um contracto entre a 
da-ferrea. e o pubUco. O publico é um todo, 
um ser collectivo, masque não tem personali
dade jurídica, portanto, nã.o póde íilzer con
traclos. O coutracto de transporte tem logar 
entre. o conductor ou tran~portador (no caso 

Na segunõa parte do art. 53 tr~ta o pro
jacto da. polieia. e segurança. das vius-ferreas 
e, como providencia. adequada , propõe que se 
autorire o Go..-erno a modificar o decreto 
.D. l. 930, de 2ô de abril de \85 7. As estrauas 
di! ferro dão origem a questões de direito 
de duas naturezas -umas de direi!•> civil ou 
commercia!, na parte quo regula. os obri
gaçGes e os direitos dessas pe:.soos jurídicas, 
na execução do contracto de tran!>pol'te mt oo 
damno gue canse a tercei ros com os materiaes 
especiaes, de que usa; outrils de direito adrni
Jiistrati v o, quando se regulam as suas relações 
com o poder publico, especialmente sob. o 
ponto de vista da tutela. e da fiscalisaçãó es-

. (!) E' pra~iso notar que, sobl"e a :Da teria, bll di:spo
r.-.ç aes mals recentes que o decreto dtndo ho ~'r t. 52 do 
pl."ojecto que a.nnlysamoa. Citarei o decreto a. 1o164. d;, 
\> de deze:ubro de 1892. E' um s imples reguldmento; 
nem pt.r .bs:to _duixou de revogar decretos legisla,ivoJ 
(art. ~}, an.vadmrlo c o1u o . .mai.or desetnbaraçi) a esphel'a 
da ac(;:ao do Poder IJegtslatJvo. Neste '()articulM·· os 
not;Sos governos SGn1prG foram uscircf!l e veso.iroJ. Fazem 
bem, porque q ua.ndo nã.o usu~p&m &Jles as att ·dbutones 
<i o L'tg1s!a~it-o. este tb.•.ll entreg-3., como, para. ex&mp!j .. 
Hear ; em rnat.eria. diJ ta.rif:a.s de esll'ada.a de forro, do 
contr:~.etos, etc. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 15:07 - Página 16 de 43 

SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DB 1899 489 

actual estrada de ferro) e o carregador, si e, tuição de empregados ou invasão de a'ttri· 
trata do transporte de cousaa, ou o passageiros buições permittidas ou toleradas pela via-
si se trata do transporte de pessoas. ferrea. 

Improprio é dizer que por esse cont1·acto (o § 3. o Torna-se tambem effectiva essa re .. 
de transporte) obriga-se a estrada de (e1·1·o a . sponsabilidade quando o exercício de uma , 
transportar, et~. etc. porque e defimr pelo 1 func-.ção commettina a um empregado da 
deflmdo, deflmr transporte por transportar.! qualquer categoria tenha facilitado ou 

E' ainda inexacto dizer que é< o ser,iço de tornado possível o facto causador da acção 
transportes :r» que < eetabelece um contracto contra. a via-rerrea. 
synall~gmatico entre a estrada e o pu~lico. » § 4. 0 A via-ferrea é responsavel tão só-: 
O serviço de transporte é apena<:~ o meiO, de mente pelos actos praticados por seus empre
que a. e.!ltrada usa, para executar o c•mtra.cto. gados de qualquer categori&., tanto por oeca-

0 que estabelece o contracto é o consenso, sião do contracto de transporte, como em 
a conformidade das vontades, e, no ca5o de referencia. n. este e na execução dada. ao 
transporte de. cousas,que é um contracto real mesmo, estejão ou não estes a.ctos compre
a entt·ega do objecto a transportar. hendidos nos limites das funcções proprias do 

E' inutil dizer em uma lei onde se empregado culpado. 
traçam regras Je acção é nã~ enuncia.. .§. 5.o Teem direitos iguaes aos de qualquer 
dos scientitlcos, que o contracto de trans· v~aJanto _os agentes de qualquer natureza. 
porte por via -ferrea, de pessoas ou co usas, que so ITrao d~mno por actos de outros agen-
e um contracto syna.llltgmatico; que por tes de ~~m~ vm-~errea. . 
esse contracto a via-ferres. se obriga a § 6. E cousJder.•da empregado da VIa· 
transportar com segurança, pr-esteza e ftde- ferrea qualquer pessoa. que!. por encargo 
lida.de pessoas ou cousa.s, mediante 0 paga- desta, tome parte ua exeeuçao do contracto 
mento de taxas de antemão estipuladas; de tran~pcwte em qualquer de_ ~uas pha.ses·.~ 
que o contracto de transporte por estradas O art1go trata. da responsabilidade das es
de ferro rege-s·J por est·1 lei e pelo Codigo tradas ferreas pelos. ~ctos dos seus _empre
Commercial, na parte que esta não for revo- gados. A responsr-,b1l1dade das estra~as de 
gada pela presente lei (e mais que claro). E' Ferro, cumpre ter bem presente, pode ter 
desnece::sario,ou ant9S não tem aosolutamente logar: 
cabimento definir-se em uma lei o que é culpado a) pelo damno causado no transporte de 
prejudicado, o que é caso fortuito ou de força cousas ou pessoas ; · 
maior: Essas noções são muito conhecidas. e b) por damnos causados, independente. 
acceitas. A definição que da o autor do pro- mente do contracto de transporte ; 
jecto do caso furtuito ou de força maior- «a c) por damnos causados aos proprios em. 
occurrencia que não póde ser prevista, ou á pregados na execução do contracto de loca. 
qual, prevista, . não se póde absolutamente· ção dê serviços. 
resistir» já era d~da por Casaregis.: ~Fortui-: Tanto em relação ao primeiro caso ( tra.ns
tus casu~ e.iit em non potest resisti et cm porte de pessoas ou cousas ) como em re
prrecaveri non P?te~!·» E~cont~a-se em todos ln.(}ão ao sc>gundo (culpa aquiliana) 0 pro
os tr~ta los de direi,?· E mmto cond~rnna- jecto primitivo da commissão consagra -are
v~l, sob o ponto de vista da boa confecçao.da~ spon:;abilidadt) das estradas de ferro pelos 
1~1!), tran~pl~n.tar p~ra . os textos ~e~·,:;la- actos praticados pelos seus empregados. E o 
ttvos o~ prt <lClf?'OS sment1fi.cos .. Onde H'tamos fuz de um modo muito claro, pois estabele
para~ . As leis se converteriam em com- cendo como pl"incipio geral a presumpção da 
pend1os. culpa da estrada. por todos os da.mnos ca.u-

Eotendo que tambem o a.rt. 4° e os seus sado3 e estabelecendo taxativamente os unicos 
seispn.r<lgraphos devem ser supprimidos. Tran· casos de não responsabilidade, quereconhece, 
srevo o artigo parn. melhor apreciai-o. Diz : entro estes não menciona ocas? de ter sido o 

.:Art. 4.o os exploradores da industria de da.mno causado, não pela propr1a estrada ~e 
transportes são responsaveis pelos actos pra- ferr<?, ~as pelos seus emp_!'egados. Ne~.POdla. 
ticados uo exercício de suas funcções pelos ad~Ittlr este ca.~o de nao responsabilidade, 
seus administradores prepostos empregados pms o damno cau::sado pela estrada de ferro é 
ou agentes de qualqu~r naturez:t.. sempre causa~do .~or um empregado; quando 

§ 1. o Torna-se tambem effectiva e5sa re- se d1z respon~ahll1dade pelos netos da estrada 
sponsabilidar'~ quando 0 facto causador de entende-se pelos actos dos seus agen~es. :-A 
uma acção contra a via-ferrea tiver sido pra- e~trada_ de fer~o, como p

0
essoa a.bstracta,, nao 

ticado não pelo empregado competente, mas pode agir ~or s1. O art. 1 do proJecto n. 39 A, 
por outro de funcções lio-adas ás da.quelle. de 1896, diz : . 

§ 2. 0 Torna-se tam~m e:ffectiva essa re- «Art. 1.0 .As estradas de ferro são respon~ 
sponsabilidade quando se tratar da substi- saveis pela perda total ou parcial, furto ou 
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avaria 1las met'cado!'ias, IJUe J'ccebcrem para. 
transportar. Se rá sempre presumirln. a culpa 
e contra est;t prcsurnpç;1o so se ;1dmittirá 
algumas das seguintes provas : » 

E o_s varios parugraphos do citado artigo 
mencwnam os umcos casos de não responsa
bilidade. Entre este~ nü:() está comprehendido 
o caso de ter sido o damno causado por neto 
de um empregado; togo, no transporte de 
met'C<1doria.s, a estnvl.r~. e responsavel ainda 
neste caso. 

Tambem o e, no contracto de transporte de 
pessoas. Diz o artigo do citado projecto nu
mero 39 A.: 

• « Art. 17. As estradas de ferro responderão 
pelos desastres que nas SUllS linhas succe· 
aer:em aos vi~jantes e de que resulto.r a morto, 
fel'lmentos ou les[ío corpol'en. A culpa será 
sempre prcsumida,soscadmitlindo em cont.,.ario 
algtmza das seyt!inws p-,·o-oas: caso forluito ou 
forç;.~. maior; culpa do vit)jante, não coHCOl'· 
rendo culpa da e~trada.» A culpa do empre
gado não é, pois, motivo de não responsubili
datle da estrada.. O mesmo no caso de atraso 
de trens (art. 2J). O mesmo no caso dos 
damnos ?ausa~os pela e:.:p!oraç..'io das linhas, 
em que so adm1tte uma prova em contrario, 
isto é, s\ o facto damnoso !ür consequencia 
directa. da. infracção por parte do proprietario 
de alguma disposição le"'Rl ou regulamentar 
relativa a ediücações, p1antações, excavações 
deposito de materia.es ou guv,rd(l. do gado a 
beil'a das estradas de ferro» (art. 25) . 

· Deste modo o proj ecto n • 39 A de 1890 reco
nheceu, _em materia. de tr·ansporte e pela 
explomçao das linhas a responsabilidade das 
estradas de ferro, aiuda por a.ctos praticados 
pelos seus empregados, e o fez de um modo 
geral e absoluto, sem entrar nas distincções e 
enumeraÇÕes inuteis dos vario"s paragrapbos 
do art. 4' do projooto de 1898. 

sal lilidat.le, s-Jmpre que se trat;t de serviço:; 
tolerados e permittidos pela. companhi:t. 

« Fu riconoscinto chc c'/) t~le respons<\bililit 
quando tratasi di s~rvizi permessi e tollerati 
qalia S()cietii. (Cuss. Toritlo, 30 dicembl'e !Si S. 
Coglolo ob. cit. art. 85.) 

Tambem o Tribunal do Senn;l, em época 
aiud:~ mais remota, 2 de maio de 1872, havia 
recoulleciclo a. responsalilida.~e de uma. estrada
de ferro, em um caso em que o exercício das 
fm1cções, que lhe eram proprias, baviam 
facilitado e tornado passivel ao empregado 
o facto e O"damno que causou. 

« Fn recouosciuta la responsahílitâ della 
com!:k1gnia ferroviaria qmmdo i l fat!o é avven
lluto perche l'esercizio delle incumbcnze affl.
rln.te, f(tcilitó e rese possibile il f<\tto e il 
uamno. Cogliolo. Ob. citp. 85. 

Cogliolo, na obra citada, depois de refe· 
rü·-se á doutrina commum do direito, á sua 
iuapplicabilidade its estr;tdas de ferro, às tres 
deci~ões que aca11amos de apontar, formúla 
a regra geral, da qual essas decisOes são 
simples applicações -regra que como já fize
mos Yer foi a seguida pelo projecto de 1896. 

« Questi casi teste citati (rerere-se às deci
sões judíciarias an teríormen te referidas) lJOS· 
sono condurci a formulare Ia vera dottrina 
sut nostro argomento : per tutto ció che i' 
ferroviarie (empregado de estrada de ferrol 
co~pie iu occ~sione, in rapporto, in ese
cuztone de! contratto di trasporto, la societá 
e rcs ponsa. bi!e ; i! ferroviere fa devíar.e un 
trena ; chiudeudo violentemente lo sportello 
del~a carrozza. ferisce il viaggiatore; dil. false 
not1zie; non avverti i passegi.eri dei pericoli 
e-ventuali ; oft'ende, percuote, injuria un -víag
giatore ; tutto ció insomma ch'egli ra, non 
come individuo privato, ma come esecutore 
de trasporto, sia o non sia nei limiti delle sue 
funzione, genera responsabílitá. oella società 
ferrovia.ria ». Obr. cit. p. 813 • 

E' ainda o mesmo autorizado autor quem 
falla; 

. ~ principio geral de direito é que o patrii.o 
soe responsavel pe\()s actos de seus emlJre
gados, quando estes actos são pratica.dos 
pelo empregado no exercido das suas fun· 
cções. Emrelação ás estradas de fer-ro, porém, 
tem ~e estabelecido que são sempre respon· 
sa:vcis pelas actos de seus empregados, de 
qualquer modo que tenham sido praticados. 

Dandoapplicação a esta doutrinao Tribunal, 
de Cassação de Turim (5 de m<~io de 1883) 
re~onl.leceu a responsabili~aile de uma compa
nhla, embora o datnno tivesse sido causado 
pelo empregado em ser•viços affl.ns âquel1es 
que eram da sua o.ttribuição. «Fu ricouos
cíuto cbe la responsabilitá della societll si !Ja 
auche qua.ndo l'agente cttgionó danni nei se>·-
1.'i.::i atfini a quelli che gli spettano (Cass. Tori
no 5 maggio 1~83. (Cogliolo . Obr. cit. 86.) 

O mesmo Trlhuna!, em 30 de dezembro de 
!878, ,ja havia reconhecido a mesma rospon-

« Il ricort'lll'e alle figure tradizionali del
l'azione institoria e della colpa nell'ele~ione, 
come spesso si fa non e possibile nelle im
prese moderne a tipo grande ed a.nonimo: bi
sogna abi.tuarsi ad un concetto piil. YUsto, 
il co_ncetto cioé della rapprezentauza come 
funzJooe concretata nei suoí organi ngeuti. 
Auche se !'agente dívenne improvisamente 
pazzo i anche si u.scl d0lle funzioue sue, pur: 
restando in rapporto alla generica funzione 
cbe e l'obbetto dell'ente; anche in tal i casi 
l'impresa e responsabile : economicamente, 
son questi rischi commerciali, giuridicamente, 
sono c(fetti della rappresentanza. » 

Obra cit. p. sz. 
O que f<tZ, porém, o projecto n. do cor

rente anno? Estabeleceu o priocipio geral do 
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direito segundo a 1lgnra trad:cionnl dn nrç~o 
institoria ; estai.Jcleceu o principio adoptado 
por Cogliolo? 

No texto do§ 4° consagra o principio com
mum de direito, con:bat1do pe:o citado es
criptor : . 

« 0~ exp\ot•adol'.?S da. int]u~tria de tri\nS
portes s:.'io respons:weis pelos actos praticados 
n? exercício de sttas (u11cções pelos seus admi
mstr-adores , pr·eposlos, empregados ou agen-
tes de qualquer natureza. » • 

Depois nos §§ 1•, 2• e 3• estabelece como 
})rinci pios gera.es as decisões citarias por Co
gliolo, dos tribunaes de Turim e Senna. 

« § L• Torna-se tambem efl'ectiva essa 
responsabilidade quando o racto causador de 
um:t acção contra a via-ferrea tiver sido 
practicado nã.o pelo empregado competente, 
mas por outro de {uncções ligadas ás dorzt<elle. 

§ 2.• Torn-a-se tambem effectiva essa re
sponsabilidade quando se tratar da ~ubstitui
ção de empreg-ados ou invasão de attribui
ções pennittídas ou toleradas pela. via-ferrea. 

§ 3.• Torna-se tambem etlectiva essa re· 
sponsabilid<\de quando o exercício de uma 
funeção commettid<< a um empregado de 
qualquer categoria tenha facilitado ou tor
nado possi'Oel o facto causador dn acção contra 
a via.-ferrea. » 

Depois de estabelecer o principio, que são 
responsaveis os vias-ferreas pelos actos dos 
seus empregados, quando praticadas no exer
cicio de st~as (1mcçõe$, depois de estabelecer 
os tres princípios, não conformes com o pri
meiro, firmados pelos tribunaes italianos ja 
cit~dos, o projecto no § 4• consngr<\ o prin
cipiO adoptado por Cogliolo, . contrario ao 
primeiro, que estabelece e comprehensivo dos 
que se acham sob os §§ I, 2 e 3. Diz : 

« § 4.• A via-ferrea é responsavel tão só
mente pelos actos praticados vor seus e!"
pregados d9 qualquer categorta, tanto pot• 
occasião do contracto C.e transporte, como 
em referencia a este e na execução dada ao 
mesmo, estejam ou não estes actos compreher&
didos nos limites das (tmcções proprias do 
empregado wtpado. » 

Difficilmente se encontrara coutradicção 
mais frisan te. 

E' preciso accr<:Jscentar, em relação ao 
projecto n. 36 A de ltl96 , que ahi não se 
tratada responsabilidatle das estradas de ferro 
por actos. de empregados que causem damno 
a outl•os empregados, porque é assumpto que 
deve ser tratado em lei rela tiva âs obr iga
çõeS dos patrões para com os seus emprega
dos. No citado projecto só se trata da re
spons:.\bilidade indirecta das estradas de ferro, 
quanto ao teansporte de mercadorias ou pas
sageiros e ao damn,o cau~ado a terce~ros, poi~ 

rstx'\ é a materia de que especialmente se 
OCCI!pa. 

P<1recc, port;uJto, que o art. 4•, por estas 
e ou.l.t'.iS ra~Oes, que seria. por demais pt·o
du·i.il', deve ser eliminado. 

O art. 8• e o 14" ellce rram ma.teria proces· 
stlal, da CO!npetencia dos Estado.>. O primeiro 
tl~~t_es ar·tigos estabelece «que a.s acções judi
c.arlas orrunda.s do contracto de transporte 
prescrevem no prazo rle seis mezes, a contar 
do facto, que lhes tenha da.do origem, sa.l v o 
as limitaçoes da presente lei.» O segund~ dos 
cih<dos artigos que «será summari.a a s.cção 
de indemnização por damnos soíl'ridos na ex
ecução do·contrv.cto de transporte.» Não são, 
pois,acceitavelsas uovasdisposiçOes que nesses 
artigos propõe o projecto n. do corrente 
aono. 

Tambem não deve ser acceita, no presente 
projecto, a inserção do art. 12 e seus cinco 
numeros . Ahi se providencia sobre o modo 
porque as estradas hão de fazer face ao 
pagameqto das indemnizações e se estabelece 
que as estradas de ferro terão uma caixa es
pecial para este fim, alimentada por uma. 
taxa addicional nunca excedente de 400 réis 
por nota de e_spedição, multas e indemoi
zações impostas ao -pessoal, produ<lto liquido 
das cousas avariadas e abandonadas, etc. E' 
questão meramente administrativa; nada. tem 
que ver ·com o problema exclusivamente juri· 
dico, que o projecto em questão se propõe 
resolver- a responsabilidade civil das es
tradas tle ferro. 

A medida proposta no citado art . 12 póde, 
com incontesta.vel proveito, ser comprehen
dida nos estat utos das companhias de estradas 
de ferro ; na parte relativa à tarifa a.ddi
ciooal de 400 réis é multas deve ser tomada 
em consideração nos decretos de tarifas e con· 
dições reg~tZamel'ltares. 

E' tambem inadmissível o art. 15. Ahi se 
diz que «.no caso de preferir o lesado ser 
indemnizado por t>ia administrativa, ao Poder 
Executivo será. l icito applica.r multas, por não 
cumprimento das clausulas de seus contractos 
ás -oias·ferreas, que relutarem em cumprir 
as ordeM de indemn~açao, e, com o producto 
das multas, i odemoizar directamente os le
sados.» 

Na nossa orga.nização constitucional, não se 
póde admittir reconhecimentos de direitos de 
ordem particular e consequentes indemui
zações decretadas pelo Poder Executivo. Em 
outros paizes h:t o contencioso administrativo, 
onde se julgam estas questões, que importam 
a administração, :nas. com todas as formali
dades judiciaes e garantias em favor dos par
ticulares interessados. Nós, porém, só tem9S 
o cootenr.ioso j adicia.rio. Quando tivessem os o 
administrativo, não poderia este compre
llender as questões a que se refere o art . 15 
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elo projeeto, porque trata-se de litígios entre 
particulares, lsto é, entre o carregador ou 
1)iajante e a estrada de ferl'o (~alvo o caso 
das estradas de ferro do governo). O paga~ 
mento neste caso não seria feito {IOr meio ele 
multas, mas por elle responderia o proprio 
patrimonío do devedor. 

2• •. a quae.squer terceiros que, por culpa. 
da vra·ferrea venham a soffrer; 

E' singular a creação do art. 15 ! O Fo:ler 
Executivo julgando; e para. obrigar as «VÍ!IS
ferreasque relutarem em cumprir as ordens 
~e ir~de:rmi:ação » ~obrando multas, com que 
mdemmze os part1~ulnres prejudicados ! 

3•, a seu proprio pessoal .» 
E' ocioso dizer que as estradas da ferro são 

respousavais, nos termos da presente lei . SI 
este é o lim da lei -estabelecer ns condiçoos 
de responsabilidade das estradas de ferro l 

E' inexacto dizer nos termos do Codigo 
C'ommerciaL Pela reda.cção do art . 5• a es
trada. de ferro é respousavel, nos termos do 
Codigo Oommc~·cial, ás pessoas ou COUS<'l.S que 
lhe roram confiadaS para transportar, etc. 
Ora, o Codígo _não trata. do transporte dns 
pessoas. Q_uanto ao tr-ansporte de cousas, o. 
preSPnte le1 revoga ou deve revogar o Codigo 
Commercial, na parte relatioo. à responsabili
dade das estrados de ferro . Ontros preceitos 
do Codigo devem continuar a ser a.ppli.ca.do · 
mas não os relativos á responsabilidade . À 
l'espcmsabilidade, eomo o Codigo est abelece 
para os conductores de generoe ê substitolda 
pela responsabilldade especial, que o present e 
projecto estabelece em relação ás estradas de 
ferro. O Codigo (art. 99) apenas exige que os 
conductores de generos -«empreguem toda a 
dUigencia. e meios praticados pelas p6ssoas e~
actas !"to cumpl"imento dos seus det;eres em 
casos semelbautes para que os mesmos ge
nero> se não deteriorem.» E só os· torna res· 
ponsa·veis, para com as partes, pelas perdas e 
âamnos que por maluersaç<l'o ou omlssao $«a, 
ou de seus feitores, catxei~os, ou outros guaes 
quer agentes res't'ltat·em (art. clt. Q9 do Cod.) 

§ 

Co!lsequen~~mente no que tenho dito, dei· 
:xarer desde Ja de lado os artigos do uovo 
proje1:to substitutivo, que tenbo analysa.do. 
jul~ndo alguns ~lheios no problP.ma, que ó 
proJeeto em questaose propõe resolver outros 
inad!f!i~iveis_ perante os prioclplos cdrrentes 
do dtNnto. Sao os nrts. 1, 2, 3, 4, § 6 (unica
mente os§§ 1° e 2•), 8, 12, 14, 15, 42 43 44 
45 e 53. ' ' ' 

E:xcluídos os capítulos IV e VI, a· mataria 
do novo projecto se distribue nos seguintes 
capítulos: !. Disposições geraes· li. Do t rans
porte de passageiros ; IH. D~ trausporte 
das causas; IV. (Desde que se ncceite a elimi
nação do que se inscreve sob este numero). 
Da responsabilidade ua. via-ferrea. para com 
terceiros. O projocto n. 36 A, de 1896 não ~ 
dividido em capítulos ; mas quem o le~ atten
t~mente. verá que a exposição dns materia.s 
oodece r1g:o~osamente .á segu iu te distribuição: 
responsab!ltdade pela tnexecu<;ão do contracto 
de transporte de mercadorias (arts. 1 a 16). 
responsabilidade pela inexecução do contracto 
de transporte de pessoas (arts. 17 a ?.4) · 
responsabilidade pelos damnos causados n~ 
exploração das linhas (art . 25). 

Tomemos, _porém o novo projeoto de 1898, 
.de preferencla. ao que a commissão propoz 
em 1896,. pnra servir de objecto ao nosso es
tudo e a. analyse das ma.terias, que um e 

.outro encerre.m. 
§ 

CAPITULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAFS 

Peio contra.río o projecto actual firma. o 
principio- da presumpçtio ·de culpa da es
trada, sal v o as provas em contrario ta.xati va.
mente estabelecidas. A estrada, não provando 
caso fortuito ou forca maior, vicio Intrínseco 
ou culpa da outra l)arfe contradante, é 
sempre :responsavel, ainda que demonstre ter 
empregado toda a diligencia e meios p1·ati
cados pelas pessoas ea:actas no c11mprimento 
dos se-:s deueres em casos semilhantes ; ainda 
que nao se demonstre mal11ersaçoo ou omissao 
st~a, 011 dos seus feitores, caixeiros, ou outros 
q«aesquer agentes. A responsabilidade das 
estradas e pois, nos termos da presente lei, 
mas n ão nos termos do Codigo Commercial . 

De])ois do estudo preliminar, que fizemos 
neste capitulo apenas ficaram de pé, supponho' 
os arts. 5•, e 6• (sem os paragraphos) 9 to' 
11 e 13. ' ' ' 

Diz o projecto que as estradas de ferro são 
re<ponsaveis pelas peedas ou avarbs co. usadas 
pela execução do contrl)cto de transporte : 
l•, às pessoas ou cousr.s que lhe foram con
fiadas -para transportar; 2•, n quaesquer ter· 
ceiros que, por culpa. da via-ferrea, veem a 

Diz o art. 5•: soffrer; 3", a seu proprio pessoal. 
·« A -yia-ferrea é responsavel, nos termos Observarei : 

do Codtgo Commercial e da presente lei. pe· ~ .• A reSP.?nsabilidade para com o seu pro· 
los dal!;lnos, perdas ou avarias causados· pela pr1o pessoal Ja estudada anteriormente foi e fi. 
e:xecuçao do contracto de transporte: cou demonstrado que não deve ser objecto da 

1•, ás pessoas on cousas que lhe foram presente lei, mas de outra sobre ralaçoes en-
conftada.s para. transport<1r ; -··-·- -~ ~-~r~~ ... ~ operari~, _;\J~~~~'l.J!.~s.!?-



Câmara dos Deputados- Impresso em 25105/2015 15 07 - Página 20 de 43 

S~SSÃO EM 25 DE SETF.MBRO DE 1899 473 

deixnr de observar que no caso de aceidente 
suce<~dido 3. um empregado, no exercicio de 
suas ruoccões. essn. respons.~ bi!idade não de
corro tio coott-acto de transporte, mns do de 
locação de serviços; e no c~.so de accidente a 
um empregado, quo não se· acha no exerci cio 
de suas fuocções, o caso está comprehenditlo 
na primeira parte do art. 5"; <":às pessoas ou 
cousas que lhe foram confiadas para transpor
tar». Não tem pois razão de ser a ultima 
parte do art. 5", onde se diz - a seu p1·oprio 
pess~a!. 

suas merc(l.(loria..~ ou dns suas pessoas, com o 
f•1cto do trom pisar, uo lagar B, um animal 
pct·tcncento a pesson. que nem conhecem~ 

Da qlie contracto deriv:~. portanto aquello. 
résponsabilidade 1 O assumpto não merece 
lllaior \le5envolvimento, nem e possível. 

2 . • O caso, de que tmta o n. 2 - «A via· 
ferrea é responsavel pP.los damnos, perdas ou 
avarias causados pela e;;ecuçao do contracto 
detransp!Hie: 1• ...... ; 2•. a quaesquer ter
ceiros que, por culpa da via-ferrea, venham 
a srffrer:.- nada tem que ver com o con
tracto de transporte_ 

Do contt'flcto tle trauSJlorte só decorrem 
obrigações para a estrada. o e ferro em relação 
a pessoa co~ que_m cootracto.u, seus her
deiros ou cess10narios. OS terceiros que nelle 
não tomaram parte n'1o teem direitos nem 
obrigacões por esse titulo. Os terceiros teem 
tanto com o con tracto de transporte, como com 
o contracto de locação qoe faz a estrada com 
os seus trabalhadores ou com os contractos de 
compra e venda, de mandato e muitos outros, 
q~e as estradas de ferro contrahem todos os 
d1as. 

A responsabilidade, a. que o autor elo pro
jecto quiz se :referir no art. 5> n. 2•, não é e:r:
con.tractu, é ex delicto. Não ~e trata ahi de 
calpa contractual, mas, pelo contrario, da 
culpa extra·con.tractual ou aquiliar~a. Tratando 
da culpa aquiliana em J'elação ás estradas de 
ferro, os eseriptores a. designam justamente 
do seg-uinte modo - respmuabilidade pelos 
clamno3 111io depemlentes do cont·racto de t1'1UU
pol·te. Vide Georgi. Obb!ig. Yol. 5 • pags. 
531 e 552. · 
Supponh~mos que um trem mata um ani

mal, no momento em que este atr:wessa. o 
leito da e3trada. de ferro, ou uma pessoa, 
'1U que deita fogo a uma plantação. 

A estrada é responsavel: e uma responsa
bilidade decorrente de um acto praticado na 
exploração das suas linhas, mas não de um 
contracto. 

3.0 A responsabilidade unicaquedecorre do 
coutra.cto de transporte é em relação ·ao 
tlamno causado às peSSOllS ou cousa.s que trans
porta • . E' o caso do n. 1 do" art. 5•, uni co, o. 
que fica reduzido o mesmo artigo, nlío. se po
dendo acceitar os ns. 2 e 3. Ana.lysemos. 

Vejamos como está redigido o n I, art. 5•: 
«A vla-ferrea é respons..·wel, nos termos dÓ 

Codigo Commercial e da presente lei, pelos 
damnos, í!Crdas ou a"Uarias causados pela. ex e
cuçao ·do contracto de transporte : 

I . " A 's pessoas ou co usas que lha foram 
cM{iadas para transportar.» 

Em primeiro logar o damno não é càusado 
pc!;t c.rccuçrio do contracto de transporte, 
como di r. o artigo, mas pela inexecuçc7o. Dá-se 
in~xecução, no transporte de cousas, quando 
o tran~pnrtndlll' não a entrega ao destinatario, 
on a entrega. fUra das condições estipuladas, 
isto ô, si a. entrega. diminuída ou avariada; 
dú-se inexecuçl'io no transporte das pessoas, 
qunntlo o transportador não M transporta, 
com segnr<\llç:\ e pontualidade, condiÇÕes in
sitas no contracto. Mas si o transportador 
executa o oonll'aclo, isto e, transporta as cou· 
sas ou ns pessoas nas condições expres!)a ou 
Implicitamente estipuln.dns, é claro que não 
póde hu ver damno. 

,\ clnssiflcação feita pelo artigo que ana.ly
samos - tlamnoJ, perdas ou avarias é illogica. 
e iu]ttridica. Damno e o genero, perdas ea"Ua
rias o.s especies do damoo causado pela in
eX<'CUçiio rio eootracto de transporte. Perdas 
e aearia.< C> tão portanto incluídas em damno. 
Ou o proj~cto , referindo-se ao genero deve 
dizer quG "' o. via. ferrea é responsavel pelos 
damnos causado> pela inexecução do cootra.cto 
de transporte, etc., etc . »ou si quer men
cionar ns especies deve dizer « que a via fer
t'ea é responsavel pelas pe~·das e a~arias cau
sada;, peia inexecução do cootracto rte traos· 
porto, ate., etc.» O que !lão pôde e classificar 

O projecto considera. est.1. responsabilidade 
como decorrente do contracto de transporte_ 
De modo que um trem ex-gr. mata um nni · 
mal pertencente ao iudividuo A. no Jogar B; 
e responsavel a estrada em consequeuch\ do 
contracto de transpo1·te I Ma.!!_ de qual contrn
cto de transporte~ com A nao fez nenhum. 
Do que fez com D, H, etc. para transportar as 
suas mercadorias, ou do que fez com M, N, 
O, etc. passageiros, que compraram bilhetes 
-para irem ao lagar a 'I O que teem todos esses 
JDdividuos, que contraetaram o transporte das 

o genero entre as espectes. 
Ainda é ine::r.acto o artigo que an~lysamos, 

quando diz que a via ferre~ é responsa.vel 
pelas perdas 011 a varias causadas ás pes· 
sons. 

« .1. ,;,1 fe n·ea é responsa"Uel, ncs termos do 
Corligo Commercial e da presente lei, p~los 
damnt>S, pe1·das ou avarias causadas pela. exe
cução do contructo de transporte : 

1•, á~ pessoas ou cousa~ que lhe foram coo• 
fl•ulos para ti'l\osportar ;» 

Perda e avaria sô se podem referir o. cou
sas ; silo as especies de damno, que pódem 

.• , .. y.O,., 
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soJl.'t•er ns mercatlori:\s . Os 1•iajantes, ouanlo 
ils suas pes;-o;."~s, uão sotfrEm pc:rda. ou · :wa~ 
ria; podem soJrrel' a mo1·1e, um (arimcnto, 
uma lesiio corpor,•a ou Ulll at1·ago ll!l C!i<; · 
gacla. Siio as esp,!cies tle d:nnno rcl:Hil·o :10 
transporte de (I · sso:1s . o tn·ojecto no ar-t. 5'' 
cjuiz englobrn• ma terias, que o tnetbodo mnn
c :t tmtae sepnr:vJan:ente . Sendo di !l'arent~s 
as especie5 de damno, que as e;;lnLrlns pâtlem 
causar, pelo transpor te de cousas e pelo trans· 
porte de pesso:~s, sendo tambem diffPren tes, 
em uma ou em outra dessas duas hnwtheses, 
desses dous casos, ns p1·ovas que se devem 
admíttir em contrario it presum pção de culpa 
da estrada, é mais Jogico o proces;o usallo 
:pelo projecto de !896 : na parte relalí va ao 
t ransporte de mercadorias, firmou os cnso:; 
de responsabilidade das estradas espeeíaes a 
esse genero de transporte ( perda t otal on 
parcial, -furto ou avaria ) e estabeleceu os 
cnsos em que a estrada é n•lmittidtt a provar 
a sua não respons~bilidade ( ns. 1 a i do 
art. l" ) e , ao trah1r depois do transporte de 
pasS:Jaeiros, estaLeleceu os casos de respon· 
sabilida<.le das eslJ'ad(tS (morte, ferimen to, !e· 
são corporea, atrazo nn chegada) especiaes ao 
transporte de pesS<la~ o :~s provns que a es
trada pó de fazer em contr-a rio á presump ção 
de culpa., que pesa sobre ell:1 (caso fortuito 
ou força maior, culpa do viajante, niio con. 
correndo culpa da estrada) . O ~so de mom 
D~ entrega das mercadorias o projecto de 1896 
11ão consignou desde logo no art. 1°, porque o 
:::eguimento tlo a r t. 1•, isto é, os os. de 1 a 7 
não lhe ~ão applicaveis, mas e~clusiva.mente 
us perdas,furtos ou avarias. Por isto trata d<~ 
mora na entrega dns mercador ias em artigo 
especial (art. 7"). depois de tet· tratado dos 
outros casos de da.mno pelo transporte de 
mercadorias . 

Não me demorarei em criticar o modo por 
que foi redigido o art. «as pessoas ou 
cousas, que lhe foram confiado.s }Jnl'll. trans
.portar. » As cousas são confiadas para t rans 
portar . O remettente confia a mercu,doria ; o 
verbo passivo ê pois applicavel a esta , porque 
sotrre a acção exercida por um terceiro. Não 
assim tratando-se de pessoas : o Yerbo pus
;;lvo não tem Jogar de se.r , porque esta fo rma. 
indica sempre que o sujeito não é o agente 
c a acçilo, mas o paclen te . Ora. os Jli' ss~ g eiros 
!lão são, como ns merca•lorias, e ntregues por 
terceir os, para serQm tré\nspor·tado~ , nao são 
wafiados. Elles confiam-se, o qne é cou;;a 
muito di!fereute . Vae 'toda a differença que 
cor re entre um Yel'bo passivo e \lffi vetto 
reflexivo. 

Não insi~'tirei porém neste pr.rticular, limi· 
tando-me a lembl'llr a.~ paiaYr<'S de Bcntham, 
\'Ol. lU . (Tradncção de Dummont) . 

Les paroles !.le la. !oi doi\·ent se peser -com
l"'G des diamans.» 

Al't. 6 .• Di7. o nrt. 6• (sem os par~1graphos 
os quaes j:'l aualysitmos ) : 

<< x,, exccur;iio do con trado de trnnspoi-te 
:;erú ~empre p!'estmli•b a cu lp;J. da via· lenea 
e tL esl<\ C\llll [>rirá proYnr, como dir·i mente 
tlaqnella., o C<~SO fnrtu ito ou üe fo rça maior 
ou t\ culpa tlo prejnúicnt.IO.l> 

B' incompleto o artigo, na. pa1·te rehtivn á 
uão responsaiJilitlade. Além do ~so . for tuito 
ou forçt\ mttior e da culpa Jo pre.]udw;tdo lia 
os casos om que a causa perece ou soffre alte· 
r ação por um v icio intrinseco. 

« Le ,;ice·proy;e consiste, soit dans un 
dêfaut tles mai'cilan•lises, soit dans uue cause 
tenant i~ lcur n atura méme qui entraine la 
pertc ou la. Jútériorat ivn, ~(lns qu' il aít.-1: 
aucun e fau te ã. reprocber au voitur ier.ll y a 
vice p ropre, quanrl I.es líquitles coulent 
qu and les ::rai n~s s'ccbauffent. » Lyon Cahen 
et Ren>• ul t~· Manuet de Droit Commercial, 
pago. 295 . 

Tal ó o que os e.;;criptores rrancezes cha· 
m nm 'le'cltcls de rnute. E•te ea.so de não res~ 
ponsabilidatle é proprio do transporte l.le me r 
cadorias. Não sendo precisamente os mesmos 
esses casos, ci uando se t rata do t ranspor
te de mercadoi·ias e do t ransiJor te de pes
soas, não andou uem avizado o a utor do 
projecto englobanúo~o em um só arti go ; a 
omissão de um caso importante, rela tivo :i.s 
mercadorias, qual o que· venho de apontar foi 
a consequencia necessaria de~sa falta de ma
thodo. O projecto n. 5G A, de 1896, trata 
separadamente d•t mataria . Ao t1·atar dare
sponsabilidade no transporte de mercadorias, 
estabelece os casos de não l'esponsabílidt\de 
correspondentes ; o mesmo quando, mais 
aden n te, s~ occup;t do transporte das pesso~s . 

Relativamente a. uão responsabilida,de pela 
perda ou avaria. i!a.s mercador ias·, especifica. o 
pt'Qjecto de 1890 taxativamente todos os casos 
para não dar logm· á duvida. São os 
segui!ltes: 

1°) Caso fortuito ou Corça maior; 
2°) Que a perda ou nv•1-da tleu-se por vicio 

in t rinseco da merc..tdul'ia. ou ca·!sa.s ia h e~ 
rentes ã. sun. natureza ; 

30) Tratanclo-se de :mimacs vivos, que a 
mor te ou avaria foi consequench\ do risco 
quo tal especie de transporte faz natura l
mente correr ; 

4°) Que a perdi\ ou a varia foi devida ao 
máo acondicionamento da mer cadoria on a 
tBr sido ent regue pa.m t t'ampol'tar, _sem ser 
encai:<>otada, enfardada ou prot••g1úa por 
qnalqner outra e.~pecie de en>ol torio ; 

5") Que foi devida a ter sido t ransportada 
em \'a~>ões descobertos, em consequencia de 
ajuste 

0 
ou expressa determinação do l'egula

menlo; 
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6°) Que o cm·regnmento o uescar·r r'gf•mcnlo e t tlu rl.'·chat'!..'r· n tnut <' ll ol ' un cl ml'gr!ment 
fO l'<1.1ll fei \OS reJo r emettento OU pelo •leslitw- do'•fo •drlllll!'"; . 
tario ou pelos seus !•gentes e disto proveiu :r ·1 ." !JrJ l';~l':trie ~ur\'rlllll' nux m:u·c~huncU>nS 
porda ou !\V~ria ; !]lli ponr des c;ru>r:s inlrr)l'r'tllcs ir. lenr n:1ln ro, 

7") Que a lllOrcndoria foi tr;1nsport.:•da em sou~ cxp<•>r!o~ "" tl:111g~r pnrticuliel' de ~c 
va.giles ou plataforma especi"lmcute fretada per tlre c·n tout ou en 'pnrtie ou d'&lre ava
pelo. remetten te. sob a suo. custodin e vi gi- ri~es,, n? t:~m~en t ~t. l•~ suif_e de bri~, rou1il~~· lanc:a, e que n Jlerda ou avarin foi conse- deterJOI•ltlOn mténc~tee~spontan~~, co~ ,a.,e 
quencia do risco que esta viailaocia. devia extraordmane, , dEs,~ccatlon e t deper d1t1on, 
remover. - en taot qne I avar1e est r esultce de ce 

O . t d 1''96 . t• I dau~er ; prOJCC o e o segum nest~ par teu a r 5> De l'aYnrie survenue aux ariimo.ux 
o systema ndoptru.Jo pela cooven_çuo d. e Eer·na \viv~ nts, en tant q•1e J'av~rie est rosultée du 
( 14 de outubro de 1800) rela.l!va. ao trans- dan"er par liculier que te transport de ces 
JlOrte _de mercado.rJas J?or estradas d_e ferro • .. ani mttux entràine pour eu/(;; 
Etrecttvamente diZ a mtada conveuçao: tl." De !'avarie survenue aux marchaudises 

« Art. 30 . L e cltemin de fer est respoo- et bestiaux dont lc t ra.nspor t , anx termes 
sa.ble, s:lllf les <lispositious cont•' unes dans des tarifs ou des eon ventioos passêes avec 
les articles ci-aprês , du domrr.age rrisulta nt l'expéditcur, ne s'etrectue que sous escorte, 
de ln perte (total e on partic lle) ou tle !'avarie en tant que l'avurie est resultée du dang-er 
1lc la marchamlisc.il partir da l'accuplation an que l'escorte a pour l.Jut d'êcarter. SI, eu 
transportjnS<]tl'it. ht livmison. ll sera tlér.hargó cgard aux circonstanccs de fait,l'avarie n 
de cette re~ponsa bil ité s'il proa ve qne !e pu resulter 'de J'une des muses ment ionnécs, 
dommago a cu pour cnnsa uoe faute de i! ~· auJ'a présomption que !'avarie r ésulte 
l'ayant droit, llll o1·dre de celui·ci nc résul- de !'une de ccs causc.s, it moins que l 'o.yant 
tant pas rl'une tiUJte du chernin de fer, un droit n'éta.uli~e le contraíre. " 
vice pro pro !lo la marchnndise ( dt;tórioration No pro.íecto de lei apresentado pelo Governo 
intcricure, dcche ts, coulaga ordinaire, etc.) francez à Cnmara dos Deputados, na sessão 
ou en Cl'S de !'orce majeure. de 17 de março de 1891 foram acloptada.s 

Au cas ou la latire de voitura JésigM un (arts . 10 e li ) as mesmas disposições da 
lieu de destioatiGn qui n'est pas une statioo C<>nveução de l!arua. Dizia o Sr. Ivcs Guyot, 
de cbemiu de fer, la r espons"bilité tlu che- então Ministro rios Trabalhos Publicas. na 
min de fer, basée sur Ia presente conventioo, exposição de mot ivos do cit ado projecto : 
cesse i~ In derniêre g-:.>re. Le transpo1t ulte- « L'intérêt du puiJiic autant que l'équité 
rieure est régi par l'article 19. oblige donc à appot·ter certains te~pérac 

Art. 31 . Le c ltemin de fer n'est pas ments it la présomptlon légale qui r end les 
responsable: cmopagnies responsabies. Mais il convient 

I.• De !'avarie survenue aux marchao- que ces tempéi"ament s résu ltent de la !oi 
elle-même et non des clauses des tarifs 

dises qui, cn vertu des prescri ptions des éma nant de l'une des partíes en cause. La 
tarifs ou de couventions passces avec l'expé- couventiou intern'ltionnl e de Berna en umere 
diteur, sont transportées en w agous décou- on certaill nombre de cas dnns lesquels la 
verts, en tant qu& !'avarie será. resulk'l du 
danger inhérent à ce mode de transport ; présomption est r enversêe; l 'avarie qui, par 

sa n a ture, resulte des conditions m0mes du 
tra.nsport telles qu'elles sont délin ies dans 
Ies turifs accordant au eo!nmerce des faci-· 
li tés oa reductions de prix, o'engage pas en 
général la responsnbilite des cbemins de fe r, 
et cel ui~ci ne doit payer une ln demnlté que 
s'il est pr-ouvé qu' il y a u ne faute <le sa -par-t. 
L'article 11 de nolre projet reproduit les 
dispositions aclmises a cet égard par les 
représentants nutorlsés des puissances . » 

2 .• De !'avarie survenue aux mal'cban
dises qui, suivant la. déclaration <.!e l'exr -e~ 
diteur dans la lettre de voiture (art. 9<>) sont 
rémises en vrac ou avec un embal!age défe
ctueuse, quoiqu e ·par Jeur n ature at pour 
être i:t. l 'abri des pertes e t ava ries, elles 
exigent un emballage, cn la.nt que !'avarie 
sera. resultée du m;wque ou de l'état <lé~ 
fectueuse de l'embtLilage ; 

3.• De !'avarie surveoueau:or marchandises 
qui, en vertu des prescriptions des t.arifs et 
des couvaotioos spécia les passécs avec l'ex 
-péd ít eur, en tant que rle _telJes con'l'entions 
sout autorisées sur le territoíre d~ rgtat oh 
clles scnt appliq uêes, ont été chargées ou 
déchargêcs par celui-ci ou par !e destina
taire, en tan t que !'avarie sera resulté du 
danger inhél'ent i1 l'Qpilt•ation dn chargemeDl 

O me~mo, com pequenas modificações, fez 
o p rojecto de 1896. · · 

Não póde, pois , ser acceito o art. 6• do pro· 
jecto d 3 1808, por incompleto, e porque não de· 
l'ia o assumpto ~e1· tr!ltndo uns di.<1'osiçües ge· 
racs, mas no capítulo relativo a.o t ransporte 
(!e cousas, e depois no que SB refere às pessoas, 
consignando n pt•oposito da responsabilidade 
especial, a que póLie dar Iogar cada um:r.. 
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dessas espeaics cl~ tr~nsporte, a.s respectvh1s l O projecto n. 36 A. de 1896, consignou o 
causas de nã.o respnnso.bílid <tde . ver;leiro principio. Di7. : 

O art. UO trata elo caso de transpo.-te Art. 14.· Quando mais de uma estrada. de 
cumulati11o, isto é, do c:tso em •]11<3 o transporte fc1•ro tíve1· concorrii.lo para · o t ransporte de 
ê realiz:tdo por m:tis c.le uma companhia. uma. mercadoria, a acç~o tle indemnizllção p or 

Em se tratando de perda., avarin ou atr•aso, ['erdn, furto ou a.':'aría terá '?.g!!-r contra a 
succcde rr~Jquentemeote que, entre 112 vndas es tr;uln. que accmtou n expe••IÇI}O, ou _cc>n
estrado.s que fizeram o transporte oão se sa!Jc trn n. que eutregou a marcadori>~ avarta~.a., 
a qual attribuir a 1 tlpa.. A lei estalle!ece a 011 contr :1 q~t d(juer das estl'll.das mtet•medta
presumpção da culpo. contra n e :>trudt~ ; mas, rtas. em ~UJa. lmha se _provar que teve logar 
senllo mais de um3., contra f]ll >tl se deve a. perdn, •urto ou ava.r1a. 
tornar cl!ectiva essn presumpção ? Oe pouca Art. tO. Siio applicaveis os princípios dos 
lmportancia seria e\ la, p:1ra proteger os que dous anteriores a r t1gos no easo de a traso na 
ent ram em relac<Jes contl'•t~tuaes com essas entrega das mercadorias . 
poderosas em prezas denominadas e >trada.s tle No art. 15 trabl. do direito reversi vo das 
ferro, desde que, pelos pmpl'ios processos e estra das de ferro, umas em rela~o ás outras. 
instrumentos de que se 11erç-em e quasi sempre O que faz o project o de 1898 t Estabelece 
àitfld l a um particular, oo cor:curso de val'ias no citado m•t. 9": 
estradas que fizeram o tra.n'sporte, determinar 
aquel!a, em que se deu o facto qua causou o 
pereeimento ou nvnria. tln mercadoria oa occa· 
sionou um atra~o, isto e, a quttl eotr:ula. é 
imput<wel o facto. A jurisprudeocia e :.. legis
lação estl':lngeir.t teem estabelecitlo IJUe re
spondem pelo d<tmno causado : 1•) a primeira 
estrada. de ferro, isto é, n. que acceitou o 
tra.usporte, para razer ; 2•i o. ui ti ma estrada 
de ferro, isto é, a que tem de entregar o 
objccto transportado ; 3°) qualquer das es
tradas de ferro lntermodiar·ia.s, des<.lJ que se 
prove que foi ella a. causadora do damno. 

Vide Répertoire Général AlphaMtique dn 
droit francais, publié eous In dh•ection ele 
Ed. Fuzier Hermn.n . V•. Chemin de Fer. 
ns. 3931 e seguintes (De la respor.snbilité 
lorsqu'il existe plusieurs comp!1goies a.yant 
participé a.u transpor!.) 

Este principio foi consagTa.do pela Con· 
venção de Berna , art. 27~ 

« Quando mais de uma via-ferrea tiver 
concorrido para o transporte, a nccli.o de 
lnrlemnlz;u;iio por damno. perdas Ott avarias 
teY•< lagar contra a oia (urrea na qu..;L o pre
jtulicado, seus he,.rlciros ou cessionarias de
rem. peLa ~>iolaçilo rlo contrat:to de lral'lSl>Ot'tB. » 
Responde, portanto, a estrada, na qual o prej u
dicado der pela violação do contracto1 E si elle 
não d er pela estra.rlu, quCl violou o contracto ~ 
Supponhamos a perdll. de um objecto; como 
póde o pre,iudicado,entre va.l'ias estradas, dar 
pela que violou o contracto 1 As ma\()res pes
quir.as muitas vezes não lhe revelarão qual 
a e~trad<~. .culpada . O art. 9<> do projecto 
de 1898 não resolve,portanto, a. questão. 

o citado artigo usando de expressões va
gil.s, pois não diz a que .,ioLaçdo do cont?·acto de 
tran~po!"te se refere, e, a lém disto, achando-se 
incluido no capitulo di!.S disposições gera~s, pa
rece que comprehende não só o caso de perda , 
avaria e atraso, mas tambem o de desastres. 
Essa !alta de precisão e de. clareza no dizer 

<l Lo chemin de fer qui a nccepté an póde levar a. uma. conclusão tão inexacta 
transport la ma.rchandi>e a vec la lettre de como esta. 
voiture e~t responsable de l'execution du Nos casns de desastre respo[lde a. estrada, 
transport sor Je parcours total jusqu'it la em cojas linhas deu-se 0 facto. Um desastre, 
livraison. que determina morte ou ferimentos, oã.o é um 

Chaque chemio de fer subséquent, par !e fncto que se occulte, que se não possa. provar 
fait me me de la remise de la mnrchandise com facilidade. Não IUL, pois, a razão da dispo
a.vac la lettre de voíture primitiva, parti- :;içã.o especial, que ana ly;amos. E' verdade 
cipe au contrat de traosport, conformément C)Ue o desastre se póde dar na. linha de uma 
a la. lettre de voiture, ct accepte l'obl\gatiou estrada, mas por culpa da administração de 
d'exécuter !e transport en vertu lle cette outr,1, Todavia como o mais natural e o 
lettre. L'action fon<lee sur le coutrat de mais rrequente ó qu e se dê o rlesastre por 
transport inte rnntionnl ne pourra, sauf le culpa da propria estra.da de ferro, em cuja 
recours des cheroins de fer entre eux, êtrc I \iuha. e lle teve l<>gar, contra. essa. deve mi
il_ltentêe que cootre la pr,,miel'e administra- Jitar a presurnpção, admittindo-se, porém, 
hon ou celle qui n.Ul'a. reçu en derníer lieu que t enha direito de reversão contra. outra, 
1"- marchanrl ise ave!! la lettre de voíture, q ue porventura seja a verdadeil'll. culpada. 
ou coo tre l'administration sur le rése.J u de Estes p1·incipios foram cousa grr.dos pelo 
Ia.quelle le domma:;e aura eté occasionné. projecto de 1896, que, ainda neste ponto, 
Le demandeur aura le choix entre les como se vê, trat ou do assum pto mais con~ 
susdites a.dministrations. ,. venientemente que o substitutivo do corrente 
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anno.Diz o art.17 do citado projecto rle 18%: 
<!.As estradas de ferro respondenlu pcl~s 
desast?-es !lue nas suas linhas ~ucced~1·em », 
etc. etc. 

E o art. 19: « Si o desastre acontecer 
nas linhas de uma estrada. de !erro por culpa 
de outra. ba.verà, em relação a. esta, direito 
reversivo por parte da. primeira.. » 

o projecto n . de 1808 não obriga as e&tra
das de ferro a. acceitarem a e.rpP.diçã.o de 
mercadoria.s para. outras estradas, que com 
ella commuoiquem. O projecto 11- 36 A, de 
1896, pelo contrario , firmou ~sse prin~ipio 
(art. 13), hoje- geralmente acc~1to pela SC1en
cia e pela leg islação. 

« Lorsqu'une marallandise ~oit .Parcourir 
plusieurs reseaux, la ~ompa.gn1e qu1 ,, la pre~ 
miare, reçoit et expéd1e la marchand1~~ JOUe 
le róle d'ex péditrice; penda!Jl q~elques t?11ips 
l~ compnguios se rofuli!uent a recevo.Jr lle>< 
marchaodlses adrcs~ée.> a des gares sttuées 
sur d'nutres résea ux que !e leur; muis i1 est 
a.ujourd'llui rtlconoue qu'une compagnitl de 
cbemios de fer est o!Jiigée •le recevoir et 
d'expédier des marchandises adress~es à une 
gare se trouvaot sur la réseau .d'une aut1·e 
ligne reliêe avec elle sans solutlon de con
tinuité · elle na peut exig-er la. presence, au 
point de jonction, d'un destinataire cllargé de 
recevoir les marehandises pour les réexpé
dieJ' immédiatement a.pres. ~ Répert. généraJ 
du Droit Français publié sous la. tlirection de 
Fuzier Herman V• Chemim de Fer, n. 3931. 

« L'obliga tion des compagnies existe·t-ello 
quand même le lieu de dest ination des mar
chandises ne se trouve pa.s sur leurs lignes ~ 
Ilest certain qu'un voiturier OJ'din~ir.e n'~st 
pas tenu d'aeeptet• le róle de commlSSlomnre 
avec la lou rde résponsabilité qu'1l eutraiue 
(art. 99 c. Com.) On a prétendu qu' il en eat ae même des aompag nies de cbemins de fer. 
L'a.ecepta tion d'une commission est dit~o;,; fu. 
cultative; a.utrement on rendrait u ne com
vagnie de chemins de fer responsable des 
ãgeuts entermédiait•es que la fo1·~e des cboses 
!ui impose. On ajoute que le cah1er des char
ges (art . 49, al. I ) vblige les compagnies à 
etfectuet' ot non à (aire etfe.cluer les tra nspor ts
Cette doctrine est a vec rn1~on re(l?USsée da~s 
la. pra tique. A vec elle, 1 expédi teur devmt 
a.dresser les marahandises à auta.nt de des ti
natai•·es provisoires qu'il y a.urait,9e ré~eaux 
di.ll'éren ts i1 parrourir; cela. entra.mera1t de 
grandes pertcs do temps. On >Je pe':'.t pas 
parler de liberte de Cllntracter en maiJcr e de 
transports par chem ins de (er. » 

Lyon Caen et Rei:la.ulL Trait~ de Droit 
Commercial. Vol. 3, p. 547. 

P oderia citar muitas outras a.uctoridades. 
Art. 10. E' transcripto do projeeto ~e 1896. 

Como o artigo anterior não se devia. achar 

no capitulo das Di1pnsiç~cs genus , mas no 
'1'1'<!tlS]IQTie de ~ousa.< . , 

Art. 1:3 . « F1cu e~prcssnmenta e~lnbl;lcr.tt!o 
que o se;;ut'o rle r1uu faliam os dccN t~s r.lo 
couce~são de v!as-rcm·eas e de approvaçuo ({e 
tarifas, nos artigos relativo:; ao trafego e ós 
t arifas, se appltaa tão sómente aos caso~ ~m 
que, pela. presente lei, est~ a "Via· ferrea. 
í.,enta de respoosahilhlade, e nas concessões 
futuras ou nas novncões de contractos exis~ 
tentes n. taxa n unca se eleva.ri!. a mais de 
1/10°/o), (' ) 

Os dearetos r el<l.tivos a tarifas esta belecem 
o seguro ainda em casos em que pela a prc:
aente lei as estradas de ferro n ão e:;tao 
isentas de respoo sabilidade . E' uma questão 
de facto: basta nbrit' b decreto de concessões 
e de tarifas . Não s·J póde, portanto, dizer, 
como faz o art. 13 que tiaa sulintendido que 
e!las só se refdi'Oill aos casos em q ue, pela 
presen te lei , està. a via-rerrea isenta. de re~ 
sponsabi!idade. !1. lei não deve tomar esta. 
ftirma. oxplicativa., contn1ria á realidade . 
Deve tomur a. fórma prohibi tiva: prohi!Jir 
que de hoje em diante teuham Jogar e~SIJS 
seguros. AS tal'ifas !I carão ipso (a c to revo
gadas neste ponto. 

Entrando, porém, na apreciação do pra
cc~ito contido no art. 13, vamos que só 
permitte que as estradas de ferro t!~alieleçam 
a clausula de segur~ nos casos de uao respo_!l· 
sahi!idade estabélecJdas na presente lei. Nao 
podem, portauto, ex-ui 1lo citado artigo, esta
belecer a clausula de não garantia e de limi
taçã:o da responsai.Ji!idade nos c<J.SOS de culpa. 
Não 'l'emos razão para isto. 

A responsabilidade ou não responsabilidade 
das llstradas de ferro póde d ar logar a duas 
operaçoee ile Solguro- uma em que a estrad a 
se segura contra a sua propria. culp<t ; (c~tsos 
de responsabilidad8) outra em qu e ella se
gura o carregador C<?ntra os casos d e fo.rça 
maior, culpa. do propr1o . car1•egad~r o.u VlOIO 
intrínseco da mercadol'la . No prune1ro caso 
a estrada de ferro faz o papel de segurada, o 
car re"'a.dor o tle segurador ; o carregador 
tomil "'a si o r isco decort•ente dos casos de re
sponsabilidade da estrada e esta . pa~ um 
premio, que ~e traduz por uma d1mmurção no 
quar1tum da. tarifa _ No segu~do cáso, bem 
diversamente, é a estrada de terra a segura
dora; ó carregado!' é o segur~do : a primeira. 
chau,a a si · riscos, que devonam correr .por 
conta do car regador (caso fortuito ou força 
maior vicio intrínseco e culpa.) e este paga. 
um premio, que nccr esce á tarifa. corre
spondente ao preQO do transporte. 

(•) !!:ate a.rti~o só d i z respoito ás mereadol'ias; 
não ás pessoas~ Niio havia razão para ser com• 
prehendido nas Dispositfjes geracs. 
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Amlxl:! es tas oper ações s~ lícitas . A sc
gundn. bnst<1 qne n. l ei n iio prohiua e que o 
Podet• Exe~ntiv<' , ao approv:n• as tar·il':\s, não 
pcrmi lt•t q ne h <>j il. e xot'bitnncia ;to esta lJe · 
lcccr o que h;l. ue p:l.g;w, para !ll:lÍ~ , o c:w re
g-~dot•, par <t se segurar con tr.• o;; r i::cos qoe 
pesam sobre elle . 

Qu:m to á pl'imein1 , q ne se J'onnnla por 
llleio de c la usul a :: de n:"to g-a l':tutht c ,te lhni 
t:wã.o da r esponsahHid:l tle , como p ó:fe se 
pr .JSt<'t r a abusos, o leg isla dor deve e5t;t ue!ecer 
n o sentido de pr oteger os que r~ zcm cont ract•; 
de transpot•\e com liS <3S t t';l(\as de fel'l'O, qn,; 
as citau!LS cla usu las mio pedem ser im1:ostas, 
como nlg-umas e~traJas em Ya.dos paize.; o 
t eem queriJo fnz~r, mas devem ser til.cu l t.:t 
tivas e que deve :1 estr •tda pc1gar um pt>emio 
correspondente, is to é, '' uuHt clausula d esta~ 
de ve cor responde r um a ba ix:\Jue nto nn tar ifa. 

Determinar :t. imp<>rtanüt rlcssa rliminuiciio 
da tari(a deve inctuni.Jir ao Podet' Ex:ecutii'O, 
q ue tem a seu ca r go a tiscaliwção da explo
mç.ão commerch\1 uns estrada.~, em q u : se 
comprelumde toda a. •1 uestão de t ar iras. 

O projecto n. 36 :\ , ({c 1800, procedeu de 
accordo com e:>t es pri ncípios . Não e st abelece 
a prohibição da estrada seg ural' o carl'ega
dor contra a forçr. maior e outros l' iscos ; é 
caso em que basta a lei oã.o p r ohlbi r , p <ll1\ 
ser licito. Qu:m to a nãn ga.r a.ntia. e ú limi
tação da. r espon õabilidade ( is to e, pa:..sar a 
e:str<tun , os ri:;co~ , por que res ponde , para o 
e" rregador) cstalJe lece qne dc1·e <Cl' facul
tativa e corres poncler a uma diminuiÇã.o de 
tal•ifa . Diz: 

llelltt r cs pousabilit (l, Joro nei trasporti, ma. 
d 'alt t' <l par te, :tllorqa ando le fer rvvie, in cor 
re~petti vo tli un:t t~iminuzione tl i r espoosn.· 
l>ilitiõ, onh111ocondizioni spec inli de l'avor e pei 
tmspot•ti, e p iaccia ai priva.ti di valer;ene, im· 
pedil'e cbe essi lo potessero &1 rebha damnoso 
eú íng iusto. Perció il co·lice vigent e all'éll't . 
416 dopo av ere stabilito che Je stipulazioni li 
quali escludaoo o limit ino nei trn.sporti per 
~trada fe~r<:ta le obhligazion i e le respousabi· 
l i! a staJ i!He negli art.~.3\!2, 3!:13, 394, 400, 402, 
·108, 404, 405, 4{17, 408, 4.1! , e 415 sono nulle 
e di nessum e rretto, se a uche fossero permesse 
da r eg-ula menti genémli o par·t iculare fa 
eccezione pel caso in cui t11la l imitazione di 
r .•spons:\l!i litlt co1-rispourla una diminu zione 
de! prezzo rli traspor to sta. ltilito nclle t1wire 
orrl!narie , otl'e rta con t:.t riiTe spe ciali .>> 

S tlpino . Dit·. C· •mtn . p. 191. 
O pr oj ecto n . 36 A, 'le l 891i, parece pois 

:dada neste pí>nto mais ncceitavel que o sub
st i tutivo do corrente a.nno. (I) 

§ 

Tendo apreciado o cap. I - Disposiç•l<!s ge
raes, cuja desneces;;ido.de parece que decor1·e 
das obser va.çi'Ses fe itM, a lém da. improcedeu
cia. e in:wceitabilillade de quasi todas as d is
pos ições, que enceua (as acceita veis nada in
novam ao proj€cto d e 1896), passamos a con
sidel·ar o cap. H - Do tran~pwte ele p assa
geiros. 

Diz o art. 16 qu13 « começa a responsabili
dade da. via-ftlr rea , quanto ao transpor te de 
pas sa geiros, des,Je o momento em que é ad· 
qu it•ido bilhete de passagem e cessa qua ndo 
sa lle o passageiro fóra do perímetro da e~ta
ção de dest ino .» Esse é inconte:>tavelmeote 
o p er íodo dent ro do qua l apparecem, se de-

Art. 12. « A clausula da: não garanti<t das 
mercadorias, bem como a pr é;·ia de te r m\n,•· 
ção do maximo de io!.lemniY.aç.ã.o a pagar, nos 
casos de perda o u a varia, não poder~o ser 
est<l.belecidas pelas est radas de f~rr0 :síoão 
de modo fa cultativo e cor r esponden•lo a uma 
d imiuuicii.o de ta1·i!'a . Serão nu lias quacs-
que r outras clausulas, d iminuindo a res pon- (1) Continuando a lú t ura do projeclo sub.Hi~ 
sabil idad~ das e;;t rndns d e fe rro, esí-'IIJelecitb tut ivo do c<J t-rente a n11o, cne,mtt·o no Ca p. I ll o 

a r L 3ii, r!'IC c d~ to<lo o ponto scmdhante :to 
n a presente lei. » art. 12 do projcc\o de 1SW. 

E ' preciso notar q ue não se t ra ta de fa vor Parece-me contl'a c\ict orio com o art. 1:3, r1ue 
feito ás estractns de ferr o ; no cont rario, vem de ser all:.dysado . Pelo art . 36 n os tr adu. da 
quanto a ellas , r estringe-se o pt•incipio geral, ferro, median l.e um a.bnixnm en1o de tarifa, póde, 
pelo qual é licit o a <J.Ua lquer limitar :l Sllll. em.materin de f>erda ou avaria ele mercadvrlas, 
responsabilidade, segur-ando a propria. cul pa.. e~o nerar-se :~inda das r espons .1bi!iilarles cs tabe
Entende·se que 0 cnso de dolo e> ta excep· lecida~ n~ preseüle lei. Pelo art. 13 do mesmo 
t oado. j>rojec to niio. o póde, . como se vê das suas pa-

e:vra.s~ que c1tarel mats urna ye.-; : 
Taes ~ão os priocipios g era l mente acceit o:;. • Fie:>. expreosame!\te est :-.bdecido qM o seguro 
<' I prmcipi che permet tono a i ,·e ttori di l imi- ele (1ue faliam os decretos de concessão de v•aa

t a r e la proprh\ r espon.;n bili ti\ r·icevon o ecce- forre. ts e do a pprovação de tarifa ; , nns at"tigos 
zione allorq uando si tl'atta di traspor ti fel' - r ebtl\·os ao t r a.f,•go e ás tar ifas. se apJllíC,\ t ii_? 
J'OVi'lri. Le feri'OI' ie se uon d i dir·itto, almeno sóa~ en t•. "o• casos. em quo, pela p~·cscnt.e ie1, 
di r.~tto, come gii~ avverti:umo, cseri!i t•m o e.~l:J. a , ·ta-fer r i!.t •senta tl e J·cop.,nsilbllldadc, ele., 

. una specie -~-i monopolio_ ;}~ legg•J :v.l ~nJue e )iil~ co 111prel1endo, devo acc,·escentar , como 
~eve mtere:s~MS~ne e. "\ e,.,,ll~\le. a lfinc!Je .. ou l urno. es:rada de ferro poss:> seg-m·ar a su :1 r e
Impongano (1.1 prrvat t t ~omh2.JOU! troppo ~ne- spons:tllilidadc nos casos , em que está. isenta de 
r ose, a nchc !nquanto ngu arcta la lumh\Ztone . : osponsa.bilidade ! 
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senvolvem c extin~cm ns re!a.çõ!:S jur i- o projccto n. :mA, de lb"Ui, cons;tgt·.~ C!;liC:l 

dicas, que const ituem o contracto de t t·aus- pt•incipios. . 
porte ; dentro clell e a estrarl"' e ohrig-:Hlo. a Em relac;iio ils merc:~•iorl;ts c,tabcler:<l : 
Jete~miundo~ devere> . :\las <L simples exis- " A re>ponsaltilitla•lo eoawç:trá , ao ser recll· 
tenCia ,Jes~e;; cleveres, decorrentes do c·on~ Li<la ;t mc:. rcarlori<~ llil. e;:; t;rçiio pelo.> e mpre · 
t racto de tran~porte , não consti tue a. r c>pon- gGdos d;t estrada de l'er rv, a.ute:; mesmo do 
sabilinade . Ao passageiro t <l.mlJem correm deo;pn.cho e determin tH'it ao etiectuar-se a en· 
variados deveres, por occasião de ser t raus- treg:1 ao cl~stinata.rio.» (Art . 3'.) 
rJortado i ne m p<n' isto o projecto se refer iu Antes mesmo do desp:tcho, porque desde que 
á responsabil ida.de do pa3sageiro. houve a. en trega da mercadoria aos emprega-

A r esponsa.bilitlade põt.le n.pparecer em to!lo dos, isto ó, <ladn. a. t radiç.io, começam a correr 
es;;e periodo ; mas t ambem póde não se dar. osdeveres clo depositnrio.Em relação ao tra.ns-
0 que determina a rcspon~auilidade, no trans· porte de pessoas estabP-Ieco apem•s, como 
por te de pas>a.gE!iros, e u m dos dous seguiu- basta estabelecer, que as e:stradas ~ã.o respon
tes factos - desastre ou atraso na clteyada . saveis no.> C<\SOS de desastres ou atrasos nas 
Quando se der um desses factos dá-se a re- suas linhas. 
s ponsabilit!ade; mas e inutil dize~ quando « As estradas de ferro r esponderão pelos 
es,es factos podem ::t p pa ~ccet·, Jsto e, durante desasw~s, que r~as suas linhas succe<lerem aos 
o t_ransporte . Em mater101 ele tra.nspurte de viajantes e de que resulte n morte , ferimento 
oltJecto5, é neccssar1o _ de teJ•mmar quando· ou lesão corporal .» (Art. li.) 
começa a r~sponsnh:hdad~ da estl'a~u. aJ Quauto i\:; h:'•gafícus não dc~pnch:t.das con· 
qua.udo termma ; nao ns~1m _em r ela<;<10 a:o sn;.:-ra o pr incipil) da n;io rospon;:tlnlidado 
t ransporte de _pe,;soas. A r.~zao é ~la_m,y?ts .tas est1·adas (a l't. 11 ), abrindo excepçuo nos 
ha notavel dllle renç:t na configur~•o JUrldtca casos ele dcsas,res c HD de se Jl rouar a ct'Tlpa 
desses deus con tru.ctos. No coutrodo de t raRs- da esl1·ada. 
port a de pessoiiS ha apenas um con tracto de . ,· . . .. - 1 t · 
Ioc<tção de serviços e rle objectos ; co tra.ns· So~re estes P~ tnCJPI?~ mm a. , o_rnare1 quan-
porte de mercadorias, a lém da prest:~.çiio de tlo e. tuda r out1 os art1.,?, do pt o}~~o do ~or
servi~-os e da. locação de obj ectos, ba r ente .~nno . : or emqu.t~to, ' :a~ta nos d1zer 
implicito ~m contracto de deposito. O I(Ue, ~1.'\o tem Ia7.ão_ ~: l:!et o a.t t. 1?· . 
primetro e portanto um conlr<tcto m·3ra- 'H!J.mlos os par,\.,ra.phos des~e me,.mo 
mente couscm ual; o segundo um contr.tcto arttgo. 
real. No segu ndo IH\ a tradição do olJjec to, ~-~tab~l~c_e c.)mo prova do eontracto, para.~ 
condição essencia l para. se tornar perfeito. re:.pons,tbi hda..le_~e qne tr~ta. ~ m~smo art. ~ 
O deposito i mpor tt\ no dever de gu::wd:~.r ; ha o l!t ll~e!~ .ol: fass;;~~~m e 0" _p~se~ a. elle eqUl
a custodia a detenção j uridica do ot~ecto. p,m tvet,, ~- «p;ll·> as vta. ferreas, ood.e o 

.' . . transporte se effe.:tuar pelo p:1gamento 1m• 
O tl,epost~'lr lO e r esponsnvel pela pet·da ou media to de taxas fixas , sem a venda de bi lhe· 

detcnor~çao elo_ o_bJecto,_ salvo os casos de tes, ou para os passageit·os das vias-ferreas, 
fo rça maJor ou VJCIO mtrmseco, ftcai?do a seu que estiverem viajando sem bilhete a presença 
cargo tudo o que possa acontecer, a10da_ sem verificada do pas~ageiro D<\S dependeucias da 
sua, culpa., por causas desc~nhcmdn.~ : via-ferrea, no momento em que se tiver clado 
Or·a no tr a n::;p orte de pessoas nao se aa 0 facto ori<>inario da acçã.o contra a v ia· 
isto; a estrad<L não é responsavel sioão nos ferrea..~ 0 

casos de desastre ou atr<·~o, porque se pr e· Desde que os regulamentos de tarifas e as 
sume (l.. cnlp:. i tudo o maiS que acontece ao leis sobre ~;~e xploração das estradas de fet•ro 
passagetro é por sua con ta . No t:ansporte exi ,.em 0 bilhete , não põde haver duvida que 
de co~sas, tra.taoto-se de um depostto, é ne- é ~ucial para se tornar perfeito o cootructo 
cess.'\:to estabelecer quando começa e qua.nd_o de transporte . Não é essencial, porém, para 
'termJCa, pttra se regnl~ren~ as responsab:lt· os fins da responsabilidad<!. Si c fosse, não 
dades especiaes do depo>ttarlO . seria a estrada r esponsavel no caso do '\)as-

Não assim, como fica dito, no trMspor te sa.gciro viajar_ sem bilhete; ora1 a e;;;trada il 
de pessoas ; nem no transporte das bagllg~ns, responsavel atmlt'l. neste caso. St foss~ n~ces
que,como as n~ala.s de vit\gem, os pnsSt\get~·~s sarto o b!U~ete, a estr-ada n~ p?ctella I~co
trazem comsin·o sob :~. su,\ o-uat'da. Par t 1ct- lhel-o, siUao quando o pa~\g.:nro sa.lusse 
pam estas da ~~tureza elo trf nsporte de pes· da estação, isto e, qu:\Ddo terminam as abri
soas, porque a estrada não é ttepositar ia, não ga.çõcs do tr t\nsportad.or ; ora, as e_stradas, 
tem a ct<stodia dellas. Só responde em ~lSo de acte5 mesmo ú•t chegada da estaçao, para 
desastre, ou provada a culp:t. d a estrada. Si, lis~lis_a.r o serviço, recolhem os bi!het~s. 
para exemplificar, o passage1ro, sem saber Ser_m. mcomprche~stvel que. u;n pas"n&'e1ro 
como, perder a sua tn<\la de vn~ogem, a es- fe_;1do e m um tle:.astr_<J _de e.t t ada. de tllz:ro 
trada de ferro não é responsavel. L nao pudesse respo nsa.bthsal-a,pelo facto muito 
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frequente de jâ ter entregado o bilhete ou 
mesmo de o ter pnrtli<lo. 

Quanto a pl'C:-itllliiJ I,'ôiO es lahclcCit!a Oo > § 3", 
para o caso de ftdta do hillide. ó iu o.··•:eJt;L
v~l. Sem duvida, qtw mlo niio ha mna Jli'O\'a 
tlírocta, reeorre-se a Jli'O\'a indirecla; não se 
podendo dernonstr;~r um facto , .JemoJ:st I';H!e 
outro, q ue se acha tlircctameut<! li;;<l•lu ao 
primeiro . Dalü se deduz a existencia do 
primeiro. Mas, para a presumpçiio, ê necessu
ria essa directa e ess~nc:ial depenc.lencia entre 
os dous factos, o que se conhece e o que não 
se conhece. No caso actua.l nüo se rlà isto. A 
pre:enç.'\ de uma pessoa nas dcpendencias da 
"Via. ferre:!>, uo momento em que &l tiver dado 
o facto, da que se origina a acção, n ão trnz 
como consequencia que essa peswa tenha 
feito contracto com a est rada de !'erro, isto é, 
qu~ seja um passageiro. Póde uma pessoa ir il 
estação esperar outra e assistir a um desastre; 
no emtauto, não é passageiro ; si o de.sastre 
lhe causar algum damno, a estl'<lda é r e
sponsavelnão ex-contractu, mas ex-delicio ou 
ex•quasi delscto, conforme o gráo da culpa. 
Nesta materia parece qu e a verdade é a se .. 
líuinte: Para estabelecer a respon8abilidnde 
ae uma. estrada de ferro, no caso de damno 
causado por um desastre ou mesmo por um 
a.trazo de tNns, são admissíveis t odas as 
sspecies de provas. Isto tambem q uanto ús 
bagag-ens não despacbad:lS. 

Incide, pois, n a regra commum u. todos os 
contractos, regra consagrada no Codig o Com
marcia l ; não ha necessidade de disposiçt:les 
especiaes. O autor do projecto parece ter 
querido dar ao \Jilflete de passagem a mesma 
fancçã.o que tem o coullecimento de IDE<rca· 
dorias , esquecido da not;tvel ditrerença que 
ha entre um contracto e out ro . O conheci· 
meoto é tambem um t itulo de deposito . 

O art. 17 do n ovo projecto encerra a 
mesma disposição do art. 22 do projecto de 
189&. Quanto á fórma , é p['(lferivel a deste 
(1896) ; seildo questão de detalhe, deixarei 
de lado . 

O art. 18 encerra a mesma disposicão que 
o art. 20 do a ntigo projec lo ; o accreacimo 
de cinco palavras, que fez, é desnecessario . 

O art. 19 contém a mesma disposi~ão que 
o art . 2 1 do antig o : a pequena modificação 
não de"Ve ser acceita., nem merece ser dis
cutida, para não entrar em det..1.lhes meti
culosos. 

O &rt. 20 consagra o mesmo principio quo 
o art . 24 do a ntigo projecto. E limina a força. 
maior, como causa da não responoabiHdade ; 
não acceitamos, á vista du. boa doutrina do 
direito. 

·Accrescenta o seguinte, que nos p arece 
acceita"Vel, modificaila a redacção : 

<~: Paxagrapho uni co. Sô serão admittl.das 
reclamaçOO~ :10bre o atrazo dos trens , qua.ndo 

essa fo r :mperior a um1\ qunrta pnrte do 
tempo tll:1rC•Ilio no hora.río, rel<\ti,·:,mcnte ao 
IJ'elll em que se der a oecurnmcia ex mni
nada. •.• 

CAPITULO lll 

DO TRA~SPOI~TE DAS COVSAS 

O ::~rt. 21 estabelece que a rasponsahili
olatie das e~tnulas de ferr.1 , relativamente 
ao trnnspo r te das cousns começa, desde o 
momen to em que é entregue ao remettente 
o con hecimento lias cousas a transportar c 
cessa desde o momento em q u e estas são 
retiradas para fóra do perimet t·o da estação 
tie destino. Diversament<l dispoz o pro,J ecto 
de 1896, al't. 3•, determina ndo que a respuu
sahilid"lle começara, no ser r•ecebiola a mer
cadol'itl na. estaçã.o pelos cmpl'ega.tlos dn. 
estrada, notes mesmo do uespa.cho e termi· 
nará ao et.rect uar·se a ent r•e:;a ao destina
tario . Jil. lizeroos ver , de acconlo c '•m a 
doutriM dos mestres do tlil'ei to commercinl, 
que no transporte l.lo mercadorias vem im· 
plicita , juntamente com a loca~.ão de Sei'• 
viços e da cou&ls, n ligura juridica. do tle
posito. E' um contracto real. 

Ora, si & assim, as obrigações da 
estrada de ferro não começam quando tem 
Jogar ou qt.ando se presume que deve ter 
Iogar o transporte ; começam qunndo se dá 
a tradição do objecto. 

Do mesmo modo sõ se extinguem as obri
gações pela entrega do objecto, que faz 
a estrada ao destinator·io, quer tenha logur 
oa propria. estação, quer no uomicilio. 

Nií.o é, pois, exacto o principio, que con
signa. o art. 21 , isto é, que a respousabili· 
Jade começa, quando é entregue o conheci
mento ; nem lambem e eJtacto o criterio, que 
est~ bel~ce para a cessaçlio da respousabilí
dade, isto .3, a retirada da merc..'\doria fó•·a do 
perímetro da cBtação. Nã.o é este o crit~r·io 
juridico. Pouco importa quo esteja. dentro 
ou fó1·a de tal p erímetro: a questão é si foi 
ou não .entregue ao des tinatario. -

«Cio premesso: che l'amministra~ione, ecc., 
debbu. r espondere delle perdile e delle a varie 
toccate alle merci, e derivanti da fatto o C:a 
omisioni imputai:Jili ad-essa, e di tutta. gius
tizia ; per chê. f·h i a.ssume un trasposto, si 
obbliga ad adoperare tutm la diligeuza neces
saria affln che l<\ merce guinga a destinazion~ 
nel medesimo õtato iu cui la r icevette dal mit 
tente. Tale H dovere del depositario, tale 
quello del vettol'e. Egli é nnclle per cio che 
cotes ta. sua. responsabilita commicia nel mo· 
mento in cui riceve le merci per il trasporto, 
e continua. sino a che n on le abbia rieonse· 
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g nate al destinatario». Vitl ;~l'i. , Dit'. Com. 4 
p. fH. 

i\iio ~ \ler ÍSIO dizer ~\lO niio é ind i;;pensn
Yel o tlücumcnto cs1~ripto, pam prova do 
contracto tle lt'<lltsport<; de merc:t,L•'J'in~. I~ ' 
u cceso;a r io o conllccimcnto para 'J tt·: luja o 
contn1cto; JM.:<, :!esdc que lta 'l r'on lmcto, :1 
estrad:-~ r<·~potuJe por tudo o qnc ti''"!' ~ r;<>n 
t e<"ido ú mel'r. H!ol'ia , ,1;,~- ! e que lhe l'ni entre
gue. 

A necessl<lnde do rloi!nmento e' cripto, p;tra 
p rova •lo contt·acto •!c tran::por te de rnet·,·a ·. 
dorius, c mais t;ma conscqU<lUCi:< do <l<epc;;i to. 
Con;;agl'an rl'l o prim:ipio ~em! elo direito, 
d iz o ar t. 281 •lo COtlig-('1 C<>lllmcrcia.l: «EstP. 
couh •;wtü (o de deposito) fica 1"·,·f'eito pel:\ 
tmdir;:,io 1·eal ou symbolica d .- cousa. -dcposi· 
t<~d<' (;>rt. 1 \J~) ; mas so pdrle Jll'ova~·-se J10t' 
escd pto <1 >'~ i ;<n>u1o 1-•d u <I e pus i l iH'iO» . 

Os art s. '!.~":! :~ ~~ta i.Jet.,•cGtn a ob!i.:rntorie
dadc tia.; nni.o...,; t i<~ CX(JCdi\::lo ou lroidin ,.; de 
cn<a•mnv·tHia~ . n <':' tnbelc•:c ns c I <a usuln~ ou in· 
d ic;IÇÕC'3 Qll<' UtH'<'IIl CIICCI'I'Ul' , E uteudu IJHe 
<!&;as rlispost~ii. •s >:i tJ :d lu·ia>: ú n t;tleri:t do 
projedtl, pois ll"tll Utu pn·,iecto ucm ouLt·o se 
JII'OI< <ie reg u l :o~· , , ~ c• - lld i r;i'~, do contracto tle 
tr:ln,;pol'lc, lll:\~ sinlj·le;; IJ,Cille :1 re~puusabi
liii:LdC ~!l ll urcot'l'e, l]lllllltlll llfi tJ e el!e eX· 
ecntado pet· ' r·~t l':H.la~ r.! o f••n·o, 

Em lll uit.o:; p:dzé~ tem-se nl<·~mo deixado 
essa m•• tcria pa ~~ ~ os r·cg:u ! <t!lJento~ rb t;;ri fns. 
1\<\ lt:.tlia O Codigo Cúlll tn<J I'C~ia l , que nlià;; tetll 
di ::posiçõe~ e;;!Jw iaes à r esp<onsa i.i lid;tde tias 
estmdas ele J'e1·r o (ar t. 4lü) não t r:. t:1. do 
caso especial daldtera di tetlw·a. f1 n:mdo pn.s
~ada. pel as tJ~t:· a.\ns ti·.' f•nTo. i:liio o nJo rnn 
terht especial às estradas de Ce!'I'o, mas a 
quaesqu~r (;QUero;; de t ransporte, occupn-se tle 
um modo g-eral nos al'l. :JS'J e 390, na. par·te 
r elativa uo con t racto de transpor t tJ em geral. 
Quan to ás p:.rt ienlarida<les qu e reveste :1 telle
ra di \lettu ra uos tl'a nsportcs po1· estrn,]a de 
ferro, constituem materia das :onve ncces 
regulr.mentaw~. Vid<Hi. Vol. 3 p~ . G54 e 658. 

o m Psmo em Fr:wç·l (Lt-\on Ancoc. Droit 
Administratif. vol. 3 ns. 1::65 - 1557). No 
])l'Ojecto :tpt·c>ent:~do it C~marrt. f1•;1nce~a pelo 
Mini:ltro Ives l~ uyot, na sessão àe 17 de !\!nrçO 
do 1891, ar~~ar tle não trabn· exclusivamente 
Lla responsn!Jilitlatle Lia. estra da de fet-ro, mas 
em g erai d~ transporte de mercaJorias . 
(Pt•ojet de lot sur le transpo1-t des rn8r•chan
dises pa1·les chém!ns de fer· rl'iotêre t géné ra l 
prese~1 t~. a11X nom ,\e ~1 . Carnot , l'résiJent de 
la RepnJ.lJ ']ue Io'rança1~e . pa r M. Ivcs Gnyot, 
l.lini~tra de; Tn.nanx Put,l i<'s) . não se tr~ ta 
de s•nn ·•l ltan tc ns,;nmpto; deixa pam o,.- r et:"U· 
Iamautr_;s (Aunales de la Chnmbre d es D.}putés, 
180!, vo l. 3~. Dc·c. Partem.). 

Na Alleman lttt o nssu mpto é regido p elo 
regulamento para a explo!'ação das estradas 
de ferro de 11 de Maio de 18i4. (Eisenbabnen 

Camnrn V . Y 

He triebs-Reglemeni). No § 50 esse regula 
ntento deter-rnin n rp10 o conltecimeoto deve 
eonter o n ome !lo •.kstin atario; entretau to 
t r1111-~e admittido os conhecimGtü os iL ordem 
c-:•lHideranrlo-se a di; po;;ição cit ada como m <l
ra mente l'C!!'lll:tllJeut,ar. 

( A. W<llil. Tritité des Tit res au Porteur. 
vol. 1", p. 30ô, nota (2).) 

Entre nós o Codig-o Comm•wcia l , art. 100, 
estabeleceu, relat ivamente à cnu tela ou re
cibo , que o carr<'gador e o condu ctor devem 
ex ig-ir-se mut u amente il.S clausulas que de• 
ve m encet·rar: 

E' conveniento notar que se tem entendido 
qu e a o missão de alfruma.s dessas decla rações 
não torn a invalida 1\ ca.utela, l.lestle que não 
seja. impossível N conbeceras cousas a tra.ns 
port< ~ l' e as comliçües essen ciaes do t r an s
porte f Didimo. Codig o Commercittl com
nJonto.rlo. Yol. 1 n pag. 203) . 

r! ua nto aos transportes por e~tradns de 
ferr •t, é o :1;;;sumpt.o, de morlo especia l, regu
laria p<:lo <.lccrr:to n. HJ30, de 26 de abril ele 
1857, :.rt. 11 1 : 

« Da;; cargas recebidas se ex pedirá um co
nhecimento <.le talão, cujo numero ser :i. lan
çado com tinta em c; , d;~ volume no a.cto do 
recebimento ; cadt. talão súmente :Ll.tr <Lngerá 
t\S Cal'!!'<1S QU<:l fo r em r emettidas de uma. 
vez por~ um'\ sô pe;;,oa a. ou tra, ou uma. só 
f! rnm co:umerci:li. >> 

O assum pto estã. poi;; r egulado conveniente
mente. Ent l'etan to , si a Commis;;ão ou a Ca.· 
mara enteL1deJ' rJe m odo d h •e rso e, ainda. 
mnis, ~i entender que a det e r minação do3 !'e
quisit. s tH'!~·~ssn J·ios aos conhecimentos de 
lllereadorias devem se r estabe lecidos no pre
sente projecto, cnjo !im e r eJ'ula1' a respon
~;\ bilidarle oi vil tla!l est 1·adas ue fel'ro, ju lgo 
que convém suusti tui l' os arts. 22 e 23 do 
mesmo suus t itutivo pelo ~eguiute : 

« O conh ecim ent o entregue ao carregador 
rJela estrad<t de ferr0 , por oec~.sião da expe
dição das mercadorias, servirâ de prov a do 
contracto de tr••nsporte e deverá conter : 

I . • Nome da estt·ada de fer ro e das estações 
de partida e chegada ; 

2." Nome e resideaci.a do carregador; 
3 ." Nome e resideo cia do destinuta rio ; 
4 . • A clausula - à ordem ou ao po'l'taào'Y' 

- si a expedição for feita nestas condições ; 
· 5 .• Data e assiguatura do empr egado, qu e 
fez o despacho ; 

G.• Dascripçii.o dn mel'CtJ.dc'l'Í::t a t ranspor tar-; 
dechu-ando-se exprei's;nneu te o seu valor ; 

7 .• Tn.rifa~ e condições r egnlameutares, 
sob as quaes dever <i. ser feito o transporte , ,. 

E m vez de nota de expecliç<to ou bolet im 
de encommendas, uso da expressão generica 
conhecimento, autorisado pe lo dect'eto n . 6930 
de 26 de a bril de 1857, art . 1112. 

Gt 
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O p1•ojecto que nnnlyso, art. 23, exige Torino 30 agosto !887- Corte di Cassar.. 
que esses documentos sejam passados em di Fireoze, 29 apríle 1889) ; non si puô 
duplicata, pelo menos, sendo uma das vias tuttavh• neg-are, che ogoi stazíoni sil\ unn 
entre~rue ao rGmettente. N~t amenrla. qtw a.::;-enzia stabilc di essa, come quella che ha 
proponho a.penas se exige qt1 e hnjn conheci· manuato ed nlficii i quali comprendono lo 
roeuto: quando deve ser !ir;ldo em duplíc<lta. svolFtimento di tuttc le pr rncipali operazioni 
e paro que fios, é mntoria que bem se pótle rclative nll'industri:' esercitata. da tale am~ 
deixar para os regulamentos. Em totlo caso, ministrazioni. La questione si a.gitl> In 
a duplicata, si se exigir, não deve ser, como FJ'ancin.; e la. gíurisprudenza, ôapprima 
estabelece o art. 23 do mesmo projecto, para avversa, a vendo poi stabilito (rlon senza 
que fique um dos exemplares em poder da evitleute esagerazione) che !e staziooi impor
estrada. e outro 110 do remettente. A estrada tantl sono succursali uell'amminístraz10ne 
não precisa de conhecimento, porque ccn· ·escrc.ente, ed il capo stazione un rappresen· 
serva. o talã.o . Si.se tirar·em duas vias de- tante del direttore; si fu condott i ad am· 
-verá. ser para llntrega!-as ambas ao remet- mettere ehe in ognuna di tali stazioni e il 
tente ; esta conserva. a côpia e envia o domícHio dell'amrninistrazione, e che il capo
original ao destinatario. A côpia deve ser sta1.ione e r.a.pnce di ricevere gli attí aquella 
sem assignatura. Os francezes chamam o notillc-1ti e ui r,1ppre~entarla in gíudizio.» 
original bonne lettre de voif.ure e a cópia O n. 5 do art. 23 do novo projecto exige 
fav.sse lettre ·de 11oiture. uma declaração desnecessar·ia : « a declaraç;~o 

Ern -vez do norr.e da Yia·!tlrrea o sua de resp<Jnsabilidade nos t ermos da presente 
séde, a emend<J. propüe quo Sd exija a ele· lei». Essa responsabilidade existe indepen· 
clara.ção do nome tb. estrnd:\ do ferro e das dente de tal d\'.claração, expressa ·nos conhe
estações de partida e de tle~tino. Em geral cimentos. Qnnnto aos ns. 7 e 8 e aos motivos 
a séde das estHulas Je ferro é conhecido\; e ror que. niio \'em tr;:~.nscri ptos na. emead<t, 
é desnecessat'io conhece l-a. E' principio !Jojo reporto-me, ainda uma vez. á obra ue Vh!arl, 
corrente em jurisprudeucia, que as estra- vol. 3•, pags. 6ti7 e seguintes, ns. 3034, 3035 
das de ferro, para os etl'eitos de direito, te em e 3041. 
domicilio em todas ns suas estaçl!as, podendo Set•ia por uemais notar que a lcttera dí vel· 
ser llitDdas na pessoa de qualquer dos chefes tura a que faz referencia. o autor citado, ó rela· 
de estação. No projecto de 1890 a Commíssão tiva aos generos de transporte, nos• qua.es e li&. 
não consagrou e:~:pressa.mente este principio, ainda é usada, e a nota di spedi:ione aos co· 
por ser materia processual; entretanto pôde nhecimectos das estradas de ferro. 
ser invocado como principio geral de dit'eito Deixo de lado, a respeito deste artí.s-o, 
e é de esperar que as legi~lações de processo, outras observações de menos impot·tancHl, 
promqJga.das pelos Estaâos,. o consagrem de como a inutilidade do pa1·agrapho unico, onde 
modo a não deixar duv1da. · se diz que os documentos, si forem á ordem 

Di~ Vidarí (Dir. comm., Yol. 4•, n. 32_i l ) : ou ao portador, poderão ser t ransferidos por 
endosso ou t~adição ; e cousa e\·idente, pois 

4> A codeat'uopo e opportuuo deviare ai- decorre ·da propria nat ureza. dos títulos ao 
quanto dalle norme processuali del dir·itto portador ou em que vem a clal.lsula á ordem. 
comune; per !e qua.li il de,;tinat?.rio dov1•e\). o urt. 24 t rata das causas que a. estrada 
be far notiftcare l a citazione n.ll'Amminis- de ferro póde recusar-se .a transportar. 
trazione nel.suo domicilio ; cioe, trattandosi E' materia administt·ativa, sobre que se 
de strade ferra te, nella sedi dell'Amministra- deve providenciar, como se t em feito a té 
zione principale. L~ qual coza, bene spesso, agora, nas tarifas e condições regulamentares 
renderebbe assai difficile, se non anehe im:pos- das estradas . 
sibile, l'esperlmento dell'azione guidiziaria, a o art. 25 estabelece contra a Estra.1a de 
motivo deHa.distanza che puo separare i luo- Ferro que acceita.r sem reserva a expediçã:o 
gbi dove sono domiciliati i coutendenti e de uma mercadoria a presumpção de ser per
delli ma.ggiori spese de ne coose~uirebbero. feito o seu acondicionamento. Não diz si 

Per ríparare a tale inconven1ente, giova admitte prova. em contrario. 
ritonere che le Ammínistrazioni deUe strade Si atlmitte , é inutil estabelecer a presum
ferrate, e per riguardi delta competenza, pção por meio de uma lei, po:s é uma pre
abbiano il loro domicilio presso ogni sta. sumpção natural ; provado 0 f,1cto do recebi
zioni; siccM sia legalmente permesso di mento pela estrada de ferro, sem reserva, dG 
citare in giudizio il capo di questa, come uma mercadoria, conclue-se que a recebeu 
xarpresentante loro · em perfeito estado, pois os decretos de tarifas 

wfatti, senza punto correre a so~teMre e condições regulamentares. dão-lhe o direito 
che le stazioní sieno altrettantn sedi succur- cte· recusar o transporte de mercadorias mal 
sa1i dell'ammínistrazione che esercita. certe acondlc\onadus, de modo a s.e i.orna.r prova.vel 
linee di s trade ferrate (Corte di Cassaz. di perda. ou avaria . Si o fim qu e tem em "Vista 
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o artigo citado ê não permittir a prova con· 
sraria, nos parece demasiado rigoroso, dado 
o modo por que ;15 estradas de ferro fuzem a. 
expadicão de mercadorias, sendo facil, com 
e aceumulo dellns e o tempo limitado para a 
o11a expedição, serem recebidos volumes qUCJ 
á. primeira visto. pareçam bem aconclicío
nados, mas não o estejam ua realiolade. 

meio de toda a sorte do detalhes, até de dis-

Deve-se p:3rmittir á Estrada de Ferro fazer 
a todo tempo a prova de que a mercadoria 
IJGrdeu-se ou avariou-se em consequencía. do 
rná.o acondicionamento ; isto auezar de terem 
as estradas o direito de recusar o transporte, 
quando na expedição verificar que não estão 
con venientemen:te acondicionadas. 

Assim o fez o projecto primitivo, adaptando 
o disposto na convenção de Berna. (art . 31 ), 
e no projeoto apresentauo i Garoara Fra.nceza. 
pelo ministro lves Guyot, em 1891 ( art. 11, 
n. 2), etc. 

Qaanto ao direito que o art. 29 dà às com
panhias, no caso de serviço cumulativo, de 
deelararem nas notas de expedição o estado 
em que recebeu as mercadorias 6 cousa desoo
cessaria, pois é direito que lhes asl!iste, desde 
que a lei não prohiba.. Sendo, porém, uma 
simples declaração da companlna, bem se vê 
que em seu favot• é uma prova incompleta; 
no caso de que trata o artigc>, o recurso mais 
e:fficaz, em íavor da companhia, é exigir uma 
vistoria ou então, e este é absoluto, recursar
se a transportar a mercadoria, quando não 
estiver convenientemente aeç,ndicionada, de 
modo a poder ter loga.r perda. ou avaria, ou 
com maioria de razão, quando já se achar 
avariada. Os regulamentosde tarifas dão-lhe 
incontestavelmeute este direito. 

O art. 27 consagra um principio verda
deiro. 

Jâ se acha, porém, consagrado no Codigo 
Commercial, art. 113·; a dispcsioão é a 
mesma, tendo a reda.r.ção do artigo do codigo 
a. vantagem da concisão. 

Por esta razão o projecto de 1896 não se 
occupou desta hypothese. 

Diz o art. 28 : 

posições regulamentares. . 
Este twtigo, mn.nda.-o o methodo, dev1a ser 

o primeiro do capítulo I!l. . . . 
Ern todo o projecto observa.-sê na dlSh'Ibm· 

çã.o dos artigos a mesma falta de methodo ; 
esta, porém, é tão notav(l\ que não po:;:so 
deixar de assi oonalal-a. 

Em segundo lagar observarei que o 
art. 28 não é preciso, 'Pois diz que são esses 
os damnos cat(sados pela 1Jiolaç<to do cllntracto 
de transporte, qlmndo deveria. dizer que são 
os damno3 causados pelo contra.cto de t?'ans- . 
pll?'te de me?'cadoría.s ; no transporte lle pes- · 
soas nã.o SM esses os casos de damno. 

Em t6rceiro logar observarei que, além da. 
perda total, ha o caso de perda parcial. 

A simples expressão perda total, usada no 
citao.lo artigo, faz logo suppor que se lbe deve 
contrapôr a perda parcial, Entret&.nto nã.o 
O i'<'IZ. 

«La. parte paut être totale ou partielle. ~ 
Lyon Caen et Reynault. Manuel de Droit 

commercial. Cbap, V. Du contrat de tra.ns: 
port, p. 293. 

« La perdita. e pa.rdaJe, invece, quando la. 
merce non sia smarrita, sottratta, o distrutta. 
che in parte soltanto, e quando non concorra 
nessuno dei caei dia.nzi detti. La. perdita. 
pa1·:.ia;1e, poi, puo riguarclare : o la. parte di 
un tutto indivisíble, come la dimmuzione 
del liquido cont•muto in una bosse; o la 
parte di un tutto divisible, come lo smarri
mento di un sacco sui dieeí componenti, a 
módi exempío, la spedizione.» · 

Yidari. Dir. Com, vol. 4., P- 82. 

Si um barril de vinho se esvasiar em parte, 
não ha avaria, nem perda total ; ha. perda 
parcial. Si em um só despac11o forem expedi
das lO sa.ccas de café e só cllegarem duas a seu 
destino, não terá havido avaria, nem perda. 
total, mas perda parcial. 

«Os damnos causados pela. violação do con
tracto de transporte classi1icam·se em tres 
categorias: 

Entretanto essas hypotlleses estão e:mlu.idas 
do art. 2S do projecto. O projecto de 1896 
menciona tanto a perda total, como a paroia.l. 

o paragrapho unico do art. 28 .encerra. uma 
e:x:plicação desnecessat•hl.. O projecto de 1896, 
art. 6°; determina que :1. indemnisação em 
caso de avaria é proporcional á depreciação 
soffrida pela mercadoria; logo sl, a a varia in
utilisar a mercadoria, a depFeciaçã.o,e portanto 
a indemnisação e lgual ao valor della; a avaria. 
neste caso é portanto compara ver á perda, 
pois (acabo de dizer) segundo a mesmo artigo, 
no caso de perda ou furto, a. indemnisação é 
igual ao valor da mercadoria. E' pois um 
commentario inutil. 

Ia, perda total das cousas sujeitas a trans-
porte; · 

2", avarias; . 
3•, móra. na entrega das mesmas. 
Paragrapbo unico. A varias produzidas em 

condições de inutilisarem as co usas pela natu· 
reza destas, são equiparadas á perda total. » 

Em primeiro logar, esta disposição, que e o 
principio mais geral que rege o assumpto e, 
por assim dizer, o ponto fundamental da 
qo.estão, estã. collocada fóra do seu legar, no 

O art. 29 divide as cousas sujeitas a trans
porte em bagagens, mercadorias e animaes. 
No art.30 trata. da.s bagagens; no art. 31 da~ 
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mercadorias ; nc, art. 34 dos animaes. Dlz o 
art. 29 que esta divísão é sob o ponto de 'l:lista 
das indemni saçiíes a serem pagas. Não tem 
fundamento tal afflrmativa. A divisão em 
bagagens, mercadorias e animass,que é appro· 
ximadamente a. divisão que se encontra nos 
decretos de :ari{as e condiç<ies regulamentares 
(bagagens, encommendas, mercadorias, valores 
e animaes) só é admittida para a determi
nação de tarifas, e consequentemente a. espe
cificação dos trens, em que devem ser t rans· 
portadas e o maior ou menor prazo marcado 
para o tnlDSporte e entrega.. Mas a di!Je
re.nça de tar1tas só influe na. m aior ou menor 
velocidade do transporte; a obrigação da es· 
trada relativamente á fidelidade e à segura nça 
com que deve transROrtar as cousus, que para 
este :ftm lhe sii.o confiadas ê absolutamente a 
mesma, quet• se trate de bagagens, de mer
ca.dorias ou animaes, quer se tenha pago uma 
tarifa superior ou inferior. E' sempre obri
gada a restituir a mesma cousa e nas mesmas 
eondições em que a recebeu. E' exnctamente 
o que se dá em relação ao transporte de 
:pessoas ; si as condições de comroodida.Lle 
va.riam conforme o bilhete é de ta ou 2• 
classe, si varia a velocidade e o prazo para 
o trans_porte, conforme se vai em trem de 
passageiros ou em mixto, entretanto no que 
diz respeito á. segurança, a obrigação da 
estrada de conduzir o passageiro incolume a 
estação a que se destina, é absolutamente a 
mesma : os prlnciplos que regem a respon· 
sa.bilida.de e fixam as indemnisáções são rigo
rosamente os mesmos. 

zão de ser neste projeoto. O de 1896 distin~ 
guiu, como cumpria, para os fios da respon
saLiliuade, o tr~nsporte das pessoas e o traus.. 
por·te de mercadorias e em relação a estas 
estabeleceu o caso excepcional das bagagens, 
que acompanham os passageiros. 

Devo aqui notar que o projecto de 1896 usa. 
da expressão mercadoria, que, embora não 
acceita pelo novo projecto, me parece justifi
cada. 

A pnlttvra mercadoria, para significar qual
quer objecto transportaJo, é tomada no sen• 
tido geral, comprehendendo, tanto bagag'ens, 
como mercadortas no sentido restricto, ca.r• 
g;1s, animaes, etc. Corresponde inteiramente 
á expressão merce dos italianos e marc/w.ndise 
dos frnncezes. Desde que o Codígo Commer
cial considera a industria de transporte como 
um commercio a expressão mercadoria appli
cada ao objecto desse commercio, quando esse 
objecto é um ser inanimado 9 não se trata 
de pessoas, é rigorosa.mente jurídica, 

« Par promesse ou eotend ici le cootrat de 
transport, et par marchandise, le transport 
lui-même . Le mot marchandi~e, dit la cour 
de cassalion de Franca, employé seul, est un 
mot générique ; c'est la chose commercia.le, 
c'est a.ussi te commerce lut-méme.> «C'est 
une expréssion générale, dit la. Cour de 
Lyon, qui doit s'entendre non pas senle
ment de ce qui se vend et s'acbéte mais de 
tout ce qui peut faire l'objet d'nne apécula
tion commerciale ; le § 2 de l'a.rticle 420, 
da.ns 1!18. géneralité doit nécessaiMment étre 
applicable â. l' iodustrie des trã.nsports aussi 
bien qu'à une iodustrie de toute autre na
ture, etc.» 

Do mesmo modo, em se t~tando do tmns
:Porte de objectos, não ha que distinguir: as 
obrigações e responsabilidade da estrada sã.o 
as mesmas, quer se trate das que vã0 em trem 
de :passageiros e pngam a tarit.l numero tal 
ou as que vão em treru mil:to ou de carga.:! e 
pagam as tarifas taes ou taes ; quer se trate 
de bagagens, encommendas, mercadorias ou 
animaes. 

Para os :fios da responsabilidade só ha uma 
distincçâo a fazer ; a) as merca.dori<o~:s que· são 
entregues â estrada e são transporta das sob a 
sua cu.stotlla ou guarda ; 11) as bagagens que, 
como malas de mão, etc., o passagairo 
traz comsigo e sob a sua guarda. No primeil·o 
caso ha deposito, no segundo não ha. No pl'i
meiro caso teem npplicacão os princípios 
estabelecidos para o transporte de mercado
rias ; o segundo é regido pelos princípios 
relativos ao transporte dos passageiros. 
E' assim que, como já ficou dito, a. estrada só 
responde pelo extravio de uma mala de mão, 
que acompauba o passageiro, em caso ele 
desastre, ou si o p3.5$ageiro provar culpa da 
estrada. 

A distincção estabelecida nos arts . 29, 30 
etc,, do novo projecto de 1898 não tem ra-

(LA.NCK:!rlAN. Des tra.nsports par chemin de 
fer en Belgique, p. 440.) 

Nos decretos de taJ.•ifas e convenoões regn· 
lamentares encontra--se a expressão merca
doria nestA acce-p~o signülcando todas as 
causas que as estradas transportam, qualquer 
que seja a tarifa; eocontramol-a neste sen
tido, especialmente quando se trata de respon· 
sabilidade. Nã.o é muito, pois, que a. usasse 
no projecto. O projecto de 1898 não a. a.cceitou; 
mas tambem não a sub~tituio por outra. 
O Ccdigo Commercial us~ das expressões 
getttroseá.s vezes{azenda:s(art. 101,102. etc. ) 
ef!eitos (arts. 103 e 108), cargas (art. 113). 
O decreto de 26 de abril de 1857, art. lll usa. 
no sentido generieo a expressão carga.o pro
jacto n. de 18Q8 não usa. de uma tecbnolo
gia certa, serve-se de expressões vagas ou 
locuções como-as causas :ujeita11 a transporte, . 
em vez de mercadoria, genero, carga, etc. 
Cond~mna.da pela raiz a classificação a.doptada. 
nos citados artigos deixo de analysa.l-as miu
damente. Bastam duas ou tres observações . 

No § 1• do art. 29 diz que irJ9agens são os 
objectos transportados por trens de viaJantes; 
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no§ 2° definindo mercadorias diz que são os gido pelo cumprimento desta lei e pagamento 
objectos trensportad~YS por trens míxtos ou de das intlemniza.ções, ficarão a.s via.s-.ferreas au
cargas e que não são bagagens. Logo as ba- to risadas a. cobrar uma taxa addicional nunca. 
gagens tambem podem ser transportadas em excedente de 400 réis por despacho. li> 

trens mixtos ou de cargas. Não serve a de- Os casos de não indemnização mencionados 
11niçã.o, que deu, de õa.gagens, no a.rt. 33 ni.o estão no devido logar. 'Res· 

No art. · 30 estabelece o pe1o para. a in- ponsabilídade e indemnização, como causa e 
demnizncão das bagagens : e.treito, são termos que se correspondem ; ao 

«As perdas ou avarias sobrevlndas em ba- menos teem a mesmg, er tensão, como diz 
gngens serão indemnizadas sob a base de Cbironi. Casos de não indemniza.ção são por-
50$ por 10 k.ílogrammas, para ae que per- tanto casos de não responsabilidade. Quando . 
tencerem a viajante de i" classe e de 25$ pela. o projec'to eetabeleca o principio geral da 
~~ma unidade' para as que pertencerem a responsah!!i•lade das estradas de ferro· deve 
viaJante de 2• classe.~ estabel~eer em seguiria as excepções, isto é, os 

casos de nã.o responsabilidade, entre os quaes 
No art. 31 eStabeleceu, quanto a mercadoria estão comprehendidos os referidos no a.rt. 33. 

(que segundo o novo projecto são as cousas .Quanto á indemnização não é necessario espe· 
transportadas em trens mixtos ou de cargas), citlca.r os casos :particulares ; estabelecidos os 
a.necellsidade de declaração de 1:aior -ser· principias de responsabilidade a regra geral 
v1ndo este de base para as indemnir..açOes. é muito simples, que nem deveria. ser neces-

«Art.3I.Ao ser feita qualquer expedição de sario recordar : nos casos de responsabilidade 
mercadorias, deverá o remettente juntar uma a. estl'ada. indemniza.. nos easos de nã.o respon
guia em que venhão declarados a. natureza e sabilidade nã.o indamniza, os damnoa ca.usados. 
o valor das mercadorias suJei tas a transporte, Q~anto á importancia da indemniução (nos 
fixado o valor por meio de fdcturas ou de referimos ás mercadorias, nã.o ás pessoas, 
qualquer outra pr ova em juizo admittida. porque destasjà. tratámo5 esão outros 01 prin-

§ 1.• Este valor, que serâ. transoripto na cipios,que lhes d izem respeito), para. drmal-11., 
~ota d~ expedição, servirá de base para as nada se póde a.ccrescentar ao que diz o art. 6• 
lDdemmza.ções por perdas ou avarias. :. do pro.iecto n. 39 A de 1896 • 

. Mas, pergunto, o úalor do objecto per· « Art . 6. • A indemnização · pelas estradas 
dtdo ou avariado não deve ser a base para de ferro, n os casos de perda. ou furto, será. 
todas as indemnizações, quer de bagagens, equivalente ao va.lor da mercadoria e, no caso 
g.uer de mercadorJa.s? O peso é um ariterio rle avaria, proporcional á depreciação porella 
JUSto, uma base ra.zoavel para as iodemni- so:tl'rida. Exooptua-se o caso de dolo, em que 
zaÇões das bagagens pardídas ou avar iadas, a estrada re~ponderá por todos os prejuízos 
de modo que se venhfl. a iudemniza.r mais caro que tenham direct&mente decorrido. 
Uqt p eda_ço de páo ou de ferro do que uma Paragrat>hO. Si na declaracão o remettente. 
caua. cbeta de sedas ou óbjectos de arte 1 ' E diminuir com culpa ou dolo o valor da. mer-
quand~ se ~esse~ adoptar o pesá como base cadoria, será o valor declarado a base da in
para. a. JDdemmtaçao, quando se devesse a este demnização . " 
propos1to estabelecer distiocção entre ba.ga.- Para não tornar por demais longa está. ex
gens e car~as é r~zoavel que as bagagens, que posição deixo de apreciar uma a uma as outras 
pa~am tar1fas mats elevadas e são em regra disposições deste capitulo : pelo que já ficou 
obJectos de J?aior valor sejam pagas a peso e dito Vê-se e pelo que poder ia acereseentar, 
as carg~ SeJam pagas pelo valor declarado ! ver-se-h ia. ainda melhor que, oomo os outros 
A a.val'la é uma depreciação no valor; nem capitules, não póde ser acceito sin5o nos artí
sempre traz uma diminuiçá.o no peso: como gos tra.nscriptos do projecto de 1896 . 
se pód~ avaliar a avaria sotrrida a 50$ 011 25.S Tendo apreciado o capitulo IV, passarei ao 
por kdogramma como determina. o art. 30 1 V, que se inscreve - Da. responsabiUàade da 

. Nos. artigos, que a nal ysamos encontra.m-s~ via-(eTret~- parQ. com terc.eit·os. 
dJsposrÇ(les administrativas e regulamentares § 
de toda a sorte, desde o prazo para a entrega 
das. bagagens (~rt. 30 § 4•) até a finção de Já observei que e ímproprio -erroneo 
tarrras, como Iodemnizo.ção pela extracção mesmo ...... dizer-se que os damnos cansados a 
: J1ll edões: ':!:·; . terceiros pelas estradas de ferr.o, derivam·se 

da exec~do do contr,tcto d e tránsp0ne: O 
c§ 3.• Pelo serviço de extracção dos ta lões projec to refere-se, peló contra-rio, aos d<inJnos 

de responsabllídade, excesso de trftbalho exí- não clependet~te~ do contracto de transporte 

I Bem .se vê quo nol! referimos ao ptSo como 
eriterio ullico, pois em cerlos casos o peso entra 
çomo elemento para ealcular o -çalc,o. 

( Georgi Obbligat, Vol. 5, p. 452 e 431 ). Não 
se trata de violação de obrigações contt&
ctuaes, mas de qualquer a.cto ou omissão i.m~ 
putavel, que viole um direito de terceiro. 
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A distincQão feita, quanto ao contracto de dans une mesure Iégitime, peut occasionar 
transporte, entre o transporte da pessoas e des dommages aux peraonnes et aux pro
o de cousas não sei de que modo póde ser prietés. 
applicada a culpa aquitiana, como, forçando Ainsi, par exemple, las locomotivas, dans 
a. naturez·1 dás cousas, pretende fazer o la rupidité de leur marche, laissent échapper 
projecto DOS artigos 47 e 48. des charbons intla.mmés qui occasionneut 

Não entrarei nessa demonstração, bastando quelquefois des incendies, alors roéme que 
observar que em re"'ra a culpa ~xtra-con~ les agents de chemins de fer ont pris toutes 
tractuat, tratando-se 8e estradas de ferro, 1es précautions prescriptes par !'administra· 
não reveste caracter espeeial; são os mesmos tion et qu'aucuue négligenca n'est imputn.Me 
'Princípios que regem a materia em geral, nu propriéta.ire incendie. 
qualquer que seja a. pessoa a que dizrespeito. Les compn.gnies n'en sont pas moíns res• 
E:xceptuam-se apenas os casos da damoos ponsables,comme propríétaires de ces instru· 
causados aos propriataríos margina.es; pela ments et comme en faisant usage. Si Les 
natureza das estradas de ferro, dos meios que precautions imposêes par l'administration 
empregam na exploração das suas linhas, oe sont pas sntD.sa.ntes, elles doivent eu 
pela propriedade úos leitos das e3tradas, que prendre de plus amples. La scieoce et l'art 
atraves5am grande numero de propriedades e fussent·ils même impuissants, il en sera.it en· 
de plantações, sãó da.mnos que só as es- core de même, ca.r le dommage causé même 

· tradas de ferro costumam a causar. revestindo nêcassairemaot pai" una iodustl"ie doit être à. 
caracterpeculiar. · la. charge de cette industrie. On déciderait 

Por isto os escriptores e n le.~isla.Qão, tra.- de même à l'àgard de toute autre perte ou 
tando da culpa nquiliana em relaçlo as es- dommage excédant las obliga.tions du voisi• 
tradas de ferro, só se occupam dos casos, nage et qu'éprouveraint les propriétaires 
que lhes são proprios e são os que acn.bamos riveraius comme aussi les a.ccldents OCCI\· 
de aptmta.r. sionnés à toutes autres personnes. 

Ainda em relação a estes nada seria na· \Je . ns sont la que des applications du 
cessaria dizer, devendo~~-lhes applica.r as P.rtnclpJ pos~ p~r les arts. 1385 et 1386, c. 
regr.as que regem a materi~ em geral si, por ctV" ., quant a! usage de~ cboses,. et sur le
mohvos que é· desnece~s~mo ref:'erir, nã.o ti· qual nous rev1end~ons d une ma.ntllre gêné
vessem surgido, na jurispr'Udencia, duvidas .rale, n. 1185 e~ .sutvauts.» SOurdat. Traité 
sobre a sua solu~o,, de la ~esponsabllttà. Vol. 2, pag. 278. 

No terreno do direito administrativo a A vtsta das observações feitas não me pa.· 
questão da logar a gre.nde numero de re. reca ~e yantagem a acceitação do projecto 
gras, quer no sentido de garantir o leito subst1tut1vo d~ corrente anno , que alias 
das estradas de ferro, quer no de proteger a revela, devo d1zer, o maior estudo e o mais 
propriedade limitrophe; no terreno do di- louvavel esforço por parte do i.Uwtrado 
reito civil e sufficiente o p:rincipio esta.bele· deputado que o formulou. 
cido no projecto de 1896, a.l't. 25: Sala das -commissões, 7 de outubto ·de 

cArt.25. As estradas de ferro responderão 1898.-Pa~Uno de So11za Junior, 
'POr to~os os damnos que a. explora~o das 
suas lmhas ~ausa.r aos ]roprietarios ma.rgi· 
na.es. Cessara, porém, a responsabilidade si o 
~aeto ~mnoso por consequencia directa da ( 

N. 39 A-1896 

ml':racoao por parte do proprietario de al- SUBSTITUTivo Ao PROJ'ECTO N. 39, DE 1896) 
guma disposição ·legal ·ou regulamentar rela· 
tiva ~ editlcaçõe~, plantações, excavações, 
depos1to de mater1aes ou guarda do gado ~ 
bem;~. das estradas de ferro.-. 

<( Nous. plaçous à la tln do cet article une 
observa.t1on relative à l'exploitation àes vaies 
ferrées. Naus avons déjà. cité n 1 034 

· l'art_. 22 _de la loi du 15 juill~t 1·8~5; qul 
apphque a tout concessionai~:e ou fermier 

. et..à ~'E'tat Iui même, le cas é!lhéa.nt, 1~ 
prwclpe de la responsabilité a raison des 
dommage_s causés aux tiers par l' exploitatfon 
des cbemms de ~er .. En effet, les cornpagoies 
ou aut~ prop~H~ta1;es de ces lignes exer. 
cent un~ mdustrte q Ul,par ses moyens d'action 
et Jes· mstruments qu'elle emploie, même 

Reconhecem os economistas aue as estra
das de ferro não estão, por SUa natureza, SU· 
bordinadas ás leis gera.es da conaurrencia 
constituindo, de facto, verdadeiros monopo
lioa. 

Si a este principio, hoje incontestavel, ac~ 
crescenta:rmos que tambem teem ellas não 
raras vezes o monopolio ·de direito, :firmado 
nas concessõe~ e prlvilegios conferidos pelo 
Governo e, a1nda., que pela sua organização 
e pela natureza dos meios que empregam 
para o transporte, a.s faltas que commettem 
e de que Eedundam prejuí-zos para os parti· 
curares nao podem ser facilmente pesquiz;t• 
das nem provada a· cUlpa que a.s determinou, 
teremos, em termos rapidos, ma.a exaetos, 
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Ju~tlflcaio 8.11 morl\llc;u;Oes que a sclencla do 
direito, a jurlsprudencia dos tríbunaos, espa
cialmente Gstrangeiros, e ns le~lslacõel do 
outros raizes teem introduzido nos princípios 
geraes que regem o contracto de transporte, 
quando efl'ectuado por essas grandes e pode
rosas emprezas denominadus estradas de 
terro. 

Tal o assumpto do projedo n. 39, do cor
rente anno; é incontosta.velmeote ma teria !e· 
gisla.tiva que ate hoje tem sido exclusiva· 
mente regulada pelas propria.s emprezas de 
estrada de ferro, embora. com a a.pprovaçã.o 
do Poder Executivo. 

A Commissã.o', não acceitando o projecto 
n. 39, por não concordar com alguns dos 
:principias que estabelece, como, verbi gra.· 
tia, o do art. 1•, que, no seu entender, re· 
pugna ã. boa doutrina de direito e considerar 
que nos outros dous arti~os não é o assum
pto t-rat.tdo com o desenvolvimento e me· 
thodo necessarios, julga do seu dever apre· 
sentar um projecto substitutivo, que a Ca
mara. apreciarA ao mesmo tempo que o de 
n, 39 e entre os quaes decidirá., dada a COU· 
veniencla e opportuoida.de da materia, 

No projecto substitutivo, a Commissã.o se 
occup:~.: · 

1•, da inexecução por parte das estradas 
de ferro do contracto de transporte; 

2•, da. responsabilidade pelo damno que 
causarem a.os proprietarios marginaes das li· 
nhas ferreas. 

A primeira parÚl é tt•atada em 24 arLigos, 
que teempor objecto: 

a) a inexecução do contracto de transporte 
de mercadorüs ; 

b) a inexecução do contracto de transporte 
de pessoas, · 

Quanto ás mercadorias são previstos, pri~ 
·rneiro os casos de perda, furto, avaria e 
atrazo na. entrega e, em segundo logar, o 
caso de participar mais de uma estrada de 
!erro no transporte; condições da reS.ponsa
biliuade nesta hypothese e direito reversivo 
de uma estrada em relação as outras. 

Quanto ao transporte das pessoas, são pre
vistos os casos de desastres (ferimento, lesão 
e morte) e de atrazo, -

A segunda parte· comprehende apenas um 
artigo. 

Projecto substituti'llo 

Art. I • o As estradas de ferro serão re
sponsa.veis pela perda. total ou parcial, furto 
ou avaria das mercadorias, que receberem 
para transportar. .-

Será. sempre presumida ·a culpa. e conira. 
esta presumpção só se admittirá algumas d~ 
8eguiotes provas: 

1•) Caso furtuito ou força m&ior; 
2•) Q11e a perda ou avaria deu•se por vicio 

iotrinseco da mercl\doria. ou ca.ase.s IDheren
ws á sua natureza. ; 

3•; Tratando-se do animaes vivos, que a 
morte ou avaria foi cousequencia. do risco 
que tal especie do transporte faz naturalmente 
correr; 

4") Que a. perda ou a varia foi devida. ao 
mao acondic;onamento da mercadoria. ou a. 
ter sido entregue para tra.nsportar, sem ser 
encaixotada, enrardada ou protegida IJOr 
qualquer outra. especie de envoltorio; 

5•) Que foi devida a ter sido transportada 
em vagons descobertos, em consequencia. de 
ajuste ou expressa determinação do regula-o 
menta; 

6') Que o ca.rregamento e desca-rregamento 
foram feitos pelo remettente ou pelo> destina.· 
ta.rio ou pelos seus agentes e disto proveiu a 
perda ou a varia. ; 

7•) Que a mercadoria foi tr&Dsportada. em 
vagons ou plataforma especialmente freta.da. 
pelo remettente, sob a. sua custodia e vigi
Jancia, e que a perda ou avaria. foi conse
quencia do risco aue esta. vigilancia devia. 
afastar. -

Art. t.• Si, nos casos dos ns. 2, 3, 4, 5, 6 
e 7 do artigo anterior, concorrer a cnlpa da. 
estrada de ferro com a do remettente oa 
destinatario, será. proporcionalmente dividida. 
a responsal!ilidade. · . 

Art. 3.• A responsabilidade começa.râ, ao 
ser recebida a mercadoria. na estação pelos 
empregados da estrada. de ferro, antes 
mesmo do despacho e terminará ao e!l'ect)lar-se a. entrega ao destinatario; . 

Art. 4. • Ser a presumida a perda tQ:tal 
trinta dias depois de findo o prazo marcado 
pelos regulamentos pat·a. entrega. da me:rea.- · 
doria. · 

Art. 5. • Serã .obriga.toria, por pa.rte dó , 
remettente, a declaração da natureza. e valor
das mercadorias que forem entregues fe-
chadas. . 

Si a estrada de ferro presumir fraude na 
declaração, poderá. v~rifl.car, abrindo o cai.;. 
:xão, fardo ou qualquer envolucro que· a 
contenha. Demonstrada, porém, a verdade ._ 
da declaração feita pelo remettente, li.· es
trada de ferro, sem demora e a _expensas 
suag, acondicionara a mercadoria novamente 
tal qual se achava. . 

Art. 6.0 A indemnização pelas estradas de 
ferro, nos casos de perda ou furto~ B.erã. equi· 
valente ao valor da mercadoria e, no caso de 
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avaria., proporeiónal i cleprr.ciaciio pot• ella 
soírrida.. Exceptua~e o ra.~o Utl u()ltl, ül!l que 
a estrada. respondera J'Ol' to ~.los c.s pr(~J Uizt;s 
quo tenhnm directamente decc.rrido. 

Paragrapho. Si na declaração o rcmet· 
tente diminuir com culp11. ou dolo o val or da 
mercadoria, seró. o valor rleclal•ado a ba$.8 da 
indem ni2acii.o. 

Art. 7.• O damno resultante 1h\ mór·:l. nn. 
entrega. do. mercadoria tambem li(,T'Íl intlem
niu.do, não podendo entretanto a ~nden;ni· 
zação excerlf!l' o valor da merch.-~Orl.t tran~
porto.da, salvo o caso dP. •lolo. P.OJ que respon
<ler6. a estrada. :por todo o prtjuizo ~ans~ttlo. 

Art. s.• A rcclnmação ileverá ser feita 
perante <\ estrada de reT-ro,no pro.r.o de trinta 
alas após a retirada da. mercadoria. Si, en
tretanto, for feita. depois de recebida. 11 mer
cadoria, incumbe ao reclamante provar que a 
&varia teve Jogar antes da entrega. 

Art. 9. • A l iquidação da iodemnização pr e· 
screverá. no fim de um ~ rmo. a contai' da 
data da. entrega, nos ca~os 1le a varia. e, nos 
c~sos de 1urtoou perda,acontar do tt·ig-esimo 
dia avós aqueile r•m que, de <icccorno com os 
regulámen!.!)s, devia ter-se effectoado a en
trega. 

Art. 10. As acçeíes judíciaes oriomh•s do 
contra.cto de transporte por estrada ile ferro, 
:por motivo de perda ou avaria, poderão ser 
Intentadas pelos que t ivl3rem recebido a mer
cadoria ou tenham direito a recebel-n, seus 
herdeiros ou cessionarios. 

A1•t. lf> . No caso tlo nrtigo anterint•, o 
c.l ír~ítv roversivo das estl.'a.das de l'ert•o, umas 
em x·cl~çü.o u~ outras, será regulado pelas 
seguintes disposições: 

§ 1. • Ser·a responsavel pela pardo., rur.to ~u 
avaPia dn mercadoria a estrada em CUJa h· 
ohn se dei' o facto. 

~ 2. " Si, pot·ém, provar que foi por culpa 
de out'l':l., esta respondera pelas suas conse-
quencias juritlices. . 

§ 3. o Si <'Ottccrrer a ~ulp~ ~~ ma1s de u~a., 
a r~!ponsabilhh•de ser;t divH!I·la proporc~o· 
lialmente ao gruo de culpa, attentas ns Cll'· 
cum:,.tancias que acompanharem o facto. 

§ 4 . .. Si nã.o se puder provllr qual a. ~s
trnda.em cuja linha deu·se a :p<:rda ou nvana, 
responderão todas. pr oporcionalmente ao 
pl't\0 d;: transporte que cada uma. percebeu 
ou teria o direito de perecber, dada a ex
ecução reguls.t· do contracto. 

§ 5. o No caso de insolvahil idarle de a lguma 
do.s estradas, o prejuízo <]t l<J des~e facto .JlOS!a 
re5ultar pa:ra. a que pogou o. mdem~1zaçao 
será. repurtido por todas as qne hverem 
C(>Operarlo no transporte, guardada a mesma 
pr.-•porção do paro;.:rapllo. anteriot:· .. 

Art. 16. Sii.o a.pplica.veis os .IJrmcTplOS dos 
dous anteriores a;tigos ao caso de atrazo na 
entrega. das mercadorias. 

Art. 17. As estradas de ferro responderão 
pelos desastres que nas suas linhas succce
derem aos vír1jautes e de que resulte a. morte, 
ferimento ou lesão corporea. 

A culpa sera sempre presumida, sô s~ ad
mittindo em contrario alguma. dns segumtes 
provas : 

!•, easo fortuito ou força maior ; 

Art. 11. A perda ou avaria das uagageus 
não despachadas, que acompanham os passa
geiros e ficam sob a. sua_ gU<LI'da, não d&l'Ó. 
Jogar a indemnização, õ&lvo: si se provar 
culpa. ou dolo por parte da. estrada de reno. 

Art. 12. A clausula da não garantia {tas 
m~rca.dorias, bem como a pt'é:via. determina
ção do maximo de indemniz.ação a pagnr, nos 
casos de perda. ou avaria., não poderão ser 

. estabelecidas pelas estrados de ferro si não 
de modo facultativo e correspondente a uma 
diminu ição de tarifa.. Serão nttllas quaesquer 
outras clausuias, diminuindo a respon~abi
dade das estradas de (erro, E:Siabelecida na 
presente lei. 

2•, culpa. do viajante, não concorrendo culpa 
d:\ estr·ada. 

Art. 18. Serão solidarios com ·a.s estradas 
de ferro os agentes, por cuja. culpa se de1· o 
acciden te. Em relação a e.stes terão a.!l estra
das direito reversivo . 

Art. 13. Será obrige.tori'o o trafego mutuo 
entre todas as estradas ãe ferro Clljas linha~ 
se comrnunicarem; de·•endo ellas acceitur a 
e_xpedição de mercadorias não só pa.ea as suas 
estações como para. as das outras. 

Art. 14. Quando mais de uma estrada de 
ferro tiver concorrido para o transporte de 
uma. mel'cadoris., a acção de indemnização por 
perda, furto ou a varia terà logar contra a 
estrada que acceitou a expedição, ou contra 
a que entregou a. mercadoria avariada, ou 
contra qualquer da.s estradas inlermedittria.s, 
em cuja linha se provar que teve logar a 
~rda, furto ou avaria . 

Art. 19. Si o desastre acontecer nas linhas 
de uma estrada de ferro, por culpa. de outra, 
bM·erá em relação a esta direito reversivo 
por par te da primeira. 

Art. 20. No caso de ferimento, a. in~ 
demnização será equivalente ás despeza.s do 
trttl&tnento e aos lucros cessantes durante 
ello. 

Art. 21. No caso de lesão oorporea ou cle
formidadc, a vis'a da natureza da mesma e 
de outras circumstancias, e~pecialmente a 
in habilidade para o trabalho ou profissão ha.· 
bitual ou qualquer outro, deverâ. a indemni· 
zação ser arbitrada. pelo juiz. 

Art. 22. No caso de morte, a estrada de 
ferro respondera J?Qr todas as despezas e 
indemnizará, a. arbítrio do juiz, a todos 
aquelles aos quaes a. morte do viajante 
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privar de alimento, auxilio ou educ;tçã.o ou 
causar um prejuízo de ordem moral ou m'tte· 
ria l. 

Art. 23. No caso de desastre, a estrada 
d.e ferro tamhem re~pon1ler~ pela per•la 
ou avaria das bagagens que os pass.ogeiros 
levarem comsigo, embora não (lespachadas. 

Art. 24. No C<l.Sr> <I e a.trazo de trens. não 
sendo determinado t·or for•çn rnaior, e ai 
causar algnm prejnizo no pll.Si!•lgoiro ou a 
perda de ontro tt•eu! em corr•e,;ponrJ•mcía. 
com o primeiro, a estr;,da do ferro será obri· 
gara. a restituir o pr·.,çoda pas:;agcm.A r·ecla· 
mação daverli. ser feita no prazo de 24 hor·as. 

No caso de dl)lo ou fr. •ud•l, a. est.rada de 
ferro respondera pela importaocia. total do 
prejuízo que result:tr dir•ecta.mente do a.trazo 
e a reclamação poderá ser feita no pmzo de 
um anoo. 

Art. 25. As estradas de fer·ro respooderãi> 
por totlos os dam nos que a exploração r\a.s suas 
linhas co.usar ao . .; proprietarios marginues. 
Cessnrü, por ém , a resportsabilid<Ide si o facto 
damnoso for consequeneia directa da infracçã'l 
por parti) no proprietario c\e algum:r. dispo
sição legal ou regulamentar '!'alativa a edi
ficações, plantações, excavações, depositas de 
materiaes ou guarda de gado á. beira das es· 
tradas de ferro, 

Sala. das sessões da Commissão, 30 de no
vembro de 1896. -Y. de Mello, presidente.
Paulino de S()u:a Jtmior, r elator .-F. To
lentino, -LHi:o Do mingues .-Anizio do_ Abreu. 

N . 39-1896 

Regula a responsabilid .1de das estradas de 
fe rro P'lr·.~ com o remettente de generos ou 
qu:tesquer objectos que recebere>n a eatregar, 
ainda )U>S casos de força maio1·, e pa1·a com 
quem de direito pelos pYejui::os resultantes 
de descarrilamenros, mo1·te de animaes p i· 
sados pelas machinas e incendios. p;·och:zidll> 
pelo fogo das suas locomolillas . 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. 3. o Os conhecimentos dos objcctos re~ 
c~biu o.;; , passados por seus agentes, deverão 
conte.r os nomes do r emettente, do destina
ta.rio, da estação que despacha e daquella., 
para onde são despachados, su:t qualidade, 
pesl), quantidade e a data. A falta de qual
quer dos rel'eridos requisitos fara prova 
CO'ltra a. hoa. fé olo agente e não contra o re
n. cttente, quo ter~ o seu rlircito salvo p11ra 
pedir a sun. inr!P.mnisa.çiio peh acção compe
tente; o conhecimento rarB. prova plent. a 
favor do rem !ttente em j uizo . 

§ l. o A aceito contra os rclsponsa.veis, na 
fórmo. d ar t. 1 o, terá logar 30 dias depois da 
d;Lta do ClOUhecimento, conforme as leis pro
ccssuaes dos .&!tados. e na falta. destas, regu
lar á a materia a lei vi gente, 

§ 2. • No caso da acção ser contra as es
tradas de ferro da União, serà summaria, e 
Intentada na pessoa do dírector, gerente ou 
preposto do Gover no,sendo afinal condemnado 
o Tbesouro. . 

§ 3 . • Além da. indemniz&ção do valor dos 
obiect0s que não foram entregues, estimado 
pelo valor geral ou commum no dia do des
pacho, pagarão os responsaveis, se<>uado a 
presente lei, mais 50 °/o do seu va1or pela. 
ruóra, e obrigados á. restituição do frete re
cebido, 

§ 4.• Nos casos do art. 2•, terá logar a. 
acção oito dias depois do;; factos oooorrldos. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em 
conti•ario . 

S. R.-Sala das sessões, 18 de junho de 
1896.- Cesta Ma.chado. 

snostitntivo ao proiecto n. 39 A, de 1896 

CAPITULO I 

DISPOSIÇ15ES GERA.ES 

Art. 1. o O serviço de transport es por Via.
ferrea de pessoas ou causas, estabelece um 
conthtcto synallngmatico entre a estrac\a e o 
publico, e, como tal, rege-se p elo Codigo Com-

Art. 1. • Todos os proprletarios de estradas marcial, com as modificações da presente leL 
de fer ro na União, n os Estados e nos muni- Por esse contracto obriga-se a via-ferre& .a. 
cipios, pertencentes, portanto, á União, ao transportar com segurança, presteza e lide
Estado, ao municipio ou a companhia~ p::.rti- lidad.e pessoas ou cousas, mediante o paga.
culares, nacionaes ou eatrangeir,\S, e bem mento de taxas de ante-mão estipuladas. 
assim as de propriedade de qualquer indi- Ar t . 2.• Regem-se igualmente. pelo Codigo 
viduo, ou indivíduos, são responsa ~eis ao Commeroial e pela presente lei as acções entre 
remet tente pelos generos, ou quaesquerobje- a via-ferrea e seus empregados e as que se 
ctos que recebere!ll a entregar, ainda nos suscitarem entre aquella e quaesquer ter~ 
casos de força ma1or. ceiros porta.ctos oriundos do s erviÇO de trans-

Art_. 2 . • São tambe~ ~esponsaveis a quem porte . · 
de dtretto pelos pr·eJmzos resultantes de I Art. 3 .• l'or via~ferrea ficam designadas 
descarrila~ento>, :mor te. de anima~s pisados <>.s empr~zas de tra~sporte que o executam· 
pelas maclnnas, e mce?-dtos produz1dos pelo sobre trllhos, quer us_em como moto~ ~ vapo':• 
fogo dll$ suas locomotivas. quer a força bydraullca, quer a tracçao fum~ 

<J:un~~a Y, v ô2 · 
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cular, as transmissões electricas ou u. tt·acção 
animada. 

Pat\tgrapho unico, As disposições legaes 
serão as mesmas para as linhas urbanas, para 
as de trafego extenso ou para linhas mixtas, 
quer se achem os trilhos ao nivel do sólo, 
acima deste ou em nível inferior. 

Art. 4. a Os exploradores da iodtutria de 
transportes são responsfl veis pelos actos pra· 
ticados no exercício de suas fuucções pelos 
seus administradores, prepostos, empregados 
ou agentes de qualquer nature.za,. 

§ 1. 0 TOl'JJa·Se tambem e:!Iectiva essa res~ 
ponsa.bmlade quando o facto causador de uma. 
a.eção cootr.a a via-ferrea tiver sido pra
ticado não pelo empregado com·petente, mas 
por outro de fancções ligad;\S ás daquelle. 

§ 2.• Torna.·se tambem eJiectiva essa res
ponsa.bilidadequandosetrata.r da substituição 
de empregados ou invasão de attribuíções, 
permittidas cu tolerat1a.s pela via.·ferrea.. 

§ 3. • Torna·se ta.mbem etfeotiva. essa res
ponsabilidade quando o exercíaio de uma 
funccão commettida a um emprega-do de qual· 
quer categoria. teuha facilitado ou tornado 
possível o facto caus:tdor da acção contra a 
via- ferres.. 

§ 4. o A via-ferrea. é r-esponsavel tão só· 
mente pelos a.ctos praticados por seus empre
gados de qualquer categoria, tanto por occa
Sião do contracto de transporte, como em ,'e· 
ferencia a este e na execução dt~da ao mesmo, 
estejam ou não e.&tes actos comprehendidos 
nos limites das funcções proprias do empre
gado culpado. 

§ 5. o Teem direitos iguaes' aos de qualquer 
viajante os agentes de qualquer mtureza. que 
soffram damno por actos da outros agentes 
de uma via-ferrea. · 

§ 6. o E' considerado empregado da via· 
ferrea. qualquer pessoa. que, por eucargo 
desta, tome parte na execuQão do contracto 
de transporte em qualquer de suas ph~es. 

Art. 5.• A via.ferrea é responsavel, nos 
termos do Codigo Commercial e da presente 
lei, pelos damnos, perdas ou avarias causados 
pela execução do con tracto de transporte. 

1°, ás pessoas ou causas qu~ lhe foram 
confiadas para tra.nsportar ; · 

2•, a quaesquer terceiros que, por culpa da 
via-ferrea, venham a soifret' ; 

3°, a seu proprio pessoal. 
Art. 6.• Na. execução do contracto de 

t~ansporte sel'á sempre presumida a culpa. da 
v1a.-ferrea e a esta cumprirá provar, como 
. dil'imente daquella, o cMo fortuito oU. de 
força maiJr ou a culpa do prejudicado. 

§ I. o Entende-se IJOr -·culpa. do :prejudi· 
·eado - um facto independente do acto cul
poso da· v.ia-ferrea., facto não somente capaz 
de produzir o da.mno, mas que tenha etrecti va. 

mente sido a sua. ca.usa unlco. n11. occurrencia 
examinada.. 

§ 2. • Entende-se por- caso fortuito ou de 
força maior - a occurreocia. que não possa 
ser prevista. ou á qual, prevista, não se possa. 
absolutamente resistir. 

§ 3.• No caso de ferimento ou morte do 
p9ssoal da via-ferrea, regular.se·ha o pro
cesso peias disposições do Capitulo IV desta 
lei. 

Art. 7.o São competentes para iniciarem 
acções contra a via-ferrea por violação do 
rontracto do transporte o prejudicado, seus 
herdeiros ou cessiona.rios. 

Art. 8.0 As acções judiciarias oriundas do 
contracto de transporte :prescrevem no prazo 
do seis mezes a contar do facto que lhes 
tenha dado origem, salvo as limitações da. 
presente lei. 

Art. 0.• Quando mais de uma vin;-ferrea. 
tiver concoPrido para o transporte, a acção 
de indemuizacã.o por damno, perdas ou 
avarias terà. Jogar contra a via.-ferrea. na 
qual o prejudicado, seus herdeiros ou cee&i~ 
narios derem pela. violação do coutracto de 
transporte. . 

Art. 10. No caso doll.rtigo anteriorha-verã. 
direito reversivo das vias-ferreas umas em 
relação as outras, e este será regulado pelas 
seguintes disposições: 

§ 1.0 será. l'esponsavel pela violação do 
contracto de transporte a. estr11.da em cuja 
linha. aq uella. se der. 

§ 2.• Si, porém, se provar que a violação 
se dou por culpr1 de outra, esta responderà. 
pelas suas Qonsequencias juridicas. 

§ 3. 0 Si concorrer a culpa de mais de uma 
via-ferrea, a l'esponsabilidade· será dividida 
proporcionalmente ao gráo de culpa, attentas 
as circumsta.ncias que acompanharem o facto. 

§ 4. • Si não se puder provar qual a estrada 
em cuja linl1a se deu a violação do contracto 
de transporte, responderão todas propor
cionalmente ao preço de transporte que cada 
uma percebeu ou teria o direito de perceber, 
dnda a execução regular do contracto. 

§ 5. 0 No caso de insolva.bilidade de alguma 
das vias-ferreas, o pr-ejuizQ que deste faeto 
possa resultar para aquella que pagou a 
índemnização será repartido por todas as 
outras que tiverem cooperado no transporte, 
guardada a mesma proporção do paragrapho 
anterior • 

Art. 11. Do mesmo modo cabe á via·fer rea 
direito reversi voem relação aos agentes de 
qualquer natureza, por cuja culpa se tiver 
dado a violação do contracto de transporte. 

Art. 12. Para. fazer face ao pagamento das 
indemnizações, terão as via.s-ferreas UID'\l 
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caiu ospcciltl Pllrll. esso Om oxetus!vo, cujos § 3.0 Para a.s vias.ferreas onde o tt•an!l· 
fundos r;erilo constllnido8 i'Or: porte se effeotua pelo pagamento ímmedia.to 

1.• Uma taxo. addiclunnl nuncn. excedente de ta.xas fixas sem a venda de bilhetes, ou 
de 4.00 1•éis por nota de expo1lb;ílo; para os passageiros das vias-ferreas que 

estiverem vi~tjando sem bilhete, a prova do 
2.• Multas e indemnizações llllfiOl!t~ ao !leU contracto de transporte será. dada. pela. pre• 

pessoal, responsa.vol pelos darnno~ occorrirlos; aonça verificaria do passageiro nas dependen• 
3.• Producto liquido das causas nvarladBR cins tll\ vb-ferrea. no momento em que se 

e a.b~ndona.daf; a via· ferres. ; . ti vor 1lado o Cacto originaria da. accão contra 
4.o Multas a quaesquer inr:ractores dos re- a via.-ferrea. 

gula.mentos de policia. e se.11urança das vias- Art. 17. Nn caso de desastre do qual pro· 
rerreas ; v venha a morte ou sobrevindo esta em conse

quencia de ferimentos, a vía-rerrea respon· 
5.•. Supprimen_tos feitos pela renda liquida dera por tor1as as despezas e iodemnizara a 

~a na-ferre~ ou das prestações liquidadas de juizo dos arbitradores, quando não houver 
JUros gara.nti<1os, quando se trate de vias- accordo das partes, a todos aquelles a quem 
ferrea, com garantia de juros. a morte do viajante -privar de aliinsnto, 

Art. 13. Fica. expres;:amente estabelecido auxilio ou educação, ou causar um prejuízo 
que o seguro de que fallam os decretos de de orciem moral ou material. 
concessão de vias-ferreas e de approvação de Art. 18. No caso de ferimento, a indemni· 
tarifas, nos artigos relativos ao trafego e ás zação devida ao viajante pela via-rerrea será. 
tariras, se applicn. tão sómente aos casos em equí valente ãs despezas de tratamento e aos 
qut,, pela presente lei, esta a via-rerrea lncros cessantes durante este. 
isenta de responsabilidade, e nas concessões Art. !9. No caso de lesão corporea ou de· 
futuras ou nas novações de contractos exis- formidade á vista da natureza da mesma. e 
tentes a taxa nunca se elevará. a mais de outras circumsta.ncias, espeoialmente a 
de I I !O • /o. inhabilidade para o trabo lho ou profissão 

Art. 14. A acção de iudemnização poz:o habitual ou quu.lquer outro, deverá. a indem· 
damnos soffridos na execução do contracto niza.ção ser fixada. por accordo das partes, ou 
de transporte será summaria.. na falta deste, pelos arbitr.~.dores. · 
. Art. _15. No caso de preferir 0 les!ldo ser Art. 20. No caso de atrazo de trens e si 
mdemnrzado pol' via administrativa. ao causar algum prejuízo ao viajante ou perdendo 
Poder_ Executiv;o será licito applicar m~lta.s, este outro trem em correspondencía. com o 
por nao cumpnmento das clausulas de seus primeiro, a via-ferrea será. obrigada a. resti· 
cootra~tos ás vias-ferreas que reluctarem em tuir o preço da passagem. A reçlamação 
cumpr1r as ordens de indemnização, e, com 0 deverá. ser feita dentro em 24 horas em qual
producto das multas, índemnizar directa- quer ponto da r:ia-ferrea. No caso de dolo ou 
mente os lesados. fraude, a via-ferrea respondc,rá pela impor-

Paragrapho unico. Para 88 via.s-ferreas tancia total elo prejuizo que re~ultar dir.ecta-: 
com garantia de juros esse pagamento mente do atrazo, e a reclamaçao podara ~r 
poderá ser feito pelo Poder Execntivo por fmta no prazo de _um anno. _ . . 
conta das prestações liquidadas · · Paragrapho umco. So serao admlttidas 

· reclamações sobre o atrazo dos trens quando 
esse fôr superior a uma. quarta parte do 

CAPITULO li tempo marcado no horario, rel~tivamente 
ao trem em que se der a occurrencia exa. 

DO TR.ANSPORl'E DE PASSAGEIROS min tda. 

Art. 16. Começa a responsabilidade da CAPITULO UI 
via-ferrea., quanto ao transporte de passagei-
ros, desde o momento em que e adquirido 0 DO TRANSPOB.TE DAS couSAs 
bilhete de passagem e ce~sa quando sahe o 
passageiro fóra do perimetro da estação de Art. 21. Começa a responsabilidade da 
destino. via-ferrea. r elativamente ao transporte das 

§ 1 o 0 b"lh t d causas desde o momento em que é entregue 
· ' e e e passagem serve de ao remettente o conhecimento das causas. a 

pro":a do con~racto de transporte entre o pas· transportar, e cessa desde 0 momento em 
sageJrO e a Vla-ferrea. . que estas são l'etiradas para !óra. do peri-

§ 2.• Os pas~es conced1~os que~p,ermanente metro da estação de destino. 
q~er temporar1amerrte sao eqmpara.~os aos l Paragrapllco unico ... Quando a via.-ferrea.. 
b1lhetes_de passagem para os fins da. pre- estiver encarregada. ou assumir o compro
sente Ie1. · misso da entrega. domiciliaria, a sua. res: 
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]Xmsabilidade cessara sómente após a acceitn
ção pelo desMnatario das causas transpor
tadas. 

Art. 22. A nota da expedição ou boletim 
de encommendas ou de bagagem servirá de 
prova da existeocia do contracto de trans
porte entre o remettentee a via-ferna. 

Art. 23. Para esse ftm deTerão esses do
cumentos ser feitos em duplicata, Jlfllo menos, 
sendo uma das vias entregue ao remettente, 
e conterão: 

1.• O nome da. via-ferrea. e sua. séde; 
2." O nome do remettente e sua residencia; 
3.0 A data. do contracto de transporte, e o 

nome da estação de partida : 
4.• a natureza, peso, medida ou numero 

das cousas a transportar, o modo de acondi
cionamento, marcas e contra-marcas e quaes
quer outros signaes característicos; 

5.• A declaração de responsabilidade nos 
termos da presente lei ; 

6.• O nome do destinatario e a estação do 
de~tino, podendo a nota de expedição ou 
boletim ser á ordem ou ao portador e podendo 
tambem ser a mesma pessoa remettente e 
destinatario das cousas a transportar ; 

7.• O preço do transporte com todas as 
taxas Mcessoria.s ; 

8.0 Quaesquer estipulações esta.oolecidas 
entre o remettente e a via-ferre"a. 

Paragrapho unico. No caso de serem os 
documentos de que trata o pre~ente artigo á 
ordem ou ao portador, poderá a disponibili
dade das cousas transporhdus ser transferida 
por endosso ou por tradição dos mesn:os. 

Art. 24. Fica expressamente garantido á 
'Via-ferrea o direito de recusar-se a trans
portar. 

1. 0 As co usas de commercio ou de consumo 
per!J.ieiosas á saude ou á segurança public(l., 
il~mgnadas no ragolamento de policia das 
'Vlas-ferreas. 

2.• As cousas que por sua natureza, peso 
ou v~lurne exigire~ ma.t~rial de transporte 
espeCJal. que nao se.;a obrrgada. a possuir ; 

3.0 As causas cujo acondrcioname•to não 
seja perfeito, de modo a. impedir qualquer 
perda ou a varia por vicio pro:prio da co usa 
a transportar. 

Art. 25. Si a vía-ferrea acceita.r, sem fazer 
reserva alguma, as cousas cujo tr~nsporte 
lhe é pedido, presu::ne-se ser perfeito o seu 
acondicionamento. 
. Art. 26. Quando mais de uma via-ferrea 

ttvcr tomado parte na execução do contracto 
de transporte, a cada uma das linhas fica 
expressamente garantido o direito de declarar 
na nota de expedição, no boletim de bagagem 
o~ de encommendas ou de qualquer outra. 
:rorma. o estado em que lhe são entregues as 
causas a transportar. 

Parngr:rp1to uni~o. A II.UIIenciB rle IJ.Ula.
quer declaração esiabeleca a presump9ií.o de 
lhes tel'em si•lo as cousas entregues em .(Hlr· 
feita oontormida.de com os documentos ac1ma 
referidos. 

Art. 27. O remettente tem o direito de 
suspender o transporbe, ordenar a. restituição 
da.scousas transportadas ou a entrega. destas 
a destínatario diverso do indicado na nota de 
·expedição ou dispor d0llas de qualquer 'outra 
fól'ma; nestes casos, porém, devera pagar á 
vía-fer'rea as despezas e indem.nizal-a dos 
prej uizos causados, directa ou indír·eatameute, 
pelas contra·ordens. A obrigação da via• 
ferree. de attenàer às ordeos do remettente 
ceseadesde o momento em que, ch~gadas a. 
seu destino, as causas transportadas tenham 
sidG reclamadas :pelo possuidor do documento 
ca.paz de provocar a entrega daquellas, ou 
então si a via-ferrea lhe fez entrega da nota. 
de expedição. Assim sendo, ao destiuatario 
tão somente cabe dispor das cousas tra.ns
po:rtadas. 

Art. 28. Os damoos causados pela violação 
do contracto de transporte clasaíflcam·se em 
tres categorias : 

L> perda total das cousa.s sujeitas 
a transporte ; 

2. o a varía.s ; 
3.• móra na entrega das mesmas. 

Paragra pho unico. A varias produzidas em 
condições de inutilisarem as cousas, pela 
natureza destas, são equiparadas á perda 
total. 

Art. 29. As cousas sujeitas a transporte 
dividem-se, sob o ponto de vista das indem
nizações a serem pagas pela via.·ferrea, no 
caso de violação do oontracto de transporte 
em bagagens, mercadorias e animaes. 

§ L• Entendem-se por bagao-ens os obje· 
ctos transportados por trena de viajantes, 
quer com transporte pago, quer como volu
mes com transporte gratuito. 

§ 2.' Entendem-se por mercadorias os 
objectos transportados por trens mixtos ou 
de cargas e que não sejarn bagagens. 

Art. 30. As JlBrdas ou avarias sobrevindas 
em bagagens serão indemnizadá.s sobre a 
base de 50$, por dez kilogramrnas, para as 
que pertencerem a viajante de.1~ classe, e de 
25$ pela. mesma unidade para as que perten
cerem a. viajantes de 2a classe . 

§ 1. o As bagagens deverão ser eollocadas 
a disposição de ~eu dono dentro de 12 horas 
da chegada do trem, segundo o resp~ctivo 
horario, sob pena de uma indemnização de 
25 % do frete, pordia de demora. . 

§ 2.• Considerar-se-á perdida. uma bagagem 
decorridos quatro dias da. data l!lll que dev~
ria ter chegado a estação de destino. 
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S 3.• No caeo de chegar a bagagem a.p~s 
este prazo, podera seu dono reha.vel-a sem 
que caiba a via-rerrea indemnizacão alguma. 
pelo serviço total de transportll. 

§ 4.• Caso aasim prellra o remettente, 
podera a bagagem ser transportada com valor 
declarado, sendo então o processo de indem 
nzaçio sujeito as formalidades preseripta.s 
para mercadorias no artigo seguinte. 

Art. 31. Ao ser feita qualquer expedição 
de mereadorias devera o remettente juntar 
uma. guia em que venham declarados a natu
re~a e o valor das mercadorias sujeitas a· 
transporte, ftxa.nno o valor por meio de fa· 
cturas ou de qualquer outra pron em j Ui !lo 
admittida. 

§ 1. 0 Este valor, que sera transcripto na. 
nota de expedição, S9rvira de base para. 
indemniza.ções por perdas ou avarias. 

§ 2.• Só podara ser recusado pela. via
ferre& o valor deduzido segundo o methf)do 
acima indicado, si fôr manifestamente dis
cordante dos dados colhidos nos m:Jreados 
principaes do paiz e especialmente naquelles 
aa zona servida pela via-ferrea em questão. 

§ 3." Pelo serviço de ex.tracção dos talões 
de responsabilidade, excesso de trabalho 
exigido pelo cumprimento desb lei e paga
mento das indemnizações, :ficarão as via.s
ferreas a.utoriza.lla.s a cobrar uma taxa addi· 
cional nunca excedente de 400 réis por des
pacho. 

Art. 32. Em falta de declaração de valor, 
a indemnizaçã.o sera baseada na cotação 
oftl.cial da mercadoria no mercado Je que pro
cede, ou nas pautaa para cobrança de imposto 
ou, finalmente, na avaliação de peritos. 

Pa.ragrapho unico. Em falta. dG declaração 
de qualquer natureza servira. de base a in· 
demnização o valor de 25$000 por dez ld lo
gra.mmas. 

Art. 33. A indemnização recabe somente 
sobre a quantidade da mercadoria perdida ou 
avariada, salvo o disposto no pa.ragrapho 
unico do art. 28, e sobre o excesso de 
prazo de transporte, segundo o disposto no 
art. 40. 

§ !. • Da direi to a. indemnização a. diffe
renca de peso para menos do declarado nas 
notas de expedição, ainda que os volumes 
não tenham indicio de terem sido abertos. 

§ 2.• Qualquer que seja a qualidade do 
envoltorio; as avarius serão i:Jdemnjzadas, si 
se verificat,. por indicios externos que foru.m 
causadas pela penetração de líquidos ou de 
materias qne, per sua natureza, damnitlcam 
as mercadorias. 

§ 3.• No caso de violação ou in·licios de 
-violação dos envoltorios, a. indemnização por 
perdas: ou avarias terà Jogar seja qual for a 
causa. a que possam ser attribuida.B. 

§ 4.• Si, porém, o volume tiver sofl'rido 
uma perda ou a.uaria inlierente a vicio in· 
trinseco ou á. propria natureza d:~ mercadoria. 
como ueliqueecencia., evaporacão, combustão 
espontanea. ou decomposição, nã.o terá logar 
a iodemnização. 

§ 5,ó Não serão indemnizadns as perdas de 
mercadorias despachadas a granel até 1 •;. 
do peso tot11.l, salvo provando-se dolo ou erro 
grosseiro na exeeuç~o por parta da via-fer• 
raa do con tr.acto de transporte. 

§ 6. 0 Não serão indemnizadas as perdas ou 
avarias de mercadorias, devid<Ul ao mçdo de 
cat·regamento ou descarregamento, quando 
tiverem ~ido carregadas pelos remetteotes ou 
descarregadas pelo destinatario, salvo pro
vaado-se dolo ou erro grosseiro na execução 
por parte da. via.-ferrea do contracto de trans
porte. 

§ 7. • Não serão indemnizadas as perdas ou 
avarias soffridas por mer~adorias transpor· 
t&das sob a vigilancia e custodia do remetten
te ou do destrna.tarío ou de ambos, provindo 
as perdas ou avarias de causas que sua cus
todia e sua vigilancia deviam afastar, saívo 
provando-se dolo ou erro grosseiro na exe
cução por parte da via-ferrea do contracto de 
trans~orte. 

Art. 34. A indemnização por damno em 
animaes sera igual a. seu valor, nos casos de 
morte ou de mutilaçã.o que os inutilise para. 
os fins a que se destinam. , 

Para{irapho unico. Si o transporte for mais 
demorado que o prazo regulamentar, a. via
ferres. é obrigada a prover, a sua custa, a 
alimentação dos animaes, incorrendo em in
demnização si da falta de tratamonto resul
tar damno. 

Art. 35. A via-ferrea é obrigada a for
necer ás partes interessadas os documentos 
comprobatorios em que se baseie o pedido de 
indemnização. . · 

Art. 36. A clausula de não garantia das 
mercadorias, bem como a preçia determinação 
do maximo de indemnização a pagar nos 
casos de perdas ou avarias não poderão ser 
estabelecidas pelas vias-ferrea.s sioão de 
modo facultativo e Mrrespondendo a uma. di· 
minuição da tarifa geral. Serão nullas qua.
esquer outras clausulas diminuindo a res
ponsabilidade das vias-ferraaa, estabelecida no 
Codigo Commercial e na presente lei. 

Art. 37, Qualquer dolo ou fraude commet· 
ti1la pelo remettente ou pelo destine;tario na 
expedição ou na recepção das mercadorias 
isenta a via-ferrea de qualquer responsabi
lidade -por perdas ou a varias. 

Paragrapho unico. Si, na declaração de 
valor das mercadorias, for este dolosamente 
diminuído pelo remettente ou pelo destina
tario, serã este valor a base de indemuização 
em caso de perda ou avaria. 
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Art. 38. O damno result1tnte de móra na. 
entrega. da mercadoria será tambem inde
mnizado, não podendo entretanto a. indomni
zacão exceder· o -valor da mercadoria extra
viada, salvo em caso de dolo em que respon
derá. a vía-ferrea por e todo o prejuízo co.u
·sado. 

Pa.rag~pho unico. A indemnizacão será 
calculada á razão de 20 •;. d11 t11xa de trans· 
porte por dia excedente ao pruzo regula
mentar calculado de conformidade com o 
nrt. 40. . 

Art. 39. Reputat·-se-kão perdidas as mer· 
cadorias trinta dias depois de fin,Jo o prazo 
regulamentar. 

Art. 40. Os pr;tzos para os transpo.rtes de 
mercadorias serão calculados pela fórma. se
guinte: dous dias pa.ra a expe!líção, contados 
da data do desj>acbo ; um dia. por trecho ele 
150 kilometros, contando-se eomo trecho 
completo o que for apenas encetado; Jous 
dias por baldeação e dous dias para n en
trega. 

Parngrnpho unico. Quando entre as e>h· 
çlles de partida e de destino houver mais de 
uma linha, os prazos serlio contados s~mpre 
pa.t•a a linha de percurso mais ra.p!do, salvo 
disposição em contraria do remettente. 

Art. 41. A reclam9.ção deverá ser feita 
perante a via-ferrea no prazo de trinta dias 
a:pós a chegada da mercadoria a seu destino. 
S1, entretanto, for feita depois de recebida a 
mercadot•ia, ineumbe ao reclamante pro-var 
que a a-varia teve Jogar antes da entreg8, 

Pa.ragrapho unico. Prescreverá no fim de 
seis mezes da data da entrega a liquidação 
da. indemnizaçio por a-varias; nos casos de 
perda conta.r-se-ha o prazo a partir do tri
gesimo dia aJlÓS aquel!e. em que, de accordo 
com os regulamentos, devia ter-se eft'ectua.do 
a entrega. 

CAPITULO IV 

DA. RESPONSABILIDADE DA YIA·FERREA. PARA 
COM O SEU PESSOAL 

a pagar, ainda que seja nulla a culpa, di
recta ou indirecta, da via.-ferrea.. 

Paragrapho. unieo. A. nenhuma. indemni
zação é obrigada & estrada desd<l que esta. 
prove ter ba.vido dolo ou negligencia. da 
victima.. 

Art. 44. No caso do artigo precedente, a 
acção rla victima contra. a via-rerrea não 
lll"l·Cedc de violação do contracto de trans
porte e, portanto, não exige, para estabelecer 
a. responsabilidade civil da. estrada, a culpa 
desta: o direito da víctima á indemni~a.ção 
provém do con tracto de locação de serviços, 
ta cito ou expresso. entre ella e a via.-Cerrea,· 
contracto pelo qual é esta responsavel pela 
segurança individual de seu pessoal. 

Art. 45. São considerados como parte in
tegrante do contracto de locação de serviços 
entre a vis.-ferrea e seu possoal os regula
mentos internos, ordens de serviço. normas 
de organisa.ção e quaasquer outros documen
tos tendentes a regular as r e !ações entre e.s 
duas partes con~racta.ntes. 

CAP!TYLO V 

DA RESPONSABILIDADE DA VlA•FERREA PARA 
COM TmRC:EIROS 

Art. 46. A via-ferrea e responsavelpelos 
damnos causados a quaesquer terceiros pel$ 
execução do eontracto de. transporte. 

Art. 47. Tt·atando-:e de pessoas, applicar
se-hão tanto quanto possi vel :l.S disposições 
desta. lei no toca.n te á. responsa. bílídade da 
vía-ferrea. pará com os viaja..~tes. 

Art. 48. Tratando-se de cousas, o processo 
a seguir set•á, no que for applícavel, o indi
cado na presente lei quanto á rasponsabili
dade da. via-ferres. no transporte das causas. 

Art. 49. Serà absoluta a responsabilidade 
da via.-ferrea. desde que se prove ter concor
rido 11a.ra occasionar o damno causado a. ter
ceiros, a inobservancia de qualque~ clausula 
dos regulamentos da policia e segurança das 
vias· ferrea.s. 

Art. 42. Quando um sgente, de qualquer 
natureza, de uma via-ferrea tiver celebrado 
com esta contracto de transporte, indepen· 
dentemente das funcçlles que desempenhe na 
administração da via-!errea, ser-lhe-hão 
applicadas, sem reserva alguma, todas as 
disposições do Codigo Commercial e da pre
sente lei relativas ao tr(j,nsporte de pessoM ou 
cousas. 

Art. 50, Si na occurrencia houver culpa 
da via-ferrea e tambem dos prejudiea.dos, a 
indemuização devida será. computada levando 
em conta essa concurrencia de culpas. 

Art. 51. Nenhuma responsabilidade tem a 
via-ferrea quanto a damnos soffridos por 
terceiros, si aquelles provierem de culpa ou 
dolo destes. 

Art. 52. As via.s-ferreas responderão por 
tonos os damnos que a exploração de suas 
linhas causar ás propriedades marginaes. 
Cessara a responsabilidade si o facto damnoso 
for consequencia dil•ecta. da. infracção, por 
parte do lesado, de alguma. disposição legal 
ou regula,mcntar relativa. á policiil. e segu
rança das vias-ferreas, 

Art. 43. Quando, em desempenho de fun
cções attinentes ao servico de urna via-ferrea., 
um agente, de qualquer natureza, desta for 
fel'ido ou morto, seril. absoluta a responsabi
lid.a.de da estrada para o fim da indemnização 
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CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITO!l.lAS 

Art. 53. Fica. autorisadoo Poder Executivo 
a regulamentar esta lei, a reformar o regula, 
mento de pollci>J. e seguranç11. das vias·ferr~a.s. 
que baixou com o decreto n . 1930, de 26 de 
abril de 1857, e a expedir os regulamentos 
complementares indíspensaveis para o inteiro 
cumprimento desta lei. 

Paragrapbo unico. Poderão nestes regula
mentos Eer comminadas multas até 5:000$000. 

.1\.rt. 54. Revogam-se as disposições em 
contrario. . 

12dejulho de 1898.- Caloger.Js. 

Ao n. 23: 
Faculdade de Medicina da Bahia-Suppri· 

ma·s~ & parte que diz: reduzida. de 3:600$ 
no pessoal a consignação para os prepara
dores. 

Salas das se~sões, 25 rJe setembro de 1899. 
-Rodrigues Daria.- Pauh Guima.raes.
Rodrigues Lima . - Ccutro .Reõello. 

Ao n •. V!II do mesmo art. 2•: 
Substitua-se : Fica o Goveroo autorizado a. 

adaptar para as Fnculdndes de Direito da Re
pubiioa o regimen de que gozam a.s Facul · 
dades do Modicino. e de Engenharia, e de 
accordo com o Codigo de Ensino Superior. 

Sala da3 ~~~ssl:!e3, 25 de setembro de 18~9, 
-Rodrigues Do r ir:~. · 

Foram apresentadas na sessão <le 25 de se· 
tembro, ao projecto n. 171, de 1899, fixando 
a despeza do Ministerio da. Justiça e Negocies 
Interiores, as seguintes . Onde convier:-Fica equiparado o numero 

de preparadores da Faculdaae de Medicina da 
Bo.hiu. aos da Faculdade de Medicina do Rio . 
Janeiro. 

EMENDAS 

Ao p rojectc " · 1.71, de 1899 

Ar~. 2.•, n . 6 : 
Supprima-se. 
Sala das sessões, 25 U.e setembro de 1899. 

- Paula Ramos. 

Art . ~. n . 7 : 
Supprima-Pe, por inconstitu cional (art. 40 

da. Constituição). 
Sala. das sess!:ies, 25 de setembro de 1899. 

-Paula Ramos. 

Art. 2•, n. Vlli: 
Supprima.-se. visto ser allribuiçaopri'll.ttiva 

do Poder Legislativo, legíala.r sobre o ensino 
superior. (N. 30 no art. 34 da Constittiiçi::o:) 

Sala das sessões , 25 de setembro de 1899. 
-Pc.e.ulz Ramos. 

Art. 2.0, n~ 2: 
Supprima- se. 
Sala das sessões, 25 de setembro de 1899. 

-Paula Ramos • . 

Sala das sessões. 25 de setembro de 1899.
U~drigues Doria,- Castro Rebelto,- Paula 
Guimaraes. 

Ao n. VI, do art. 2•. 
Supprima.se. 

Sala. das sessões, 25 de setembro de 1899.
Rodrig'!.les Do1·ia.- Ccstro Rebello.- Paúla 
Guimm·aes . · _ 

Additiva.-t>a.ra o calculo do tem:pp para 
accre.scimos de vencimentos dos lenteS ca the• 
draticos, substitutos, :prof&s6res e secretar ies 
de que trata o art . 295 do corligo da.s disposi· 
ções communs as instituições de ensino su· · 
perior, dependentes do Ministerio da Justiça 
e Negocios Interiores. contar-~e-ha o tempo 
como para a. jubilação ou aposentadoria., na 
fórma. !lo§ 1•, do artigo unico, do decreto 
n. 230, de 7 dezembro de 1894, isto na vigen- . 
cia. desta. lei orçamen taria. · 

Sala. das sessões, 25 de setembro de 1800 • ...:... 
Coelho Cíntra.- Nei~:a.- Paula Guim:lra'es. 

Ao n . 24 do art. 1•: Ao n . 23, do art. I•: 
Em vez de 473:335.t. diga-se: 481:735$. . Na. vigencia. deste orçamento, continue . a. 

sendo o accrescimo de lentes catbedraticos das quantia comtante do orçamento em vigor . 
sete cadeiras qne teem gabinetes ou laborato- pa.ra grotificação á Santa cas:J. de Misericor· 
rios, de accordo com o decreto n. 2.2ZI, de dia. por prestar os seus hospitaes e o ma.terial · 
23 de janeiro de 18116 e com o que está. estabe- nccessario para as aulas de cliníéa. da. fa~ 
Iecido na Escola de Minas de Ouro Preto. culdade. 

Sala da.s sessões, 25 de ~etemlíro de 1899~ Sa.la daa sessões;25 de setembro de 1899.- -
-Patllà. Remos . Nei,a,-Pat4la ~imarlies, · · 
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Ao n. VIli, do art. 2•: 
Accrescente-se-r118peit.ados os dire itos ad

quiridos. 
Sala das sessões, 25 de setembro d.e 1899.

Neiv:t. .-Ooelho Cinl;'"· 

Ao n. VIII: 
A ni.o pn,ssar a emenda suppressiva., acere

scente·se, ad referendum, elo (",ongresso. 
Sr1la das sessõ3s, 25 de setembro de 1899 -

Neiv:~.- Ooelho Ointra. 

blico destinado á torre da matriz de Uberaba. 
12 ' discussão) ; . 
· DJ pr<1jecto n. 164, de 1899, atltorizando o 
Podlll' gxecutivo a readroittir no logar de I• 
oflicial da Secret11ria da J u~tíça e Negocias 
lnteriores, ficando addido ao respectivo qua· 
c\ro até que, em virtude de vaga,possa rever· 
ter ao serviço, o ciuarlão Augusto Hemique 
de Almeida. (2" rliscussii.o) : 

Do p !·Oj'3cto n. 168, de 1899, autorizando o 
Potler Executivo a. concedet· a Joiio Antonio 
Coqueiro, engenheiro-chefe de distric'o da 
Repat•ti~ão Geral dos TeJegraphos, licença de 
seis mezo:·s. com o respect h·o ordennrlo, a 11m 

O SI:". Pre~ident.e- Não havendo de tratar •te sua sa.ude o11Ue lbe convier (dis· 
nada. mais a tratai', deaiguo para amanhã., a cu>são unica.) ; 
seguinte ordem do dia.: Do projecto n . U7, de 1809, a utorizando o 

I• parte até 2 horas, ou antes: Poder Executivo a coocedel' a Antonio Josó 
da Colita Rorlrigue5, 1·• olllcio.l biblioLhec~l'io 

Votação das seguinte5 materins: da Escola Na.val , Sl'iS mezes de l icença. com 
Do projecto n. 159. do I ROO,r·m~ndas do Se- nl'tlenario,para. t1•atamento de sa.ude(discussão 

nado ao projecto n. 172 D, de l8Ul'l , ampliando uoica) ; 
a acção penal por denuncia no Mini si A rio Do projecto n. 46 .-\, de 1809, exigindo que 
Publico, angmentando a s penas tle al gumas ns ~cntcn.,;as tlnaes da compet.cncia do Supl'c· 
contravenções, e dando outras providencias mo Tr il.Junal Federal e quan•lo este julgue 
{discussão unica); colleclivamente, na. fórma. da. Constituição 

Do projeeto n. 42 A, do !!)H9, autoriz:1 ndo e das leis em vigor. sP-jam pl'oi'eridas com a 
o Governo a despender com a reparação do presenç:\ de dez , pelo menos, dos juízes 
material fluctuante da Armada as economias desimpedidos daquelle tribunal 1 e dit outl'as 
etrectua.das na~ diversas verbas do orçamento provídench•s ; com o parecet· da Commissão 
da marinb&. para. o presente exercício, trans- de Const ituição, Legislaçii.o e Justiça ( I" dis
ferido-as para a de «Mat erial de Construo- cussão) ; 
ção Naval :., do referido orçamento (2·' dls- Do pl'Ojecto n. 144, de 1899, com o parecer 
cussii.o) ; sobre as emenrlas otrerecidas para a 2" dis· 

Do projecto n . !61, de 1899, r elativo â. cussão do projecto n. 144. deste anno, que 
emenda ~ubstitutiva. uo _Senado ao projecto fixa a deapeza do Ministerio d;t Fazenda para 
n. 12 B, de 1897 ( n. 184 'A, de 1896, substi· o e:.:ercicio de 1900 (2~ discu~são); 
tutivo ao projecto n. 184. do mesmo anno), Do projecto n. 23 c, de 1899, determinando 
da Camara dos Deputados; reorganizando os que nas capitaes dos Estádos onde não esteja 
corpos de engenheiros e de estado-maior do creado o loga.r privativo de aud\tor ele 
exercito (discussão unica) ; guerra., accumule as t'uncçoos desse car go 

Do projecto n. 163, de 1899, relativo â. o juiz seccional , e dando outras provi
emenda suustitutíva do Senado ao projecto dencias (3• discussão); 
n. 134 J , de 1893 (additivo destac;tdo ua 2• 2' discussão do projecto n . 146 A, de 1899, 
discussão do projeot o n. l34 , do mesmo anuo), t'acult!lndo aos estudtmtes que, na data. desta. 
que manda. considerar validos tudos os ex· lei, já tiver .. m sido approvMos em uma ou 
ames já. prestados na Escola Polytechnica da mais materias do curso prepüra torio que se 
Capital Fedara.l por al umnos da Escola Militar exige par-,~ a matricula. nas escolas de ensi·· o 
(discussão unica) ; superior, terminarem snusestudr·s, preb'taL 

Do projecto n. 157 A, de 1899, regulando exa.mes parciaes ate 31 de dezembro de 1900. 
a s promações ao posto de a lre1·es elo exercito 2' discussão do projecto n . 170, de 1899, 
(2• discussão) ; fixaudo os vencimentos de algnns 1'unccio· 

Do additivo n. 174 F, de 1898, declar~.ndo narios da Directoria Geral de Saude Publica. 
que, além dos casos J?l'CVistos no decret<> e crêa alguns Jogares na mesma repartiçii.o. 
n, 2.2i?A, de 29 dejane1r0 de 189\), SerãO OS SEGUN'DA PARTE DA OllDE~! DO DIA 
oftlciaes do Coroo de Bombeiros reformados 
nas condições do decreto n. l.936A, de 30 de 2' discussão do proj ~cto u. t 33, de 1899, 
janeiro de 1890 (dhcussão unica) ; com o parecer sobt'e as emendas otrerecida~ 

Do projecto n. 138 A, de 1899, decla.rando para a 2 ·' discussão do projecto n , 133, desto 
livres do pagamento de quaesquer direitos na I anno, 6:x.an\lo a despeza do Minist~rio da ln· 
Alfandega da CapitaL Federal ou na de Santos, dmtria, Viação e Ob::.-as Publicas, para o 
os volumes que conteem um regulador pu- Bxercicio de 1900, 
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DECLARAÇÃO 

Declnro que votei pela approv<1 ção das 
emendas ns. 10 e 11 do Sr. Luiz Adolpho, 
que vertam ao Ool:'erno ret'eber por conta da 
dívida do Banco U;t t-tepub!ica qna~::~qner 
outros h:\OS •~lem dos que houv~r récebido 
a.té a data presente e que. m1.noa.m na pro-. 
xima ~sssão do Poder LegJs!at1vo n.presentar 
uma relação cl:tS dividas dos d iversos baucos 
para com o Thr>.sourc-. 

Sala das Sessõ:Js, 25 drt setambro de 1899. 
- GaletZo Ca,·~:aZ.haZ. 

Leva.ntn·se ·a sessão ás 2 horas e 30 m i· 
nutos da t<Jrde . · 

103• Sf..SSÃO E~ 26 DE SETE~lllRO DE 1899 

P rcsidcncia dos S ,·s. v,,, de Jiel/o (P.re$í· 
dente) e Jv.Zio ele Uello (2• Vke·Pi'esidante) 

tios Junior, Moreira Alves, Rocha. Ca.val
eante, gucl ides Maltv,, Araujo Góes, Gemi
nit.no Rru.t:il, Olympio Campos. Jayme Villas 
Boas, se I bra. Frl\Ucisco Scdré, Aristides de 
QU<!iro;>;, Amplli lophio, Tolentino dos Santos, 
Marcolino l\I~ura, Jeronymo Monteiro, Tor
quato Moreira., Timotheo da Costa, Pereira. 
~os Santos, Fonseca Portella., Erico Coelho, 
Ernesto Brazilio, Julio Santos, Barros Franco 
Junior, Pa.ulioo de Souza Junior, Ca.mpol]na, 
Almeida Gomes, João Luiz. Ca.r ralho i11ourã.o, 
Monteiro de Barros, Ja.cob da P•lixão, Hen
rique Vaz, Octaviano de Brito, Alvaro Bo
telho, Leonel Filho, Telles de Menezes, Theo
tonio de Magalhãe~, Ma.tta. Machado, .No· 
gueira Junior, Lindo1ph~ Caet-ano, ~lega.rio 
Maciel, Manoel Fulgenmo, Lamartwe, Mo· 
reira da. Silva, Luiz Flacquer, Alvaro Ru· 
biií.o, Domingues de Castro, Dino Bueno, Oli· 
veira. Braga: Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, 
Cineioato Braga., Artllur DicdericbsGn, Ro
dolpho ~1iraoda, Hermenegildo ele Moraes, 
Leopoldo Ja.rdim, Mol!o RP.go, Xnvier do 
Valle, B1•azilio de. J,.uz, Leoncio (',orrê~, Ln uro 
Müllllr, Paula Ramos, Plínio Casarlo. Posat
r1onio da Cuohll., Appar•icio MariensG, 0Ulllon, 
Aureliano B11rbosa, Py Crespo, CMei:mo llO 
Nascimento a Azevedo Soilre. Ao meio-dia. procede.se á. cnamada, á qual 

respondem os Srs . Yaz rlo MeHo, Julio de 
!1-!ello, Augusto Montenegro, Henrique Val· 
ladares, Marcos de Araujo, P edro Borges, 
Ildefomo Lima, Helvecío Monte, Tavares de 
Lyra, Eloy dE! Souza, ,Trindad~, Appoloni,o 
Zcoaydes. Ermtrio Cout.nho, Te!xelra. de Sú, 
Affonso Costa, Hercuts.no Bandeira, Coelho 
Cintra Cornelio da Fonseca, Juveoeio de 
Aguíal:, Neiva., Manoel Caetano, João Dantas 
Filho, Paranhos Montenegro, José Murtinho, 
Oscar Godoy, Sã Freire. Silva Castro, Deoc1e
ciano lte Souza, Mayrink, Calogeras. lldefonso 
Alvlm, Francisco Veiga, Ferr~h·a, Pires, An· 
tonio Zacbarias, Cu per tino de S!queirn, Edu· 
ardo Pimentel, Rodolpho Paixão, Galeão C.!l.r~ 
valha!, casemir o da Rocha, Gustavo Godoy, 
Bueno ele Andrada, EliD.S FtlUSto, Cesario de 
Freitas, Edmundo <la Fonseca, !i'rancisco (Hi
cerio, Ovidlo .'\brantes, Luiz Adolpbo, Fran· 
cisco Tolentiuo, Pe~lro Ferreira, Marçal Esco
b~r. Diogo Fortun::t, Vi<:ltoríno Monteiro, ves. 
pasi:tno de Albuquerque e Campos Cartie-. 

Abre·se a sessiio . 
Deixam de compar0cer, com causa parti

cipada, os Srs. Urbano Santos, Carlos de No
vaes, Silva Mariz. Heredia de Sit, Angelo 
Neto, Eugenio Tourinho, Carlos Marcellino, 
Theotonio de Brito, MA '.ta Bacellar, Rodr i· 
gues Fernandes, Guede':.." Mourã.o, Elias ~f a!'· 
tins, Torres Portug-.11, José Avelrno, Mannho 
de Andrade, Frederico Borges, Fra,ocisco Gur
~el, José Peregrino, Coelho Lisboa, João 
Vieira, Pereira de Lyra, Barbosa. Lima; Mar 

Cnmnra v. v 

E, sem causa, os Srs. Silverio Nery, Amo· 
rim Fig<J~ira, Viv~iros, Eduardo de Berrêdo: 
Cuuha M;trtins, Thoms.z Accioly, João Lopes, 
Ma.la.qnias Gonçalves, João !!~ Siqueira, Al'ro · 
xella.s Gs.lvão, Felisbello Freire, C&stro Re·• 
be!Io, Adaloorto Guimarães, Leovigildo Fil· 
gueiras, Rodrigues Lima:, Dionys~o Cerqtt~ire, 
Galdino Loreto, Pmhell'o Jumor, Alcind;~ · 
Guanabar-a, August o de Vasconcellos, Raul 
Barroso, Alves de Brito, Agostinho Vida!• 
Bernartles Dias, .&a.ngel Pestana, José Bonl
facio, Lamounier Godofredo, Augusto Cle
mentino, Arthur ToJ:res, Padua. Rezende. 
Costa Junior, Alves df\ Castro, Lamenha Lins 
e Francisco Alencastro. 

E' lida e post:.t em discussão a acta . 

O !!h.•. ~:tarcos de Araujo-Sr. : 
Presidente, venho á tribuna unicamente para. 
reclamar contra o facto do meu nome estar 
incltüclo no numero dos ausentes, á. segunda. 
cllam!l.dn, tttim de se verificar quaes os Srs,. 
Deputados, que se :retiraram, llepois que 
V .. Ex. iniciou· as votações das mate rias en~ 
cerT·ndas e consignadas na ordem do dia.. · · 

Não me a.useo.tei deste recinto e, por isso, 
peço a V. Ex. que se digne ma.ndar fazer a. 
de vide. r ecliticação na <teta. da presente sessão, 
me:> mo porque é a segunda vez que este facto 
se repete. · · 

O B11. T'Hr;siDÉNTE - O nobre Deputado 
serã. atteúdido . 

63 
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Em seguida., e approvada a aate. da. sessão Vem á Mes.t, é lido, apoiado e posto con-
antecetlente. junctamente em discussão o seguinte 

PltlMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr•. f»relilldente-Não ha.vendo 
numero legal para se proceder às V?tações 

. das ma.terias indic•1das na. ordem do dta, pas· 
sa-se á: mataria em discus;ão. 

E' annunciada. a 2·' discussão do 11rojec~ 
n. 146 A, de 1899, facultando aos estudantes 
que na data. desta lei, jit. tiverem sido appro· 
vadÓs em uma ou mais materias do curso 
prepara.tor!o que se exige para a matricula 
nas escolas de ensino superior, ter~inarell! 
seus estudos, prestando exame;; parotaes até 
31 de dezembro de 1900. 

Entra em discussão o art. I•. 

O 8r.o. Nelvn-Sr. Presidente, pedi 
a palavra apenas para. enviar á Mesa. uma 
emenda. estendendo até HlOl igual favor ao 
do projecto aos alumno~ que jil. tiverem pre· 
atado exame da 1• seria, pelo a.ctllal systcma. 
Envio á Mesa a emenda.. 

Vem a Mesa, é titia, apoiada e posh con
junctamente em discussão a. seguinte 

EUEN DA 

. Ao projecto n. 146 A, de 1899 

Accrescente~se ao art . 1•: 
Paragra.pho unico. E' igualmente faculta· 

· do aos alumnos j á approvados na 1' seria 
prestar exames dá. seríe 2" l\.té dezembro de 
1901, nos termos do regulamento em vigor. 

Sala. das sessões, 26 de set.émltro de 1899.
NBiTJa . 

O Sr. Bueno de Andrada
Sr. Presidente, peço a V. Ex. me informe si 
o projecto, com a emenda que acaba de ser 
apresentada., volta 3. commissão. 

0 SR.. PRESIDENTE-Estaudo em 3• dís
eussão o projecto. na fórma. do Regimento, 
não volta á Commlssã.o. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-A' vista. ua. de· 
claraçio de V. Ex., peço a V. Ex: . que con
sulte à. Cama.ra si consente que o projecto, 
com a respectiva emenda apresentada pelo 
nobre Deputado pela Bahia, -çolte á Com
.JDissão, porque a emeuda , debaixo de uma 

- !órma simples, altera em essencia os exames 
· qe madun za e fll.lsificr, uma r eforma repu
blicana, Feita com muito trabalho e longa
mente defendida nesta Ca.sa, a. qual inques
tionavelmente é um melhoramento para a 
instru~ão publica do paiz. 

Il.EQUERIMENTO 

Requeiro que o projecto n. 146 A. de 189\J, 
volte com as emendas Íl respectiva Com-
missão. • 

Sala. das sessões, 26 de setembro de 189li.
Bue"o de Andrada. 

O Sr. Pre1ddente-Não havendo 
numm·o, fica o requerimento do nobre Depu
tado sobre a mesa, pa.ra opportunamente ser 
ouvida a Camara. 

Continúa. em discussão o projecto n . 146, 
de 1899. 

O Sr. Nelva diz que as palavras do 
nobre Deputado por S. Paulo obrigam-no a 
vir de novo á tribuna. Referiu-se s. Ex. a 
talsitlcação de ii1eias r eppblicana.s e protcl~ 
laçoes á execução tioS' eltames r! e madurl'ta. 

Nilo cabem ao orador as arguições feitas , 
porque, como sabe a. cama.ra, no. se.s.,uo tlo 
anno paosado, foi o orador, quem apresentou 
emeu•la. com o ftm de assegurar a effectiv!
da.<1 e desse regimen de e~tudoa praparatorios; 
ess;\ emend•t cahiu, porque na. or.casião sur· 
giram interes;es talvez muito legitimas em 
sentido contrario. 

O illustre Depu~do, para ser log ico, devia 
começar combatendo o projecto, cujo intuito 
é adiar a execução do regimen de ma
dureza. 

O Sr. Bueno de A-ndrada diz 
que o no!Jre Deputado pela Bahia começou 
estranhando a :palavra fa.lsiftcnção. 

Quando se trata. de ideia.s, o termo nada tem 
de aggress i• o. S. Ex. pôledize1· que é liberal 
ou republicano quando apresenta uma ideia. 
e, entretanto, na boa fé :pólle estar fals ift
ca.ndo inconscientemente o principio republi· 
cano. 

Nã.o teve, portanto, razão S. E:r . em -vir á 
tribuna defender-se de accusações que não 
lhe fez o orador. 

Esta de pleno ace0rdo com o pt'Ojecto em 
debate, porque é uma reproducção do que, 
por duas ou tres .vezes. se tem incluído em 
di$posições orçamentarias, por motivos que -
se dispensa., no momento, de jU5ti1l.car. 

o projecto do uo.bre Deputado por Pernam
buco já tem, portanto, a. seu favor a accei
tação da Camara aflll-mada em dous anuos 
consecutivos . 

Depois dE' estudar o' projecto para most rar 
que elle defende.a boa theoria. pedagogica, diz 
que a emenda do nobre Deputaào pela Bahia, 
contra a qual se oppõe; não se re!ere ao 
etlliiuo secundario e sim ao superior. · 
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Pensa que a unlca solução do caso ti ser I fes!lora.do do paiz é digno de todos os enr.o· 
destacada. a emenda., nfim de constituir pro- mias. · · 
jecto á. pa.rte. Talvez que, nesta. hypotbese, Responde a. varios a.partea dos Srs. Eoéas 
a.té o orador vote por esta medida. Martins e Bueno de Andrada. e conclue 

dizendo que a emenda. do Sr. Neiva. 
o Sr. Aft"onao Coata-Auotor do não póde ser acceita. pela. Mesa. (Muito bem, 

projecto que se discute, c~mpre·ihe i~- muito bem). 
periosamente o devel' de explicar a sua. razao 
de ser, justiflca.ndo-o, apeza.r de a. seu Cavar O Sr. Antero · Dotelbo .(·) -
se ter manifestado a illustrada. commissão Sr. Presidente. na qualidade de relator da 
de Instrucção Publica.. COmmissão de Instrucção Publica., julgo·me 

O projecto 'pt•oroga o prnzo, que alei em na. obrigação de dizer algumas palavras á. · 
vigor dá. aos estucfantes de preparl\torios, Cama.ra, em vista. da impug»acão que soífren· 

'para. concluirelll os seus estudos pelo re~imen o projecto n . 146 A, sobre exame da materl.a.s 
antigo, isto é, fazendo os ultimos exames prt>pa.ratorja.s, · 
pe.rcellados; i&to eomprehende·se e é justo. Este projecto não é mais do que a reprodu-. 

O orador não é inimigo do exame de ma- cçâo de emendas que teem sido apreseota.daB 
dureza. instituído pela reforma. de ensino se~ ein aunos a.nteriores ao Orça.mento da. Jus· 
cundarlo, como nio é advoga.1o decidido dos tiça. · · 
exames ps.rcelladog; do exame de ma.dureza. A Commissão de Iastruc.!Çâo Publica por 
tambam não é defensor. julgar ser de equidade ••• 

Ni.o se o julgue íncoberente, diz o orador; O SR. CALOGBRAs-Ma.is estricta. justiça.. 
segue a. onda que. vinda da. França oda.Alle· o SR. ANTERO BoTELHO- •.• de justiça 
manha, onde o ex:tme cte madureza é uma mesmo, como bem diz o nobre Deputado ... es
reulidade, chegou até aqui, onrle não falt:1m tendsr 0 favor ao3 alumnos que estudarem · 
pedagogos que enca.reçam as vantagens do humanidades até o a.nno de 1000, deu parecer 
novo :syatem&. r~voravel a.o projecto apresentado pelo nobre 

·Attendendo, porém, á índole a ao caracter Deputado por Pernambuco. 
do povo bra.zileiro, teme o orador que as Quando entrei no recinto, Sr. Presidente, 
dltflculdades que devem ceréa.r o exame de fa l!ava. sobre o proj'~eto o sr. Deputado Neiva. 
madureza não redundem em graves prejui- e infelizmente não pude ouvir. as primeiras 
zos para. a iastrucçã.o, tornando· se eml6s exa- considerações feitas por S. Ex. -
mes mais fuceis do que os outros, os pa.rcel· Leio agora., por me ter sido isso- facultado 
lados. · por V. Ex.,a.· emenda apresentada pelo nobre 

Em materin de exame e d3 ensino, tudo representante babiano, e esta emenda., tal 
depende dos professores. qual est.t redigida. porá. a Commissã.o de .Que 

Não acredita que o exame de madureza. faço parte em difficuldades para interpor o 
faça subir o nívet do preparo ·intellectual da respectivo parecer; aio se sabendo, t al a. sua · 
mocidade que se destina. a:os estudos em redacção, si ella. se refere aos alumnos que 
cursos supcrioroo da. Republica, nem remova. estudam a madureza. ou· aos a.lnmnos das fa.. 
os males que todos accúsam. culdades superiores. 

Atfl.rma. que o 5ystema. de exa.me de ma.du· . A emenda. diz (lê). 
rez" tem levantado protestos, não só a,qu; · Oca, Sr. Prestdento, ~ão divers9s os regu
como nos pa.izes em que foi instituído, e cih lamentos; . a J<.:Scola. de M~icina tem um, 
a proposito Boutmy, lendo alguns tre· a Es~ohl ·Polytecbnica. outt•o, as Faculdades '< 

chos. de Direito outro e o Gymnasio Nacional . 
Havendo moralldade, firmeza. e criterio no outro. A qual delles se refere a emenda.1 . .· 

corpo dos examinadores, os exames parcella· Assim, ·pois, a emenda., como está. .redigida, 
dos servem.per1'eitamente ao fim que se tem nã.o póde ser a.cceita. pela Camara, seja quar· 
em vista. ; por elles se '(:óde realmente for 0 pensamento do seu autor, pois ella. vem 
aferir o gráo de instrucção do '"studaote e deformar, deturpa.r o projecto ·em discussão·. 
a. sua habilitação. . o projecto refere-se a uma.- concessão feita. 

Si nã.o ba. no corpo de examinadores esses aos alumnos de preparatorios, áquelles ·qU:a
requisitos, todo esforço é perdido; o -proprio já. teem exames pa.rcellados, dando-se·lhes ·a · 
exame de madureza serã.- uma. burla., mais faculdade de concluírem os seus exames a.tê 
facil at& de ser illudido. o tim do anno de 1900, o que é equitativo Q 

Fa.lla. com a. consciencia. trallquilla. de ter justo, por isso que vem arredar ditllculdades 
sempre cumprido os seus deveres, como pro· e tornar mais f<lcil a. reforma. que se deseja e 
fessor, que é, do Instituto Benjamin Constant, que entra.rá. em vigor em .1901. _ 
em Pernambuco, nem em suas palavras se 
deve ler uma ~usura. a seus collega.s ; o pro· (') Este <lhcurso nio foi r6visto pelo orador . 
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Ha um outro n querirnento q Ufl e~pet·o q uo o 1 O proj~cto !1 · 170 e a emenda voltam i 
seu íllustre autor, a bem da. ma.rcba do pro- Commissao, v tsto da.r- se augmento de tles
jecto, o l'etirará e m tempo; refit'O-me ao re- pf'zas. 
querimento do illus tre Ueputadopor S. Pa ulo Vou passar a s ~gunda parte da ordem do 
o Sr. Bueno de Andrad:~.. . dia, por não h:wer numero para se proceder 

O SR. . BuENo DE ANDRADA - Com muito a votação elas matcrias quo figuram na prl· 
prazer retiral-o-hei; preci>o, porém, saber meira parte. 
como se v ota a emendtl do Sr. Neiva. Continua a. 2~ dicussão do projecto n . 170, 
. O SR. ANTERO BorEJ.uo- Qualquer que seja rl:1 !89;J, fixando os vencirnent·JS de ;~Iguns 

a interpretação dad a a emenqa tio Sr. Neiva., funccion:~rios da Directoria Geral de Saude 
ella não. póde figurar no pr ojecto, porqu e é Publica e .crêa ulguns Jogares na mesma x·e· 
absolutamente estranha a e lle. partição. 
_ Penso que a C~mara.d~ve a.p~rovar o pro· ·Vem á. Mesa, c llrla, apoiada e enviada á 
Jacto, ~11_ qual esta t·edJgJdo, me,mo porqu~ a Com missão ;Je Or~·amE>nto a s.lguinte 
Comro1~Su.o, pelo 5eu relator, dc"cla.I·a que n.ao 
sabe interpretar os termos da emenda ofi'cre· 
cida.. 

Voz:Es-Perfeit 1mente. Muito bem. 
Nlnguem mais ]ledindo a pah1vra, é encer

rada a discussão do nrt. 1 ',e sem debate a 
do art . 2", Jlcanuo udiada a votação. 

E' annunciana a 2' discussão do pro.)ecto 
n. J]O, de 1899, fixando os vencimentos de 
alguns funccionarios da. l!il'ector ia. Geral de 
Saude Publica. e creando a lguns logat•es na 
mesma repartição. 

O Sr . .At't"onso Cos~a (pe la 01·dem) 
-sr. Presidente, V. Ex. acabacle·annunciar 
a discussão do p rGjecto n. 170, sem nos de· 
c1a.rar qua1 a deliberação que tomou com re· 
laçrto á emenda apresentada pelo Sr . Depu
tado Neiva , ao projecto cu ja discussão acab.'\ 
<le ser encerrada. 

O Sr. PI-esidente .-Devo dizer que 
a Mesa, em occasião opportuna, isto é, 
qua.ndo o projecto e a emenda. foreni sujeitos 
á votação da. Camara, deliberará com relação 
ao assumpto. 

EMENDA 

Ao tn·njecto n . 170, de !899 

Accresceote-se, onde con-vier: 
Art. Os vencimentos dos funccionarios da 

Secretaria da. Justiça e Negocias Interiores 
serão os coustan~ d<t se.,ouinte tabella: 

3 <lirectores geraes a 8:000$ de ordenado e 
4:000$ de gratifica.ção... . 36:000$000 

6 directores de secção <t 6:000$ 
de or<lenndo e 3:000~ ue 
gratificação.............. 54:000$000 

7 primeiros ofticiaes a 4:000$ 
de oY'dena.do e 2:000$ de 
gratificação.... . ...... .. 42:000$000 

12 segundos officiaes a 3:200$ 
de ordenado e I :600$ de 
gratificação . . . . . • . . . . . . . 57:600$000 

24 terceiros oillciaes a 2:400$ 
de ordenlldo e I :200.$ de 
gratificação ............. 86:400$000 

1 pot·t eiro com 3:200$ de or· . 
denado e 1:600$ de grati-

Desde já. procederei á leitura do al't. 133 · 
do Regimento, que determina o seguinte: 

ficação.. .. ....... ....... 4:800.'WOO 
1 ajudante do porteiro com 

2:000$ de ord e nado e 
«AS emendas ou artigos additivos desde 

.. que não versat•em sobre o projecto. mas es· 
tenderem ou ampliarem a. d isposição delle a 
objecto de igual natu reza ou a outros indi· 
v iduos, serão redigidos, llepoh: deapprovados 
em projectos Eepar-ados, para terem discussão 

. espeaial antes de serem remettidos ao Se· 
nado. A Camara poderá acceital-os ou rejeita!
os de]lois de encerr<tda esta discussão, que 
correspondera á terceira do projecto ordina
rio.» 

()SR. AFFO~SO COSTA- Per feita.Ulen te; es-
tou satisfeito. · 

O SR. PR.EsiDE..,TE-Ao projecto n. 170, 
cuja 2" discussão a cabei de annucciar, foi 
otrereoida. a seguinte emenda formulada pelo 
Sr. N.elva e outros: 

l :000$ de gratificação.. . . 3:000$000 
7 contínuos a 1 :300.? de or· 

danado e 700$ de gratifi-
cação..... ... . . . ... . . ... 14:000$$00 

5 correios, idem............ 10:000$000 

Art. Para o effeito desta l ei fica. o Po
der Executivo autorizado a abrir o necessario 
credito . 

Sala das se>sóes, 26 de setembro de J899 ,...,.. 
Neiva.- Coelh'J Cintra.- Osca?· Godoy.-b·i
neu Machado. 

Ninguem pedindo a p alavra., e encerrada. a 
discussão do art. 1 • . e sem debate a dos de
mais artigos do projecto, cuja. 'votaÇão fica. 
adiada até que a commissiio dê parecer sobre 
a_ emep.da do Sr. Neiva e outros, 
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Comparecem mais os Srs. Albuquerque 
Serrjo, Ped1•o Chermont, Serzedello Corrêa., 
Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Francisco 
Sá, Augusto Severo, José ~'!ariano, Pedt·,, 
Pernambuco, Arthur Pdxoto, Rodrigues 
Daria, Milton, Tosta, Paula Guimarã:e~. Ver
gne de A brell, Euuarrlo Ramos, Xavi<ol' da 
Silveira, Irineu Machado, Belisario de Souza, 
Nilo Peçanha, Leonel Lol'eti, Urbano Mar
condes, Gonçalves Ramc-s, Antero Botelho, 
Alfredo Pinto, Rodolpho Abreu, Lucas de 
Barros, Paulino Carlos, .Ca.racciolo. Alencar 
Guimarães, Rivadavin Corr~a e Pinto da 
Rocha. . 

SEGUN-DA PARTE DA ORDGM DO DIA 

E' annunciarJa. a 2" discussão do projecto 
o. 133, de 1899, com o parecer sobr e as 
emendas oJl'erecidas para. a 2• ·discussão do 
projecio n. 133, de.>te anno, fiL"I.udo a tles
peza do :Ministerio do. Industria, Viação e 
Obras Publicas par-.1 o exercício de 1900 . . 

o !i!it•. l~odrigues Do1•ia diz que 
não vem discutir o Orçamento da lodustria, 
Viação e Obras Publicas, mas simplesmente 
justificar ·a emenda que apresentou a este 
orcamento . 

O orador. mais do que ninguem, admira e 
louva o interesse e zelo com que o seu illus
tre amigo Deputado por Minas Geraes, Dr . 
Ca.logeras, relator da Commissão, costuma 
desobrigar-se dos deveres a. seu cargo, isto, 
porem, não impediu que, por um excesso 
talvez desse zelo :pelos negocias publicas, 
levasse as economias no orçamento em dis
cussão até, deixe-se o dizer, t<ma verdadeira. 
desorganização de serviços necessat•ios, 
utcis, e de ha muito tempo funccionaorlo 
muito regularmente. O serviço de rebocagem 
das barras de Sergipe, sobre qo.1e ver;;·,• a 
emenda, é um <lesses, como vae mostrar. 

Nos motivos para a impugnação da emenóa 
do ora<lor, diz o illustre relator que a Com
missão é contraria ás subvenções a linhas de 
navegação como o nus normal de orçamento, 
estando apparellmdo o commercio mariti!no 
do Br.azil, contl'a a. competição estrangeira, 
pela. nacionalização da cabotagem. 

E' o contrario disso que o orador ouv;1 
constantemente de. pessoas competentes. 

A nacionalizao,.:ã.o 1la cabotagem foi em pre
Juízo do commerch~ marítimo do p:~.iz, pela. 
ta.lta do pessoal inoneo, de companllias app•~
rel ba.das de navios apropriado~ e em numero 
sOfflciente. 

Ha mais de 40 annu~ organizou~e no Esta
do do ll:J.scimento do m•ador uma companhia 
para a l'ebocagem de navios nas barras do 
mesmo Estado, possuindo dous bons V;1pores, 
adaptados a esse serviço, e que absolu\à-

m!mte não póde subsi~tir sem o auxilio que 
sempre lhe tem daolo a. União, não lhe chegaudo 
p11ra as smts clespeza<; o r1ue co!Jra dos navio~ 
q ue conduz _pa.r·a !ór1t da lnl!'ra, 

Todos os que pol' a lli vi;~jam sabem as clifli
ct!l,·lalies das barras Je 811rgipe, pelas quaes 
não p<Jdem snhir navios, senão arrastados 
pelos rebocadores, por serem barras de areia, 
instaveis em t:Jdns as estações, e !em bra.-se 
o m·ador <:le assistir. em uma das ultimas . 
viagens que fez a Sergipe, á perda de um 
navio americano carregado de kerozene e 
ara me farpado, e que procurava seguir a 
esteira do vapor Penedo, em que ia o orador: 

O commer cio directo do estrangeiro tJara 
Sergipe, commercio que apl'oveita á União 
pela i rnpo1·tação, não pode1•á ser feito sem a. 
rebocagem. 
Nenhum(~. companhia de segul'os tomará o 

risco de um11. navegação sem esse grá.o de · 
~egurança . 

lndirectamente a União lucra com o desen. 
volvim~-nto do commercio e Ja. lavoura. de 
Sergipe, que, todos saU6m, é um tios Estados 
que mais produzem assucar; 25 ou 27 mil 
saccos mandou par,, o Rio de Janeiro o anno 
passado, ou ante-passado, somente um pro· 
ductor: o Engenho Centr'al de .Ri(l.chuelo." 
Comprehende-se a vantagem para a. lavoura. 
em mandar os seus pr·oductos em ua.·vios de 
veia:: cujos fretes ~ão algumas vezes inferior es 
aos de navivs a vapor,que por se verem sem 
essa competencia fazem vel'dadeir-J.s impo· 
sições. 

Assim, quer directamente com a impor
tação,- ou inrlil•ectamenie com a exportao;ão e 
o desenvolvimento do commercio e da. la
voura, é interessada neste serviço a. União; 
mesmo porque o serviço de bt~.rra.s e portos 
é um $erviço geral, e não local. . 

A suppressão da subvenção á. navegação do 
baixo S. ti'r·ancisco que serve a ,Sergipe, a 
Al>lgoas, a u u "proprio d<t União. a Estrada 
de Ferro da Paulo Alfonso, e vor isso a uma 
parte da Bahia e de Pernambuco, é a desor
ga!tizaçio de out ro servico utilissimo e de 
muito tempo existente. . . 

Filzendo o orador justiça á sincet•idade do 
illustre relator, a. quem não regateia louvores. 
e elogios pelo amor ao trabalho , zelo inra.ti· 
gavel e impa.rcialidnde, acredita que, na 
preoccupação das economias, não foi o seu 
íllustre amigo Dr .Calo geras informado e:s:act:i.
mente sobre <.t necessidade do serviço da rebo
cagem das barras de Sergi pe, que,com grande 
prejuízo para a frcquencia ele navios naquelle 
portos, foi io.terrompido em 1897 e 1898. 

Acredita. o _ oradoi' que a Cama.rã, sem
a menor desconsid~racão ao illustr-e relator, 
rejeitará. o seu pMecer, adopta11do a emenda. 
flo oradJr, que esti no pedido do Governo e 
sobre cuja utilidade e necessidade, pensa., jã. 
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està convencido. o illustre relator, que o 
honra. com sua. attenção. (Muito b~-m ; m uito 
bem .) 

O Sr. RodoJpho Paixão - Sr. 
Presidente, venho apenas fazer a lgumas con· 
sidera.ções a respeito de varias emendas que 
apresentei ao projecto da Orçamento em 
deba.te e que não mereceram parecer favo
ravel. 

·Antes disto, purém, cumpro o dever gra· 
tissimo de manifestar ao meu illustre amigo 
Sr. Calogeras, o alto apreço em que tenho o 
trabalho de S. Ex., que, ainda uma vez, 
revela os seus beltos dotes intellectuaes. 
(A_poiados). · . . 
· .. Sr. Presidente, apresente1 val'Jas emendas 
á. verba - Correios - entre as quaes as que 
reduzem as dotações das sub-consignaQÕos 
« Pa.pel para. expediente, fórmulas impressas 
e pernoites » as quaes o honrado relator nã.o 
acceita. porque, segundo allega, não possue 
os dados necessarios ; pois eu posso affirmar 
a V. Ex. que as apresentei de accordo com 
as informações que me fllram fornecidas pelo 
director geral dos Correios, que me con
vencera, â. vista de calcules feitos na repar· 
tição que d\gnamente dirige, da -possibilidade 
de serem reduzidas algumas dotações e au
gmenta.das outras, em bem do serviço. 

Parece-me, portanto, que o nobre relator 
do Orça.mento da Industria póde acceit.ar a 
p rimeira parie'de minhas emendai\, basean
do-se nos dados que obtive e em oútros que, 
porventura, a Dtrectoria dos Correios lhe 
possa fornecer. · 

s .· Ex . deu parecer contrario á maioria de 
minhas emendas. . • : 

0 SR . CALOGERAS-AcceHei uma porção . 
O SR. RO!'IOLPEiO PAIXÃO,;_ ••• entre as quaes 

a relat iva às gratincações para commissões 
especiaes, quando S. Ex.~abe qu e ha. serviços 
urgentes e extraordioaríos, que, sendo fe itos 
depois da hora do expediente, procisam de 
gratificações p•·o labore, as quaes não podem 
ser arbitradas pelo director. desde que o Or · 
çamento della.s não cogite. 

Chatt\O a preciosa a.ttençrío da Camara pava 
a seguinte emenda, que encerra. u m bom al
vitre: 

« O serviço de condue<;ã.o de malas 
será feito por administração, passando 
a dotação proposta para. contractos a 
fazer parte da. sub-consigna ção «Condu 
ductores, estafetas, etc.~> 

O íllu;,tre reb.tor do pancer nfi.o ignor:~. 
que os pretendentes á. a.J'remata~:.ão de linhas 
em dada zoua, sa rennem e combinam preços 
exagg.Jrados,mediante os quaes se propõem a. 
!'uzer o serviço, visando grandes lucr~s. 
Si, porém, os seus calculos falham, em vtr· 
t ude de circamstancias imprevistas, elles fo· 
gem ao cumprimento dos respectivos con· 
t ractos e nã.o ha meios de chamai-os ã. 
ordem. 

Des·le que se possa. fazer . administrativa. 
mente, co::n vantagem para os cofres publi· 
cns, o serviço da condu cção de malas, por· 
que não tentai-o, de acoordo com o alvitre 
lembrado pelo director gera l dos Correios 1 

Em Goyaz. isto se deu, algumas vezes, en· 
tretanto, a conducção de malas para. aquelle 
r emot o Estado é dítftcil e penosa, pois de 
Uberaba á sua capital tem mais de cem le· 
guas por caminhos cortados de l'ios e cor · 
regos, onde as passagenS são perigosas nos 
tempos das agu115~ Além disto, em taes re
giões os muares e ca.vallos não abundam e 
são, relativamente, caros. 

Apr esentei ainda a lgumas emendas que 
elevam os vencimentos dos agentes de Pas
sos, Uberabinha , etc., as quaes não merece
ram pa recer fa v oravel. 

O illustre relator, conhecendo ns impor
tantes cidades de Passos, Uberabinha e Ara
gnary, ha. de convir que são irri sorias· as 
vantagens dos agentes de taes lucalidades.Sei 
que no Orçamento da Receita. a classificação 
de s.gencias não constitue, como S. Ex. diz, 
objecto de estudo; por isso tentei, apena.s, 
corrigir a desigualdade injusta que se observa. 
na. alludida classificação. 

O agente de Araguary percebe, annual· 
ment~. 48v$; entretant o, a. expedição de 
malas para Goyaz e feita, hoje, nessa. flore· 
scente cidade, ultima estacão da ferro-via 
Mogyana! Verdade é que a. direcioria geral 
me informou de que a sub admi uistr açao de 
Uberaba. não r emettera ·os dados precisos 
para a melhor classificação das agencias ci· 
tadas; mas, pergunto eu, que cul!Ja teem de 
tal descuido ou esquecimento os encal'regados 
das mesmas agencias 1 Cone! ue-se do que 
iv•.abo de expôr, que o illustre r elator do Or· 
ça.mentoda índustria e Viação deve concordar 
com os a.ugmentos constantes de minhas 
emeudas ielatlvas ás agencias de Passos, Ara
gnary e, tnmbem, de Uoorabio.ha, que é um 
J><>nto importante do triaogulo mineiro. 

· Sr. Presidente, tui informa.iio, ·nem só pelo 
director geral dos Correios, como pelo meu 
distincto collega Sr. Pad.u a. Rezende, compe

. teiJtissimo na. mater·!a, que o serviço de con
dncção de m&lM, feito por admlnisll'a.Qão, é 
I!lll.is coQ.venie!l~e a o 1'hesour9. 

Sr . Prestden.te. ha agentes do COrreio que 
percebem, mensalmente, 15$ ou 20$, quantia. 
esta que ma.! chega para luz e agua. t Entre· 
tanto, serviços ha, como m uito bem acabou 
de dizer o nobre Deputado por Sergipe, de 
que se não podem exigir lucros direotos, por
quanto valiOSissimos são os indirectos que 
deU e~ proveem. 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 25105J2015 15 09 . Página 7 ae42 

SESSÃO EM 26 DE SET!MBRO DE 1899 

A Estrnda de !<'erro Cenb•al do Brazil, Cor-, Outra. emendA que devia. ser acceita é a 
reios e Telegrapbos não teem produzido sal· relativa ás sub-admin~straeões da Ca!J!panba 
dos e sim d ejicit$, perfeitamente compensados e Uberaba,sobret udo a. de Ubera.ba,que e a.ssá.s 
pelo desenvolvimento das industl'ias e do com- importante c trabalhosa.. . 
mercio. . I o SR. CALOGERA.S - A reforma regimel!ta.l 

O SR. CALOGER.AS- O telegra.pho n iio dá se oppõe . . 
deflcil . 0 SR. RODOLPHO PAIXÃO - E' verdade ; .·. , 

o sa. RcmoLPHO PAlx Ão - .Tanto melhor, mas V. Ex. podia ter usado o alvit re. hab~l:<,-- ·. ' 
porque dá lucros directos e indirectos ao The- mente posto em pra.tica pelo illnstrado re!a.-··,,_ 
souro. Tem-se traba.lhado nesta Camara.; no tordo Orçamento da Receita, dizendo : «>ta 
Senado cont!'tt a Central do Brazil ; por· causa vigencia desta lei•, pois que essa -vigencia ~ 
do d ejicit accusado, nos ultimas annos, pelo uma porta abert·1 para se revogar; até, as 
seu ba lanço de rec!)itu. e despeza., miiS não se ordenações Philippinas, Alionsinas- e Ma· 
lhe credita- o a.cc•·escimv dtt fortuna publica. e nuelinu! (Riso; .) 
particular a ella devido. O ~R. SERZEDELLO CoRREA dá. um aparte . · · 

Que o digam os Estados do Rio de Janeiro, o SP.. Rooor.PHO PAIXÃO -o nobre Depu-
Minas e S. Paulo. os quae3 teein a.uferido tadu, ante a dictadurã do Regimento,_ não 
enorme beneficio dessa grandiosa ferro-via. teve outro remedio; lolgo de ver que S . Ex. 
gloria da engenha.ria. brazi!eira, factor eco· ainda. uma vez poz em prova os seus bellos 
nomico da mais alta importancia neste pa.iz dons intellectnaes. 
de riquezas iltex oloradas, mns q11e está a Voltaodo ao assumpto, peço ao honrado 
pique de ser arrendada. relator que me está ouvindo com genttl.e7:&, . . 

O Sa. SERZEDB:LLQ CORRÊA- O arrenda- JUSti•;& pa.rB os empregados das sub-adnnms· · 
trento não faz desapparecer a estrada. trações do Uberaba e Campanha.. . 

S. Ex. conbeoo muito bem Uberaba , que é 
uma dus tnois importantes cidades de -nosso 
~stttdo, onde oocupa o segun~o. quiçã. o ~ri'
meil·o l·'gar, outra as de mawr commerc1o .e 
movimento •• , 

O Sa. RonOLtlPHo PAtxXo- Pa rfeitamente. 

O Slt. 0.\J,OGERAS-Apoiado. 

Fui contrJ.río a~> arrendamento, que acaba de 
obter o meu voto favora.vel, porque o pa.iz 
atravessa. uma. crise tremenda e a sua honra, 
o bem geral que re;;ulta da ~a.tisfaçã.o de seus 
compromissos sa,!?;ra.dos, merecem, por que 
não dizel-o1 o sacri!icio de miahas opiniões! O SR. RflDOLPHO PAIXÃo - . .• pois. que 
(Muito bem.} é ponto onde ae surtem muitos negocian-

A monumental estrada, além de ser, como tes do trlangulo mineiro, da. parte de_ São .· 
disse, um factor importante de nosfa grau- Paulo, M:ltto-Urosso e de Goyaz. Al!I- ··lla 
deza. economico-fina.nceira, é emineotemente caias que vendem por atacado e que possuem 
estrategica, não ha neg3.r. Na. eventualidade grande capital. Em todo o Estado de Goyaz 
de uma guerra., qv.od :Deus a11ertat, coJJ?. ~- não existe uma cidade que tenha. importancia 
tencia. marítima poderosa., o nosso pa.iz, de iguul ó. de lJbel'aba. No Estado de S. Pa.nlo 
longa e in.-!efesa. costa. e sem esquadra que poucas a. &Xcedem, sob o ponto tle vista com_- · . 
possa. defender seus portos principaeS, terá m&I'Cio.l, e, em Minas, sómente Juiz de Fóra, · 
nella o recurso para acu(U:r a diver_su"' E:>ta- a bellu. o rica Prince;a da matta, póde dispu
dos ricos e populosos. · . ta.r á Prince;;a do sertão essa palma. . Uma lo·. 

Deixo, porém, este assumpto, ::tue nada ca.lldade de tal ordem merece, não ha duvida; 
tem que ver com ns emendas por mim apre- que a. Sub-Administração dos· correios oella 
sentadas ao orçamento em discussão e que estab3!ecida, e que e uma das mail! rendosas 
ora defendo. e onde muito 58 trabalha; possua. empregados 

O illustre relator da Commissão concor- regularmentG pagos e suftlci.entes pa.ra odes··. 
dará que é preciso melhorar as condícões pe- empenho, :1. horas, do serviço que lhes está. 
cuniarias dos pobres agentes de 4• e :3• elas- atfecto. · . 
ses, que hzem o serviço a 15$ ou 20$ por Confio, portanto, que seja aproveitada a· 
mez, qua.ntia insuffieiente pa ra o aluguer de ide~ contidA na seguinte emenda. do meu di- . 
um rancho onde trabalhem. Alguus estão sti.lctocollega de bancada. Sr. Leonel Filho-, . 
actualmente exel'cendo as funcções de co!- n qual subscrevi, gostosamente. · 
lectores federues, verda.deiro presente g rego . . . 
ou antes ficha de consolaçao, que a generosi· «Ao art. !•, n. f\ (Correws-Mmas): 
dade do Poder Federal lhes atira. Sub~titua-ao pelo st>guinte :-Pessoal das 

As collectorias federaes pouco ou .quasi nada. sub-administ1·aeões. sendo elevados os da. · ' · 
rendom no serti\o; o lucro dellas nõ.o chega I Campanha. e d<) Uberaba á catl3goria tle 3'
pa.ra. papel e tinta; ent retaoto, quer se exigir classe (:lrt. 305 do decreto a. 2.230, de 10 de . 
fto.nça a esses arrecadadores in Mminc ! fevereiro do 1800) 67:537$500. · . 
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Sala. das sessões, 2 d<:l setembro. de 1809. 
L eonel FiUto.-LaHWl'l i;~e,-Padl>a Re;eflda . 
- Jwdolphv Paixão. - Octncim;l> t(C Brito.
Campolina . 

São estas, Sr. Presidente, as considerações 
que pretendia fazer, breves, pot·q lle nii.o 
quero demorar a votação das-leis anuuas. 

Demais, w nbo nímia. confiança nn meu il· 
lu.stre amigo, Sr. Calogeras, cujJ >rilhante 
parece:t· relati>o ao Or~amento d t\ InJ.ustPi!L 
e Viação prova a sua eompateneh1, activ i
dade e talento de eschol. ( Apoiados; mtlito 
bem ; mu;to bem. ) 

o Sr •. Neiva vem a tr ibuna para 
defender a. emenda que apresentara , resta.· 
b9lecendo o. Sttbvenção de 139:500$, com que 
o Governo Federal auxilia a. Com panh ia 
Balüana, secção do L!oyti Brazil~iro . 

Mostra que não se t rata de um serviÇO 
local que a proveite sómente ã. tEn·ra. do Ol'a · 
dor , mas s im ue um sgrviço inter estadua l 
int.er~sando a Pernamlluco, Alagoas, l:ier
gipe, Bahia e Minas. 

Estendeudo-se em argumentos valíosJs e 
dados estatisticos, demonstra. ·a imporbocia 
do serviço que se quer ex tinguir indirecta· 
mente, supprimindo a subvenção qu e o au· 
JC.ilia. 

Occupa-se, depois, com a emenda da ban
cada bahia.na., autorizando o Governo a re· 
!ormar os serviços postae~ no sentido de 
melhorai-os; e mostra. que, si não recuso u 
autorização a outros minist el'ios,tnenos ainda 
recusará ao Ministerio da Viação, a. cuja 
frente vê hoje um dos l1omens mais eminen
tes da Repnblica . 

Quanto ao porto elo Cearà., emenda do 
Sr. Calogeras, declara a poial·a , pois está 
sem:pre disposto a concorrer com seu voto 
para todos os emprebendimentos de que re
sulte um beneficio para. o paiz. 

Tratando da emenda sobre telegraphistas,é 
accorde com a opinião de que o director deste 
departamento não deve ter a.ttribuição de 
nomear sinão 05 t.elegraphistas de 4' classe, 
ficando as nomeações da.hi para cima a cargo 
do Ministro, que, arredado e superiol.' á r ep(•r
t íção, olierece mais segura.nçít de imparciali
dade por se achar a.1rastado ua.s influencias de 
sympa.thia ou antipathia . 

Impuglla a emenda que ma ndo.. supprimir a. 
v erba pura. recenseamento, e diz e:;tranllar 
que a Camar a. se esqueça ua di.,posição consti
tucional que manda fu.zer o censo da. popula
ção decennalmente, 

ranlüi.o, Pi<1.nhy e portos do Rio Gran,Je do 
Nor·ta o f'ar.1hyba, e conclúe esrerando que o 
i llustl'e relatot·· não se preva lecerá. <lo seu 
pt·e:;;tigio e ~.>ympathias, para. fa:t.er Yingar a 
itiéa supp!'essiv:~ da subvGoção á Comp~nllia 
Bah ia.ua. (Muito bem; m ui/o bem . ) 

O Sr . Appolonio Zenaydes 
vem sustentar uma emendo., que apresentou 
e que mereceu parecer f<tVOl'ttvel da illustre 
Commissão de Orçamento. Parecia ·lh e que 
eea dispensavel a defesa da emenda, de..;de 
que parte elas difficuldades estava. vencida; 
mas o modo pelo qual manifes tou-se o 
Sr. Neiva, sobre o purecer da. honrada Com· 
missão, dispertou no orador a idéa. de dar â 
Camara algumas explícações sobre um topico 
do mesmo parecer, relativo á. emenda em 
questão . 

Do que disse o illustre relator deduz-se 
que a opinião ue s . Ex. é a de qne a emenda 
do ora.Qor trata a ntes de serviço municipa.l 
do que de s~rviço federal. E' engano mani
festo. Em frente á citlade da Pa.ra.byba não 
ha absolutamente leito de r io no qu al possa 
ser fdito serviço de dragagem, desde que o 
porto não é formM.o por um rio, mas sim por 
um éanal ou braço de mar, que se estende de 
Gauedello até a capital do Estatlo, em uma 
<l':xtensão de 16 kilometros, mais ou menos . 
Nesse canal desembocam dous rios, cuj a. con· 
fiuencia. dã.-se justamente na foz, pro"focand.o 
grande resistencia das agua.s e resuLtand(l 
dabi constantes depositas de areia e a ob
strucção do porto . 

Para. remover esse mal, tem-se procurado 
da.1· aos dous rios nova direccão ou nova. 
fórma de desembocar o f..lnal, afim de que n. 
conftuencia não so dê em angulo r ecto e ~im 
em ángulo agudo, seguindo os dous em linha 
re1~ta. para. a foz. Pa.ra. isto é nec.1ssa.rio que 
seja cortada uma ponta de terra, e é esse o 
serviço que esta sendo executado no porto da 
ParD.hyba. d3sde 1897, 'já havendo mais de 
20 metros de terreno dragado. 

Essa dragagem não ê, pois, uma. limpeza. 
luxuosa de fundo de r io e nem e serviço rou· 
nicipal, desde que se trata de evitar a ob· 
strucção de um porto importante, que dava 
entrada a navios de 22 pes de cal;ulo e ondejâ. 
encalham até os de 16 e 18 pés de ca.lado ! 

Lamenta o orador que nã.o se tenha. o Go • 
verno utilizado da autor ização legislativa 
para a conclusão da estrada de ferro in iciada 
e na. qual j á a. Uniã.o despendeu mais ue 
2.000:000$, podendo fazer o trabalho que-falta 

Foram violações da Constituição, perpetra
das pelos antigos !Ju.rtidos, que deram por 
terra com o regoimen mona.rcbico. 

Analysa detallladamente outros poc.to5 do 
projecto, relativamente á navegação do Ma· 

com 400:000$ . Certamente que não se uGve 
pertler 2 . 000:000$ para não gastar mais 
400:000$, Demais, si o Governo não quer con
cluir a estrada, porque não acceita a p ro· 
posta. da Companhia Conde d'Eu, que não 
exige .garantia de j uros e se ol!erece para. 
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concluir ta.es trabalhos ~ Cada dia de demora 
representa. um accrescimo de prejuízo no 
ms.teri~:~.l s.bandomtdo e o prejuizo hoje ja é 
50 •/0 superior ao d1t época em qne a autori· 
za.ção legislativa foi votada, em 1898. 

Senta-se o orador, con;·en~ido cle gue o hon· 
rado relator tomará. em consideraçao as suas 
pa.lavra.s, verificando que a desobstruccão do 
porto da Parahyba não é utn setviço muni
cipal, mas antes um urgentiõsimo serviço 
fe,Jet'al, que aJiecta os interesses do commer· 
cio e do. agricultura t.lo Estado, alractando 
ipso fu.c-io o Thesouro da União. (Muito b~m; 
muito bem.) 

Fica. a "disctis;ão a adiada. pela. bora. . 
Passa.se á hor;~ destin:ul\' ao expediente. 

O Sr. A..f'f'onso Cot~ta (servirlclo de 
1• &crct11ri1} procede á leitura do saguinto 

EXPED!E:-ITE 

Otncio;r; 

Do Sr. Depubuo Ariotides de ·Queiroz, com
municando qne, por motivo ue molestia., tom 
deixado de comparecer ás sessões.-Intei· 
rada.. 

Do Sr. Deputo.rlo Manoel Fu!gencio Alves 
Pereira, communica.ndo que, por motivo de 
força maior, é obrigado a ausentar-se dest<l 
capital. -Inteirada. 

Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 23 do 
corrente, communiemdo qu e nessa data o 
Sena<.!o enviou á sancção do Sr.Presidente da 
Republicao decreto do Congresso Nacional con· 
síderando remidas as divida s dei xadas pelos 
officiaes e pra.ça.s fallecidos_ na. campanha. de 
Canudos.- Inteirada. 

Do mesmo senhor, de hoje, transmittindo um 
o os autographos, devidamente saoccionado,do 
de.creto do Congresso Nacional que autoriza 
o Poder Executivo a. abrir o., necassarios cre· 
ditos para occorrer ao pagament o das despe
zas feit&s por occasião 1a visita do Sr. P!'.~S! · 
dénte da Republ ica Argentina. .-Inteirada. 

Do Ministerio da Fazenda., de 25 .do cor
rente, env iando a s eguinte mensagem: 

Srs. Membros do Corigr<-sso Nacional
Entre as di!ferentes consig nações d:.\ verba. 
-Obras- do orcamento vigente do Miníste· 
rio da. Fazenda. (art. i'i3, n. 32) nenltuma 
existe que se destine especialmente a despe· 
zas com a lustrac;ã.o, rintuN, rop~ro de te
lhados, etc. , no s:1lão de expedien te da 

. Alfande~ta do Rio de J;1neiro, e, ain·.la quando 
se pndessem considerar taes despazas com· 

· prebendidas na consignaçli.o- Para despezus 
1m previstas e urgentes da verba-Alfandega.s 
- o Thesouro não poderia. occorrer ao respe· 

CarnQro. V. V 

ctivo pagamento, por insufilcien~ia. do s;aldo 
uella. existente. 

Succeclen,lo, porem, não ter tid~ .a meuclo· 
n<1t.la altanJcga., no corren te exrciCIO, neces· 
sidade d~ cOLlcertos em seus o.rmazens, venho 
solicitn.r.vos a precisa. autorizacão para, da 
sub·cons\gnação-Conservação dos armazens 
- da verbo. 32·', applicar a importancia que 
fot• necessari11. ao pagamento dos serviços a 
que acima me referi,reclamados ])elo mâo es~ 
tado de conservação e asseio daquella depen-
dencia da alf<~ndega. . 

Ca.pital Feder al, 20 de setembro de 1899.
l!f. Fe1-raz de CamposS<~U~s.-A' Commissã.o 
de Orçamento. 

Do Mioisterio da. Marinha, de hoje, · en· 
viando o requ~rimento do aspirante a com
mlssario J ayme de Moura, pedindo a.ug mento 
de vencimentos.-A' Commissão de Orça,. 
menta. 

Representacã:o da Superintend~ncia. da So· 
cie<lade Auxiliadora da Ag-ricultura de Per
nambuco, pedindo que na lei do futuro orça
mento sej am especificadas isenções de direitos 
para os maobinismos, apparelhos e instru
mentos e seus pertences que forem directa.· 
mente importados para agricultores ou 
emj)rezas agl'icohs que se destinem á cultura 
do solo.-A' Commissão de Orçamento. 

Requel'imentos: 
De Tbereza de Lima e Silva. Carva.lbo, v i uva. 

do tenente-general reformado Luiz Jose Pll· 
reira de Carvalho, pedindo u ma pensão 
equivalente ao meio-soldo q ue já percebe. 
A' Commissã.o de _Pensões e Contas. 

De Hengles & Cabral, p ropondo·se,. me· 
diante as condJções que estabelecem, a. tomar · 
por arrendamento o serviço de carga. e des· 
carga, arrumaç5es, gu.arda.s das merc.a.dorias 
a cargo da Administração das Capatazias da 
Alfanr.lega do Pará..-A' Commis.~ de Orça
mento. 

De Lucas Mi g-u el da Costa , guarda. da. Biblio-·· 
theca. da Escõla de Minas de Ouro Preto, 
pedindo pagarne:~to da. gratificação a que se 
julga. com direito,-A' Commi5são de Orça.· 
mento. 

O Sa·. Sã Freire-Sr . Presidente, 
pedi a palavra pal'a oJierecer á consideraQão 
da Casa. um projecto de lei restabelecendo a. 
Colonia Correcional de Dous Rios . E' verdade 
que já. foi apresentado un1 projecto mais am~ 
plo sobre colonia.s e esc.lla.s correccionaes, 
mas, como eskuncs quasi no fim da sessão é 
acredito ~et• mu ito difficil discutir-se esse 
problema tão comple"X:O, lembrei-me de a -pre
sentar ~ oonsideraçã.o da Casa. um j>rojecto 
tendente apenas ao restabelecimento da Colo-· 

6-, 
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nia Cc·rroccion(), de Dous Rios. Msim offj· 
reço á. considera~ã.o da Casa. o m ;\U proje11to. 

Fica. sobrJ a Mesa, aM ulterior dcliberaç!to, 
o segmnte 

PROJFCTO 

O Congresso Nacional resolve: 
A~t. l. • Fica rest.~belecida a Colonia. Cor

reecwnal de Dons Rios, e o Governo autori
zado a. despender a necessaria importancia. 
para sua. ma.uutenção de accordo com o 
ultimo orçamento. 

Art. ?· • O Governo poderá concorrer com 
. & quant1a de 90:COO$ pa1-u. auxilio de qual· 
quer estabelecimento de ensíno. que se ios
tal!ar para o fim unico de recollwr menores 
de ambo.'! os . sexo3 ábandona.dos e que nilo 
tenham _pa()ll ou tutores e condemnad~~S na. 
couform1dat'!e do Codigo Pt>nnl. 

Art. _3. • Revogam-se as disposições em 
COlltr:mo. 

Sala das sessfies, 26 de setombro de 1899.
Sà. F~eire.- Irineu Maçltado.- A.ug•tsto ele 
V<cscanccllos.- A~te1·o Botelho. 

Vai a imprimir o seguintn 

PARECER 

N. 52-1899 

gresso Nacionnl que lhe ma.ncle contar e. anti
guidade de po~to de l i de ago:;to de !894, 
sendo Nllocarlo no almanak imm~t!ia.taniente 
abaixo do Dr. ~lal<lquia.s José da Aragão, 
visto achar-se comprehendido no ar-t . 2 l do 
regulament.o n:pprovado pelo dacreto n. 772, 
de Zl do marÇQ de 1851. 

Como p1rfei!<J.mente informa. a I" seccão 
da. Direcção Geral Je Saude do Exe-rcito, o 
supplicante não tem direito ao que requer, 
porquanto. de M•.cordo com a consulta do 
Supr<:Jrno Tribno3l Militar, de ·5 de agosto de 
18 -5, os medicas adjuntos do _exercito prin
cipinm n. contar sua. pl'<H}a desde .o dia em 
que s:to nomeados tenentes medicos de 5~ 
classe e nenhum~ lei obriga o Governo a no
roGar, por ant ígu1dade, os adjuntos para me
dicas de 5' classe; trata-se, por coosequencia., 
de nomeação de livre escollla do Gov~no, e 
niio de promoção, conforme reconhece o Di
rector Geral de Sautle do Exercito, embora 
divirja elle da. verdadeira dou trina llrma.da. 
pela. consulta. acima citada. 
uemai~. si o supplica.nte entende que fo i 

preterido po-r alguns de seus companheiros 
mais modernos, deve convir Q.Ue tambem p~
terirn. os outros. 

A disposição do art. 21 do re~uln.meoto de 
31 de março de l85l refere-se a. antiguidade 
do posto em que se acha o offlcial quando 
feito prisioneiro de guerra ; por isso não é 
applicavel ao supplicante, que, ao ser obri

Indefe~·~ o 1'equerimento em que 0 lJr. Josd ga<lo pelos chefes revoltosos a servir no hos. 
Ga,·cw Alúe>'}la~. tenente medico t}c 5• classe jlital de Corítyba, não tinha. praça no Corpo 
do_ co1po de slwde do exercito, pede que lhe S~tnimrío do l!:xercit(l. 
seJa ccmi<tda a an!iguidltde de po;to de 11 A' vista do _ex~sto, a. Commissão é de pa-

·de agosta ds JB!J4 , reeer que seJa mdefer1da. esta preteuca.o, 
. . . _ i como o foi pelo Chefe do Poder Executivo. 

A Commtssao de M:a.rínba e Guerrn. ex-! Sala. das Com missões . 2ô de setembro de 
ami~ou o requerimento em que o Dt•. José 1899.-.Henrique Vallddares, presidente.
Ga.rcta Alberna?., tenente me_dico do 5• cla~se I Rodolplw Paiçção, :ralatoi' .-Al~uqtterqua Se-
dQ Go:rpo de Saude do E:xerctt.o, pade ao Cou- ,·ejo .-Joao Dantas Filho . . . 

Vão u. imprimir os s~guin1e.~ 

PROJECTOS 

N. 110 B- 1899 

Redacç. r.1o pare< a 3• di,·cussrio do projecto n. 110, do C?l·reilte anno, q"e •Jl'Ça ct Receita 
Gera. I da Repv.blica p t 1·rt o .etr.e1·cicio de 1900 

O Congresso Nacional decreta : 

Art .. I.• A receita geral da Republica dos Estado;; Unidos do Braz:!, para. o exercício 
de 1~0. e orça.r1a. em 289.0:38:000$ papel e 44 .9!8:876-$593 ouro,além de23.920:000$ papel, · 
destmados ao fundo de resgate, e 9.026:667$ ouro do rundo de garantia e será realísada 
COJl! o produ~to d<? que fôr arrecadado dentro do mencionado exercicio, sob os tituló aba.íxo 
·deSignados, Inclui dos os recursos pl'ovenientes da. emíssão (tlndi'Yig toan, dê aecordo com 
o contracto de 15 qe junhc de 1898. 
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ORDlNARlA 

DIPORTAÇ:Í.O 

BM oun.o 
I o Direitos de importação para consumo, nos 

termos da Tarifa. e leis em vigor senctoo 18.000:000$000 
2. Expediente dos gene!"os livres de direitos dl3 

consumo, nos termos de. lei n. 428, de lO 
de dez0mbro de 1896 .••• , •.•. , ·. o .••. ; •...•.•..••.. o •.. o o ..• o 

3. Dita das Ca.patazi~s .•••...•.. , .......................... o ..... . 

4. Armazenagem .•. , •• o .••• , ••••......•....••... o , ••• o , o • , •.••••.• 
5. Taxa de estatística, segundo a lei n. 489, de 15 

de dezembro de 1897, art. 1', n. 5 ......................... . 

. Entrr!da, S!thida e estadia de navios 

6. Imposto de pharóes, nos termos da. lei n. 489, 
de 15 de dezembro de 1897, art. 1•, n. 7. 

7, Ditos de docas, nos termos da lel n. 489, de 15 
de dezembro de 1897, art. 1", n. 7 .... , .. 

Addicicm~s 

8, 10 •/o sobre o expediente dos genercs livres 
de direitos de importaçi.o, pharóes e dóca.s, 
nos termos da. lei n, 489, de 15 de dezembro 
de 1895, art· 1", n. a ..................... . 

Intetior 

330! 000$000 

130:000$000 

46:000$000 

9. Renda da. Estra,la. de Ferro Central do Brazil. ..•.••..• ,. o ••••• 

10. Dita .~as estradas de terro custeadas pela 
Unlao ................... o ................................ o ... 

11, Dita. do Correio Geral, nos termos da lei n. 489, 
de dezembro de 1897, art. 1", n. 12, isenta do 
sello toêla a. correspondencia. da Academia. Na
cional de Medicina, quer para o interior, quer 
-para o exterior do paiz ...... o. o ....•. , •.• o ..•. , .•..•..... o ... . 

12. Dita dos Telegrapllos Eleetricos, inclusive a ta:xa. 
de fi'. O, lO, ouro por palavra de telegremma 
em percurso nos cabos da Brasilian Submarine 
Company, limíted, nos termos da lei n. 489; 
de-15 de dezembro de 1897, a.rt 1•, !l. i3; ele· 
vada de lO$ a 25$ a taxa. annual de registro 
dos endereços convencionaes ou abreviados, 
uuiformisa.da a taxa dos telegrammas interna-

. cionaes do serviço de imprensa a 25 centimos 
por palavra «e modificado para. 500 rs. por 
cópia e por grupo de 30 palavras a taxa addi· 
cional adaalmen"te cobrada para os tele-
gramma.s multiplos » •••......• o ............... o ...•..... o . o . o . 

13. Dita da Fazenda de Santa Cruz e outras de 
propriedade da União ............... o o o ...................... . 

14. Dita da Çasa da Moeda ....................... o o,, .. o,, •....•.••. 
15. Dita da Imprensa. Nacional e Dia.rio Officia~ ....•...............••• 
16. Dita do Laboratorio Nacional de Analy~es nos 

termos da lei n. 498, de 5 de dezembro de 
1897, art. 2•, n. 6, decreto n. 3770, de 28 de . . 
dezembro de 1897 ...••............. , .....••. , .... , .••...•..•.• 

17. Dita dos Arsenaes .......... o •• ,. · ••••••••• , •• • ••••••• , •••••••• : • • 

18. Renda da. Casa de Correeção .... , ............ , .... ,,.,, .......... . 

507 

153.000:000$000 

3.000:000$000 
1.000.000:000 
4.000:000$000 

250:000;000 

270:000$000 

170:000$000 

347:000$000 

33.000:000$000 

2.000:000$000 

7.500:000$000 

B.COO: OOo$ooo 

100:000$000 
15;000$000 

600:000$090 

40:000~000 
5:000$000 

10:000$000 

~ · 
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19. Dita do Gymnasio Nacional, de accordo com a. lei ...... . .• ·•······ · 
20. Dita do Instituto dos Surdos-Mudos e Meninos 

Cégos •..•..•. •• •.•••......•...• ••.... .. . • • · · • • • · • • • · ·; • • · · • • • 
21. Dita do Instituto Nacional de Musica. •.• ••...... ..... . . · · • • · · · · · · · 
22. Dita das matricu las nos estabelecimentos olficia.es 

de instrucçi'io superior, nos termos da lei 
n. 489, de 15 de dezembro 18'J7, art. I •, n. 23 ............ · · .. · .. 

23. Dita da Assistencia de Alienados .. . ......... .... , ......... · .... · · 
24. Dit;o arrecadana nos consulados......... ...... . 400:000.'1000 
25. Dita. dos proprios nacionaes ......••. •.. · •... .. ..•....... - ·- · · · · · • · 
2G. Imposto do sello, deaccordo com as leis em vigor ........ ·····-- .. · 
27 . Dito de sello sobre as operações de cambio ou de 

moeda metallica a prazo, observada~ as dispo· 
sições da presente lei. . ...... ........ ............. · .... · · · · · .. · 

28. Dito de transporte, nos termos das dispo-
. sições em vigor ........... . ; ......... .. ......... · .. · .. · , ... · · 

29. Dito de 2 "/o sobre o capital das loterias fe
deraes e 4 °/o sobre as est.adoaes, e mais 100 
réis por fracção de bilhete de loteria exposto 
á veuda., cobrado por estampilha ..... ............... • ... • .... • 

30, Dito sobre vencimentos e subsidias, exceptuados 
os y,~ncimentos dos juizes feder·aes, co:npre
hendJdos nesse numero os ministros do Su-
pt·emo Tribunal .Milita.r ............. .......... .. .. · ·• • · • • · · · • · 

31, Dito sobre consumo de a.gua, nos term011 da. lei 
n. 489, de 15 de dezembro . de 1897, art. 1°, 
e decreto n. 2i94, de 13 de janeiro de 1898 ................. · 

3Z. Dito c!c ~r~nsmissão de apolices e embarcações ••..... ..•...• ·.··· 
33 . Contrtbmçao das companhias ou emprezas de es· 

t radas de ferro, subvencionadas ou não, e de 
outras companhias, de accordo com a lei 
n •. 359, d e 30 de dezembro de 1895, e bem 
asstm saldos das estr adas de ferro garantidas, 
.com séde no estrangeiro • .. ...••.••. . .. .. ••. ••. .. ..•.•.......... 

34. Foros de terrenos de marinha .. , .............. ... ............... . 
35. Juros das aeções das estradas de ferro da Bahia 

e Pernambuco .•.. , ••.•... , • .• . .. .... . • ,, ... 105 :000$000 
36 • . Laudemíos ......... ..... .... .. , .......... ..... ......... ... .. . .. . 
37. Premios de deposites publicos ....... . ..•••...••..•..• . •.• .. •.••.• 
38. Imposto de 2 I/ 2 •1. sobre dividendos dos t itulas 

das comp~nh~a.s ou sociedades anonymas com · 
séde no DLstrJcto Federal e nos Estados ...... .... ..... ..... .. . 

39. Dito so.bre soci~ades sportivas de qualquer 
espec1e,- na CapLtal Federal ......... .... ................. . .... . 

40. Taxa judicia.ría ..... .. ........ ... .. .. .. .. . . ........ , ..• ,·, .. • •. , . 
41. Imposto de 30 réis, cobre, cobrado em esta.m

p!lbas, sobr~ annnncios, em cartazes impressos 
ou manuscr:1~tos, a.ffixados nos Jogares publicas . • . . ...• • .• •• ..• •. 

42. Taxa de afer1ça.o de hydrometros ã. razão de 5$ 
por apparelbo ....... ....... . . ... . ... .. ..... ... ........ · ..... .. 

CONSUMO NC'S TER.l.IOS DA. Lili E DOS REGULAMENTOS EM VlGOR 

43, Taxa aobr<l o fumo ................ . . ... ... : , ........ .... .. . .. .. 
44. Ditas sobre bebidas, alteradas as taxas actuaes 

sobre aguas mineraes artificiaes, que serão 
elevadas ao duplo, e sobre vinhos ta.mbem 
artificia.es, que serão cobradas a razão de 2$ por 
litro para os de graduação alcoolica. inferior 
a 14o, 3$ por· litro pal'a os de graduação de 
mais de 14• a ~4.· , 4$ para os de mais 
de 24_0 , ,!_'•'• • • •·•·••·· • • •· •• · •·• • • •·•••••• •• • · •·••• ••• ••• •• •• 

I 00: 000$000 

1:000$000 
2:000$000 

180:000$000 
500: 000$000 

150:000$000 
12.000:000$000 

iOO:OS0$000 

4.00Q:000$000 

1.000:000$000 

6.000:000~000 

2.300:000$000 
700:000$000 

2.000:000$000 
15:000$000 

50:000S;OOO 
20:000$000 

750: 000$000 

30:000$000 
150:000$000 

10:000$000 

20:000$000 

6.000:000$000 

4.500:000$000 
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45 . D~ta sobre phosphoros .. ••.•. ... ..... ~ . . .....•. . ... . .. .. . , •• ..... 
46. Dlta sobre snl de qualque;• procotlencHt • ..•.• •. ...•••. •• ••••• •••. 
47. Dita sobre c;llça.do ..•..•••••..••. •• . • ••... •.• .. , ...... . . ... .. , •. 
48. Dita sobre VP.las .•.. . ..•...•.... . . . .. . . .. .•. •...• . • , ..•.. , .•. ••. 
49. Dita. sobre perfumarias . ..... ... ~_ .... .. ............. .. , ..... . , .. 
50. Ditn sobre especialida.rles pha.rmace1ltica.s, na· 

ciono.es e estrangeiras .... ..• : . . . . .. .....•.. .• . •• .• •... .. .....• 
51. Dita sobre vinagre.> .......... .... . .. .. ..... . ................ . .. . 
52 . To.xas sobre conservas de carnes. peixes , doces, 

fructos ou legumes em latas , caixinhHS, 
frascos ou outros envoltorios, de qualquer 
procedencia, a razã.o de 50 réis até 500 
grammas, e porporcionalmente da h i para cima 
na. razão de 50 réis .por 500 g l'ammas . ......................... _ 

53. Dita sobre cax:tas de jogar .... .. . .... .. .. _ .. ...... . . . ...... . . .. .. 

EXTRAORDlK A. RIA 

54. Montepio da. Marinha . .. ...... .. ...... . .... .. ................... . 
55. Dito militar . ... .. .. . ... ..... .. ...... . ...... ~ ...... .... ......... . 
56. Dito dos empregados publicos •••...•• • .....••.. , ••••...•...•...•. 
57. Indemnizacões •.....••....•.•..•................•..•• . •..... • .•. 
58. Venda de proprios nacionaes .......... . . ...... .. ... ..... . . ... . .. . 
59. Juros de capitaes naciouaes....... ..• • • . . . . • . . • 310:000$000 
üO. Remanescentes dos premias de bilhetes de lo· 

terias . . ... ... .... , ....... , , . I . ............ ... , ...... . . . ... . . . .. . 

61. Imposto de transmissão de propried:tde no Ois· 
t t·icto Federal , nos termos da lei em vigor .• . .• ••. ... .... .••• . . • 

62. Dito de industrias e profissões no Distr:cto Fe-
deral. .... .. ...... . ...................................... ... . 

63. Saldo ou excesso entre os r ecebimentos e as res· 
tituições . .• ...•..• • ..••..•••..•••. . •• ..••. •..•... . •. • •..• • ..• 

li.ECGRSOS 

6-L Emissã.o do (und ing loan, de accordo com o con· 
tracto de 15 de j uuho de • 898 ............. .. . 25.627:876$593 

509 

7 . 000: ()110:~000 
4. ouu: uuo.~ooo 
2 .000:000$000 

800:000$000 
1.500:000$000 

I . OO:J: 000$000 
400;000$000 

1.500 :000$000 
70:000$<)00 

95:000$000 
250:000$000 

l.000:000$0UO 
).000:000$000 
3.000:UOOSOOO 
1.22li :OLJ0$000 

15: 000~'()00 

3 .000:000$000 

3.000:000$000 

5. 000:000$000 

44.918:8i6$593 289.038:000:5000 

I I. 
! I .. 

64.1 

, 3. 

\ .. 

RENDA. COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

FuHdo do r esgaM 

Renda em papel prove· 
· niente do arrendamento 

das estradas de ferro da 
União ... .............. . 

Productoda cobrança da. di· 
vida activa ela União, 
qualquer que seja a sua 
natureza, ioclusive as 
sommas provenientes da 
liquidação de bancos e 
dos emprestimos feitos 
ás iodus~rias .. .. . ..... . 

Todas e quaesquer rendas 
eveotuaes percebidas em 
papel pelo Thesouro, in· 
clUJ!ive a emissão <.le 
20. 000:000$ de nikel. ... 

Os saldos que se apurarem 
· no orçamento .......... . 

8 !( P..\l'~L 

320 :000$000: 

600 ,OQI)$00~· •• • •••• • .•••• • ••• 

' 
23. 000 : 000$000

1 

$ 

23 . 920: 000$000 
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• I. 

F"ndo de g .trcmtia 

Quota. de 5 % ouro, sobre 
todos os d ireitos de im
port,ção pal'a consumo, 
nos termos da lei ....•.. 

O! saldos das t:1xas al'l'e· 
C.'ldadas em ouro, dedu
zidos oe serviços quo 
nesta nspecic o Thasouro 
~·~ obrigaâo a cus teia!' . . .. 

O proJucto integral do ar
rendamento das estradas 
de ferro ·da l.Jnião que 
tiver sido ou fôr estipu-
lado em ouro ....... . .. . 

Todas e quaesquer rendas 
eventua.es em ouro ...... 

'. 000. 00~00) 

$ 

\ 
! 

26: C.5i$000' 

$ 

Somma ......• .. . . .•...•••• 

Art . 2.• E' o Governo autorizado: 

0.026;667$000 

53.975:543$õU3 312.938:000$000. 

1. A emittir como antecipação de receita, no exercício clesta. proposta, bi~hetes do The· 
souro até a somma de25 .000:000$, que serão resgatartos a.té o fim do mesmo e:rercic;o. 

n. A recebe!' e re;>titutr, de conformidade com o disposto no e.rt. 4\ de. lei n. 63S, 1lo 
17 de setembro de 1851, os dinheiros provenientes llo cofre de orphã.os, de b?.ns de defunto.'! 
e ausentes e do evento, de premios de loterias, de depositos 1las caixas eco11omicse e montes 
de soeeorro e dos depositos de outras origens. Os saldos que result~rem do encontro daa 
entradas oom as sabidas poderão ser o.pptcados ás des[l(lzas publicas e os excessos tlaa 
J;'EIStituições serão levados ao balanço do exel•cicio. 

m. A. fazerem as operações de credito que forem necess11rins com exclusão d a. emissão 
de papel-moeda.. 

IV. A arrendar ou alíenar, do modo que jalgar mais conveniente, as estrad!l.S de ferro 
da União, applicando o producto da operação a reorganização financeira do pajz . 

V. A adoptar uma. tarifa dift'erencia.l para um ou mais generos de proJucção estran
geira., compensador&. de concessões feitas a generos de producçã.o brazileira, quando tratados 
como procedentes de nação mais favoreclda ou vice-versa. 

VI. A. rerormar o proeesso executivo tlscal de mod<J a activar e a assegurar a arreca
dação, considerando sómente incobravel a. divida depois de ouvida a competen te repartição 
fiscal. . 

VII. A effectuar a s opera~õ3s de credito precisas para. procede1' ao resgate ua.s apolices 
dos emprestimos naciona.ea de 1868 e 1889. 

vm . A m~nd:~r cunhar, onde mais convenient.e fôr, v i o te mil contos de réis'(20.000 : 000$) 
de moeda divisaria de nickel, do valor de 400, 200 e 100 reis. · 

Paragr;who unico . O Governo farà. distribuição desse nickel :pelos Estados da União 
dentro do ex erci cio desta lei. . 

lX . A. ina.ndar destruir todas as plantas, bacillos, mudas, sementes, etc. , importados e 
que, pelo exame phytopathologico, tenham revelado a presença de molestias :para.sitar·ias 
ou outras. 

X . A prorogar por 20 annos o contracto de arrentla.mento das fazendas nacionaes do 
Piauby, e a reduzir de 50 "/o as prestações semestraes durante os dous primeiros annos 
de prorogaçã.o, mantido o resp~lctivo contructo·sem alteração alguma. em suas clausulas . 

Xt. A conceder isenção de àir~itos d~ importação de 5 .500 mett'OS de canos de ferro 
galvanizado, importados pela Camara Municipal da cidade de S. Gonçalo de Sapucahy , 
Estado de Minas Geraes, para o abastecimento de agua. da mesma cidade. 

Art. 3.• As successões em bens constituídos em arolices e embarcações, bem como a 
doação de bens dessas especies a herdeiros nece~sarios, ficam sujeit;:.s a mesma taxa que a 
das heranças de bens situadoa ou e%istentes no Dist1•icto Federal. 

Art. 4 . • 05 contra(:tos de compras e venda. de cambiaes a. prazo maior de cinco dias 
uteís, contado o da operação, a. te o de 30 dias, ficam sujeitos ao pagamento do imposto de 
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sello de 1$ por cada. ;~; 1000 ou fr:tcção desta, e em qualquer outra moeda estrangeira. no 
seu eauivalente a f. 1000, pago pelo vendeclor. . 

§-1. • o sello serei. collocado no contracto do vendedor e inutilizado pelo corretor, qce 
na sua conta de corretagem o cobrani. do vendedor. 

g 2.• Lavrados os contractos pelo corretor, este os entregará ó.s partes, cumprindo a 
esta Jaze l-os visar reciprocamente entre si J•ara. a boa 1lscaliza1;ão do sello legal. 

§ 3.• As operações sobre cambiacs poile!'ão ser tf·ata1las para longo prazo, obri· 
gados, porém, os corretore:> a. declararem nos respectivos crontractos o prazo em que 
forem contrabidns, e quando sejam tratadas par& o prazo maior de 30 dias, pagarão o im· 
posto do sello por cada 30 dias ou infracçào do prazo que fôr determinado no contracto 
para liquidoção da operação. _ _ · . . _ . . 

§ 4.• São nullas as operaçoes que: ouo observarem o.s d1spostçoes da presente le1 . 
· § 5 .• Toda a compr a ou venda. de cambiaes ou de moeda metallica.deveráset• liqnidada 
pela entrega e1fectiva das letras ou moeda. 

§ B.• O vendedor de cambiaes que acceitar contracto de venda a. prazo de cambia.es 
sem o devido sello, inc<lrrerá na multa de lO vezes o valor do sello, nunca menos de I :000$, 
e o Intermediaria em cinco vezes o valor do sello, nunca menos de 500$000 . Todo infor
m ante da fal ta de sello devido em qualqner contracto de cambíaes peJ•ceberli metade da 
multa recebida. 

Art. 5." Na vigencia da presente lei : 
1°, as <li vidas lJrovenientcs de rendas não lançadas e i!e multa por infracções de regu· 

lamentos deverão ser remetti>Ja,; pat·a cobrança executiva dentro de oito dias, contados da 
t erminação do prazo para o.> recursos legaes ; 

2•, as caixas «!conomic::~s particulares existente.;; e cuj:t organização ! oir anterior uo de-. 
ereto n . 5i5, de 1849, se 11 capital definido representado em acçõ,~s. não são comprohendida..'l 
nas disposições de;;se decreto, na lei n. 10-!3 e decreto n. 2il l, t utlo de 1860, para. o elfeíto 
da.~ ol.trigAções e multas impostas as sociedades anonymo.s bancarias; 

3•, os machinismos de lavoura. e os machini!mos e materiaes de custeio importa.do di· 
recto.mente pela lavoura, ou pelas em prezas de mineração para consumo proprio, pagarão 
sómcnte uma t~xn de r Qgistro de 5 °/o do valor oflicial dos obje<'tvs introduzidos, ficando 
isentos de quaesquer direitos alfandegarios. 

PiLragrapho unko. Ficam sujeitas a mul!a do dobro dos direitos qu!! de"eriam ter pago 
as empreZllB que tiverem importado machinismos e materiaes para uso alheio. 

4°, Ficam isentos de pagumento de quaesquer impostos de importa~ã.o, expediente e 
consumo os livros, modelos, moveis, machinas e em geral todçs os objectl•s de material 
escolar destinados ao ensino publ:co gratuito em estabelecimentos de iostrucçã.o popular 
gratuito , ID<lntidos ou não pelo Gover no Feúeral ou dos Estado.>, 011 por associações que 
possuam editlcio destinado pal'l!. aquelh\ ins1.rucçã.o . 

5.• Serão observadas as seguintes disposições : 
1', nas questoes de qualificação e classitica.cão de mercadorias, levantadas no acto de 

primeira conferencia ou de sabida, ou de exame préviamente requerido, para confecÇão 
da. nota ou despacho, nos termos da legislação em vigor, serâ. ou vida. a commissão de tarifa 
cabendo a parte interessada. a interpreta.o;.ão de recm'So p:i.ra a commissão ou juizo arbitral 
de que trat a a lei n. ; 

2•·, das decisões da commissão ou juizo arbitl'al não bavera recurso, conforme preceitua. 
a ordem de 12 de junho de 18€6, prevaleceu 1,, para. t<dos os etreitos taes decisõe~. exce
p tuado para os casos previstos pelo art. 5i 9 do regulamento de 19 tle setembro de 1860 ; 

3•, as alfandegas enviarão ao The~ouro, mensalmente. exposição ou relatorio circnm
stanciado das questões suscitadas e decisões proferi•ias sobre as classi ficações e q1ta lificações 
das mercadorias, occorridas r a repa1-t:ção, acc- mpanhado das re~pectivas amostras; 

4~, si "dos e~tudvs e diligencias a que o Thesouro houver precedido se reconhecer que 
houve errouea interpretação da tarifa, o Mmistro da Fazenda :p :·ovidenciará de medo a 
corrigil·a, expedindo ás Al!andegas circular sobre o caso, para completa. unifor midade das 
classiflcações nas repa.rtições adna neir<J.S d& União; 
· 5•, dps actos e decisões profe:r ido5 dlmtro de priva!la alçada !)elas alfandegas, t aes· como 
os de multa por infracc;ão de leis e regulamentos, }•rollibir;ões de entrada nas altandega s e 
suas dependeucias, questões de assumptos ou exclusiva jurisdicção, não sera admittido 
recurso . 

Paragrapho unico. E' licito aos intere~sados dirigir, por intermedio da alfandega e 
como informação da delegacia fiscal respectiva, sua reclamação sobre o caso ·ao Ministro 
da Fazenda, quando porventura o inspector da alfandega. não lla.ja feito, dentro do prazo 
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de 30 dias, contaàos da data da decisão, n, devida. communicaçiio, quo será pela delegncia 
encaminhada com a indispense.-vellnf,lrmnçüo. 

6.o Dos recursos rlc revi~t1, in terpr ·stos dos actos<las altand<>p-a<: nos cosos de íncompc
tencia., excosso rio poder c violencia da lei on lle formulas r.ss: :nc1a~~. só ao ll!in_i.stro ~a 
Fazenda ca.IJe !'r-solver, onvi·lo o Couoc::lho ri.~ Fnrmd;~, quando oohre ·•aes recursos Jil. se nao 
houverem manifcsta.do as respectivas diJ'•)Ct.,r :n,; dn Tllcsonro. 

§ 1. 0 As delega.cins ft sca('s encaminharão ao Thesouro taes prr.cessos com as devidas 
inCormações, prceéllidas :;s diligen··ins indispensavr!is, afim do que taes twocessos !'<•!.iam 
submetti•los ;~ resoluç.ão ~nperior, bentos de vicio~ ou lacunas que pos~nrn prrjnd iCiLl' o 
prompto estudo da qne~tüo. 

§ 2.• O encaminh;J.mcnto ou remessa de t1.es processos serú. fei to rlentro do pra7.0 dn 30 
dias, sob pena. de responsa.bilida.de da autoridndo que houver preterino a sua conclusão, 
eumprindo·lhe assignalar, no acto d:\ remessa, os incidentes ou diligencias IJUC não forem 
satis feitas na fórma dos desp<~cl!os e ordens experJirlas. 

7 .• Si na repartiç;\o recorr id'l houver síuo hn-rado o respectivo termo dd perempção, 
observados os preceitos estatuídos ria. legislação vigente, o qual deverá ser annexo por 
cópia authenticada pelo chefe da I" secção d'.1. alfantlega ou quem suas vezes fizer ao pro
cesso hlicíe.l, precedida. de iotimac;ão da parte e publicação da rlecis:lo ou despacho nojornal 
offleial da ~éde da al f<tndega, não terá lo:;ar o enco.minhamento de t al recurw, o qual tle
verá ficar archivndo lançando-se o competente despacho de reme;sa ao ca.rtorio ou archivo 
de repartição, para. todos os eJfe,~tos ria. decisiio proferiria. 

8.' Do mesmo modo ~e proc••dcrá, cc.m refurencia aos actos das delc~acins fiscaes e rlos 
administradores •lc mcs:•i! <lo rendas e deleg~Vlos especiaes de privada jurisdtcçfí.o e nos casos 
dl3 recursos de reYista . 

9.• Cumpl'e aos inspcrtori's rlas nlrande,(!ns. del~gacia.s fiscar,s e ndminisb•adores rle 
mcsns do ren.hs 1•emettel' ú Directoria da~ Rendas Publicas do The.;ouro, mensalmeute, 
J'elatorio circumstancindo ti a~ quc&lües suscitadas e decis<ies proferidas em favor <1:~ partes 
de alçada ou n:io priv:.tiv:.;;, at:m de que, nos termos dos arts. 20 e 3rl do decrP.to de 29 
dejanoil'IJ df} 185D o ma.is leg-islação en1 v!.~or, o Ministro da Fazenda tome a.s provideocbs 
qua julgar convenientes em bem de. administração fi sc<\l. 

Paragrnpho unico. Apreciado,; estes relatoríos pela. Directorin. das Rendas Publicas, 
serão em seguida. sujeitos ao estudo da Directoria do Contencioso, qua os submettera á re
solução do Mini::tro da Fazenda. 

10. o Das decisves pro ferinas p<31as ai fantlo.c:-as, deleg-acias fisc~es e mesas de ren rlas, que 
houverem passado em julgado, nenhum r ecurso ou reclamação será. mais a.d mittido, cum
prindo aos chefes das repartições, que os houverem proferido por occasião de en~amiuhar 
tnes recursc·s ou reclam"'ções, juntai' as cópias authenticas das dec!sOes pr•oferida.s e termos 
fioaes da respectiva acção ou proeesso e das intimações realizadas. 

i I. o Em bem de legitima defesa de di1•eitos ou interesses particulm:es Vl.'ntilllda per11nte 
os tribunaes ou autorida.<les .iudiciarias, não é licito negar certidão de docurr:entos, pareceres 
ou informações prestadas sobre as questões ventil!l.das no contencioso Mministrativo, ou 
processos findos ou em anclamento, como prescrev~m os arts. 14, § 4", oo Regulamento 
n. 254, de 2 1 de ag-osto de !850, circular n. 358, de setembro de 1857, a. v iso n . 20, de c. 
de setembro de 1858. 

Paragrapho unico . Só nos msos precc;itua;1os nas ordens elo T.bemuro n. 117, de 
outubro de IS78, e 22 de outubro de 1885, art. 10 do regulamento :mnexo ao decreto 
n. 5245, de 5 de abril de 1873, e que se negará certidw de taes documentos. 

12. 0 O Poder Executivo fica autoriz<tdo a fazer orga.nizor um regulamento das a.lfa.n· 
degas, de aecordo com o systeml:l, estabelecido na presente lei e disposiçoes 1lo decreto 
n . 2647, de 19 de setembro de 1860, a.tt~mlemlo ás condições do commercio, iodustrias 
e navegação da União, em suas ditrerentes regiões . 
. _ Art. 7. 0 Serão incot·pora<las à ConsolidaçCh das Leis diJ..> A l(andegas as seguintes dispo-

Slçoes: . 
I. Os serviços interno e externo nas Alflmdegas da Capital Federa l e dos E>t.wos 

tl~rarão o mesmo tempo qne ?S das capata.z.ias, das pontes e das descar gas e embarques, na 
forma do art . 77 ela O<msol•rlaçao das Lc•s das Al(andegas e Mesas de .Rendas, todas as 
vezes que o julgarem conveniente os inspectores do.:; altandegas a boa ordem do ser viço e 
a bem Ó' •S interesses do commercio . 

li- i ica extensiva a. todas l\S alfandegas da Repuhlíca a disposição do art. 4/0 pa.1>a-· 
grapho unico (];~ Ccnsolid,Jçiío, re[ercnte a Alfan~ega da Capital. 

lll . O serVIço das conrerenc1~s de mercadorw s deve ser tan to quanto possível confiado 
sómente aos conferentes. No caso de grande atnuencia de serviço ou de achar-se vago 
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a.l!nJm Iogar de conferente, ou no cnso de impedimento, o chefe dn repartição deverá de 
pretereneía. nomear os I•• eseripturo.ríos a 2°•. Quando entenda. dever lanear mão de 
3•• ou 4•• escripturarioe, preterindo vs z•• e 1'" escripturarios de sua repartição, deverá. 
em officio communicar ao director das Renda& as razões que teve para isso. 

1 V. Pelas differenças de qualidade e quantidade provenientes de erro de classitl.cacio, 
por deleiro, que resultem descaminho ou extravio de direitos, e tambem das conferencias 
de manifestos, averbações de notas e outros documentos de receita ou que tenham com 
elles relação, resultando iguaes prejuízos, veritlc&dos contra. a Fazenda pubJicu. e que não 
forem satísreitas incontinente pelos interessados. donos, consignata.rios ou despachantes das 
merca.doría.s, sendo disso culpados os conferentes ou escripturarios que funcciona.rem uos 
despachos, r espondem estes pelo prejuízo indemnizando a Fazenda por meio de descontos · 
meneaea de 10 •;. em seus vencimentos. Os chefes da.s repartições são res ponsaveis, na 
fórma. de.s leis vigentes, quando 1leixarem de efi'ectuar· no devido tempo a referida co--
brança.. · 

V. A cs4a um dos conhecimentos de éarga.s que devem ser appensos aos manifestos de 
que trata o Cap. 6•, Tit. 7• da Consolicl-~çao, acompanhará, de 1 de janeiro de 1900 
em deante, declaração assigna.da pelo carregador. que a escrevarà. ou fará escre-ver, das 
mercadorias do volume ou voll1mes de carta um dos reCeridos conhecimentos, devendo & 
mesma. ser authenticada., na fórma do art . 345 da. CcnsoUdaçtro, e conter todas as forma.• 
lidades necessa.rias ã. organização immediat& de despachos regulares no respectivo 

port6~ ca.pitã.es ou mestres de embarcações nif.o se prestarif.o á. legalização dos conheci· 
mentCJs àe carga, sem que o Clrregatlor oxhiba uma t:J.l declaração, cuja falta. ou diver
gencia da mesma com o conttiudo do volume ou volumes, M porto do destino. considera-se 
inrre.cçii.o da legislação fiscal, sendo os culpados (capitães ou mestres), no caso de f&lta de 
um tal documento •. punidos com multa igual á. do art. 363 da Consolidaçao e o importador 
do genero em ambos os casos com multa igunl aos direitos do mesmo genero. · 

VI. Os generos de importac!o, de t'acil deterioração, um·,L vez esgotados os pr11.zos d.n
rante os quaes podem permanecer nos entrepostos, armazens e trapiches alrandega.dos, seri!o 
incontinente artola<ios e com lgun.l promptidllo avisados seus donos ou consignatarios por 
editaes pela imprenl!!l., ou por carta otnclal registrada no correio, sendo conhecidos, para 
011 despa.cilar e receber no prazo de 30 dias, sob pena de, findo elle, serem os ditos generos 
ou vendidos em leilão a.duaneiro, ao correr do martello, ou cedidos a.o respectivo depoBi· 
tario, si este o quizer, mediante pagamento integl'81 dos direitos devidos á. Fazenda.. 

VII. Os ,generos mandados ,·ander em leilão aduaneiro serão vendidos em lotes, devi-. 
da.mente numerados, sendo os licitantes &llsados da divisão por editaes pela imprensa. dous 
dias antes do respectivo leilão, devendo este etrectoar.se sempre pel:J. o:rdem da numeração 
dos lotes. · 

vm. Nos leilões aduaueiros só serão admittidos a lançar pessoas idoneas, devendo o 
lsilogiro exigir, quando assim o julgar conveniente, as garantias necessarias. Na. r.uta 
destas, será o mesmo leiloeiro responsa.vel pelos prejuízos que vier a ter a Fa.zenda. Nacional. 

lX.. O depaebo denomina.do de - ignoro o conteúdo - ou que, não contiver todos 
ou alS"uns dos requisitos e !ormalidadbJ legaes indispensa.veis, não será admittido em re· 
partiçao fiscal alguma, sem que o seu agenciador, por meio de requ erimento ao chefe da 
repartição, demonstre a impossibilidade em que està. para por si fazel-o tão exactam!!nte 
como lhe exige a lei. 

x. u despachanté, ajudante de despa.chante ou qualquer negociante, que, a jtiizo do 
chefe da repu.rtição, se tornar demasiadamente frequente na apresentação de taes despachos, 
ftcarà probibido de despachar na mesma repartição. . 

XI. A probibição de que trata. o art. l 'l9 da. Consolido.ção, uma. vez determinada nas 
alfandegas pelos repectivos chefes, só poderà ser relevada velo dire.ctor das Rendas. 

XII. Nenhum despachante de alfandega funccionara sem que os seus livros, escri~ 
pturados nos -termos da. legislação em via-or. tenham sido devidamente examinados pelas 
alfandegas e a.purad8.B as suas responsabill<lades annualmente. As faltas ou alcances serão 
no prazo de 48 horas liquidados. soo pena de lhe ser privado o exercício da pi:'o1iss!i.o. 

XIII. A autorisação de que trata o§ ~ n . 7 do art. 476 da Consolidação do.s Leis 
da& A~fa.ndegas deve ser dada no proprio despacho nos seguintes termos : Autorisó o des
pacha.nte F_ (ou ao meu caixeiro desp~•chante F.) para. despachar as mercadorias constantes 
aesta nota, responsabilizando-me por todos os seus actos nella. pra.t.icados, peloa direitos 
deTidos à. Fazenda Nacional, conforme as mereadorias do conhecimento·e maoi!esto, por 
todas as faltas, descaminhos dos direitos, independente de mais formalidades ou fórma. da 
processo. · 

------ ·---------------_______ ,_ .. _ .. ··--- ..... --~ -~--~ ______ .... , _ .. 
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XIV. os artigos ou rnercadoria.s importadas, que perten cerem a dift'erentes classes de 
tarifa e forem encontrados occultos ou não, e dos quaes não se fizer especial menção nos 
despachos ou notas, serão considerados como cont rabandea.dos e llopprehendidos, segundo os 
termos do respectivo processo. 

X. V. As mercadorias ou artigos de commeJ"cio encontrados nos volumes de bagagem 
de passageiros, serão sujeitos aos direitos em dobro e mais á. multa de lO 0/o sobre os direitos 
cobrados. 

Pa.ragrapho unico . Os volumes de bagagem só poderão ser considerados como tal, os 
que exclusivamente contiverem os objectos mencionados no a.rt. 390 da ConsuUdaçúo. Todos 
os demais volumes que contiverem mercatlorias, qua!q11er que seja a embalagem, nã.o 
podem ser considerados como de bagngem nas a!iandugas d<t União . 

XV[. Serão cobradas pelo dobro -todas as multas que tiverem de ser applicadas nas 
repartiçOes aduaneiras da União, nos termos da. Consolicla çl!!o das Leis das Al(andegas . 

XVII. Na Alfandega. do Rio de Janeiro, a Commissão de tarifas se comporá. de oito 
membros, "[lresidida pelo inspector, que terá. \'Oio deliberativo_ Os membros desta. com
missão serão tirados da. classe dos conferentes. 

Nas alfandegas do Recite, Santos, Bahia e Rio Gre.nde do Sul se comporá. de seis 
membros da. mesma classe, e nas faltas ou !mpei.límentos serão substituídos pelos chefes de 
secção. 

Nas demais repartições aduaneiras se comporá. de quatro membros nas condições 
acima, e na !alta destes será. completada pelos 1"" escripturarios, escol !lidos d'entre os que 
maior pratica e aptidão tiYerem revelado no serviço de conferencias. 

Art. 6.• Como impo5to sobre passagena de qualquer dos portos da União, para o 
exterior, cobrat•â o Governo as seguintes taxas: I• ehsse 30$, 2•• classe 20$ e 36 5$- po
dendo entrar em acoordo com aa complnl~a.s ire.naatlanticas para & respectiva. arrec.tda.ção. 
- Exceptue.dos desta taxa. o Corpo Diplomatico e os repatriados indigentes. 

Art . 7.• Fica sujeito á. ta:r:a ftxn de ·~ 2.0.0 todo e que.lquer vapJr ou navio á vela, 
seja qual for a sua tonelagem ou seu c-!l.rrt>g(\mento, que tlemaodar qualquer dos portos da 
União com o tlm exclusivo de recebei' order1s e seg-uir o seu destino, podendo demorar 10 
dias debaixo da ftscalisação das all&.ndegas e respeitados os regulum,entos de saul.ie e po
licia do porto a. receber provisões, agua. e combustível. 

§ 1.• Na. referida taxa serão comprehendidos todos os emolumentos aduaneiros, ca.rta. 
de saude e Capitania do Porto . 

§ 2.• O prazo de dez dias poderá ser prorogado por mais cinco pelo inspector da. aU't\n
dega, em caso de força maior, que deverá ser justificado. 

§ 3.• Terminado o prazo irnproroga.vel de 15 dias, ficara o vapor ou navio submettido 
ao mesmo :regimen dos que dão entrada por inteiro, franquia ou arr ibada. 

Art. 8.• Nenhum bilhete de loteria. esta.doal on federal será exposto á. venda sem que 
esteja convenientemente sellado - na razão de cem réis P.Or vigesimo. Os bilhetes ex:-
po3tos á vend!l sem o competente sello serão a.pprehendidos. . 

Pa.ragrapho unico. Continuam em inteiro vigor as dispJsições do art . 24 e seus para
graphos, bem como o do 29 do art. 1• da lei n. 428, de 10 de dez~mbro de 1896. 

Art . 9.• Fica alterado o § 29 llo a.rt. 2~ das Disposições Preliminares da Tarifa que 
baixou com o decreto n. 2743, de 17 de dezembro de 1897, substitnida~ as pall'.vras: <que 
mantiverem servíQOs funera.rios :. pelas seguintes :- que mantiverem ou não serviços fu· 
nera.rios. 

Art . 10. Continuarão em vigor todas as disposiçõell da.s leis de orçameuto antece
dentes que não versarem particular mente sobre a fu:ação da receih e des}ieza., sobre auto
risa.ção para marcar ou augmcnta.r vencimentos, reformar repa rtiçõ·~s ou legislação fiscal 
e que não tenham sido expresS<)mente revogadas. 

Art. lI. Revoga.m-~e as disposições em contrario. 

Mayrink, presidente iot.erino.- Ser~et.lel/.Q Cnrréa, relator.- Alct'ndo GuaMbara. 
- Ca/.Qgeras.- A~o<gwto Montenegr o.- Ci!lcinato Braga.- Augusto Severo. - Marçal 
Escobar. · 
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N. 137 A- 1899 

Parece?· sobre a emenda. sulistitutita offerecída 
M 8• discussão do projecto n. 137, deste 
anno1 gue autori.:~cl o Poder &ecutivo a con· 
cede,. ao patrt!o-mór do Arsenal de Ma.-ínha 
da Capital Federal, Raymundo .Nonato de 
Caroalho, os vencimentos inhel·tmtes ao posto 
de i• tenente du- Armada, com a graduação 
de capit<Zo-tene»te. 

A ' Commissão de Marinha e Guerra toí pre
sente a emenda subscripta por va.rios Srs. 
Deputados a preoentMa como substitutiva. ao 
projecto n. 137, de -1899, e passa a. dar sobre 
ella o seu parecer: 

A emenda visa estender aos patrões-móres 
e aos mestres, contra-mestres e guardiães do 
Corpo de Officiae.;; Marinheiros, as vantag~ns 
que a Commissão, em parecer sobre o artrgo 
do projecto n.: 137, jt!!gou j~to fossem conce
didas ao pe.t rao-mór da Caprtal Federal. 

Esses o111.ciaes marinheiros t~em sob e. sua, 
guarda e responsabilidade grandes e valiosis· 
simas cargas do material nautico; na. falta 
de otllciaes combatentes, fazem o s~rvic;o dos 
mesmos, nos termos dos§§ 4• a 10 do art. 541 
da O,.denança Geral da Armttda; teem a direc
çã.o dos mais pesados serviços a bordo, nos 
qua.és pessoalmente tomam parte, e em o~ca
sião de combate atrrontam os mesmos perrgos 
e arriscam a vida da mesma maneira que os 
demais otllciaes. 

Parece justo que se lhes não negue, após 
30 annos de bons servi~ e verificada a sua 
invalidez, a reforma no posto immediatamente 
superior, com o soldo da patente deste. 

Quanto ao vencimento, é certo qlle já os 
mestres t iveram, durante o extincto regi
meu politico, o mesmo soldo que os 2<>• te
nentes, na. importancia de 66$666 memaes 
para uns e outros· e assim, quando se refor· 
mavam com o soldo de segundo tenente, ele· 
vado, ·rorem , o soldo dos 2.. tenentes a. 
140$, e ficando o mestre apenas com o de 1 00.$, 
verifica-se que após 30 a.nnos de bons servi· 
vos, reformam·se estes, hoje em dia, em con
dições inferiores ás daquella época. 

Na emenda. ni.o se mand ' pagar aos mes
tres soldo que lhes restitua aquella posição 
lle relativa igualdade financ<lira em que se 
achavam para com o 2• tenente, sómente se 
pretende que esse soldo lhes seja abonad() apõ3 
90 annos de bons serviços e quando reforma· 
dos p()r in'llalides comprovada lhes seja attri
buida. ; mutatis mutandis pretende com a 
mesma equidade essa emenda igno.l con
cessão para os contra-mestres e guardiães. 

Essa. pretenção_ escuda-se ainda mais com 
relação aos patrões-móres em varios prece
dentes firmados em consulta do Conselho 

na. vai, firmadas algumas dellas pelo almirante 
Joaquim José Igna.cio, taes entre outras, a êle 
il,. 139, de 14 de junho de 1859, relativa ao 
patrão·mór da Bahia, João Fernandes de CS.r· 
va1ho. 

Releva ponderar que ao passo que, se· 
gundo a doutrina dessa consutta, a confirma
ção no posto de 2• tenente devia. ssr sempre 
com a clausula. de não poder o agraciado ter 
direito a accesso, pela emenda em questão 
evita-se a cot~thsão desses otncines com os do 
Corpo da Armada. equiparando-se aq_uelles 
aos otllciaes das clas.sell annexas. 

Realmente parece razoavel que se não ne
gue aos officíaes inferiores, pa.trões-mórell, 
mestres, contra-mestres e guardiães, na· 
quellas condições de serviço, vantagens e re
galias que não se regateiam a commissarioe 
e pharmaceutícos da Armada , sem a.quelle 
tempo de serviço nem tão pesados encargos 
technicos. 

A Commissão, sendo de parecer que seja 
a_pprovada. a emenda. substitutiva em ques
tao, opina mais que se complete a indicação 
da lei n. 478, citada no art. 1• da emenda, 
devendo dizer-se "nos te1'mos da lei n.478, de 
9 de de~embro de 1.897», e que se substituam 
o o § 2• as pala vrus - Corpo de Marinheiros 
Nacionaea-pelas seguintes-Corpo de Offi· 
ciaes Marir~hciros. 

Sala das Comrnissões, 26 de setembro de 
1899 . - Henrique Valladares, presidente.- . 
Albuguerqt~e Serejo, rela.tor.-.R. Paixiio.
JIXio Daatas Filho. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I . • Os pa.trões-móres nomeados nos 

termos da. lei n . 478 (lettra. a do n . 10, do 
art. 1•) gosa.rão, para. todos os etfeitos, das 
':'&ntagens e regalias concedidas aos officiaas 
das classes anuexas da Armada. n~~.eional. 

§ I. o A esses patrões-móres será. CO!lcedida. 
reforma, por in vali dez comprovada para. todo 
esforço activo, nos postos e com o soldo de 
2" e 1 ca tenentes,contando·se-Lhes o tempo nos 
termos da citada lei n. 478 (lettra. c do n.I). 

§ 2. • Os mestres do Corpo de Marinheiros 
Na.cionaes,que contarem mais de 30 annos de 
bons serviços, serão reformados, por inva· 
lidez provada, no posto de 2•• tenentes, com o 
soldo da respectiva patente. 

§ s.o Os contra-mestres e guardiães do ci
tado corpo, que estiveram nas condições do 
paragrapho antecedente serão reformados 
n os postos de mestres ou contra-mestres im
mediata.mente superiores, percebendo o' re
spectivo soldo ou ordena-do. 

Art. 2.• Ao patrão-mór da. <:apitai Federal 
serão abonados os vencimentos de 1 o tenente, 
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de~de que contê m_!l.is de 30 !'-~nos de bons ser
-vi ços e a gra.duaçao de capttao-tenente. 

Pa.ragrapllo unico. Pa.ra a. reforma nest_e. 
cargo, nos termos do § !• do art. 1• desta le1, 
subsistirão, po.ra todos os etl'eitos, os disposl· 
ti vos da ei tada lei n. 478, lettr& c. 

Art. 3.• Revogam-se I1S disposições em con
trario. 

Sala. da.s sessões, 13 de setembl'O de 1899.
Baróosa. Lima.-Neil1a.-Ooelho Ointra. 

N. 151 B-1899 

RedacçtJo par; 3• discussão do projecto n. 151, 
deste a7mo, que fia:a. a despe:;a llo Min!s!trio 
das Retaç!Jes Exteriores para o ea;erciCIO de 
t900 

Art. I. • O Presidente da Republica é au
torizado a despender pela. repartição do Mi· 
n ister io das Relações Exteriores com os ser
viços designados nns seguintes verbas, em 
ouro, 1.134:200$ e em papel 526:920$000. 

1. Secretaria de Es
tado, moeda do 
pa.iz (como na 
proposta) •..•. 

2. Legações e con
sulados ao'cam
bio de 27 d. st . 
por l$,augmen
tada de 42:000$, 
sendo: 14:000$ 
para. cada. uma. 
das legaÇÕEs de 
Venezuela, Ja
pão e Equador 
e Colombia ; de 
7:000$Ja.ra o 
consul o de 
George Town ; 
de 6:200$, para 
um vice-consu
lado no Japão, 
sendo: 5:000$ 
para ordenado 
e gratificação 
de um vice-con
sul, 500$ para 
despezas de el:
pe,bente e 700$ 
para um inter-

211:920$ 

prete, ficando 
cxtincto o Jogar 
deconsul hono-
ra.rio ;e de 8:000$, 
s~ndo: 4 : 000$ 
:para cada um 
dos vice-consu-
lados de Libres 
a S. Thomé ... 778:200$ 

3. Empregados em 
dispou i bili dade. 
moeda. do pa.iz 
(como na. pro-

70:000$ posti1) . .... ... 
4. Ajudas de custo, 

ao cambio de 
27 d.st. por 1$, 
a ugmentada de 
16:000$ para as 
legações de V e-
nezuela, Japão 
e Equador e co-
lumbia e oonsu· 
lado de G4ilorge 
Town .•.••••• 96:000$ 

5. Extraordina.rios 
no ax ter i o r 
idem (idem) •.. 60:000$ 

6. Dita no interior, 
moeda. do paiz, 
(idem) ........ 45:000$ 

7. CommissOes de 
limites, sendo 
200:000$ ao 
cambio de Z7 
d. st. por I$, 
e 200:000$ em 
moeda do pa.iZ 

200:000$ (idem) ........ 200:000$ 

Art. 2.0 E' o Governo autorizado a pagar 
durante a licença. a.o ca.mbiQ de 27 d, st. por 
1$, os vencimentos que competirem aos func
ciooarios diplomaticos ou consulares que de 
quatro em quatro annos obtiverem li~nça. 
para virem ao BraziL (Art. 16 do decreto 
n. 997 A, de 11 de novembro de 1890). 

Art. 3. o Revogadas as disposições em 
cootrario . 

Sala das Commissões, 26 de setembro de 
1899.-At~gusto Montenegro.-Marça~ de Es~ 
coóa~- .-Se1·.:;edello Corr€a.- Mayrink.-Al
cindo Guanaba?'<t .-Augusto Severo . 
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E$tabelece o processo de an·ecadaçllo dos impostos de consumo 

A Commissão nomeadct pel<L Camara. para e~tuda.r as reclamações do Commeroio sobre 
os impostos de consumo não julgaria cumprir o seu dever si não viesse sujeitar á. Cams.ra 
um projecto de lei coordenando e pondo ordem o as ui versas disposições reftlrentee ao BS• 
sumpto. 

Creados os imposto:s de ccnaumo·, estabelecidas as r.endas internas, necessa.rio se faz 
dar estabilidaue á. tarifa a quo ficam sujeitos, organisando-~e o pr oce;so de arrecadação de 
modo a assegurar a percepção do imposto com verdade para o Fisco e sem vexames para o 
Commeroio. 

E' o que procurou fazer a Commissiio no projecto que ora. aubmette no estudo e voto da 
ca.mara.. 

A Commissã.o teve neces~idade, nttenta a situação financeira da Uniíi.o e o dever que 
nos impõe a honra de dar tlel execução ao e.ccordo de Londres e voltar aos pag!UJlentos em 
e.pecie em 1001, de estabelecei· taxas sobre os tecidos de lã, a.lgodio, ania.gem e ohapéos, 
certa como eatã. de que nã.o appellara em vüo :para o patriotismo da Camata e do povo bra.o 
zileiro, e bem assim do Commercio, tão directamente ligado á. prosperidade da. RepUblica e 
á. reconstrucçio do nosso credito no exterior. 

A Commissão I!Ubmette, pois, ao estudo da. Ca.mara. o seguinte prójecto de lei: 

o Congresso Nacional decreta : 

CAPITULO l 

DO IMPOSTO DE CONSUMO E SUA. I NCIDENCU. 

Artigo 1• 

Os fumo e seus prepàrados, as bebidas, os phosphoros, o sal, o calçado, as vel&S, as -
:perftuna.rias, as especiahdades pharmaceuticas, o vinagre, as conservas. as ca.rt!UJ d~ 
JOgar; os oha.peos e os tecidos de lã e algodão que forem consumidos no . ter1•itorio da. 
Repu bl!ca. dos Estados Unidos à o Brazil ficam sujeitos aos im JlOstos da consumo t!Oiu!tantes 
da p1eaente lei. 

· Artigo 2• . 

Os impostos de consumo de que trata 1;1 àrt. 1• recahem : 
§ 1.• O do fo.me, não só sobre os preparados- charutos, cigarros, rapé, fumo 

desfiado, migado ou picado - como sobre os accessorios de palha e papel para ci
garros. 

§ 2 .• O de bebidas, sobre as agua.s mineraes, artificiaes, g-d.ZOsas ou oã.o, inclusive as 
denominadas - syphão ou soda ; sobr·e o a.mer-picon, bit te-r, fernet-branco, .ver~outh e 
demais bebidas semelhantes; sol,re as bebidas constantes dos ns. 130 e 131 da tar ifa da,s 
Alfandegas, em vigor ; sobre as cervejas e vinhos artificiaes e demais bebiJas fermeutadail, 
que possam ser aS36IIlelhadas e vendidas como vinho de uva., como vinhos espumosos e como 
cbampagne. 

E:x:ceptll&m-se a aguardente e o accol fabricados no paiz. 
§ 3. • O de phosphoros, sobre pho~pboros de madeira, de cêrá ou de qualquer outra 

qualidade. · 
§ 4. • O do sal, sabre o commum ou grosso e sobre o refinado e pnriflc&do, a. grauel 

ou em envoltorio de qualquer qualidade. 
§ 5.• O de calçado; sobre o qtle se achar enúmérado no art . 3•, § 5•. 
§ 6. • O de velas, sobre as de stea-rina, espermacete, parafina ou de composição. 
§ 7. • O de perfumarias, sobre todas as perfumarias, não comprehendida:s as essencias 

simples e os oleos puros que conatituirem materia. prima de divérsas lndu"trias, mas, 
eómeute áS prepat•ações mixtas destinadas a uso de toucador, táes cotno : os oleos, loções 
cosmeticos, cremes, brilhantinas, bandoline, pós, pastas e extractos para uso do:; cabellos 
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pel!~, unhns, !0.~1ç.os, c-t<l. , ele. ; as agn~s 1le Colonh, ;19 :.~ruas 0 v illaQ"I'llS aromnticos de 
qu11lquer espor.ic ; a.~ tintas J':\ l' <t ca bcllo c IJo.ri"t; as dentíl'dcio;<, os pôs, cremes o outros 
prepa.rnrlos pal'a conservn.t·, tinp-ir oa :1ma.cia.t' n palle ; os snhüa.< em fôrma, pães, massa, 
pú on barra , nma ve~ que mj~m pet•fumados ; as p:lstilhas aromatica.s par<\ qualquer fim 
e outr.:ts samelhantes. 

§ S.• O de especia.Jidades plla.rm~ceutic,,s, sobre todo o remedio officinal, simples ou 
complexo, acompanhado ou não do nome do fabricante, preparado e indicado em dóses 
mediciuaes e annuncia.do nos respectivos pro~pectos, rotules ou títu los oomo capaz de curar, 
por applicaçii.o interna ouempregoe:derno, certa moleatla, grupos de roolesti&s, ou esta
dos morbidos diversos . 

§ 9.• O do vinagre, não só sobra o vinagre commum ou de cozinha, branco ou de côr, 
inciusive o vinagre composto para. conservas, mas tambem sobre o o.cido acetico liquido, 
solido ou crysta.llisado e glacial ou crystallis:l.vel. 

§ 10. O de conservas, sobre todas as conservas de carnes, peixes, crust®eos, doces, 
fructas ou legumes, exceptuados o :xarque e o baca.lháo. 

§ 11. O de ca.rta.l! de jogar, sobre as ca.rtas de jogar em ba.ra.lho. 
§ 12. O de chapéos, sobre os cbapéos de chuva ou de sol para. ambos os sexos, com 

cobertura de la, algodão, linho ou seda. pura ou com mescla. de qualquer mawria., simples 
ou enfeitados; sobre os chapêos para cabeça para homens, senhoras e creança.s, de li, 
crina., palha, castor, seda ou outra qualquer qualidade semelhante. 

§ 13. O de tecidos de tiL e algodão, sobre : 
a) os tecidos de algodão lisos e entrançados, não especificados (crús, brancos, tintO!! e 

estampados); 
o) os kcidos de alg-odão lavr:\dos, de listras. xadrez, imprensados, abertos e ele phan· 

tasia, taes como : cambraias, C:ISS<lS 1le listras. xadrez ou se.lpicos, tustões, setinetas lisa.a 
e de phantasía, musselina.:s, p!\nninhos, risca•los, la.vra~!os, de listras ou de xadrez, pannos 
adamascados para toalhas, tecidos a.ber~, tecidos de pbanta.sia abertos ou tapados, ~da
mascados, crús, brancos, tintos e estampados ; 

c) tecidos tle alg-odão, como brins, cassinetas, C3Stores e tecidos semelhantes proprioa 
para roupa de homem, cassas groesas, lisa.s ou entrançadas, de listras ou de xadrez, prO· 
pria para forro, pannos listrados e p1·oprios para ponches ; 

d) tecidos de là, lã. e algodão, alpacas, te.es como cassas de lii., mas. dura.ntes, da
mascos. merinós-, casemiras, princetas, scrafinas, gorgorões riscados e semelhantes, lisos 

· ou entrançados, lavrados ou :~.da.mascados, baêtas, baetilhas e flaneUas brancas, tinta.s e 
estampadas ; 

e) pannos (casemira.s_e cassineta.s, cheviots, flanellas, sarjas e diagonaes de lã pura.; 
f) cobertores e mantas para cama, chales, ponches e palas de algodão, de lã ou de lã 

e a.lgodão ; 
g) tecidos de aDia.gem proprios para. saccos e para enfardar ,-lisos e entra.nÇ&dos. 

CAPITULO Ir 

TAXAS 

Artigo 3° 

As te.:x:as dos impostos de consumo são : 

§ 1.0 Fumo : 

Charutos de preço inferior a. 80$ cada milheiro, cada um •..•.• 
Ditos de preço superior, cada um ..•.•••••..•••••••••..• , , ••. 
Cigarros, por maço de vinte ou sua. f.racção ...•..•.....•..• . •• 
Fumo desfiado, picado ou migado, por 25 grammas ou s ua 

:tra.cçã.o • •••• • •• • , •• ••. • ~ •• • ..... ........ . .. • .... ... . . . .. ... • 
Rapé, por 125 grammas ou sua fracção ................... , ••• 
Papel para cigarros, em livrinhos ou maços, até 130 mor-

talhas .................................... -.... - ...... .. 
Dito idem idem em blocos de 1.000 mortalhas para. fabricantes 

ou cigarreiras, cada bloco .. .... .... .... . .. , . • •• ••••• ,, •. , 
Palha, por maços de 50 mortalhas ou sua fracção •. •.•••••••.•• 

$008 
$020 
$025 

$040 
$060 

$040 

$040 
$0'20 
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§ 2. o Bebidas: 

i\guas denominadas syphão ou soda: 

Por litro......... . . . . • • . • . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • . . • • . . • • $060 
Por gnrrara. . . . . . . • . . • . . . . . . • . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . $040 
Por maia garrafa •..••••••••• .••• .•.•...•.....•. ,,, .. . .. ,,,. $020 

Agua.s míneraes artificiaes, ga,zosas ou não: 

Por litro...... . ........... ... . ..... .. .. . .. ................. $150 
I-or garrafa........ .. • .. . • .. ... . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. $100 
Por meia garrafa. ou sua C••acção ....... .... .. :.. . • . . . • . .. ... • $050 

Amer·picon:bitt.)r, fernet-branca, ve:·mouth e lJehida;; semelhantes: 

Por litro . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . $240 
Por g.ur;\fil.. .. • . • .. .. .. .. • .. • .. . . . . .. . . .. . • • .. . . . .. . .. .. .. .. $160 
Por meia garrafa .......•. . •. ·. . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . • . . . • . • $080 

Bebidas constantes ào n. 130 da. classe~ da. Tat•ifa, a saber : licores 
communs ou doces de qualquer qua!id:].•lo, p!\ra. !uso de mesa ou 
não, como os de banana, baunilhas, cacau, laranja. e semelhantes; a 
a.met•ica.na, o aniz, herva doce, hespGridina, k umel e outros que se 
assemelhem, exceptua.dos apenas os licores medicinaestclassificados 
no n. 229 da tarifa das Alfandega.s: 

Por litro. . . • . • . . . . . . . • • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • . • • . • . . • • • • • . . . "$600 
Por garra ta ..••.....•..••..• ..• • . .. . .•. , • . . . • • • • . . . • . • . . . • ~400 
Por meia garrafa. ou sua fracçi1o ....... ,.... . ................ ~200 

Bebidas constantes do n. 131 da classe 9• du. Tarifa, a saber: a.bsintho, 
aguardente de França, da Jnm~1ica , tio Reino ou do Rheno, Brandy
cognac, larangínha., euc;~lypsinthio, genebra, kirsch, r hum, wisll:y, 
e outras semelha.ntes ou que lhes pos,;am ser assemelhadas, excepto 
a aguardente e o·alcool fabrica~os no paiz : 

Por litro. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . • • . . • $240 
Por garrafa .. . ......... .... . . . . . . . • • • . . . . • . • .. • . • . .. • . • .. .. $160 
Pvr meia garrafa. . • • . . . • • . . • . • • . • . • . . • • • . . . . . • • . . • • • • . • • . . . $080 

Cerveja: 

Por litro ... • : • . • •• • •. . . .•. . •..•.....••.. .••. ; • . . • • • . • • • • . . . $220 
Por garrafa.. . • .. . . • .. • • .. • • • .. . • . .. • .. • .. . . .. . . . • .. .. • .. . • $080 
Por meia garrafa.. • . . • . .. . . • • . . . • • .. . . .. . .. .. .. .. . . • . • .. .. • $040 

519 

Vinhos artificiaes e demais bebidas fermentadas que possam ser assemelhadas e vendidas 
como vinho de nva., como v inhos espumosos e. como ohampagne: 

Por litro .... . ..... , . .•....•. •. •.•••••. • . •. .. ••. . • •.•.... ••• 
Por garrafa ..... . ....• .• . ••.•.• • ••.......... . . ••• . •...•.••• 
Por meia garrafa ....... •............. ....... ........ ....... 

§ 3 . o Phosphoros: 

Por caixa de phosphoros de qualq_uer qualidade, contendo ctda 
caixa até 60 palitos . .. • . •... •.. ..• ....••.•.............• 

C9.da 60 palitos a mais ou rracção desta quantidade,· contidas 
na. mesma caixa ..•........ .. . ••. . .• . ••• • . •. , .••.•••.... 

§ .(,& Sal: 

1$500 
1$000. 
$500 

$020 

$020 . 

Sal cemmum ou grosso :por kilogra.mma. ....... ; . . . . . . .- .•••.. , $020 
Idem refinado por 250 gra.mmas ou sua fre.cção.. . . . . • • . . . • • . • • $025 
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§ • 5, • Cal~a.dos: 

Botas compridas, de montar, par .......... . ..... . .......... . 
Botinas e cotburnos de couro, pelle ou tecido drl algodão, li ou 

linho, até o,m22 de comprimeoto, par ........ . . ,.,, .•. , . . 
Idsm idem de mais de 0,22 ou de qualquer tecido de seda 
ou de qualquer ou~ro tecido com mescla do seda, até 0,22, 
par ... . .• . .........•.. . .. ....... .......... ..... . .. .. , •.. 

Idem idem de mais de 0,22, par .•.•.....• ... • , .• , •.•• . ••• . •• 
&patos e borzeguin!! do couro, pellu on tecidos tle algodão, líí. 

ou linho, até 0"'22, de ccmprimento, par ... ..... . ....... . 

l$000 

~'200. 

$400 
$700 

$100 
.200 lrlom idem de mais de 0"'22, pnr .. ......... .. •••• •.••.. · ..•.• 

Idem de qualquer t ecido de seda ou de qualquer outro tecido 
com mescla do seda ••• , • , .••• , .•••.••.•.•......•• •••••. , $300 

Chinelos e eandalias communs............................... 5050 
Idem idem oordadas de seda ou velludo............... . .. .... $300 
Sapatos, galochas, hotas e cothurnos de bo~racha, ate 0~~>22, , . , $050 
Idem idem de mr.is de 0,22. ........ . ... ... . .. .. .. .. . .. .. .. .. $100 

Entende-se por borzeguins o aalcado grosseiro de meia gaspea, talã:o inteil•iço e direito, 
cano curto e ilhoz commum. 

§ 6. 0 Velas: 
Por pacote, cartucho ou caixinha de velas, pesando liquido 250 

grammaa ou sua tracção ...•... .-. . . . • . . . . . . • . • • . • . • . . • . • • $0'25 

~ § 7,o Perfumarias: 
Perfumaria cujo valor não exceda de 5$ a. duzia, cada objecto. 
Idem do valor ele 5S a 10$ a duzia., cada. objecto .......... · .. 
Idem do valor de 10$ a 15$ a duzia, ca.da. objecto .. , .......•. 
Idem do valor de 15$ a 20$ a. duzio., cada ob,iecto . ....•. •.. . 
Idem do valor de 20$ a 25$ a. duzia, c.'ld& objecto •• •••••••••• 
Idem do valor de 25$ a 60$ a duzia, cada objecto . . ......... . 
Idem do "Valor de 60$ a 120$ a. duzia., cada. objecto ........ ; .. 
Idem cujo -valor exceda de 120$ a duzia., cada. objecto •.•••.••• 

§ 8.0 Especialidades pbal'J'!laceuticas : 

Especialidades pba.rma.ceuticas cujo valor não exceda de 5$ a 
duzia, cada. objecto .....••..• .. .•.••.••• •.. .•..•..•••.•• 

Idem do valor de-5$ a 10$ a. duzia, cada. objecto ............ . 
Idem idem de lOS a 15$ a duzia, cada objecto ............... . 
Idem idem de 15$ a 20$ a dur.ia, cada objecto ............ .. .. 
Idem idem de 20$ a. 25$ a duzia, cada objecto., . .•...••••..•• 
Idem idem de 25$ a. 60$ a. duzia, cada objecto .......... .... . . 
Idem idem de 60$ a 120$ a duzia., cada objecto ........ ...... . 
Idem cujo valor exceda de 120$ a duzia, cada objecto .... ... . 

§ 9.0 Vinagre: 
Por litro •••.• . •• . ••...•... •• . . • • ..•.. , . ..•• •. .• • •••..•••••• 
Por garra.fa •... • . ..... .. .•• , • . •.•. ...... •••.. .••... .••. . .•. 
Por 1/2 garrafa ....... ....... ................. .. .......... . 
Por kilogramma de acido acet1oo ...... ..... .. . .. .. ...... , •• , 

CHAPÉOS P ARA SOL OU CHUVA 

a) com cobertura de lã, linho on algodão • • ..• • •• • .••.• , • •••• 
b) com cobertura de seda pura ou com mescla. de qualquer 

ma.teria. ............ . . ... . .. . .......................... . 
c) eom. cobertura de qualquer qua.lida.de, enfeitados com renda, 

franja ou bordados ......... . ..... , • , , • , .... .... .... , . , • 
à) idem idem en(eitados ou não, com cabo de ouro ou prata. 

ou com la v ores destes metaes ........................... . 

$020 
$040 
$060 
$080 
$100 
$200 
!500 

1$000 

$020 
$040 
$060 
$080 
$100 
$200 
$500 

1$000 

$030 
$020 
$010 
$500 

$500 

1$000 

1$500 

2$000 
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CHAPÉOS PA!l.A CABEÇA 

I!O)!IIMS ll UE:Sil(OS 

a) ch~>páos de crina ou de pa.Jha. de arroz, de avêa, trigo 
e semelhantes, de 5$ a 15$000 •• •••• ••••••• •• ••••••••. , •• 

b) idem de feltro, castor, lebre a outros semelhantes, de 6$ 

c) id~:reoop;;tb·~. ào' 'êhit~:. d~· 'p~i~: "Jà. M~niibi. 9· ·;~.ne: 
lha.ntes .. ...•...... . . ......• •..••.. ..... •...••..• , • , •.• 

d) chapéos de pello de seda de qualquer qua.lidade e cln.ques •.• 
e) chapéos de lã . , .•.•.••....•.•.•• ••. ••.•••..•...•.• •. .••• 

$000 

1$000 

2$000 
2$000 
. $200 

a) chapéos cujo preco não exceda de 5$1)00 .•...••••. •• • ; .. . .. $200 
b) chn.péos de preço de 5$ a. 20$000: . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . $500 
c) cha.péos de preço de 20$ a. 50$000.. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1$000 
d) chapéOS cUjo preço exoeda de 50$00:), . .......... . ........ 2$000 

Devem ser isentos do imposto os cbapéos nacionaes de palha 
ordlnaria cujo preoo não exceda. de 2$000 

§ 10. Couserva&: 
Por volume, pesando 250 gra.mma.s ou sua fracçã.o... . • • • • • • • • $025 

§ 11. Cartas dé jogar : 

Por b&ralbo., ..•..... , ....•.•.. , .• , . . . ..•. ~ ..... .. . ..... . • . $500 

§ 12. Cbll.péos. 

§ 13. Tecidos : 

Tecidol de algodão, crús, ca.d& metro............... . .. .. ... $010 
:J brancos e tintoa, idem •. • , ............ :............. $020 
:.. esta mpados, idem ... . . , . ...... , .. .. .. ... .. , • • • • .. • • $030 

Tecidos constantes de. letra D do art. 2•, § 13, cada metro.. . $100 
> ~ :.. -. E > . > :.. > > > > ... $200 
, > :. :. F ::. -. :. > > > um..... $300 
> > > ,. G » .. > :. > • metro... $020 

Artigo 4• ' 

Como elemento de flscalisaçã.o e estatiatica., os fa.bricanws, negociantes e mercadores 
ambulantes das mercadorias n que se rerere o art. 1 • deverão registrar até 28 de fevereiro, 
nas estações ~scaes competentes. não só os seus estabelecimentllS, como os individuas que 
empregarem na. vend11. ambulante . · . . . 

Pat.:~.grapho unic!o. Aos fabricantes de vina.gi'e e aos col'nmerciàiltes por grosso e 
retalbistas e mercadores ambula.ntes de vina.gre, velas, phosphoros, conservas, cartas de 
joga.r, sa.l, perfumarias, calçado, cha.péos e espeé!alidades pharmaceutiéas .iiei'ão forliécidos 
gratuitamente os registros, si já estiverem registrados para o fabrico e commercio de 
outros_ generos sujeitos ao imposto de consumo. 

Artigo 5• 

Os industria.es .e commercian~es que se estabelecerem depois de 28 de fevereiro deverão 
obter o.registro antes de iniciarem as suas oparaçi:Ses, vagandO -integralmente a impor<- . 
ta.ncia. do registro annual, qualquer que seja a época do-a.nno em que o obtenham. 

Camara V, V QQ 
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Artigo fi" 

· Os t;~bricantes ou negociantes .J , ~ pr<"•dueto.;; sujeitos aos impostos t.le consumo não 
poderão obter, renove.r ou transferir o regbt,ro, si f,;rem clcved•Ji'Gs de multa ou se estiverem 
sob a pressão de a.utos d~ infrac~"Lo, salvo se depJsihrern préviamente o valor da multa, 
até completa solução do processo. 

Artigo 7 .• 

As transferencias do registr·o deverão ser requeridas dentro de 60 dias a contar da 
data da acquisiçã.o do estabelecimento, sob pe~ut de fica. r sem etreito o registro. 

Artigo 8. 0 

Sempre que, no correr do anno, forem altera..las as condições do estabelecimento, de 
modo a sujei tal-o a. uma taxa maior de registro, seriL o contribuinte obrigado ao paga
mento du, differença dentro de sessenta. dias, sob pe11a. de ficar sem e1feito o registro pri· 
mitivo. 

Artigo 9. 0 

O comprador sera responsaval pelas dividas do vendedor, excepto 
n) si tiver adquirido o e>tabelecimento em hasta publica, por motivo de q.oçã:ü judicial ; 
b) si o houver de espolio ou massa faHidn., com tanto que o titulo de acquisição o 

isente da responsabilidade do antigo possuidor. 

Artigo 12 

Pela e::tpediç;~o do certificado de registro cobrar-se-hão os seguintes emolumentos : 

a) fabricas ....•.......•... . ...••.•....•.•....••.•....••.. -
b) depoaitos de !abricas e casas commerciaes por grosso •....• 
c ) casas commerciaes retalhistas, exclusivamente de pro-

duetos tributados ....•......•............ ••.•.......• 
d ) casas commercíaes retalhistas com outros ramos de negocio 

alem do de p!'o!l.ucto tributado .. ; ..... · •.........•..•.• 
c) casas commerciaes reta.lhistas de maia de um prodU:cto 

tributado ............................................. . 
f) mercador ambulante por conta propria ou alheia. •....•..• 
g) pequeno~ fabricantes, trabalhando só ou com pequeno nu-

mero de overarios .................................... . 

CAPITULO IV 

DO ESTAMPILHAMENTO 

Artigo 13 

200$000 
100$000 

50$000 

30$000 

'20$000 
20$000 

20$000 

Todos os productos sujeitos ao imposto de consumo deverão ser sellados um a um, 
excepto : 

l.• Os charutos estrangeiros, que serão estampilhados no cnvoltorio em que forem 
vendidos. 

2. • Nos _demais casos previstos nesta lei. 

Artigo 14 

O estampilhamento dos productos a. que se refere o art. l•, quando importados do es~ 
trangeiro, competira : 

L o Ao negociante retalhista ou mercador ambulante registrado que os adquirir para. 
o movimento de seu commercio, no prazo de tres dias, contados da acquisição dos pro
duetos. 
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2," Ao OI'I(IJ~innto ['OI' ata._,a,Jo ou import:J.dor quando o compra•l<:Jr não fOr negoci_a.nte, 
1lr.vorFlo o vcll•lodnr in:1tlli.;1r 1!.9 ~~st:unpílhcts. Neste caso o esta.mptlhamento po1era ser 
ldto eng-l'lhndn.mcnt.o, 

:!." Ao empregrt•lo J 1 ''~t:1çiín nrln~noir:t flUe der sa.'Jida. á mercadoria., quando .esta. não 
fôr_imporlo.ria pot• ttl'lgno.ln.ute lmfl•rto.dot· registrailo, que inutil~sará as estamp~Ihas do 
me10 de carimiJo da roparllçilo. Igualmente neste ca;o, o esta.mpllhamento se fara englo
badamente. 

Paragrapho unico. Pat•o. o& efl'l1itos deste artigo ~ií.o equiparados aos importadoras, 
os negociantes por grosso. 

Artigo 15 

o estampílhamento dos productos fabricados no pa.iz competira exclusivamente a.os 
fabricantes antes de lhes darem sa.hida das !abricas. 

Exceptua-se das disposições desta artigo o fumo desfiado, picado ou miga.do vendido a 
fabricantes de cigarros. 

Artigo 16 

O !umo desfiado, picado ou migado destinado á venda a varejo só podGrá sahir das 
fabricas acompanhado das competentes estampilhas para. serem colla.das pelo retalhisia. na. 
occasião de expol-o á venda.. 

Artigo 7 

Os liquidas destinados a engarrafamento ou à. venda a torno só -poderão sa.hir das 
fabricas acompanhados das competentes estampilhas para. serem colladas e inutílisada.s ca 
occasião do engarrafamento e de iniciar o seu consumo. 

Pa.ragrapho unico. o engarrafa.m~nto dos líquidos sera feito de modo que, iniciado ent 
relação a um determinado casco, fique todo o liquido nelle contido engarrafado no 
mesmo dia, 

Artigo 18 

Considera-se não sellado o producto nacional a que forem applicadas estampilhas des
tinadas a mercadorias estrangeiras, e o producto estrangeiro ao qual forem a.pplícadas 
estampilhas destinadas a mercadorias nacionaes. 

CAPITULO V 

ESTAMPILHAS 

Artigo 19 

Os impostos de consumo sobre os prodnetos de que trata o art. I•, excepto o sal a. 
granel, serã.o cobrados por meio de estampilhas especiaes, cujos typos, formatos, côres e 
valores o Governo determinará, accommodadas as disposições do art. 3". 

Artigo 20 

Sómente os importadores e fabricanteif poderão comprar estampilhas. AquellM por 
cceasião do despacho nas alfandegas e mesas de rendas, os ultimas quando tenham ne
cessidade para o estampílhamento de seus productos em quantia. nunca inferior a 10$000. 

Artigo 21 

E' prohibido aos industríaes e importadores revenderem as ·estampilhas que adqui
rirem :para a sella.gem de seus productos. 
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Artigo 22 

O Poder Executivo, no regulamento que expedit•, determinará. o Jogar onde devem 
ser collada.s as estampilhas, providenciando de modo que ellas sejam inutilisadas desde 
que entre em consumo a mercadoria, 

Artigo 23 

Pa.!a completar a importancia da. taxa leg!ll, poderão ser colladas estampilhas de va7 
lares d~verao.s, comtanto que o sejam seguidamente e nunca solJreposta.s, sob pena do so 
se considerar satisfeito o valor da qu13 estive1· collada. em ultimo lagar . 

Artigo 24 

Consideram-se inutillsadas e sem effeito legal as estampilhas fragmentadas ou colladas 
de tal modo que p()ssam ser tiradas sem esforço e utilisadas de novo. · 

CAPITULO VI 

Artigo 25 

Os fabricantes das mercadorias de que trata a. presente lei, inclusive ae pequenas offi· 
einas, tera.o escripta. especial em livros sellados, rubricados e a.uthentica.dos na.s r-espectivas 
éllfAÇões tlllcaes, nos quaes registrarão o movimento diario do estabelecimento e o movi
IIiênto de entrada a eahida de estampilhas. 

§ 1. • Est-es livros serão examinados pelos agentes incumbidps da fisca.lisaçã.o todas a.s 
vezes que o Julguem necessa.rio. 

§ 2.• Qua.ndo esses agentes encontrarem duvidas nos lançamentos da escripta espe· 
eial, poderão Jedir a escripta ger.a.l para se esclarecerem •. No caso que esta não lhes seja 
~tadá, levarão o facto ao conhecimento do chefe da. estação fiscal competente, para que 
este feqUiSi.te do juizo copipetente a escripta geral do estabelecimento o 

Artigo 2ô 

Fie& o Poder Executivo autorisado a organisar o serviço de flscalisa~o da. fórma. que 
julgar conveniente pa.ra. os interesses do 11sco. 

Artigo 27 

O Governo determinarà as gratificações dos agentes incumbidos da fi.scalisação, a.s quae~ 
deverão constar de uma quota fixa a.ccommodada ás circumstancias locaes e de outra cor· 
1'esP9ildente à ;Porcentagem que for arbitrada conrorme a à1;récâdação. effootnnda; . 

Nós impediillêntos por molestia, veooerão elles metade dessas gi'atlHcaÇl5eS, competmdo 
a outra. metade aos seu~ substitutos. 

Arligo 28 

o $erão igualmente abonados aos agentes tlscaes 50 °/o das multas impostas em virtude 
dé tliligei1cia sua e efféétivamente arrecàdada. 

Artigo 29 

Incumbe aos agentes flsca.es~ 
1•, velar pela completa execução desta lei e Jo regulamento, visitando com frequen~is 

as fabricas e caso.s commercia.es e examinando, quando julgar conveniente, as dependenctas 
desses estabelecimentos e os armarias, caixas ou movei& que ahi encont.rãrem; 

~·, lavrar os autos de infracção; 
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3•, n.pprehender a.s rnerc-"ldorias om contravenc&o dos rêgalamentos, lavrando o com~ 
tente auto ; _ 

4•, apresentar um specimea da ca.d~ producto ou prepa.ra.do que encontrar em mft'í!.C-
çã.o p!ll'& prova. material de. ~nt_ravençao ; _ _ . 

5o, visar o registro das la.brtcas e caaa& commerct&es e oxamtnar a e.scr1pta. dos fabrl· 
cantes ; 

6•, desempenhar qualquer outra funcção que se contenha. no limite de suas attrl-
buíções; .. _ 

7•, solicitar o auxllto das autoridades e da força publica. para. o desempenho de suas 
tuncções; . . . ' I - . ed' . d , b . ad i s•, exercer a mats a.chva v1g1 ancta. para 1mp 1r que satam as .a rtca.s merc oras, 
!em estarem estampílhadas, a.pprehendendo os productos que houverem sido expedidos eJQ 
contra.venção ; 

9•, inspecciona.r: 
a) o fabrico de rotulas par& verificar si os mesmos se prestam ã. applicação de pro

duetos na.cionaes para. serem expostos á. venda como estrangeiros ; 
b) os productos nacionaes expostos á. venda. para. verificar si tra.zem rotulos em lingua 

estrangeira. ; 
10•, prestar á; autoridade competente as informações e serviços que lhas forem e~gidQII 

em relaQii.o ás suas funcções. 
Artigo 30 

Os que desacatarem por qualquer maneira. os empregados encarregados da ftscaU~, 
quando no exercício d'! suas fuucçries, e os que Impedirem por qualquer meio & eiJecti
vidáde do ser~ço fiscal, serão punidos na fórma do Codígo Criminal, para. o que o empre
gado oft'endido lavrara um auto, o qual será.remettido pelo chefe da repartição ao pro
curador da Jtepublíca. 

No caso da. disposição precedente, o empregado poderá prender o oft'ensor ou infractor 
e solicitar para esse ftm o auxilio da. força publica ou das autoridades policiaes. 

Artigo 31 

O!! agentes tiscaes dos impostos de consumo, qualquer que seja a. sua.ca.tegoria, poderão, 
sempre que julgarem necessa.rio, verificar nas estações das estrad&S de ferro, terrO:carrilt, 
linhas de navegação lll&ritima ou tluvial, ou de quaesquer em prezas de transporte, si os 
productos sujeitos ao imposto, em· carga ou descarga nessas estações, estio devidamente 
estam pilhados, exigindo, em caso de suspeita, que os volumes seja.m re,idos nas referidas 
estações até que os remettentes ou destina.tarios os abra.m ou autorisem a. abril-os á vista 
do agente ftscal. · 

Os directores, administradores ou empregados dessas linhas de transporte facultaria 
aos funcciona.rios todas as informações que elles :cequisitarem e prestarão todo o seu con-. 
curso para t'acili tar·lhes a necessaria. inspecção . · 

§ 1. • Quando a administração e.'\s - referidas linhas de transporte o exigir para. sua 
r esa.lva, o tiscalla.vra.rá. e assigna.rá. um termo declara-ndo a diligencia. que houver elf'~ 
ctuarlo. 

§ 2. c Si o producto não estiver devidamente estam pilhado, o fisca.l lav-rará contra o 
remettente um auto de infra.cção nos termos deste' regulament o e &PJ:irehenderá. o mesmo 
producto. 

Artigo 32 

Os fiscaes poderão penetrar sempre nas fabricas e a.hi exercer sua.s !nncções, a. qna.l
quer hora. do dia, ou mesmo da noite, quando de noite estiver a. íi~brica. t'unociona.ndo em 
trabalho indUBtrial. 

Artigo 33 

Todas as repartições publicas federaes e autoridades da. União e do Distrietc Peder&l 
prestarão seu concurso ao serviço fiscai quando lhes for solicitado. 

Artigo 34 
- . 

Os agentes enca.rregados da. tiscali.&:\~ serão nomeados pelo Ministro da. Fazenda., i.nde~ 
pendente de proprosta. · 
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CAPITULO VII 

DAS PENAS E SUA APPLICAÇÃO 

Artigo 35 

As infracções ás disposições dos re~ulamentos sobre a presente lei serão punidas, me
dí&nte processo administrat ivo que tora. por base o auto. 

O auto é formalidade essencial do processo, sBm o qual nenhuma pena poderá ser im~ 
post&, quaesqner que sejam as provas colhidas . 

Artigo 36 

Fica o Poder Executivo autorisado a imp<lr multas até 5:000$000. 
§ I. • Na rei o cidencla as mui tas serão co bradits no dobro. 
§ 2.• Além das multas impostas, serão apprehendidas as mercadorias não selladas, 

aelladas incompletamente ou oom sellos falsos ou já. servidos. 

Artigo 37 

O auto, base do processo administrativo, deverá. ser lavrado com a. precisa clareza e 
indlvidu~, determinando o local, hora, nome do int'raetor. natureza. da int'raccão, teste· 
munhas, si houver, e mais ra.ctos que occorrerem. 

O Auto será. lavrado: 
1.• Por empregados da ftscnlização. 
i . • Por qu11.lquer pessoa. 

Art. 38 

§ I.• O auto lavrado por particular devera l!er assigoado por duas ou mais testemu
llha.S i quando, porém, fôr lavrado pelos funccionarios de que t rata o n . 1 deste artigo, 
esta rormalidade será. dispenea.da. . . 

§ 2. • O int'ractor oti seu representante na occasiã.o deverá. assignar o a.uto ; no caso, 
porém, de recusa ou impos~ibilidade, será declarada esta circumstancia. 

Art. 39 

· O Poder Executivo, no regulamento qúe ·expedir, determinará as formu-las do processo 
a se instaurar, uma vez lavrado o auto, estabelecendo os prazos, a publicidade do processo, 
e todas as ma.is condições necessarias á defesa. 

§ 1. • A decisão serã proferida pelo chefo da estação tiscal competente, fundada rig~ 
rosamente na prova dos autos. 

§ 2.• Desta decisão haverá recurso para instancia superior. 

Artigo 40 

Os recursos são ordinarios, e~·otfil;io e de revista, e serão interpostos: 
a) para o Miui1tro da Fa.zeoda, das decisões fisca.es da Capital Federal e Estado do Rio 

de Ja.netro, e da.s proferidas pelas Delegacias Fiscaes em primeira instancia, excedentes dtl.s 
respectt vas alçadas ; 

b) para&!! Delegacias Fiscaes, das decisões proferidas pelos chefes das repa.rtiçlles arre
cadadoras, nos outros Estados. 

Artigo 41 

H&verá. recurso de revista, interposto de accordo com o art. 37 do decreto n. 2807, de 
31 de janeiro de 1898, das decisões das Delegacias Flscaes em que se der incompetencia, 
ex(lSI;so de poder e violação de lei ou 11reteri.ção de !órmula.s essenciaes. 
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Artigo 42 

Ha.verá recurso ex-oflicio : 
1•, das decisões fa v ora. v eis ás partes, proferidas pelos agentes fu!caes e administra

dores de Mezas de Renda. ; 
2", das dooisõas dos inspectores cla.s Alfamlegas, tlos delegados fiscaes, quer em pri

meira, quer em segunda inata.ncia, e do director da. RecebeJoria, julgando em favor das 
partes as contra vençoes de que tratam os arts. 26 e 36; !ettra m. 

Paragrapho unico. Estes recursos serão interpostos dentro do prazo de 11) dias: 
'-") para o Mhlistro da Fazenda.- pelos delega.do.> fiscaes, director da Recebedoria, 

inspectores das Al(andegas do Rio de Janeiro e do Maca.hé, e agentes fisca.!i no Bs.tado uo 
Rio de Janeiro ; 

b) para a.s Delegacias Fiscaes - pelos inspoctorcs das Alf&.ndegas, administradores de 
Mesas de Rendas e agentes fisca.es ::c3 outros Estadül! · 

Artigo 43 

Os recursos de decisões das repartições arrecadadoras deverão ser interpostos dentro 
do prazo de quinze dias, contados da publicação ou in timação do despacho, por meio de 
petição dirigida ã autoridade a quem ae recorrer, salvo o ca.~o de revelia., em quG a decisão 
passa em julgauo desde a da. ta. da publicaçüo. 

Os recU'"$OS serão a.presentados à repartição competente e por ella encaminhados com 
o proce.sso c informações dentro do p1·aao de oito dias. 

Artigo 4' 

Si o recurso vorsnr sobre multa, não seril. acceito sem deposito prévio de sua 
importancia. 

Artigo 4f> 

o recurso perempto não serã. encaminhado á instancia superior e, si o fór, não será 
tomado em consideração . 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Artigo 46 

E' cou~iderada contr avenção a ·e:.posição á venda .dos productos tributados, sem o 
competente sello. 

Artigo 47 

São considerados expostos ã. venda todos os productos a. que se refere o art. 1•, que 
forem encontrados dentro das casas commerciaes ou em poder dos mercadores ambulanies, 
ainda que gnardados em caixas ou em moveis. 

Pa.ragrapho uníco . Exceptuam-se· os liquides acconJicionados em pipas, qua.rtolas, 
bordalezas e barris, destinados a serem engarrafados ou retalhados e que tenham sido 
adquiridos de ~nformidade com o art . 17. Nestes casos, o commerciante retalhiata prova.'rá. 
qu,e as pipas, bordalezas ou barris estão intactos, e e:xhibirá. não só a nota de que trata. o 
art . 57, mas t&mbem a quant idade de estampilhas a que ell!\ se refere. 

Artigo 48 

. São isentas do imposto de consumo as l?ebtdas que. fo~em e::tp?r~adas para. paizes est~n
geJros, devendo, porém, o exportador ped1r uma guta a repart1çao aduaneira. respect1và., 
na qual i!eja.m decla.rada.s a. quantidade e qna.Iidade do producto a exportar. 
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Esta. guia. :~.eompallbtt.rá e. expedição da mercadori'\ da fabrica até á. repartição ou ponto 
de emliarque. 

Paro.gra.pbo nnleo. Si decorrido o pra.zo de vinte dias do se tiver veritic1do o em
barque da mercadoria para a qual foi solicitada a guia de que tra.ta este artigo, o chefe da 
repartição aduaneira exigirà. explicaçõ88 dl} quem a solicitou e fará. prococler a uma. syndí· 
cancia, si suspeitar que houva fraude. . 

Artigo 49 

Todo o fabricante deverá. e.pplicar aos seus productos um ro~ulo impresso, no qual 
decla.re o nome do !&bricante, a. rua c numero da. fa,brica, o peso e to las as demais decla· 
rações que forem exigidas nos regulamentos, a bem da fisca.Usação e exacta. arrecadação do 
imposto. 

Artigo 50 

Não é permittida a S&hida de productos das fabricas nem dos arma.zens alfandegados 
ant~s do nascimento nem depois do occa~~o do sol. 

Artigo 51 

Não ~ permittido as fa.bricas na.olonaes o uso de rotulos escriptos em todo oo em parte 
em liogua estr&ngeira. 

Não é permittida a importação de productos fabricados nG exterior que trouxerem 
rotuloe em todo ou em parte em lingua poriugueza, •Ivo quaJldo importados de Portugal. 

A1'tigo 52 

Não serão admittidos a . despacho, nas Alfandegas, phosphoros, valas e cigarros de 
qualquer qualidade ou procedencia., que níi.o estejam acondicionados em caixas, maços ou 
carteiru, etc., etc. 

Igualmente nã.o será. permlttida a sabida das fabricas e a exposição á venda dos 
phOphoros, cigarros e velas que não •tistaçam as suas condições. 

Artigo 53 

OS vendedores ambu!àntes deverão trazer sempre comsigo o seu titulo de registro, 
que serão obrigados a apresentar aos ftscaes, todas as vezes que elles o exigirem. 

Artigo 54 

Verificando-se a. mudança de localidade, nome de rua., numero da. casa, composiQão 
da firma social ou qualquer outra das indicações exigidas por esta lei, deverá ser d'issso 
advertida a. refPOOti va estação 1lscal. 

Artigo 55 

Aa fabricas que se fecbarem ou suspenderem a producção, temperaria ou definitiva· 
mente. darão conhecimento do facto á repartição competente e não poderão recomeç~ a 
tra.balha.r, nem serem de novo abertas sem que tambem communiquem ã mesma estação 
:liscal. a continuação de suas opera.çOes. 

Artigo 56 

Para o stock ex.iatente nas ca!!&! commerciaes ds chapéos a tecidos poderá. o Governo 
vender es~pilhas a. prazo nunca excedente de seis mezes. 

Artigo 57 

OS fabricantes. os importadores e cs negociantes por grosso da.s :mercadorias sujeiia.s 
ao impostô de comrumo são obrigados a entregar ao compril.dor uma. nota d& v.enda. com a, 
deCla.raç&o dos productos vendidos e da.s estampilhas entreguee ou colla.das 8011 productoll. 
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Artigo 58 

O fabricante, o importador e o negoc'ante por gros~o é re,;aponsavel, além da. multa. 
que lhe cabe, pela em que incorrer o negociante reto.lhista, si por processo administrativo 
ficar provado que a íniracção lhe é devida. 

Igualmente o negociunte retalhísta é responsa.vel pela multa que caberia ao fabricante, 
importa.dor ou negociante por grosso, ~i este demonstrar a sua inculpa.bilídade. 

Artigo 59 

Os importadores e os negociantes por grosso são obrigados a outregar as estampilhas 
correspondentes aos productos que venderem. 

Artigo CO 

Para. o etreíto de se incumbir ás Collectorias estadoaes a missão de arrecadar os im
JlOStos a que se refere a presente lei, o Governo entrará. em accorrlo com os Governos dos 
Estados, fixando as condições mediante as quaes esse serviço serà feito. 

Artigo 61 

Quando a co'Lrança do imposto se achar ligada á circumstancia do preço, o regulador 
para a tlittt cobrança será.: 

Jo, para os productos nncionaes, o preço da fabrica, addicionando·se mois lO y,; 
2", para os productos importados. o preço que b.ou.ver si•.lo calcnl:~do na.;; a.lfanctegas 

por occasião do despacbo. Neste calculo ns repartições aduaneiras levarão em conta. não só 
o valor das mercutlori<~S (inclusive o fre te) uo cambio do.dia, mas lambem os direitos, e a 
esse total addicionarão 10 •;, . 

P nragrapho unico. Para a execução do IJ. I• deste nrtigo, os fabricantes deverão sup
prir as agencias fiscaes, de ta beiJas das marcas e preços dos generos de sua producção. 

Al'tigo 62 

Os fabricantes dos product os sujeitos ao impost o de consnmo sã(! obrigados a inutUisar 
as estampilhas que entregarem ao comprador ou que collarem aos seus productos, com o 
seu nome ou :firma, ma.rca. de fabrica ou simples lniciaes, a tinta, picote ou ou outro qua l
quer meio, comtanto que fique visível o valor do seUo. 

Artigo 63 

Continúa. em pleno ' 'igor o decreto legislativo n. 452, de 3 de novembro de 1897, am
pliada a todos os productos de .fubricação nacional a dis~<ilsição do art . 1~ , lettra b do me~mo 
decreto.- Nilo Peç.anha. , presidente .- S crzede ll.o Corrr:a, relator.- Elt<LS Fausto.-Alct,-ac/.o 
Guanabara, com restricções.-I. Tosta, com voto em separado. 

VOTO EM SEPARADO 

NE CESSIDADE DE UMA LEI ESPECIAL 

1 na imprenea ou perante as commíssões par
. lamentares'. . 

Sempre entendêmos que, a exemplo do 
que fizeram os legisladores dos Estados Uni· 

Sempre penaá.mos, e sustentá.mos em mais dos da America do Norte, da Italia, da lngla· 
de uma ses>ão na. cama.ra., que os impostos terra, da Suissa, da Republica Argentilla e 
de consumo interno não deviam ser creados de tantos outros paizes,em relação aos impos
na le i da r eceita, apresentada à ultima hora, tos de renda, fumo e bebidas alcoolicas, o Con
e ordinariamente votadll, sem larga discussão, gresso devia crear os impostos de consumo, 
sem a. colla.bora.ção franca das duas casás do não por via orçamentaria, mas por lei espe
Congresso, e sem haver o tempo nece~sa.rio cia.l, devendo o Gover no previamente, de 
para os ínteres:;ados defenderem seus direi tos, accordo com ns cómmissões :parlamentares, 
e a.llegarem suas razões pelos meios legaes, · ordena.r, em todo o paiz, um inquerito 

C:.mara V. V 
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minucioso sobre os recursos e as condiçllea 
vitaes da lavoura a das dltrarentes índus
trias estadoaes, assim como àcerca. da tribu· 
taçã.o municipal e estadoa.l, a. que os Reue 
produetos estão sujeitos - atlm de informar 
o Corpo Legisla ti v o. 

Sem esse inquerito, sem esse exame mi
nucioso-uma vez que não temos documentos 
officiaes seguros e concludentes-a tributa
ção do consumo interno não se fará com 
justiça e verdade, com orier:tacã.o segura, e 
poderá affeetar prejudicialmente as diversas 
industrias locaes. 

Em discurso pronunciado na. ses~o de 9 de 
Novembro de 189e, na. cnmara, sustentando 
a necessidade de uma lei especia.l, cltámos 
duas autoridades financeiras de gra.nde vali
menta-o conselheiro Francisco Belisario e 
Leon Say. 

o primeiro dizia em 1881, quando MinistJ'O 
da Fazenda., em seu rela.torio: 

c As contribuições no·,.as só deveriam por 
leis especiaes ser decretnclns, pa.ra. que, sanc
cionadas á parte, sejam taes serviços inclui
dos na lei annua e fique o governo a.oto· 
risada para percepção dos impostos votados. 
E' mais uma garantia de exame e ponderação 
antes de tomar o Thesouro o encargo e de 
exigirem-se do contribuinte os meios de des
empenha.l·o. » 

O segundo, em sua obra « Les Flnancea :. 
(1896), exprime-se assim: «As modificações 
que se referem a correcções de certas leis 
chamadas organicas em ma teria de finanças 
podem muito facilmente ser introduzidas na 
legislação, por via orç~entaria. Ha. mesmo 
certas reformas secundarias, que são como 
a consequencia. necess;Lria. de reformas já 

·-realizadas, principalmente quando se trata. 
de cousas por assim dizer aceitas, isto é, 
quando a reforma. a. completar-se passou 
para o estado de tà.cto consu mmado. 

M&S é preciso absolutamente evitar regulat· 
por 11ía orçamentaria o que li ainda . disc1~'ído 
com alguma paia:ão no paiz,·porque é uma 
maneira bruta& de executar, de alguma sorte 
:em julgt:Jmento, os adversa rios de uma mu
dança ou de "ma refo rma, . 

Em nosso pa.iz adaptou-se, a principiar 
pelo fumo em 1891, um systema original 
ae taxar-se o consumo interno do3 p roductos 
nacionaes. 

O COngresso, por via orçamentaria, creou, 
quasi de :sorpreza, tuas arb1tra.rias sobre o 
fumo e ~eus preparados, determinou que o 
pagamento das taxas fosse fe ito por meio de 
estampilhas e autorisou o Poder Executivo a. 
expedir os regulamentos necessarios. 

O Poder Executivo, ou por ·se julg~~or !Ili
mitadamente autorisa.do, ou arrastado por 
ei!S& ten!lencia., ca.racteristica de quasi todos 

os Governos, de usurpar attribuições legisla· 
tivas, expediu regulamentos, que são verda
deiras leis-çreando por sua vez impostos 
inconstitucionaes, revogando os artigos do 
Codigo Commercial que garantem o sigillo da 
esarlpturacão mercantil e estabelecendo outras 
medidas nã.o autorisada.s. 

A despeito dos protestos de varíos depu· 
tados, e das reclamações dos induetriaes e 
commerciantes fóra da. ca.ma.ra, manteve-se o 
inreliz e incori'ecto systema de tributação, e 
de anno para. anno se foi alargando o circulo 
das mercadorias ou :productos tributados. 
Do fumo passou-se ás bebidas alcoolica.s, aos 
phosp!Joros, ao sal, ao ca.IQa.do, ás vélas, ál! 
perfumarias, ás especialidades pharmaceu· 
ticas, âa cartas de jogar ~ ás conservas de 
carnes, peixes, frotas e legumes. 

Este systema. de tributar-se ás apalpadelas, 
sem minucioso ioquerito parlamentar ácerca. 
das industrlas, cujos produotos sito tributados, 
sem conhecimento exacto dos impostos esta· 
doaes e municipaes que já pagum ns indus· 
trias, sem dados estatísticos, alterando-se 
annua.lmento na lei orçamentaria. as taxas e 
o processo da arrecadação, e experlindo o 
Governo, todos cs annos, novos regulamen· 
tos ; este s.vstema. produziu, infelizmente, os 
maleJico~ efi'eitos esperados pelos que com-
batiam·no. . 

Com elfeito, a. instabilidade e a. incerteza, 
que dellc originaram·se, perturbaram com
nlelamente·a vida da industria e levaram o 
âlarme a classe dos fabricantes e ·merca.dores, 
que se viam a cada momento perseguidos e 
multados por flscaes sem a idoneidade e a 
moralidude necessarias para o bom desem
penho de s~as funcções. 

Algumas · vezes fomos na Camara. o inter
prete das reclamações dos industriais do 
Estado da. Bahia, _llagella.dos pelo Fisco na 
execução dos regulamentos. 

Assim : em i897, lêmos na camara. uma 
reprc.sentação dirigida a.o Governo, por in
termedio da. Associação Commercia.l da Bahia, 
por grande numero de fabricantes e marca· 
dores de fumo, em que salientam-se os graves 
abusos do Fisco multando a torto e a direito, 
fazendo ap:prehensões illegaes; e, o que mais 
é, recusando-se a dar esclarecimentQs aos 
contribuintes ! 

c Occorre que a Altandega., diz a recla
macão, recusa-se a e.;;cla.recer os contri
buintes sobre diversos pontos do Regulamento 
que precisam de explicação ; e assim os con
tribuintes mais honestos, os mais desejosos 
de cumprir fielmente o regulamento, estão 
vacillantes, . duvidosos no seu modo de pro
ceder, porque veem a. guílbotina. fiscal ar
mada. contra elles, não sabem como evitar 
pelos meios legaes os seus funestos golpes. 
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O Regulamento já é por si oimiam&nte ri
goroso, e desde que · a Alfandega procura. 
a.ggra.var-Jhe o rigor com extorsões clamo
rosas, nio é possível que a industria. e o 
co~~ercio de fumo e seus preparados possam 
restst1r .... , .. , .. •..• , ....... . •. , ........ . 

financeira, ·que não sómente porá. côbro ás 
invasões de um dos Poderes publicos na.. · 
e~phera do outro, como restabelecerá a con
fta.nça. e a paz no seio da industri~ e do ~m
mercio, pela certeza das taxas tr1butar1as e 
estabilidade do processo de a.t•recadaçã.o. 

CO~BTITOCIONALIDADE DO UtPOSTO 
Miaera situação esta. da. Bahia., que expia, 

como victima opprimida. pela. repartição tisca.l, 
o crime de ser um dos Estados que mais 
propulsão deram ao plantio e cultura do A Constituição de 24 de fevereiro, discri
fumo e á variada. industria de seus prepar minando as rendas tederaes e estadoaes, de
rados ! ~ terminou claramente nos arts. ·7> e 90 a8 

Em wsão de 23 de ma.io do cort•ente anno fontes de receita. da. exclusiva.competencie. de 
apressntámos da tribuna. uma reclamação mda um dos Poderes, isto ê, da. Uniã.o e dos 
dos rabríllantes de charutos da Bahia, em que Es~ados. 
se leem Oll seguintes topicos : Reservou exclusivamente para os Estados 

c Terminando, pa1·mitti ainda. pedir a. o direito de decretar impostos sobre indus· 
VV. EEx. manter a estabilidade dos iiQ· triase protl)sões (art. 9•, n. 4). 
postos que temos de pagar á União, sahindo Reservou exclusivamente para. a. União o 
assim da incerteza. acabrunhadora em que dirait~ de decretar . impostos s~bre a impo~
vlvemos de certo tempo para cá. ta.ção de procedencta estrangeira (art. 7 , 

A noss~ industria, ferida nas raizes com In. 1) . . 
tantas perturbações durante sete annos, com ~o art. 12 a Co.J!.shtuiçio confere cumu
leis de impostos e experiencla<J, nã.o se des-~l&tlvamente á Uma.o e aos Estados a. tacul
envolveu mais; ao contral"io, nota-se regresso dad~ de erea:r ou~ras. q,uaesquer fontes 

0
de 

nos ultimes annos, e sómente a: -estabilidade receita além das d1sc~amma.das nos arts. 7 e 
nos impo8tos póde reanimal-a e collo::a.r os 90 -.declara~do tcrmmantemente- nc!o con
tabricantes em conwçOes de procurar re· traomrlo o d•sposlo nos arts. 7•' 9• ·e 11 o. n. I. 
laçõas e mercados estrn.ngeiros e no centro Ninguem c~E-testa absolata.men~ a compe
do Estado. prestando assim grandes serviços teucla da y mao pa.l.'a decretat• 1mpos~s de· 
e espalhando localcula.veis beneficios ás po· consum~ anterno ~bre as mercadoru~s . dB 
voaçoes privadas de recursos. ~ producçao est~I!.El(rBlra. Co~testa-se, pore!!~, 

. _ aos Estados o diretto de, a t1tulo de esta.tts-
Sena Ctll'lOSO um estudo sobre as pertur· t ica ou de consumo interno decretar im· 

b~ç_ões e os prejuízo~ pa.rEicula.res que tão postos sobre os productos e>tr;nooeiros depois 
ytctoso ~ystema. de trtbutaçao tem ~usado á de entrados no giro commercia1, porqae_di· 
mdustr1a do fumo no corr~r dos ultamos sete rect.1. ou indirectamente o tributo · póde a.fi"e. · 
annos, sem en.nde provetto pa.ra os cofres ctar a importação estrangeire.-eontravindo 
publicos. porque, calculadn desde 1891 em 0 art. 7• n. 1. . . 
6.0Q9:000$, a renda. no fumo só attingiu no Ha ta~bem quem conteste á. União ::.com· 
ma.~o a. 2 . 671: 12~ ! . petencia. constitucional ·para orea.r impostos 

. D!zemos muito propositalmente que ser~a de consumo interno sobre os productos in
cunoso um estudo sob[·e os effeltoe da tr1~ dustria.es dos Estados. 
buta.çio cont!& o fumo, porque a. · indust~ia Assim como não é permittido aos Estados 
do fta~o é ~~tbutada. de~e 1891, e tem Sido crea.r impostos de consumo sobre as merca.· 
a a.•uma mt1s, o obJ~ctivo de todas as ex- dorios estrangeiras, porque podem affect&r a 
pe_r:Hmc~as e per~gu1QOeS. ftsca.es_. ella,, que importação <!Ontravindo o art. 7•, n. l, assim 
allas, pôde-se cons1derar a mdustrta. na.cwnal tambem á União nio é licito tributa.r o con
por_excellencia., porque ma.n:ipula. uma.~lauta. sumo dos productos industriaes dos. Estados; 
Uldi~ena, _Iargamente cult1vad~ J?-O pa.tz, dá porque a tributação federal póde affeeta.r a 
s~bsl~teDClO. a milhares de bnw1en~os, e não industria local, com violação do art. 9<>, n. 4 • . 
VIve 1mportunan~oos Poderes publl~os, c~mo Este argumento roi produzido em 1892·pel8. 
outras, com pedidos de favores e 1sençoes, AssociaçãoCommercial do Rio Grande do Sul 
limitando-se a solicitar-lhes moder&ção e nestes termos : ' 
estabilidade nos impostos, e que a deixem 
viver em paz, exigindo'se delta sómente o 
que for justo - para o erario publico, sem 
vexames e per3eguições. · 

Por todas as razões expostas, applaudimos 
.a. idéa. da. confecção de uma ·lei espcial sobre 
os impostos de consumo interno - como a 
expressão de uma necessidade · l~gislativa e 

« .Prohibindo o principio constitucional aos 
Estados lançar imposto:. sobre mercadorias · 
estrangeiras, · impostos que ficam á compe
tencia. exclustva da. União, os E~taà.os, para 
occorrer á. sua. receita. orçament a.ria, são, a 
contragosto, obrigados a onerar as saas !n-
dustrias. · 
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. Si a União, nã.o s:J.tisfeita com os impostos 
de sua exclusiva. competencia., vem concorrer 
com os Estados na. imposição de tributos às 
industrias estadoacs, estas necessariamente 
terão· de vergar e desappnrecer sob um peso 
superior its suas forças, 

Além disto, como nem todos os Estados teem 
desenvolvido a. industria, hoje t ributada. pela 
União, é claro que os Estad-:>s contribuirão 
para. as rendas da União, quanto a este im
posto, com verbas desproporcionadas. 

Esta associação entende que, senão pela 
lettra da constituição federal, ao menos pelo 
seu espírito, o novo imposto sobra o fumo é 
inconstit ucional, porque sábia como e a cons
tituição federal, não podia. admittir essa con
currencia da União com os Estados na tri
butação das industrias esta.doaes, tirt~ndo 
a.quella a estes suas unica.s fontes de rendas 
orçamontarias., 

Em tbese reconhecemos o direito da União 
de decretar irnuostos de consumo sobre os 
productos das iÕ.dustrias estadoaes. Ma~ só 
podemos admittir e justificar pra.ticmneóte o 
imposto federal, nos termos do art. 12 da 
constituição ilii - mio contYavindo o art. 9>
com a. restricção de ser a ta:xa cobrada no acto 
do consumo, porque sómente assim o imposto 
deixa de affectar directomente a industria. 
Cobrado nas fabricas, por adiantamento sobre 
os productores ou industriae~. como se faz 
actualmente, o imposto e contrario ao espí
rito do art. 9•, n. 4, da Constituição. 

o Senador Josê Hygino. fundamentando no 
Congresso Constituinte o exclusivismo tribu
taria das industrlas pelqs Estados, deu como 
razão- que, sendo os Governos locaes os mais 
aptos para conhecer das ~ol'ç.as das industrias 
que se formam e se d~senvolvem dentro do 
territorio de suas jurisdicções e ouvir-lhes 
os recla.mos, a. elles tambem devia competir 
exclusivamente a faculdade de onerai-as 
ou isentai-as do imposto, de accordo com as 
exigencia.s de seus recursos e condições . 

Ora, sendo certo que não e:~:iste em nosso 
paiz um serviço regula-r e geral Je estatís
tica · commerciai, industrial e financeira, pelo 
qual se possa à priori, sem inquerito espe
cial e sem a cooperação dos Governos locaes, 
chegár a. conhecer as forças e as condições 
vitaes· das diversas industrías estadoaes, ê 
claro que os Poderes federaes, dominailos 
aliás pelos intuitos os mais patrioticos a 
lavor da causa. financeira nacionai, podem 
facilmente, creando impostos novos ou aggra
-vand·o as taxas existentes, estiolar , enfra.
quecer, entorpecer e até auniquilar industria.s 
focaes, com elementos de vida proprios e ca
pazes ·de grande florescimento e verdadeiro 
progTesso. 

O imposto <1e consumo cobrado nas fabricas 
nem sempre poderá. ser exigido 1lo consu
midor pelo fabricante; e casos haverá em 
que ou recahiril. exclusivamente sobre o pro
ductor, si elle tiver capita.es, ou forçara o fe· 
chamento do estabelecimento fabril. si elle 
não dispuzer de recursos pMuniarios para 
atr·avessar as épocas de crise. 

« Leon Say, na obra jâ citada. « Les Fi
na.nces », observa que o imposto de fabrico 
pelo qu~l se substituiu o puro imposto de 
consumo, produz esta consequencia. pratica, 
assas curios11. - que o fabricante quedes
embolsa o imposto tem mais difl'lculdacles em 
leval·o sobre sua factura do que o negociante 
fornece,lor directo do consumidor. 

E' mais !lifficil atravessar dous degrâos do 
que um só ; e quando os negocios são difficeis, 
o fabricante é obriw.do ou a incl~r a impor
tancia. do impost9 em suas despezas gera.es, 
otl a fechar a fabrica.:~> 

Allega-se, por parte do Fisco, como razão 
justificativa da cobrança do imposto nas fa· 
!Jricas, ao sabirem os pt•oductos para os mer
cadores, e não no acto de serem -vendidos ao 
consumidor, a. necessidade de evitar-se a de
fraudação dá. renda pela melhor ftscalisação. 

Em um paiz centralisado como a França, 
ou em uma republica federativa, onde as fon· 
tes da receita publica não estejam claramente 
distribuídas pela. Constituição federal entre a 
União e os Estados, onde os impostos de in
dustrias e profissões não sejam exclusiva
mente reservados aos Estados, póde ser uma 
quest.'ío de conveniencia fisciü taxar o con· 
sumo dos productos no acto da venda ao con· 
sumidor· ou nas fabricas. 

Púrem nos paizes como o noS!o, em que a 
Lei Fundamental- a Constituição- confere 
aos Estados particulares- exclusivamente
o direito de tributar as industrías, não póde 
~er uma questão meramente fiscal o modo de 
tributarem-se os productos nacionaes. 

A observa.ncia fiel e rigorosa da Constituição 
deve primar sobre a conveniencia financeira. 
Sem o respeito sagrado da lei constitucional 
não ha federação possivel. E se o COngresso 
Nacional for .o primeiro a dar o exemplo da 
viola.çã.o da Constituição- invadindo a es· 
pbera da competencia. financeira dos Estados, 
estes, por sua vez, invadirão a esphera de 
acção legislativa da União, fallll')endo neste 
caso aos Poderes fedaraes autoridade motoal 
para fazel-os entrar na boa. doutrina. 

Conseguintemente, a Camara deve excluir 
da lei as fórmas ou processos de arrecadação 
dos impostos de consumo que desvirtuem a 
natureza do tributo - fazendo-o recahir 
sobre o producto no acto de ser vendido ao 
consumidor, e não immediatameute sobre o 
productor para chegar ao consumidor depois 
de atra-vessar mais um degráo-o mercador. 
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REGISTRO 

O registro - cobrado de todos os fabrican
tes, commerciantes e mercadores ambulantes, 
que tra.nsigirem com os productos e mercado~ 
rias sujeitos aos impostos de consumo- e 
evidentemente contraventor do art. 9'' § 4• 
da. Constituição Federa.!. 

Seja qual for a denominação que se lhe dê: 
- registro, licença, emolumento ou arrCJla· 
mento · · 

Seja'qual for o fim que se lhe assigoa.le: 
estat istia' ou fiscalisação, ê c~rto que o re
gistro constitue um imposto, e um imposto 
identico ao de industrias e profissõas, que a 
Constitniéão reservou aos Estados. 

Consi•lerando, portaot<>, inconstitucional o 
registro, como imposto, só podemoa aceital·o 
sendo geatuito, como meio de ftscalisacão e 
estatística ou « rle dar ao Thesouro e ás re
partições arrecadadoras do imposto o conhe· 
cimento exa.cto do local e do capital da. venda 
das diYersa.s fabricas e casas de corumei·cio 
que fizerem o mercado de fumo » (art . 6• do 
decreto n. 2420 de 31 de dezembro de 1896). 

A AGGRA. V AÇÃO DO . D!POS'!'O DO F UMO, SUA~ 
CONSII:QUENClA.S . 

A lavouril. do fumo e a. industria de seus 
preparados constituem duas importantes fon· 
tes da riqueza publica e da. receita orçamen
ta.ria estadoal nos E>ta.dos prot.luctores. 

A la.voura. do fumo é a lavoura do pobre. 
Nos Estarlos productores ella está muito 
disseminada entre os p"quenos la.vra.dores, ou 
sejam donos de p~uenos sities, ou simples 
rendeiros e trabalhadores agrícolas das gran· 
des propriedades territol'iaes. 

trangeiros, que, reduzindo a ~ão de o~ra e o 
custo de producçã.o em beneficto dos mdus
triaes, accumulam for!unas collo~ nas 
mãos de poucos privilegtados, em detnmento 
da subsistencia honrada de milhares de ope-
rat•ios. . . 

Não obstante os poucos recursos pecam
Brios OOS que Se dedicam a lavoura. dQ fu~i?• 
ella é tão importante e merecedora de am
mação que so o Estado da &1 bia, Jl:~.gellado 
em diversas zonas pela secca, export()il o · 
anuo passado para. o estri.lngeiro e outros 
Esta.tlos do Brazil, 448.4.66 volum~s. . pe;., 
eamlo 38.768.112 kilos, no valor otncial de 
29.(88:891$59~. que produziram a renda de 
4. 361: 604~08 de imposto de exportação na 
razão de 15 •; •• e 641 :6'2ê$l95 de estatística 
na. razão de. 2 o /o, sendo a somma. total de 
5 . 003: 230 .~2G3. . 

Ora. nestas condições é anti-patJ•iotico à 
a.lt.lm~nte improcedente o a rgumento. de :!i~e 
o fumo, servindo para alimentar um. VICI~, 
póde ser illimita lamente taxado, a.~gumento 
com que se agg.ravaram en9rmemente as 
taxas sobre o rumo, e se ma ntém a aggra;va
çã.o no projecto de lei es~cial, c_omo si a 
decadencia. da. lavoura e de. mdustr1a do fumo 
pouco importasse á riqueza publica e ~s fi.
nauças estadoaes, e fosse antes um beneficio 
social por diminnlr uma das causas mor bidas 
que affiigem á. sociedade . . , 

o alcoolismo é , sem contestação, muito 
mais prejudicial ao individuo e â. sociecla1e 
do que o tab~gismo. Basta pon<lerar-se que o 
abuso do fumo natla tem de immoral,.dh·ecta 
nem indirectai .• Jnte : elle só prejudica a.o 
proprio individuo, ao pas:o que o alcoolismo 
atre"ta lambem a sociedade em suas conse
quencias maleficas: é muitas vezes immoral e 
criminoso. 

o ttlccolico, como diz um escriptor, não 
assassi11a unicamente a si; assassina a sua 
progenitora. E' ·suicida e parricida. 

Eutre"tanto, o a r gumento do 1>icío serviu 
apenas para se oner<U' o fumo e seus prepa
rados de mo:io descommunal. 

Os Poderes publico~, desde os tempos do 
1mperio, nunca foram importún. dos por esses 
pequenos agJ•icultores, obscuros, é verdade, 
m.as verdadeiros factores da. riqueza. publica , 
com pedidos de favores ou isenções, com que 
aliás foram sempre i:nais ou menos aqui
nhoados os prnprietarios de vastas extensões 
territoriaes, senhores de avultados domínios, 
representantes da grande lavoura. 

A industria. de artefactos de fumo é com 
certeza a. industria nacional por excellencia, 
porque: 

As taxas creadas pêlo Congresso na lei or
ça.mentaria vigente, são exa~gerada;s. o~~
rosissimas para a lavoura. e a tndustrta., e Im-
politiCliS. . 

Oneram a. hi;voura : porque, em que pese 
aos financeiros theoristas, os impostos muito 
eleva.dos, sejam embora. denominados de con
sumo, influem no preço por que os lá.vradores 
vendem o produeto aos mtermediariQS. . 

i ,o a materia prima. de que ella se utilisa-
o fumo- é planta. indígena, cultivada em 
todo o paiz; 

2 ,o os seus preparados são de largo consumo 
interno ; . 

3•, emprega milhares de operarias nacio· 
naes - de a mbos os sexos o de todas as 
edades-sem precis;l! recorrer á. perícia, nem 
â. sciencia dos estrangeiros ; . 

4•, :finalmente, não se presta, e~. geral â. 
introducção de inventos e machm1smos es~ 

oneram a índustria: porque sendo o filmo 
de u so voluntario e o imposto pago nas fa~ 
bl'ieas pelos fabri<·antes, :;erão estes muitas 
vezes forçatlos a reduzir os .preços dos pro
duetos, carregando o imposto ou parte delle 
nas despezas geraes do estabelecimento fabril, 
para poderem dar prompta sabida aos pro-
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duetos, muitos dos quues se deterioram fa
cilmente. 

São tambem impoliticas as tt~oxas exa.gge
radas: porque embaraçam e difficultam os 
orçamentos estadoaes nos Estados produ
ctores. 

Occorre ainda. uma ponderação que d~ve 
ser bem meditada pela Camara. 

O exaggero na tributaç-ão da Ql'' .lquGr 
mercadoria oa producto traz duas cons.,quen
cias inevita-veis: l", 011 industriaes e com
merciantes honestos sujeitam-se á aggra
vação, e veem, dia a dia, a sna industria 
ou commercio definhar; 2•, os deshonestos. 
os pouco escrupulosos enveredam pelo ca
minho da fraude, prejudicando ãquelles, vio
lando a lei, desfalcando a renda publica, e 
desmoralisando os costumes sociaes ! 

Quando, na sessão do anno paEsado, a com
mis~ão do orçamento propoz o augmento das 
taxas sobre o fumo, os municípios planta
dores do Estado de Minas - Aífonso Penna, 
Santa Luzia, Pomba, Pouso Alto, Caxambú, 
Christina, Ubahense, Maria da Fe e outrcs -
protestaram immediatamente por telegram
mas e representacMs di1•igidas à deputação 
mineira.. 

O honrado ministro dn, agricultura daquelle 
florescent.e Estado, o Sr. Dr. A merico Werneck, 
solicitado por nós para emittir seu abalisado 
juizo sobre a aggravação das taxas, respon
deuvnos peremptoriamente nestes termos: 

-« Municipalidades voz nnanime confirmam 
deeadenciP.lavoura fumo. Em alguns muni
cípios lavoura quasi e:x:tincta, em outros 
reduzida quinta parte, causas- vadiagem. 
ele~Jados impostos gravando custo producção 
dispendioso. Qualquer augmento morte com
pleta, imposto consumo elevado só se ju;ti· 
.fica paizes onde não ha imposto exportação. 
Um restringe mercado interno, outro fecha 
mercado externo. Augmento producç<io. faz 
parte principal solução crise financeira . Assim 
pensam Presidente do Estado e seus secre· 
tarios, desejando ajudar Governo Federal 
que apoiam com d~>dicação, mas nada é pos
sível sem medidas convergentes. » 

No Estado da Bahia o alarme foi intenso, e 
entre os muitos telegrammas e protestos que 
recebemos, citaremos sómente o seguinte, 
coHectiva.mente assigoado pelos frabricantes. 

-c Pedimos valiosa intervençã.o V. Ex. pe
rante podel'es constituídos diminuir taxas 
exaggerada.s imposto fumo, que ameaçam 
crise seria todos os interessados, fabricantes 
e operarias. ,. 

.A GJzeta de Noticias, acreditado orgão da 
impreosa. desta capital, nas- Questões do dia 
.,.... escreveu cow. mutto bom senso: 

<~:Não somos suspeitos de amores pelo pro· 
teccionismo á industria ·nacional; mas estas 
são as industrias nacionaes legitimo.s: a que 
arranca do solo um producto de largo con· 
sumo e a.s que manipulam materia prima 
nücional. 

Entre o não proteger industrins que de na
cionaes só teem o nome e perseguir aquellas 
que são legitimamente naoionaes, ha a mesma. 
differença que ha entre governar bem e 
desgovernltr. » 

Na tribuna da Carnara. impugnãmos for
temente a aggravação das taxas, e nos 
apoiando em um quadro estatistioo da arre
cadacão do imposto em toda a. Republica, no 
!0 semestre de 1898, documento official, de
most rámos que o imposto não era cobrado 
em diversos Estados da União, e que por
tanto, paraaugmental'-Se a renda era mister 
fiswliear melhor a arrecadação e não a.g
gravar as taxas. 

Mas estava assentado que a aggrava.ção 
das taxas havia. de ser votada, como medida 
financeira de grande urgencia, ioadiavel, 
impreteri vel . 

Qunes foram as consequencias praticas da. 
medida nna.nceira. exigida como prova de con
fiança - por entre queix'{s, clamores e pro
testos sinceros e patriotieos dos que julgam, 
em cerlas occ~siões, m~lhor servir à causa. 
publica, resistindo ao Governo do que con
descendendo com todas as suas exigencias ~ 

Em Goyaz muitos lavradores desanimaram 
e abandonaram a cultura do fumo; em MinBS 
Geraes - a.b i ~stão na Ca.mara os seus repre
sentantes, para melhor informal-a - varios 
lavradores passaram :L outras culturas, e o 
descontentamento ebegou :1 tal ponto nos 
municipios agricolas que as queixas echoa.ram 
no Congresso Estadoal, e o Senado por pro
posta do senadot• Bueno de Paiva, unanime~ 
mente votou uma indicação para o Presidente 
do Estado intenir junto aos Poderes federaes 
pedindo a reducçã.o tlo imposto. No Estado da 
Bahia as fabricas fecharam-se por muitos dias, 
e estão hoje produzindo talvez menos de me
tade dos prepara<los dos. a.nno~> anteriores ! 

E. cousa. digna da meditação da Cama.ra 
e dos que pensam que bast..1. aggravar as 
taxas do imposto pa.r·a. a renda crescer na 
mesma 'proporção,· a renda do imposto de 
consumo do fumo não cresceu proporcional· 
mente ao augmento das taxas, · porquanto, 
tendo sido o augmento, na média. de 500 •J., 
e de L515:Q07$ a renda no 1• semestre de 
1898, subiu ella apenas 11. cerca de 3.000:000$, 
jsto e, menos de 100 °/o, no 1° Semestre do 
corrente exercício. 

Dos quadros que em aeguida publicamos 
se vê o exaggero do augmento das taxas e as 
suas consequencias economicas em relação a 
um dos Estados da. Re):lublica.. 
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Quadro · com.para.tivo das taxas 

)IATBR!A TR IRUTADA 
!NC1DENC!A 

DO !li.POSTO 

' f AXA S 

1898 

---- --- ----- - - ---' ---- -1-- -------
F umo em bruto de pro- . 

cedeneia esL,angeira.. P or 500 grammas ou 
fracção desta u ni-
dade .. . . . ........ . 

FuDlO desfiado nacio-
nal . . . ... .... . ..... . . Por 25 grammas .. . . 

Fumo desfiádo est ran-
ge iro . ... .. .. ....... Por 25 grammaa . .. . 

Fumo desfiado n acio- j' 
nal com mistur a oul 
preparo de fumo es-
t rangeir o ......... . .. Por 25 grammas . • . . 

Charutos na.cionaes de 
preço in terior a 8~ 
cada milheiro . • ... . Por um charnto ..... 

Charutos nacionats de 
preço ~uperior a SOS 
cad11. mtlbeiro .•. . . • . P or um char uto .. , •. 

Ch::lr tl tos estrangeiros. Por um ch nruto ..... 

Cigat'ros n::~ c ionaes ." ... Por maço a té 20 .. .. 

Cigarros estrangeiros. IPor maço ..... ... . . . 

Rapé nacional. . . . . .. . Por i 25 gt•ammas .. . 

Rapé ostraPgeiro ...... Por 125 gt·ammas . .. 

Palha nacionnl. ....... Por m.,_ço de 50 ou 
suas t'racções .- .... . 

Palha. ~atra.ngelra .... . Idem ....... . . ..... . . 

o 

8120 

$100 

~008 

sozo 

$1.00 

$025 

$080 

S')õO 

$200 

~ \ !!!levou-se o imposto de $400 ·I a f$600 o kilo, Ol1 de 6$000 
par :>. 249000. No Estado de 

$010 ,. Minas. varios lavradores 
estão abandonando :>. cul

~050 . i11ra do fumo: 
" I 

O Imposto novo. 

Por cenlo $050 

$005 

$100 

$010 

$030 

$010 

; Estas taxas serupr e fora.m. 

I
, co bradas sobre o preço de 

fabric"' até 1898. 
Elevou-se o imposto de $500 

·. o milheiro par a SS e de 5$ 

\ 

para 20~000. · 
A producção das fabr icas re· 

duúu -se considera. vel.men-
1 te no corr ente a nno. 

.,Pela. lú de i898, paga.Ta GQ~O 

I. por maçO de 20 ou fracçao 
~xcede11te de 20. Pela. e it. 

,\· lei pagava a mesma ta.u 
pvr fracçào de i25 gram-

,mas. · 

$103 !Idem $100 por floacçao de 125 
\grammas . 

O Imposto novo . 

O Idem. 

Papel pllra ciga rros em l 
morl:llha ou em li-
'11'iobo . . ....... ... . . Por maço .......... ·I gü4{) Por kilo 2..:::500 

Quantidade de ch arutos exportados do Estado da Bahia 
p ar a o Rio de Janeiro 

A mio S E:lolESTRE ~UANTli>,\.DE OBSER VAÇÕES 

-

1897 .......... ... .. ·1 Primeiro .......... 12.964.435 l Estes dados são olficiaes, fornecidos 
1898... ... . ..... .. .. " ... .. . .... 11.292.{00 pela. Direc~ria das Rendas do Es-
1899... . . .. . ... .. .. .. . • . ........... 6.67L575 tado . 

. .. 
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CONCLUSÃO 

A' vista do exposto, concluímos : 
I •, que a decretação de uma lei especial, 

permanente, sobre os impostos de consumo, 
é uma necessidade palpitante; 

2•, que o imposto d~ consumo cobrado nas 
fabricas, é inconstitucional ; contravem o 
art. 9", n_ 4, da Consti tuição Feder·al ; 

3•, que o registro é um verdadeiro imposto 
de industria. e profissão e Lleve ser gratuito 
para não incorrer na pecha de incoustitu· 
cional ; 

4•, que as taxas wbre o fumo d evem ser 
diminuídas·;~. beneficiada. lavoura., da indus
tria. e do proprio fisco ; 

Taes são as ídeas que temos sempre sus
tentado na tribuna., c que traduziremos em 
emendas, na discussão do projecto, afim de 
que a Camara resolva como entendar em sua 
alta sabedoria e acrysolado pat.riotísmo.
I[Jnacio Tosta. 

N. 178-189\l 

Autoriza o Pode?· Executivo a mtmdar pa9ar 
ao .ex -1• saí-gento do co;·po de operaríos 
mili tnre.$ do Arscn~l de GueíTa da C<tpital 
Fedem t AHgusto Ccmàido Pe;·eira Baptista 
de OliveiJ·a a impo;·tancia da g?·atificar:ã~ 
d e engajado desde 7 de de:rembro de 1889 
at.e a da,tg em que teve ba ix r< do ie,-viço 

I de guerra o decreto n. 43, de 7 de dezembro 
ultimo, que augmentou o soldo das praças do 

. exercito.» 
Pond.::ra. a Contadoria da Guerra que o de

creto n. 120 fez extensivo aos operarias m.i
litarl's sómente o augmento do soldo, não lhes 
assistindo direito a gratificaçã.o alguma, 
restricção essa que nã.o é feita no mencio
nado decreto, cujo texto ficou acima tran
scripto na integra. 

O peticionaria serviu no seu corpo com 
engajamento e depois sem elle ate 8 de agosto 
do 1893, em que teve baixa por conclusão de 
tempo e julga-se no direito de receber a im
portancia da gra.titlca.çã.o respectiva desde 7 
de dezembro de 1889, data em que começou 
a. produzir elfeito o deereto n. 43, ate 7 de 
agosto de 1893 por ter sido a. 8 do mesmo 
me~ excuso do serviço, o que importa. em 
167$500. 

A Com missão d~ Mar in h a. e GiltJrra,pensando 
que não procerle a. allegação da Contadoria 
Geral da Guerra, visto que o decreto n. 120 
nã.o fez restricção alguma. quando tornou o 
de n. 43 extensivo aos operarios militares, 
e de parecer que a. pretenção esta no caso de 
ser deferida e assim submette á. consideração 
da Cama.ra o seguinte projecto: 

O Cong-resso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica. o Poder Executivo autori

zado a mandar pagar ao ex-!• sargento do 
corpo de operarias militares do Arsenal rle 

O ex-!• sargento do corpo de ope1•arios mi- Guerra. da Capital Federal, Augusto Candido 
litr,res no Arsenal de Guerr:a da Capital Fe- Pereira Bapti8ta de Oliveira a importancia. 
dera! Augusto Candido Pereira Baptista de da gl'atiflc<tção de engajado desde 7 de dezem
Olíveira, tendo servido na.quelle corpo com bro de 1889 até a data. em que teve baixa. do 
engajamento e depois sem elle, julgou-se com serviço. 
direito a perceber a gratilicaç.ã.o de engajado, Art. 2. • Revogam-se as _disposições em 
isto e, a gratificação igual á metade do soldo contrario. 
da primeira. praça, tendo a sua pretenção Sala das Commissões, 26 de setembro de 
s ido ]-Odefericta pdel?. Governo~ à vista da infor- 1899 .-Hem·ique Valladares, presidente e re
maç,a~.da C~n:a oua Geral d~ ~uer~a: !ator.- JacTo Dantas Filho.-R. Paix!Zo.-

A 1sta ~ts~o recorre o pet~ewnarro ,~o Con· Albuquerque Serejo. 
gresso sollCltando o pagamento daqueHe ven- 1 
cimento. 

Com o decreto do Governo Provisorio, n. 43, 
de 7 de dezembro de 1889, elevando o soldo 
das praças de pret do exercito, baixou a 
respectiva tabella, cuja segunda observaoão 
é do teor seguinte: 

«Os voluntarios e recr11ta.dos que, findo o 
seu tempo de serviço, continuarem nas filei
ras, com ou sem eaga.jamen to, perceberão 
uma gratiilca~ão igual á metade üo soldo da 
primeira pr·aça.» 

o decreto n, 120, de 8 de janeiro de !890, 
diz: 

«Fica extensivo ás praças do corpo e com
panhias de operarias militares dos arsenaes 

Foram apresentadas, na. sessão de 26 de 
setembro, ao projecto n. 171, de 1899, fi
xando a despeza. do Ministerio da. Justiça. e 
Negocias Interiores, as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n, 1.71, de 1.899 

§ 26- Gymnasio Naeional Externato, Ma
terial- Substitua-se pelo seguinte - Para 
despeza.s com os exames de preparntorios, 
inclusive pagamento mensal do pessoal. in· 
dispensavel ao mesmo serviço, gratificação 
de 2:400$ a.o director; 1;800$ ao vice-director 
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e 1:200$ ao secretario; 600$ a um i nspectol', 
servindo de amanuense; e com os de madu
reza 20:000$ e 600$ ao escrivão. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1899. 
- Galeiio Carvalhal, 

Onde convier : 
Ficam equiparados em todas as vantagens 

os medicos legistas da policia do Districto 
Federal aos n.judautes do inspector geral da 
Saude Publica. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1899. 
-Situa OastrD . -Sei. Freire - Irineu Ma· 
chaào. -Pectro Borges.- O.tsemiro da Rocha. 
- Oscar Goàoy . - Ferreira Pires. - llde
fonso Alcim. -Herculano Ba>~dei•·a . - Ap
poUoaio Zcnaydes.- Tevcwes de L yra. - Eloy 
de SIJ'I,I::a . 

Ao n. 24. do art. 1•- Em vez de 473:335$, 
di"a·ae : 481 :735$. para que Stljam restabele· 
cidos os sete ;,"8.bia,etes que Coram suppri· 
midos na Escola. PolytGChnica por existirem 
identicos gabinetes e identicas c~delt•as na 
Escola de Minas, todos creados por decreto 
n. 2221, de 23 de ja.neiro 1e 1896. 

Sala. das sessões, 26 de setembro de 1899 . 
- Josd Mu•·tinho. 

Fica o Poder Executivo autoriza.do a equí· 
pa.rar os vencimentos dos funccionarios ad.,. 
ministrativos das Escolas Polvtechnic~ e de 
Minas aos das Faculdades de · Medicina e de 
Direito. 

S11.1a das sessões, 26 de setembro de 1899. 
- Jose Murtinho. 

Ao n. VIII do art. 2<>- Accre3cente-se 
.- comtanto que seja respeitada a. liberdade 
de ensino. _ . 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1899. 
- Jose Murtinho. 

Ao n. 19- Directoria Geral de Sa.ude Pu
blica - Ma.nteoha-se a verba de 3:650$ 
para dia.rias de alimentação e transporte dos 
pha.rma.ceuticos, inspednres de pharmacias e 
drogarias, á razão de 5$ para cada um, 

Sa.la das sessões, 26 de setembro de 1899. 
- Irineu Machado. - Henrique VaUadares . 
- Neiua . 

Ao art. 2• - Accrescente·se onde convier : 
E' o Poder Executivo autorizado a rever 

o regulamento da Secretaria da Policia. do 
Districto Federal, com o tim de ·crea.r emo
lumentos ou augmentar os já existentes 
pelos actos que ella pratica :i. requ~riment~ 

Camar~ v. V 

de partes, c:~.bcndo a. mat:l.de desses emolu· 
mt>ctos aos emprPga.r:los da. referida secra
hria., entre os quaes sera partilhada por 
quotas. 

Sala das ses::ões, 26 tle setembro de 1899 , 
- Irir.et~ li'Iacludo. 

Accrescente·se ao art. 2° o seguinte : 
E' o Poder Executivo autorizado a rever a 

legislação em vigor e as tabellas dos venci· 
mentos que actualrnente percebem os medicos 
legistas da policia, pa.ra o fim de equiparai-oS 
em t odas as vantagens a.os ajudantes do dí· 
rector geral de SJ.ude Publica. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899. 
- Irineu ilfochado. 

A' rubrica rJI - Magistrados em diaponi· 
bilidade- Reduza-se de 4:000$000. 

Sala das se.>sues, 26 de setembro de 1899. 
- .lityrinh. 

Ao art. I. • Accrescente·s~ : 

Consumo de a.gua assim distribuido : 

Pennas 

Secretaria. de Estado. .. 10 
Pala.cio do Cattete. . • . . 40 
Quartel de policia (rua 

Eva.r isto da Veiga)... 90 
Quartel de ca valla.ria 

(rua Frei Caneca) . .. . 110 
Casa de Det811lção . . .•• • · 70 
Ca.sa. da Correcção.. • . • 70 
Supremo Tribunal e 

Corte de Appellaçã.o.. 6 
Tribunal Civil e Militar 6 
Ca.llla.ra dos Deputo.dos. 12 
Senado Federal. .. . . .. . 11 
Escola Poiytecbnica.. . .• 20 
Escola das Bslla.s Ar tes 15 
Instituto Nacional de 

Musica.......... . 6 
Faculdade de Medicina.. 50 
Externato do Gymna.sio 

Nacional............ 70 
Internato do Gymnasio 

Nacional. .. , . . . . • • . . . \lO 
Museo.. ............ ... 52 
Commando da guarda 

nacional ... , .. ~. . .... ... 5 
Quartel do Corpo de 

Bombeiros •.• ·~·· .... 6C 
Estação de Oeste (São 

Christovüo) . . .. .. .. .. 10 
Estação do Sul {rua da 

Ga.mboa) ....... .-..... lO 
Estação da rua do Hu-

Jil&.ytá.......... .. .. .. 6 

360$ 
1:440$ 

3:240$ 

3:961)$ 
2:520$ 
2 :520$ 

216$ 
216$ 
432~ 
396~ 
72o$ 
540$ 

216$ 
1 :80~ 

2:520$ 

3:240$ 
1 :872$ 

180$ 

2:160$ 

350$ 

360$ 

. 216$ 
6S 
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Estação do largo de São 
Salvador .. , , , •••.••• 

Estação do largo da Ca· 
rioca, ruas do Merca
do, D. Manoel, praça 
Vinte e Oi to de Se
tembro, etc ....•.•..• 

Deposito ·publico ..• , •• , 
Archivo Publico ••.. , •. 
Bibliotheca Nacional .•• 
Directoria de Obras (rua 

da Relação) .........• 
Instituto dos Surdos-

Mudos ............... . 
Instituto Pasteur .... .. 
Hospício Ka.cionui . , .•• 
Asylo Santa Marí:t ..••• 
Hospital da S. João Ba· 

ptists., .••.••.......• 
Asylo Santa Therem ..• 
Instituto Benjamin Con-

sta.nt ••••....••.••... 

8 

11 
12 
10 
16 

6 

25 
7 
4 
9 

17 

Do projecto n. 42 A, de 1889, autorizando 
288$ o Governo n. despender com a reparação _do 

material i1uctuante da armada a.5 economHLS 
efl'cctua'Jas nas diversas verlDs do Orca
menta da. Marinha para. o presente exercício, 
tr(l.nsrerindo·as para. a de-Material de co;1- -·· 

396$ strucção naval-, do referido orçamento (2' dlS· 
4V$ cussão)· 
::;6)$ Do projecto n. 161, de 1899, relativo á 
576$ cmend'\ substitutiva do Senado ao projecto 

n. 12 B, de 1897 (n. 184 A, d~ 1896, substi-
2I6:ji t u 'ivo ao projecto n. 184, do mesmo anno), 

da Camara dos Deputados, reorganizando os 
900$ corpos de engenheiros e de estado-maior do 
252$ exer•cito (c1iscussào unica); 
144$ Do projecto n. 163, de 1899, relativo ã, 
324$ emenda surstítutivv, do Senado ao projecto 

n. !34 J, de 18G8, (ttdditivo destacado na. 
324$ 2" discussão •lo projecto n. 134, do mesmo 
324$ anno), que manda coosider.tr va.lhlos todos_ os 

exames já pt•estados na Eseola Polytechntca 
012$ da Capital F1~deral por alurnnos da Escola 

Militar (tliscus,ão unica); 
962 a 36$ 34:o32$ 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1809, 
-Calogeras, 

!Jo pro.iecl<J n. 157 A, de 1809, regula.u_do 
as promoçves ao posto de alferes do exercrto 
(2' di:-:cursão); 

Ao aJ·t. 10 lL, 25 

Do projecto n. !38 A, de 1809, decl~ra~do 
livres ele p:lg<lmento <le quaesquer dtre1tos 
na Alfa.nd~g:\ ela Capiéa1 Federal ou na de 
Santos os vc.lum~s que conteem um regu• 

(Escola de Minns) Lldor publico 11estinado á. torre da matriz de 
Eleve-se a 5:600~ a consignação p;tra. 0 Uueraba (2• discussão); · . 

pessoal sem nomeação (serventes). Do proJecto ~· 164, de 1~9~, autorizando o 
~ " 1 Poder Execut1vo a, readm1tt1r no loga.r de 

Sala d;ts se~soe<:, -6 de setembro de 1899.~ 1' official ,Ja Secretaria da. Justiça e Negocies 
Oalogeras. l Interiores, ficando a.ddido ao respectivo quadro 

.' •. ate que, em virtude de vaga, possa reverter 
O S~. Pregfdeute - Nao havendo 0 EeJ·viço, 0 cidadão Augusto Henrique de 

nada_ ma1s a tratar, _de~1gno p:1ra amanhã a Almeida ; 
segu1ote ordem do dia; Do projecto n. 168, de 1899, autorizando o 

la parte, até as 2 horas, ou antes: Poder Executivo a conceder a João Antonio 
votação das se0~uint~s materias: Coqueiro. engenheiro-cheCe de districto da 

Repartição Geral dos Telegraphos, licença de 
Do projecto n. 144, de 1899, com o pa.recGr seis mezes, com o respectivo ordenado, afim 

sobre as emendas offerecid.as r,ara a. 2• dis· de tratar de sua sa.ude onde lhe convier 
cussão do projecto n. 114, deste anuo, que (discussão unica) ; 
fixa. a. despeza do Ministerio da Fazenda para Do projecto n. 97, de 1899, autorizando 
o exercício de 1900 (2" discussão); o Poder Executi7o a conceder a Antonio 
. Do projecto n. 146 A. de 1899, facultando José da Costa Rodrigues, 1• official bíblia
aos estudantes que, na data desta lei, já thecario da Escola Naval,· seis mezes de 
tiverem sido a.pprovados em uma ou mais licença, com ordenado, para. tratamento de 
materias do curso preparatorio que se ·exige saude (discussão unica.) ; 
para a matricula nas escolas de ensino su· Do projecto n. 46 A, de 1899, exigindo 
:perior, terminarem seus estudos, prestando que as sentenças finaes da competencia. do 
exames parciaes até 31 de dezembro de 1900 Supremo Tribuuttl Federal e quando este 
(2a díscwsão) ; julgue collectívamente, na fórma da Con· 

Do projecto n. 159, de I-B9g, emendas tlo stituição e das leis em vigor, sejam pro
senado ao projecto n. 172 D, de 1898, am· feridas com a presença de dez, pelo menos, 
pliando a acção penal por denuncia ao Mi- dos juizes desimpedidos daquelle tribunal, 
nisterio Publico, a.ugmentando as penas de e dá outras providencias; com o parecer da. 
alguma.s contravenções, e dando outras pro· Commissão de Constituição, Legislação e Jus-
videncias (discU51!ão u.nica); tiça (Ia discussão); · 

l 
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Do projeeto n. 23 C, de ISgQ, determi
nando que na.s ea.pitaeR dos Estoulos, onde 
não esteja creado o Iogar de privativo •Je 
auditor de guerra. accumnle tiS funcções 
desse cargo o juiz seccional, e da.ndo outras 
providencias (3" discussão) ; 

Do adcitivo n. 174 1''. de 1898. declarando 
que, além dos casos previstos no decreto 
n . 2.224, de 29 de janeiro de 1896, sei•ão 
os officiaes do Corpo de Bombeiros refor
mados nas condições do decreto n. 1. 936 A, de 
30 de janeiro de 1890 (discussão unica) ; 

I• discussão do projecto ll. 147 A, de 189'tl, 
concedendo licenç[l, de um mez pu.ra o Pre-

2• p~rte, á~ 2 hora,, ou nntes : 
eontinu'l.çiio da 2• cliscussii.o rlo projecto 

n. I 33, ti e 1899, com o pa.rccer sobre &S emen· 
das oiTerecidas para a 2' discussão do projecto 
n. i33, deste anno, fixando a. despeza do M~· 
nisterio da Industria., Via.çiío e Obras Pubh· 
cas-, pa.ra o exercicio de 1900. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 45 minutos 
do. tarde. 

J04• S'ESSÃO EM 2 7 DE SETRMBRO DE }899 

Presidertcia. dos Srs Vaz de Mello (Presi· 
dcr~te), Julio ele Mello (2• Vice-presidente) , 
V a r de Mello (Presidente) e Carlos rk NO'Oae$ 
( t• Secretario)_ 

sidente da Rllpublica., na fórma. do art. 45 da 
Constituição, retirar-se para fóra do paiz, e 
autoriza o Poder Execut1 vo a abrir og pre
ciaos credites pa,ra occor-rer as despezas de 
representação com a. viagem do Pre.;identc tla 
~publica ü.Republic:t Argentina, com pare
ceres du (",ommlssões de Legislação e Constl· 
tu!~, Justtca e de Orçamento ; 

3• discussão do projecto n, 165, de 1899, Ao meio-dia. procede-se á cha.ma.d.a, á qual 
determinando que ns Legações do Brar.il em respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano dos 
V~ne.zuela, Japão, Equador e Columbio,sejAm Santos, Julio de Mello, Ca.rlos de Novaes, He
regidas por encarregado!! <le negooi~ etre- rc·lia de Sá., Angelo Neto, Eugenio Tourinho, 
ctiv~ sem secreta.rios, e dando outras -provi· Amorim Figueil'a., Augusto Montenegro, Ser· 
dencla.s ; r.ei!ello · Corrêa., Luiz Domingues, Viveiros, 

1• discussão do projecto n. 131 A, tle 1899, Edna.rilo de Berrêdo, Cunha. Martins, Ani· 
autorizando o Governo a rever os decretos zio de Abriílu, Pedro Borges, Francisco Sá, 
que privar.~m dBs patentes da ofilciaes houo-_ Augusto severo, Tavares àe Lyra, Fr-an· 
ra.rios do exercito varios dos cidadãos distin- cisco Gurgel, Trindade, Ermirio Coutinho, 
guidos com taes honras por serviços pre:~- Teixeira. de S"â, Affonso Costa, Herculano 
tados á. Republica,para o fim rle reintegral·os Bandeira, Barbosa Lima,Cornelio da Fonseca, 
nos postos e honras respectivos, uma vez que Juvencio de Aguiar, Pedro Pernambuco, Ar
sobre elles não tenha recahido pena por cri- roxellas Galvão, Geminiano Brazil, Seabra, 
me commum politico ; . Milton, Manoel Caetano, Amphilopbio~ João 

Diecussão unica do projecto n . 150 A, de Dantas Filho, Ada.lberto Guimarães, Tolen-
1899, com parecer sobre_· emenda. offerecida t ino d~ Santos, Oscar- Godoy, Augusto de 
na 3'• discussão do pro,Jecto n . 150, deste Vasconcellos, Raul Barros(), Sá Freire, Erico 
a.nno, que autoriza o ·Poiler Executivo a abrir Co~lbo 'Nilo P~:\nha., Leonel Loreti, Silva 
ao Ministerio da. Justiça. c Negocias Io~ri~res Castro,' Calogera.s. José Bonifacio, lideronso 
o credito de 5:150$, _supplementar a •erba. Al vim, Antero Botelho, Francisco Veiga, Al~ 
n. 9, do art. 2•dale1 n. 560, rie 31 de de~ fredo Pinto, Alvaro Botelho, Ferreira. Pires, 
zembro de 1898 ; Rodo!pho Abreu, Eduardo Pimentel, Rodol-

Discossã.o unica do projecto n. li2,de 18Q9, pho Paixão, Padua Rezende, Casemiro. da. 
autorizando o Poàer Executivo a contar a o Rocha, Gustavo Godoy, Bueno de Andrada, 
Dr. Joã.o Martins Teixeira, lente cathedra- Elias ~.o·austo, Cesario de Freitas, Lucas de 
tico da _Faculdade .de Medicina do. Rio de :la- Barros, Edmundo da Fonseca,Paulino Carlos, . 
neiro, para os effettos do art. 29;:> do Codtgo Hermenegildo de Momes, Alves de Castro, 
de Ensino Superior, mais quatro annos que Xavier do Valle, Alencar Guimarães, La:.. 
lhe são computados de todo o tempo durante menha. Lins, Paula Ramos, Francisco Tolen· 
o qual prestou serviços à inst~ucção publ!~a tino, .Guilloo,Marçal Escobar, Diogo Fortuna .• 
na ex-província do Rio de Janeiro ; . Possiàonio em Cunha, Pinto da Rocha, ~espa· 

Discussão unica do projecto n. 106 B •. de siano de Albuqoerque e Campos Cartier. -
1899, c_om p~recer so~re emendas o1!'erec1das Abre-se a sessão'. · 
n:a 3' d1 scussao do proJecto n. 106, deste anno, 
que restabelece a Alhndega de Porto Alegre, D~ixam de comparecer com causa .partici
no Estado do Rio Grande dO' Snl, supprimida pada os Sra. Silva Mariz, C&rlos· Mar.cellino, 
por decl'eto n. 2,871, de 3l de ·dezembro. de Pedro Chermont·, Theotonio de Brito, Matta. 

-1807, e autoriza. o Poder Executivo a abrir, Ba.cellar, Rodrigues Fernandes, Elias Mar 
para. esse iim, os necessa.rioS credites. . . tiQs! Torres Portugal, José Avelino, M!lr~ 
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nho de Andrade, Frederico Borges, José Pe
regrino, José Mariano, João VieíPa, Pereira 
de Lyrl:\, ::11artins Junior, Rocha Ca-valcante, 
Euclides Malta, Araujo Góes, Olympio Cam
pos, Jayme Villas Boas, Francisco Sodré, 
Aristides de Queiroz, Ma.rcolino Moura., Je
l'onymo l'lfonteiro, Torqua.to Moreira, Xa.Yier 
da Silveira, Alcíndo Guanabara, Tímotheo da 
Costa, Belisario de Souza, Pereí r a dos Santos, 
Fonseca Portella, Ernesto Brazilio, Julio 
Santos, Barros Franco Junior, Urbano Mar
condes, Paulino de Souza Junior, Campohna, 
João Luiz, Carvalho Mourão, Jacob da Paixão, 
Henrique Vaz, Octavíano de Brito, Leonel 
Filho, Telles de Menezes, Theotonio de Maga
lhães, Nogueira Junior, Lindolpho ca.etano, 
Manoel Fulgencio, Olcgario Maciel, Lamar
i;ine, Moreira da Silva, Luiz Flaquer, Alvares 
Rubiã.o, Domingues de Castro, Dino Bueno, 
Oliveira Braga, Adolpho Gordo, Alfredo 
Ellis, Cincinato Braga, Artbur Diedericbsen. 
Rolio!pbo :Miranda, Leopoldo Jardim, Luiz 
Adolpbo, .Mello Rego, Leoncio Corrêa, Lauro 
Müller, Plioio Casado,Aurt!liano Barbos~t, Py 
Crespo, Cassiano do Nascimento e Azevedo 
Sodré. 

E sem causa os Srs. Silverio Nery, Moreira 
Al-ves, João de Siqueira, Felisbello Freire, 
Rodrigues Lima, Leonel Loreti, Ago~tinho 
Vida!, Deocleciano de Souza, Bernardes Dias, 
Lamounier Godofredo, Antonio Zacharias, 
Costa Junior. Appar:cio Mariense, Francisco 
Alencastro e Victorino Monteiro, 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. , 

O Sr. Presidente- Achando-se 
ausentes os Srs. Cincinato Braga e Lauro 
Müller, membros da Commíssão de Orça
mento, nomeio para substituir o primeiro, o 
Sr. Bueno de Andrada, e para substituir o 
segundo, o Sr. Nilo Peçanha. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. President.e-Nã.o havendo 
numero legal para se proceder às votações 

· das ma.terias indica~as na ordem do dia, 
passa-se a. ma teria em discuss'io. 

E' annunciada a 1" discussão do projecto 
n. l47 A, de 1899, concedendo licença de um 
~ez para o Presidente da Republica., na 
!orma do art. 45 da. Constituição, retirar-se 
para fóra do paiz, e autoriza o Poder Ex
ecuti-vo a abrir os creditas para. occorrer as 
despezas da representação com a. viagem do 
Preáide11te da. Republica á Republica AI·gen
tida, com pareceres das Commissões de Le
gi~lacão e Constituição, Justiça e de Orça
mento. 

O s~·- Galeão Carvalhal-Peço 
a palavra. 

OS~:·. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Galeão Carvalhal. 

O Sr. Galeão Ca1·valhal pe· 
diu a palavra unicamente para requerer que 
se digne subme.tter à consideração da. Ca.mara. 
um requerimento que manda. a 1\Iesa. 

Este requerimento é o seguinte: (U) 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con

junctamente em diacussão o seguinte 

REQUERIME::i'TO 

Rertueiro que, por intermedio da Mesa., seja 
perguntado ao Sr. Presidente da Republica si 
elle deseja a licença de que trata o projecto 
em discussão . 

Sala d3S sessões, 27 de setombl'o de 1899.
Caleáo Ca1"1!alhal. 

O Sr. Augu~to l\lontenegro 
-Permittírá o nobre Deputado por S, Paulo 
que extrauhe o requerimento que S. Ex. 
acaba de apresentar. 

O SR. GA.LEÃo CA.RYALHA.L-E' o maia na
tural possível. Licença só é concedida a quem 
.a solicita. 

0 SR. ERICO COELHO r]á um aparte. 
0 SR. ATIGUSTO l\IONTEi'\liXHW -Não disse 

que o requerimento era offensi-vo; di~se ape· 
nas que o extra.nhava. 

Por occasião de trazer à consideração da 
Cama.ra o projecto cuja discussão acaba de 
ser annunciada,oorador declarou que esta-va 
autorizado p:l.ra. apresenta)-o. 

O SR. GALEÃo CA.RYALHAL-Não é o sutil
ciente, 

o Sr. Presidente da Republica é um cí
dadã.o como qualquer outro e devia solicitar 
a licença. 

0 SR. AUGUSTO MONTENlWRO- 0 juiz da. 
sufficiencia de sua declaração não será o 
nobre Deputndo, serà a Camara e espera que 
esta não hesitará. em approvar o projecto. 

O SR. GALEÃo CA.RVALHAL-Ora.l Nem era 
preciso que Y. Ex. o dissesse; a Camara ap
p•·ovará forçosamente o seu projecto. 

0 SR. AUGU&TO MONTENEGRO-Já declarou 
á Camara que estava devidamente autori
zado para apresentar o projecto em dis
cussão , 

0 SR. GALEio CARVAL!IAL- Não exhibiu 
procuraçã.o bastante. 

O SR. AUGUSTo Mol)[T~EGRO - E' a pri
meira vez que vê um Deputado levantal'-SEi 
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para. pedir a. um seu collega que exhib& pro· com que o PresideatG da Arg-entina honroll o 
curação neste recinto, pa.ra. formular qual· nosso paiz. 
quer medida . Peço vania á. illustre Commissão para eri~ 

0 SR. G.\LEÃO CARVALHAL - 0 Sr. Presi- ticar o seu parecer • • • 
dente da. Republica. devia ter remettido uma O Sa. NILO P.EçA:-!IIA. dá um aparte. 
m()nso.gem neste sentido. o SR.. Etueo CoJCLuo- ••• e assim eomo ao 

O Sa. AuGusTo Mo.:>TE~EGao-Ja declarei â. digno Deputado pelo Pará, para. impugnar o 
Camara q ue estava. devidamente autorizado seu projecto. 
para apre~enta.r o projecto, autorização esta. A illustre Commissã:o é de par ecer q ue a 
que fo1 acceita pelll- Commissão dl~ Jusliç:t decla.ra<ffio do Sr. ADgusto Mooteaegro, de 
em sua maioria. e pela Commissão de Orca · que o Presid<lnte d& Republica. o autorizara. a. 
mento, duas commis~ões que representam o formular este projecto de lei, está. correcta. 
pensamento da Ca.mara. E t1, poréw; sustento que está errado tanto 

Poderia liwitar a isto as impugnações que o projecto como o P•Wecer. 
t inh:t a fazer ao requerimento do nobre A palavra do digno Deputado pelo P ará. 
Deput<~do. vale pela verdade, se:n a menor duvida, a 

Dirá., porém, mais o seguinte: si o p rojeoto respeito. Entretanto, a questão não é da pa
foi apresentado, como foi, o caso e facil mente lavra do Sr. Augusto Mootenagro, mas de 
explica vel-o. visita. que o Sr. Presidente da pedido tle licença do Presidente da Republica. 
Repu blica pretende fhzerá. Republica Argen- a esta ou a. outra Casa do Congresso. 
t ina vae ser feita. em uma occaEião em que o Neste regimen, o Presídent13 da Republiea. 
Congre~so não está reunido, e, assim sondo, se corl'esponrle com o congresso, por es· 
S. gx, no momento a.ctu;tl não podia deixar cr ipto, em mensagens ou propoaições leg isla· 
de se d irigir ao Congre>so, porque nn. occasíão tivas. 
opportuna, isto é, na. occ:;.;;ião em que elle A palavra honrada do Deputado, em nome 
tiver de seguir pa.ra aquella. Republica, o do Presidente da. Republica., não suppre o. 
Congresso não estat·á reunit\o. forma.lid•~de constitucional, 

O SR. GALE1o CA.RVALHAL-Não é est:.t. n. Estamos todos de ~ccordo em que o Chefe 
questão. <lo Estado deve r atribuir a honrosa visita. que 

o SR . AuGUSTO MoNTENEGRo-Foi em a.t- nos fez o Obefe do Estado vizinbo. 
tenção a e ,;te facto que se u sou da fórma, que Entretanto, a iniciativa da cortezia. em re· 
0 orador usou, para impretrar a licençl\ para tribuição, para. ser expressiva, deve ser do 
s. Ex. pagar a visita que l he foi feita, não Presidente da Republica, a-quem cabe & pre
pesso<~Imente, mas ao Dr. campos Sa.lles rog&tiva mo.ges~tica da representação no 
como representante da Nação. o assumpto é exterior, nunca. ao Congresso, cuj& compe
daquelles que não d evem ter longa. e demo- tencia não excede da. conce3são da licença. 

d d. - para viagem e creditas para. as despezas r e-
ra a Jscu ssao... spectivas. - -

O Sn.. GALEÃO CARVALiiAL-Ninguem está. Quando o Presidente da. Republica teve 
impugnando a. licença, aviso diploma.tico da visita do Presidente 

O Sa. AUGUSTO MO!'.'TENEGRO-Esse assum· da Republica. Argentina, devia t er communi
pto de cortezia. internacional tJão deve ser oado o facto em mensagem ao Congresso, 
demorado em discussão; assim, pois, pede á ainda porque vinham na comitiva do Sr. ge· 
Ca.ma.ra que rejeite o requerimento do nobre nera.l Julio Roca ministros e congressistas 
Deputado, como extempora.neo e inopportuno nos distinguir tambem com a sua visita. · 
e que_ a pprove o projecto em discu~são. Tratava-s~ de um acontecimento interna~ 

cional , auspicioso a todos os respeitos, entre 
a.s duas Republicas vizinhas, e o Chefe· do· 
Estado, que está O'l. obrigação constitucional 
de informar, em mensagem o.o Congresso, ·s~ 
rompe, si mantém ou, melhor, si estreita. as 
rel ações de amizade c. ·m as potencias estr!!-D· 
geira.s, devia ter dado «O Congresso a nova. 
auspiciosa. 

o .Sr. Erieo Coelho- Sr. Pre
sidente1 discordo do digno Deputado pelo 
Para. 

Penso que est e projecto de"''e ser debatido 
cuidadosamente, justamente porque entende 
com relações de absoluta cortezia de Nação a 
Nação e t ambsm porque inf1•inge o. ordem 
constltuetona.l dos poderes. 

E' caso de dizer-~e que a desordem do! 
factores altera o prod.ucto. 

Lastimo que o meu velho companheiro de 
propaganda pela. Republica., o Sr. Campos 
Salles, teoba. feito na presidencia o feio, po
dendo fazer o bonito, a proposito da visita 

O PO;ler Legislativo, comprebendendo o 
alcance da corw.:ia, u.briria ao Poder_ Ex
ecutivo credito para se receber condigna
mente o Chefe do Estado vizinho e sua bri· 
lba.ote comiti va, dei:x:a.ndo ao bom gosto QO 
Exm. Sr. Campos Salles o programma dos 
festejos. E o meu velho compa nheiro da. pro• 
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p!1ganda. e jã. na presidencia. da Republica, 
teria feito bonito, em vez do feio que andou 
fazendo. 

Peza.-me dízel-oque foi muito feio, o Presi· 
dente da Republic:t não, mas o fazendeiro de 
S. Paulo saccar, a descoberto, de um banco, 
devedor ao Thesouro tincional de sommas 
incalculnveis, o dinheiro preciso para se hos· 
pedar o Chefe do Estado vizinho e sua comi
ti v& de nota. v eis eatad ist.aa . 

Esse aconteeimento feio, por inaudito, lt•m
bra-me um facto dos mais editlcantes da. po
litica. imperial. 

No dia em que o Jon>.al do Commercio no· 
tlciou (lUe Francisco Belisario fôra chamado 
para ministro da fazenda de Peiro H, os 
pa.gés da propaganda republicana tocaram a 
inubla., concitando a nós outros iodios bravos 
a empuohar o tacape contra a monarchia 
desmoralizada. Dizia·se que Francisco Beli· 
sario, sendo devedor, por conta. cmTsnte, de 
avultada quantia. a.o Banco do Brazil, serhl 
mna. immoralidade acceitar a nome:1ção de 
ministro das rtnanças, que superilltt!ndja.com 
esse banco devenor no Estaúo, como hoje. E 
da.hi os amigos de Francisco Belisario offere
ceram-ihe de emprestimo dinheiro com que 
saldasse o seu debito com o banco, mas o es· 
tadista. do lmperio recu~ou o favor, preferiu· 
do entregar em hypotheca as suas proprieda· 
des agricolas ao crellor, antes de assumir a. 
pasta. da fazenda. 

Foi bonito ; Já. issv foi. 
Declaro, porém, que não vae no c'lnfronto 

e. mais leve insinuação á probidade exemplar 
do Sr . Campos Salles, quer como pessoa., quer 
como personagem do ~ov,erno. .A honra de 
S. Ex. é o nosso orgultló de brazileiros. 

Fez feio, em vez de bonito . (Rt so .) 
E agora que o congreSso autorizou o Pre· 

sidente da R.epublica a saldar com o banco as 
suas con.tas pelos fe;;tejos em regosijo 3. che
gada do Presidente d,1 Republica Argentina, 
tornemos ao projecto ~m debate .. 

Supponho que o Chefe do Estado vi
zinho pediu pré viamente l icença. ao COn
gresso de lá., para vir S. Ex. , de iniciativa 
propria, honrar com a sua visita o rrosso 
paiz . 

gresso que manda o Presidente da Ropubli~ 
pagar cortezia por cor tezla. ao Presidente da. 
Argentina, ou não entendo nada de relações 
internacionaes de absoluta cortezia, ou esta
mos fazendo obra de descortezla em nome do 
Sr. Campos Salles, o que é estranbavel •• • 

O Sa..Auol.lsTO MoN'!'E:-IEGRo-Nã.o a.poiado. 
o Sa.. Etuoo CoELuo-0 Presidente da. 

Republica quer pagar o. honrosa visita do 
P1·esi d~cte da Argent ina ; pois diga·o em 
mensagem ao Congresso, como o digno repre· 
sentante de S. Paulo requereu ha momentos. 

0 S:a. AUGUSTO M DNT.E:NEGR0-0 Oongr,;sso 
retir·e o obsta.culo const itucional para. o Pre· 
sidente da Republica fazer a sua visita . 

O Sa. !La.rco CoELHo-Não vejo obstaculo 
algum que o Congresso oppontia á cortezia 
da espontaneirlade do Presidente da Repu
bliea; não vejo. 

0 SR.. AUGUSTi) MoNT&NEGR.0-0 precedente 
de Já uão socoorre, porque a. iniciat iva da vi· 
sita não partiu do Oongresao, que estava !un· 
cclonando na. occasiáo. 

O SR . Eatco CoELHo-Ainda be~ que o 
digno Deputado pelo Pttril 11ca.ba. ue corro• 
bora.r o meu argumento. A ana.logla. é yer• 
feita. ; a iniciativa rla retribuiçílo d;1. vtsita 
cabe ao Presidente da. Repuullca, embora o 
Congresso esteja funccíonanrlo. 

A questão e que a. decla.raçio do digno 
Deputado do Pará não vale pelo pedido de 
licença do Pr esidente da Republica, em es· 
cripto ao CongTesso, como é de norma con
stitucional. 

0 SR. ANIZlO DE ABREU-Quem é O juiz 
para conhecer da opportunidade ou conve
niencia da visita ~ 

0 SR. ERICO COI<LHO-Da..inconveniencia. de 
não retribuir co:n esponta.neidade de cor
te?.ia e o Presidente dn. Republi.ca., mas ... 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Não ; é O Con· 
gresso. 

0 SR. ERICO Oo:er.Ho-.•• mas, a respeito 
tia licença de sahir dos limites do paiz, e da. 
competencia do Congresso, exclusiva. · 

Entendo que a formalidade constitucional 
foi preterida no caso vertente . 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-V .Ex. entende que 
o Congresso só pócle conceder a licenca. me
diante mensagem ~ 

Pois, quer ma parecer que o nosso Chefe 
de Estado deve ter a iniciativa na retribUi· 
ção da subida cortezia; mas não a mandado 
do Congresso, como se deprehende llo pro
jactei, que tira da. visita. o alcance magesta· 
tiC() com espontaneidade. 

Dir-se-ha que o President9da Republica não O Sn.. Ertrco Cozr.Ho-Oortamellte. Mas o 
. faz empenho em trocar com o Presidente da caso explica-se. Srs. Deputados, é que o Pre· 

Argentina. ião expreSsivo penhor de estima sidente da Republica. não está a.costumado a. 
internaciona'. Já. nã.o é o Chefe do Estado que I pedir, mas a mandar que o Ooogress(l advi
se a.pressa em solicitar do Poder .V:!gisla tivo nhe as suas intenções. O meu veluo compa· 
licença. para a v iagem e credito para as des- nheiro de propaganda. pela Republica está. 
~zas de represent&çã.o no exterior; é o Cou- saln\ndo o paiz. . 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 251051201 5 15:11 - Pêgina 5 ae 23 

SESSlO EM 27 DE .SETEMBRO DE 1899 543 

O Congresso é a. arca. do diluvio; elle e o 
Noê, e nós a. bicharia. ( Hila.ridade .) 

0 SR. SERZEDELLO CoRJtÊA-Sa.l\'0 seja.; de· 
claro que não sou bicho. (Riso,) 

O Stt. En.rco CoELHo-O Sr. Campos Sa.lles 
vae-nos conduzindo a salvamento, 11 vista. do 
que~ nosso dever é nos anteciparmos aos seus 
deseJOS. 

Srs. Deputados, a historie. repete-se, ma.s 
para. peior. . 

Foi um Deputado fluminense, com mereci
mentos que eu quizera. te I·, quem em 1887, 
impugnou,pela lórma,o pedido de licença. que 
o ministerio · &presentQu á A~1nb!ea Gera.!, 
afim de Sua Ma.gesta.de ir á. Europa em busca 
de melhoras para. sua saurJe. 

O governo parlamentar não emprega.va a 
phrase com que annos antes fizera o mesmo 
pedido, isto é, que o imperador deseja~a 
vi&jar no estrangeiro : dizi&·S:l simplesmouto 
que era convenie'lte á. pessoa de Pedro ll 
eSlla seguoda vingem, n. conselho dos medicos. 
Pois bem ; Ferreira. Vianna protestou ctmtra 
a omi8são da que Sua. Magestade, de vontade 
proprin, era. quam solicitava. da. Assembléa. 
Oer&l a. permissã.o de se ausentat' do paiz. 

Verdade é que corria o boato rle que 
D. Pedro de Alcantara. estava alienallo ; e já 
a analogia não é perfeita. visto como o Sr. 
Campos Salles està no goso de suas f<~ cu ld·•des 
mentaes (Riso.) 

Srs. Deputad•)S, não faço opposição ao 
governo do meu velho coinpanheiro de pro· 
paganda. pela RepubliC3, e a prova vou dar 
enviando á Mesa uma emenda ao proje·1to 
em discussão.OndeEe diz um-mez-diga-se: 
tres annos de licenca. (Hila.ridade.) 

Vá S . ~. pass<}ia.r, corr .. r mundo, come
çando pela. visita. de cortezia a.o Presideote 
da Argentinn, que nos penhorou com a sua 
iniciativa tã.o auspiciosa.. De Buenos Aires 
vá S. Ex. pelo estreito de Magalhães vh:ita.r 
o Chile e dahi ao Perú e em seguida. a Bo· 
livia. até as ma.rg6ns do lago profundis· 
simo, de limpidas aguas;cujo nome excusado 
e lembrar . E, descendo do planalto P<\ra 
a nossa vertente brazileira, vá admirar 
o novo Estado do Acre, onde vinte mil bravos 
cearenses, de braço forte e armas, certehas 
estão reconquistando a terra da Pat;•ia., es
bulhada não h a muito tempo; bravos filhos do 
Ceará, que só pedem ao Governo da. Republica 
que incorpore esse teri·itorio nacional e saiba. 
t.am bem defendei-o. 

Trouxe li. tribuna a planta elo novo Estado 
do Acre e o desenho da bandeira ahi arvo
rada. Eil-os aqui, para os Srs. Deputa.dos 
examinarem com admiração pat.riotica. 

O Estado do Acre M proclamado em 14 de 
julho de 1899. Nã~ ha pouco tempo ( riso) e 
pelo decreto n . I do seu governo provisorio, foi 

adopta.d~~o a be.ndeira. que lembra., pelas côres, 
o nosso a.uri-verde pendão. 

Mas pensemos no itinerario que o Sr. Cam
pos Salles seguirá dahi pelo Amazonas abaixo, 
mar em fóra.. Vá ao Mexico, onde Porftrio 
Diaz dá exemplo de democracia a s. Es:. Vú. 
visitar esse seu autor e modelo de governo 
constitucional represeuta.tiYo: S. Ex. lhe 
deve demonstraçã.o de apreço. De resto S. E:r, 
póde ir aos Estados Unidos do Norto, onde 
MtiC·Kinley tem muito que aprender, sabendo 
da harmonia milagrosa que ha entre o Ex· 
ecutivo, o Legislativo e o Judicia.rio nestes 
Brazis coloniaes-

Entendo que o Sr. Campos Sa.lles nã.o deve 
ir só. (Hil<trid,!de.) 

Si os Srs. Depuhdos teero candidatos a essa. 
excursão presidencia.l, e SÓ, pedir por bocca.. 

Os meus candida.tos são. , . (Pausa.) 
O Sr. Brazil Silvado (hii·Lridadcj, que vae 

reconhecer si,de facto, é a. peste bubonica. que 
está no Para.guay fazendo victima.s.,. 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Elle não 
é medico. 

O SR. E1uco CoELHo - Quid in de 1 O nosso 
digno ministro Brazilio Itiberê, nã.o é medico, 
mas o Governo exigia que elle reconhecesse a 
peate bubonica, contra. a opinião g@ral dos 
medicos residentes no Para.guay ; e roi posto 
em disponibilidn.de o diplomata. 

Ora, si o diplomata tem competencia para 
diagnosticar epidemias, ao chefe de policia. 
desta. capital, ninguem a pôde recusar. 

Vá o Sr. Brazil ::ií!vado fazer esse reconhe
cimento, e o Sr. Brazilio ltiberê, ao cabo de 
uma. vida de bons serviÇOs publicos, tique em 
disponibilidade. 

Outro candidato meu á o genere.l Cesário 
Alvim. (Riso.) Vá e leve comsigo a Cit!f 
Impro-cements, para. most?ar como se sanea. a 
cidade de Buenos Aire:; em dous tempos. (Hi· 
laridade. ) . 

Vá tambem o coronel honorario Dr. Albino 
de Al\•a.reoga. dirigir o ensino medico na Ar
gentina e le ve as ruínas da maternidade da. 
praia da. La.pa. e o barração da frente. (HikL
ridade.) · -

Mas o meu candidato do peito é o i.tce;.., -
bispo Arco verde . (Riso.) Vã. e !e v e as irrilã.-3 . 
de cJridade de todas as confrarias que aqui -
ha. · . 

E' possível que n~ Republica Argentiria se 
tr~te de montar, sob a direoção de irmãs_de' 
caridade, alguma penitenciaria de cria.nça.s 
(hi~arictade), como aqui está na intenção do 
chefe de policia, e eu posso dar testeinU:nho. 
de que, pa.ra ~..a.stiga.r crianças desampamdAB, •: 
ellas s~o de força_ . · · · ·· 

Vá. o arcebispo e· leve todos esses fradâÚlões, 
que teem sido escurraça.dos das Filippinas, e. -
estão chegando todos os dias aonOilSO-po'rtO:, .:· · · 

, · ... 
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Vá o Sr. Campos Salles com Deus e os anjos 
e demore-se por la, pelo menos, tres a.nnos. 

Mas, encarando o caso sob o sou ponto de 
vista formalistico, constitucional e doutri
naria, pOde tambem dizer aos nobres Depu· 
tados que o Presidente da Republica, no re
gi meu do no~so rlireito federal, não tem, como 
se t1tigurou a SS. E Ex., funcções magesta.
ticas, em assumpto de diplomacia. (Muito 
óem.) 

Vem a Mesa a seguinte 

EM E)! DA 

Ao p1·ojecto n, 1.47 A, de 1899 

Digam-se tres annos, em vez de um mez de 
ausencia,. 

Sala. das sessões, 27 de setembro de 189D, 
-E1·ico Coelho. 

O Sr, Pregiden"te - A emenda do 
nobre Deputado fica. sobre a mesa, para 
opportunamente se[' tomada em consideração, 
visto que na la discussão o Regimento não 
permitte apresentação de emendas. 

O Sr. Nilo Peça.uha-Ainda. bem, 
começa o or1uJor. que a Mesa da Camara, re· 
speitando o direito de iniciativa de cada Depu· 
tado, Dtt factura das leis, defendeu antes de 
turlo o Regimento interno, não permittinuo a 
emenda. tio nobre t'P.presentnnte do Estado do 
Rio, no presente turno do projecto, em que 
apenas se ju!gu. de sua. coustitucionali
dade, 

Permlttisse-o, e não teria a maioria da Ca· 
mnra nenhuma. duvida em a.cceitar o debate 
provocado pelo honrado Deputado de S. Paulo, 
certa, como está, da correcção com que o 
Chefe da Nnção se houve nesta conjunctura., 
não preterindo nem sophismando as a.ttribui· 
ções constitucionaes que de.sempenha. 

Lamenta a confusão em que se encontram 
os honrados opposicionist:J.S·, quando suppõem 
trro necessaria a mensagem do Sr. Campos 
Sa.lles ao Congresso, impetrando a licença 
em questão, quanto foi imprescindivel do
cumento igu'Ll do Presidente Argentino ao 
Congresso do seu paiz, para honrar-nos com 
as suas homenagens e com a. sua visita. 

Lá o Parlamento conhecia de uma inicia
tiva. do Governo, que podia não corresponder 
aos interesses da Republica ; Deputados e Se~ 
nadores argentinos podiam julgar inoppor
tuna, e menos conveniente aos sentimentc,s 
nacionaes, essa viagem. (Apoiados). Aqui, 
estamos, entretanto, deante de um facto. 

O Brazil não e:Kamina si é util a viagem do 
seu Presidente. o Brazil entende que o Go· 
verno esta urgido ante cumprimento de in
declinanl dever publico. (Muito bem.) 

Deixa ã. parte o lado moral da questão. In
tepr_etaos intuitos e a consciencia da unani
midade da C amara, para. não carecer affirma.r 
qu!l é pensamento commum d.a. Nação forta 
lecer e· animar as relações já tão amistosas e 
tão felizes, que unem os dous povos ameri· 
canos. (Apoiados. ) 

0 SR. ANTZIO DE ABRtru-Apoiado, 
0 SR. NILO PEÇANHA não precisa repetir 

Littré sobre o papel do parlamento em re· 
!ação á diplomacia, papel muito mai~ vasto e 
muito maiS,preponderante, nas organizações 
republicanas, que sob o regimen imperial. 
(Apartes.) 
. Não e obrigado a lembrar que o Congresso 
e o poder que decreta a. guerra e que fa'l: a 
paz (muito bem) ; não é obrigado a lembrar 
que, si o Presidente da Republica nomeia os 
membros do Corpo Diplomatico, essa facul· 
rlade, como a sua investidura, se completa 
e se integra, com a. ~ancçâo e o voto 
do Senado.(Apoiados ; apa'ttes.) 

O illustre Deputado paraense, pois, podia 
ter a iuicíativa que exerceu. Os nobrP.s repre· 
sentantes que a impugnaram, examinenclo a 
attitude do Governo, por occasião das festas 
em honra do eminente Sr. Jnlio Roca, es
tranharam que o Congresso não tivesse tido 
cornmunicação official da visita. Estranhou-o 
o Sr. Jl!r!co C?elho. Póde responder a S. Ex. 
que, so s ult1ma hora, teve o Governo noticia 
ddinitiva do auspicioso acontecimento, e que, 
durante todas as borr.enagens, cumulou o 
Presidente da Camara e os seus membros das 
mais distinctas demonstracões publicas. ( Apoia
dos.) 

Não o communicasse porque assim o tivesse 
entendido,recordaria ainda ao. nobre Deputado 
um facto occorri.do no alto mundo político da 
Europa., e em pa1~ do governo de gabinete 
onde um e outro poder só "tiveram enthu5ias: 
mos e justo orgulho :pela visita internacional 
sem que um fosse compellido pelo outro i 
gloria e á satisfação do devet• commum. Re· 
fere-se à visita no Czar Nicoláo a. França 
republicana. (Muito bem,) 

Vae .sentar-se c5rto, de que a. Camara não 
demorará ~ st:u -yoto ao projecto em· debate. 
Votal-o, na.o e so servir a causa do Governo 
e honrar tambem o pensamento unanime do 
paiz. (-Muito bem ; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada a discussão e adiada a votação: 

E' annunciada. a 3• discussão do pl'o;ecto 
n.: 165, de 1~99, determinando que as Lega
çoes do B:az1l ~m Venezuela, Japão, Eq1.lador 
e Co!um~1a, Se.Jam _regida.s por encarregados 
de negamos e!l'ect1 vos sem vencimento3 e 
dando outras providencias. ' 
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Vem a :'>lesa, é lida, apo;ad,, 
Commissão a s ~g:uinte 

c rnvi.a:la á ljeclo n. 106, deste anuo, que restabelece a 
, Alf11.ndega de Porto Alegra, no Estado do R io 
Grande do Sul, supprimida ]ior rlecreto 
n. 2 .871 , de 3! de rlezembro de 1897, e a utoEMENDA 

• \o p>·ojeclo n. 163, da f81)t) 
r iza o Poder Exrcutivo abrir, P<\ra. esse fim, 
os ncce~sarios creditas . 

Additiva-Onde convier: O Sr. Adalberto Guimarãe s . . . . . n - Sr. Presidente, não volto a discutir a. 
Ftca.m conservados e;_n dtspontbt ltda.<~e , ~CJ'!l '!nconveniencia ~a. emenda contida ne~te pro

vencJm_en to$, os funccJOn!lriOs do~ co1 pos ~~- jJect?, ao qunl tne a honra de submetter á 
plomn.t1cos e consular, thspen>ados em v tr· consideração da Casa um substitutivo a. cujo 
t ude ~le su ppl'essão das Yerbas pari\ os re- respeito a Commissão emittiu o pa.recer que 
spect1vos cargos nos exet·ciclt's de 1898 '3 v. Ex . aca.bn. de subm!>tter á discu ,são . 
1899. Nilo discuto a inoonvenienci<\ d o restabele-

Sala. das seseões, 27 de setembr o de !899 . - cimento da AlfauJega. d e Po!'tO Alegre, por
Antew Botelho, - Hcredia rle Srl. -EtAgenio quo não quero voltar aos a.rgumen:os queJ'i 
Tot.c l'illho. t ive occa.sião de expender por occasião :1. 

a~ tliscussão deste projecto; quero apenas 
salientar a _ especie de contradição em que se 
ach:l, comstA"O mesma, a honrada Cornmissão 
rle Orçnmento . 

Ning uem petlindo a pa lavra, é encerrada. a 
di·scussão e ao:liarla a votaçã o atê que a Com
mis; ão dê parecer eobre :\ emenda offera
cida. 

E' annunciad:• a I' discussão do projecto 
n . 131 A, de 1890, autorizanrlo o Governo n 
rever os decretos que privarf,m das pa.IP.ntes 
de ollkiaes honorarios no exercito va.r\os dos 
cidadãos di 5tingui•~o~ com tae~ hour,ls por 
serviçrs pre~tados á Republica, pura o fim ele 
reintegra-l-os nos postos e h• nrns respectivos, 
uma. vez que sobre elles não tenha recahido 
pena. por crime commum politico. 

Sabe V. Ex. o sabe a Camara que eu, 
tendo votado em 2• discussão contra o resta· 
bctecimento, por julgal-o inconveniente aos 
interesse~ do Thesouro, declarei que votaria, 
entretanto, uma medida autorizando o Go· 
verno a !azer e~se restabelecimento, desde 
que o julgasse conveniente; isto é, cu fuzia. 
1lo Pl'esidente da Republica. o arbitro dessa 
conveniencia, em virtude dos esrorcos em
pregados pela honraua representação do Rio 
Grnndo do Sul, para mostrar que o restabe· 

Ninguem r,edinrlo a palavra, e encerrada a IP.clmeuto ti uma necessidade. 
discus~ã.o e adiada a votação. Esta 'I' a muito lon;:re de suppor, Sr. Presi-

dente, que a honrada Commissão de Orça
mento se manifestasse contra. essa antoriz:~.
ção ; surprehenrle·rne tanto mais quanto a 
razão que ella allegl\. é . . . 

O Sa . SEABRA-Contrapr oducenta. 

O SR.. ADALBERTO GUJMA:aias . • • contra
pro.lucente. isto é; de não dever o Poder Le
g-!sla.tivo dele ;.:ar attribuição que é sua., e 

Ning uem pedindo a palavra, é encerrada e. s~.H!lenie sua, _a de crear interpostos ou rep<tr· 
discussão e adiada. a votação. ttçao aduane1ra, esquecen<lo-se a Commissão 

E' annunci~·da. a discussão unica do projecto 
n. !50 A, •le l81J9, com parecer sobre a 
emenàt\ ofl'ereeida na 2" discussão do pr· ~ecto 
n. 150, d•ste anuo, que autoriza o Poder 
Executivo a abr ir ao Min isterio da Just iç.a e 
N~gocios Iut.erior€s o credito de 5:150$, l>UP· 
plemeuta.r :i. verba n. 9 do at't. 2• d' le i 
o. 560, de 3l.de dezembro de 1898 . 

E' aununciada a discu >são . nnica do pro
jecto n. 172, de 1899, autoriza ndo o Poder 
Executivo a.contll.r ao Dr. João Martins Tei
xeil·a, lente cathedraticorlaFaculdarle de Me
dicina do Rio d.e Janeil'o, para os effeitos do 
ar·t. 205. do Codig·• do Ensino Superior, mais 
quatro annüs que lhe são computarlo3 de todo 
o tempo durante o qual pl'estou serYicos á. 
illstrucção publica na ex-provinci<~ do Rio de 
Janeiro. 

Ninguem pedindo a palavra, e encer· 
rada. a tliocussão e adii1da a vota ção. · 

E' annunciada a discussão un1ca do pro
jecto n. 106 U,de 1899, com parecer sobre 
amendas ol!erecídas, na 3". discussão do pro-

c~mara v. v 

de que au t('lrizações ig11aes, delegações seme· 
lbantes mesmo tem o Congresso dado ao Poder 
Executi vo. 

Esta contradição da Commissão e tanto 
mais fiagrante. Sr. Pre~id ente, quando, ainda 
agora. mesmo, em relação ao pro.lecto do orça
mento da. fazen th, a Commis,ão declara que 
acceita emenda, r.reando arma.zPns lllfande· 
í!'ar>os em Nitheroy ; emenda do Sr. Nilo Pe
çanba, p~rque ella. e revestida da fôrma de 
autor·i7.ação. 

O Sa. SEABRA-Todos os dias se dão aukl-
rizaçõl."s . . 

( ·) Não foi revisto pelo on .clor. 

69 
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O Sa. AnALBER.To Gun.rARIES-Sr. Pl•esi
deute, não ma d:Hei ao fatigante trabe.lllo, 
não cansarei a. attenção da. Camara relem
brando-lhe todas aa autori~açves que s~ t~~m 
dado ao Governo em identicas circumstan
cias. (.A.poiados.) 

A Camara. tem presente á sua memoria 
esses factos para que me force á. demonstração 
lnimeqia.ta destu proposição que acabo de 
emittir. 

UMA Voz- Apoiarlo, teem sido innumeras. 

0 Sa. ADALBERTO GUU4ARÃES-ManwnhO· 
me na mesma. posiç.'iO! votarei a autorização 
ao Presidente da Republica, para que elle, 
consultando os interesses do Thesouro, resta
beleça a alfandega de Porto Alegre, si julgar 
conveniente. (M?Aíto bem; muito bem.) 

O Sr. Serzedell<> Corrêa -
Sr. Presidente, pedi a. pala·rra. apenas para 
dar uma. ligeira resposta. ils con5iderações or
ferecidus pelo meu illu$trado a.migo, Depu
tado pela Bahia, relativarnent,, ao parecer 
de que fui relator. 

A Commissão de Üi'Çamento apresentou, 
como consideração de valor, é vcrdaue, ma.s, 
do. qna.l não fazia. cabedal, o m•;;umento rle 
que, tratando-se d;t creação rle uma repar
tição importante, como é um:~ alfa.ndo1ga ; 
tratando-se de attribuição, quo é, por assim 
dizer privativa do Congresso, llào era !Te.· 
tnral que este delegasse essa nttribuição ao 
Poder Executi vo. 

Mas, Sr. Presir]ente, no caso ver tente, 
nã o careÇO absoititarnentP. de estnr axpla
nandoa questão de doutrina, porque, como 
representante d<\ -commissão de Orçamento 
e rolll-tor deste prójecto, procurei eotender 
me com o Governo, afim de saber o que elle 
pens:J.va a respeito da. creação nesta a lfa.n
dega., si jul~rava ou não conveniente o seu 
restabelecimento. si tinha objecções a oppôr 

. e ouvi a deelaração furmal tle que o Governo 
entendia. da. mais profunda conveniencia este 
l'estabelecimento, de qu e entendia que era 
necessa.rio, não só á. arrecadttçii.o de.s rendas, 
como a vantagens especiaes, que ia o resta
belecim~;~nto deste posto aduaneir o trazer á 
z<ina. importantissima, servida. por elle. 

Ora.·, Sr. Presidente, tendo a Commíssão 
de Orçamento de uar parecer sobre um pro
j ecto que decreta o restabelecimento dessa 
alfandega; tendo ouvi elo a. opinião do Go
-verno sobre a convenienci::~ ou não desta 
medida ; t endo o Governo declal•ado c;ue 
absolutamente acha con,•enieote e tendo au
torizado o relator do :projecto a fazer seme
lhante declaração a Camar a, a que pretexto 
:vem se modificar a fórma taxativa (lo pro
jacto Jlor uma fórmula de autorização? 

comprehendo que se desse a fórma de au· 
torização si acaso r .1sta.sse duvidas á Ca.ma.ra 
a. l'P.S peito da. convcuiencía. de samlllh&nte 
t·estabelecimet1to. Mas, ;J. nã.o ser que os 
meus collegas entendam que não estou 
dando uma in formação verdadoira á Camara ; 
(protestos de muit?s S;·s. ])eputados) e. nã:o eer 
que os meus nobres collegos entendam que a 
opinião do Governo não é fa.voravel ao resta
belecimento des:sa alfandega .• . 

0 Sa. BUENO DE ANDRADA- P óde mudar 
de opinião. 

0 SR. SERZEDELLO Con:Rf:A - .. • que não 
ache convenient.e, não comprebendo que se 
t ransforme a fórow. tll:x:ativa do projecto 
offHr ecillo pela bancada. rio-grandense pela 
fórma de autorização. · 

E' o que eu tinha. a. dizer . 

O Sr. -~abra (*) - Sr. Presidente, 
ha. de pcrm1t t 1r o nobre Deputado pelo Parâ. 
CJlle làça. algumas observações relativas ás 
ponderacões que S. Ex. a.ca~ de expender à 
Camara. 

Ta.mbem me entendi com o Governo, a re
speito ; ~i~~ opportunldade de saber qual era. 
a sua opmm.o sobre o restabelecimento da Al
!:1n·!ega de Porto Aleg re. 

Ao Governo é completamente lnd!tl'erente 
que o projecto seja. ou nã.o a:ppro-vado, porque 
elle nào co!tuma influir nas deliberações da 
Camara e restabelecerá. ou não a. Alfandeg~:~ 
de Porto Alegre, conforme a.s uonveniencias 
do serviço publico . 

Desde então, me parecia. que exactamente 
a. a ntor iz;tção era uma prova de attenção de 
consideração, de confiança que a. Camara. <b.ria. 
ao críterio do Governo . 

A fórma imperativa por que está redigido, 
tolbe a !l1euldade do Governo de restabelecer 
ou não resta.belecer. . • · 

0 SR.. SERZEDBLLO CoRRÊ.'>.-Peço a. pa· 
lavra.. . -

· O SR. SEABRA- ••• · tolhe :t faculdade ao 
Governo de rcst::lbelecer on não restabe!ecer·a 
alfa ndega ,seguudo as circumstancias. 

O ar gmnento da commissão funda-se em 
que , .sendo privativo a.o Congresse crear es· 
tabelecimeutos publicos e sendo a a.lfa.ndega 
um estabeleCimento publioo, não póde o Go
verno fazer semelhante creação . Mas, si o 
Congresso tem dado autorização a.o Governo 
para crea.r novos cargos publicos e ate 
para ~or:tear funceiona.rios, porque ra.zã.o a 
Comtmssap de Orçamento, com relação á Al· 
fandega ue Porto Alegre,insi:ote em affirmar, 
me~mo contra a sua doutrina, dci que e pri· 
va.ttva ao Congresso a attribuiçã.o de crear 
empregos pul:>llcos ~ 

{•) Não foi ravmo pelo or"dor . 
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Porque íl!.z a Commissão essa. excepção aos 
seus princípios 1 Tem receio que o GoY<'rno 
não restabeleça. a Alfundega. de Porto Alegre~ 

0 SR. RIVADA.Vll .. COI\RÊA-Não tem receio 
nenlium. 

o Sa. S&:ABRA-Então porque não dá au
torização i 

0 SR. . RIYA'DAVIA. CoRRÉA.-Não é o caso. 
O SR. SUBRA-Umu. Carilara que tem con· 

fiança no Governo, não impõe a esse mesmo 
Govet•no ; deixa ao seu criterio restabeleci· 
mentos dessa. ordem. 

O Sit. Possmo;.;ro DA CuNHA.- E' a.ttribuição 
priva tiva do Congresso- alf,mdegas, portos, 
creo.r emprego~, etc. (Ha outro$ apartes;) 
. o SR. SB.uJRA-Nós temos aqui a. Constitui· 
ção, art. 34; compete a.o COngresso, § 25 : 

c C~a.r e supprimír empreg-os publicas fe· 
Lleraes, ftx~r-!hes as nttríbuíções e estipubr
lbes os vencimentos,» 

O a.nno passado no Orçamento de. Fazenda• 
e a.té no Orçamento da Marln'ha, se deu au
torização ao Ministro da Ma.rinhn parare· 
formar repartições de marinha.. 

O SR. RANGEIJ PESTANA.-E tem sido sem· 
pre o mal. 

O SR. SBABRA-Apresentel, Sr. Presidente, 
uma. indicação assignada por outros represen· 
ta.ntes da Bahia, marcando qua.es ·as reformas 
dos empregos que o Governo podia fazer, 
porque exacta.mente me parecia que, sendo 
da competencia do Congresso crear . empregos 
publicos, nós nã.o podlamos fazer semelh!lnte 
autorização. Começou a .intriga e chegou-se 
mesmo a dizer que eu estava fazendo oppo
sição ao Governo, e pa.ra. demonstrar o con
trario tive qne r2tirar a emend& apreseutana. 

Hoje essa mesma emenda é :por assim dizer 
patrocinada pela. Commissão,que não quer dar 
autorização ao Governo ; comprehende-se, 
porque coinpete ao Congresso fazer a. creação 
desses empregos. 

0 SR. VERGNE DE .AliREo-Aqui SÓ tem feito 
isto: dar autorização. 

Mas, Sr. Presidente, si nós no COngresso 
devemos legisla.r rle accordo com o interesse 
publico e devemt-s confiar no criterio, bom 
senso e orientação do Presidente da. Repu• 
blica, não sei porque a. Commissão de Orca
mento, a. menos que não seja uma prova de 
desconfiança ao Governo, queira negar, 

Nessas condições, terei de requerer votação 
nominal no momento em que se tiver de 
votar esse parecer, .Porque é exactamente a. 
oceasião de saber si nós, si a Commissão de 
Orçamento, si a Cama.ra é tão amiga do -Go· 
verno eomo se suppõe., 

Tenho concluído. 

o Sr. Serzedello correa (Jlara: 
uma ca;plicaçao pessoal ) - Sr. Presidente, 
o nobre Deputado pela Bahia., que acaba. de 
referir-se ás ligeiras considerações que for- . 
mulei sobre a. Alfandega. de Porto Alegre, 
entende que o procedimento da Com missão de 
Orçamento, mantendo a. forma taxativa do 
projecto ••. 

O Sa. SEABRA - Obrigatoria.. 
O SR. VERGNE DE A~REU- Imperativa.. 
0 Sa. SERZEDELLO CoRRÊA. - .•• absoluta., 

imperativa, ta.xa.tiva, obrigatoria. •• • 
0 Sa. BuENO l>E ANDRADA- Governando 

o Governo. 

0 SR. SBB.ZEDELLO CoRRÊA. - ••• da. ban• 
cada rio-granrlense, relativo ao restabeleci• 
mento da. Alfandega de Porto Alegre, de
monstra. que não tem confiança no Poder 
Executivo da Republica ..• 

O SR. SEABRA.- Parece demonstrar. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA. -,. , • • mas não 
ha. tal. A maioria da Commissão de Orça
mento manteve a torma imperativa do pro
jecto õe lei, porque, como· disse á. Cama.ra, o 
seu relator, em nome da Commissão, enten
deu-se directamente com o Governo a respeito 
da conveniencia deste projecto e ouvio do 
Governo a atfirmação forma.l e positiva de 
que ••• 

O SR . SEABRA- Do Sr . Presidente daRe· 
publica i · 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Sr. Presi~ 
dente, é a segunda vez que, tratando deste 
assumpto... · · 

O SR. SEABRA-Da. pl'ímeira vez eu rião 
estava presente. 

O SR. SEA.BRA - Não posso comprehender 
porque ba essa. insistencia, essa repugnancia, 
por parte da Commissão em . recusar ao Go
verno essa autorização. Comprebendo que os 
illustrcs Deputados que se interessam pelo re
stabelecimento da Alfandega de Porto Alegre 
tivessem .feito em fórma 1mpera.tiya , ma.s o 
que não comprel;lendo é es-sa teimosia da. Com
missão, a menos que o Presidente da Repu- O SR. S!lRZEDELLO CoRRÉ.o\.-... sou inter· 
blica. não mereça confiança, a. menos que 1 pellado, para. saber-se, si, quando fal!o do Go· 
SS. EEx. não supponham que essa. faculdadelverno, fallo .especia.lmente · do Sr. Presiclente 
dada ao Poder Executivo e perigosa, porque da Republica? · , . 
elle póde ou não restabelecer a alfandega, se- Sim, fallo em nome do Sr. Presidente dt. 
gund.G o interesse publico. _ Republica, porque é S. Ex. quem incarna em 
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si, neste regimen, a autoridade governa
mental. 

Mas a camnra sabe que os membros das 
Commissões desta Casa se eutendem directa.
mente com os secret,..rios de S. Ex. e que 
estes trazem para o seio da Commis~1lo a opi
nião do Sr. Presidente da Repuhllca. 

Em assumptos a.riua.neiros só póde fa.llar 
com as Commissões respectivas, em nome do 
Sr. Prilsidente da. Repul;)líca, o secratarío que 
está. encarregado do departamento da. Fa· 
zenda.. 

Sr. Presidente, fa.Uando, pot• con~ eguinte. 
em nome do Governo e dizendo Que é es•a. a 
a opiniã.o que tem l'õla.tivamente á. Alfandega 
de Porto Alegre, asseguro i~ Ca.mara., sem 
receio de er1•a.r •.. 

O Sa. VERGNE DE ABREU - Isso é que não 
é do regimen presidencial. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA- , •, que estou 
aqui traduzindo a opinião do Presidente da 
Republica a respeito da. convenieucia da Al
!andega de Porto Alegre. 

Eis a.hi a. razão por que a r,ommis~iio ma.n· 
teve a fórma imperativa e em taes cori'rlições 
a que propoaito vem a emenda us!londo a 
fórma de autorízação ? 

Disse o nobre Deputado pela Bahia que o 
Governo poderia restabelecer ou não a alfa.n
dega, indo o projecto sob a fórma de nutori
zação. 

Mas si o Governo entender que não é con· 
veniente o r estabelecimento da alfa.ndega. 
nem por isso está obrigado a. restabelecei-a, 
porque sahe daqui um projecto neste seu-
tido. ·' 

O Governo collabora na.õ leis por meio tla 
sancção, tem um prazo constitucional mar
catlo para negar sancção a o projecto. 

O S&. SEA.BRA-Ahi à que está. o perigo. 
O Presidente da Republica. póde allega.r que 
o serviço publico exigiu o restabelecimento e 
da. h i restabelece· o. 

O SR.. VE.RGNE DR ABaEu - Não ha motivo 
para esta. teimosia. da. Commiseã.o. 

0 Sa. SERZE!:lELW CORRÊA-Por esta COO· 
sideração do nobre Deputado, o St•. Seabra. 
não devillmos fazer outra cousa sioão votar 
leis de autorização, não podia mos deoretar 
leis, porque o Presidente da Republica podia 
negar saocção e dias de-pois se convencer que 
havia necessittade u rgente da medida. 

O SR. SEABRA-Para ussumptos desta or-
dem, não. · 

O SR.. S:e:azeoELI.o CoaRB.~-A prevaleCl~r 
a opinião du nobre Deputa1lo, mudaríamos 
completamente as attr•bui~ões que nos são 
privativas, não fariamos outra cousa. sinão 
l eis sob a fórma. de autorizações, deixand.o ao 

Poder Executivo a faculdade de executar ou 
não, em occa.sião convenien te , a r eferida 
autorização. . 

Nii.o ha, portanto, falta de confiança nem 
teimo~ia, mas certeza por parte Ja Commis· 
são de Orçamento de que o seu relator trouxe 
para o seio d;t Com missão <L opinião uo ?l•esi
dente da Republica a respeito. 

0 SR. VERO!'ílil DE AnllEU -Do Ministr o 
da Fazenda.. 

0 SR. SERZEDEf..LO Con.Rf:A-0 restabeleci• 
meu to do. Alfanrlegll. de Porto Alegre não é 
assumpto de somenos irnportancta sobre o 
qua.l o Pode!' Executivo sa pronuncie sem ter 
conhecim~nto d<.os v .• nt ngens que um projecto 
de~tes traz ; é assumpto que en tende dtrecta
mente com a ar recadação das rendas, com 
um posto aduaneiro dos mais importantes da. 
ltepublica, não se admittindo, porta.nto, que 
o Podet• Executivo não t enha. conhecimento 
seguro e verdadeiro da conveniencia de5se 
porto a.duomeiro. 

Nessas coudições, o que resta. é apems a 
po.s~ibilida(le de não e:;tar o relator d•~ Re· 
eeita. tl'aduzíado fielmente o :>ensnmento do 
Governo a Camara, isto é, de que o Governo 
não concorda com o restabelecimento da. Al· 
fandega. de Porto Alegre. 

Mas neste caso ha a sa.ncção, o Presidente 
da RPpublica tem prazo para no proprio 
projecto negar sancção. 

0 Sa. AUGU~TO SEVERO-E isto Ó impoSSÍ· 
vel quando se ouviu a. opinião do Governo . 

0 S R . SERZEDELLO CORRÊA-Não posso,por 
conseguinte, permitt:t-me o illustra Deputado 
pela. Bahia., apaza.r da csti rna pessoal que tri
buto ás suas qualidades e caracter, a.compa
nbal·o nomooo por que collocou a. questão no 
t ':lrreno da ra lta. de cont!auça ao Poder Ex
ecutivo por parte da. Commissã.o de Orçamento, 
ni\o aceeita.odo a. emenda., porqne foi ampla.· 
mente informado o sau relat or de que o Go
verno a chava conveniencia. na medida., e foi 
por i:SSO que nós dispensamos a fórm:t. de au
torização para acceitar a fórma. imperativa. 

Damos, pois,pro:ra ele confiança ao GoverDo. 
Permittam·me, porém , os nobres Deputados 

dizer, que falta de cunfiaoça lia na. ins1stencia 
do pedido de autorização, porque pelo debat e 
havido e apezat· das declarações que fiz a in
sistencia. de S. Ex: . parece sign ificar que 
potra S. E1::. o Sr. Ministro da Fazenda. tem 
uma. opinião e o Sr . Presidente da RepubliCla 
outra . (Muito bem; muito bem ). 

Fica. interrompida a discu ssão, a.té a con
clusão d<~ votação das materias . 

Comparecem mais os Srs. Albuquerque 
Serejo, Enêas Mal'tins, Guedelha. Mout•ão, 
Henrique VaUadares. Marcos de Araujo, 
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Thomaz Accioly, lldeConso Lima, Helvecio 
Monte, Eloy de SOilZa, Coelho Lisboa, Apo\lo· 
nio !enuydes, Coelho Cintra., Malaquias Gon
çalves, Artbm· Peixoto, Rorlrígues Dori11., 
Neiva, castro Rebello, Tosta, Pauht Guima· 
l'âes, Verg-ne de Abreu,L~ovigíldo Filgueirns, 
Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Dio· 
nysio Cerqueira, Galdino Loreto, Pinheiro 
Junior, .José Murtinho, lrinDu Machado,Ran
gel Pestam.t., Mayrinl;;., Almeirla Gomt>s, M~n· 
teiro de Barros, Gonçalves Ramos, Cup~rtmo 
de Siqueira, Mo.tt'1 Ma.ehado, Galeão CarV;l
lhHI, Francisco Glicerio, Ovidio Abrantes, 
Brazilio da r,uz, Pedro Ferreira e RívadaVIa 
Corrêa. 

O S.-. Presidente-Havendo nu
mero :vae-se proceder às votacões das mate· 
rias constantes da ordem do dia. 

E' sem çlebate approvado em discussão 
unica. e enviado ao Senado o seguinte 

PROJECTO 

N. 170-1890 

Proroya nov.tmente a actu,tl se~scro le[Jislativa 
alé 2 de novembro do correHt~ anno 

O Congresso Nacional resolve: 

Prorogar novamente a actual ses&'io legis
lativa a.té 2 de novembro do corrente a.nno. 

Sala das se~sões, 2ô de setembro de 1899.
A.ugusto Monteneg~o.- Fmncisco Veiga.
NilJ Peçanha. 

E' Jido, julgado objecto da deliberação e 
enviado ás Commis~ões lle Constituição, Le· 
gislação e Justiça e de Orç1mento o seguinte 

PROJECTó 

N. 180-1899 

R estabelece a Col~nia Corrcccional de ·Dous 
Rios, autori~a o Governo a despender a ne
cessa;·ia impo-·tancia para a sua manu-~ 
te;Jçüo, de accordo com o ultimo orçamento, 
e dá outras pro~ idenci".s 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l. o Fica restabelecítla a Golonia. Cal'· 
reccional de Dous Rios c o Governo autori
zado a despender a necessaria import;tncia 
para sua manutenção, ue accordo com o ul
timo orçamento. 

Art. 2." O ,Governo poder~ concorrer com 
a quantia de 90:000$ para auxiljo de qual
quer estabelecimento de ensino que se iu-

stallar para o fim unico de recolher menores 
de ambos sexos a.ha.ndonados e que não 
tPnhnm paes ou tutores, e condemnados na. 
conformidad~ do Codigo Penal. 

Art. 3. • Revogam· se as disposições em 
contJ•ari o. 

Sala das sess'íes, 26 de setembro de 18Q9.-
1),; Freir~.- rinet' Mrtchado.-Augusto de 
Vlfacancel/os.- Antero flolelho. 

E' annuociatla a votação do projecto n. 144, 
de 189'J, com o parecer sobre as emendas 
o.tfereciclas para. a 2" discussão do projecto 
n. 144, destt> anno, que fixa a despeza do Mi· 
nistario rla. Fazenda para o exercício de 1900 
(2" discussão). 

São successivamente postos a votos e appro
va.dos, salvo as einendas, os seguintes art1gos 
do 

PROJECtO 

N. 144- 1899 

Art. 1.0 O Presidente da Repub!ica. é auto· 
riza.,lo a. despender pelo Ministerio da. Fa
zenda, com os serviços designados nas se• 
guinte> verbas, em ouro 22.459:583$507, em 
papelll5.9ll :982$580. 

l. Juros e 
maísdes
pezas da 
di vida. 

Ouro 

externa. 16,387:075$550 
2. Idem e 

e amor
t !La ção 
dos em
P r e s ti· 
mos in~ 
tePnos de 
1 8 6 8' 
I 87 9 e 
1897.... 2.352:957$500 

3. Idem da divida interna. 
fundada ................. . 

4. Pensionistas ••• ,, •....• 
5.~osentados .•......••• 
6. Thesouro FederaL •... , 
7. Tribunal de Contas •... 
8. Recebadoría da Capital 

Federal. ....•... , ....... . 
9. Ca.ixa. 

d.eAmor-
tiza.ção.. 100:00$000 

10. Casa da ~oeda •.•..... 
11. Imprensa Nacional e 

Dial'io O fficial •• ... , •••. , 
12. Laboratorio Nacional de 

Analyse~. , .••.. , . , •.••.• 

l'apel 

9.800:000$000 

26.!42:354$000 
3.P8~:082$QPO 
3. 500: 00(\$~ 
993:87~0 
393:00~0 

355 :,7,,~QWl(} 

,~?~~,~2.§po 
7;36,;~Q$990 

. ! · . .': ' ~-{_ . : ' ' 

1; J!?$;:M~~qpo 

; ~~~4~;doo 
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13. Administração e custeio 
dos :proprios na.cionaes •.• 

14, Delegacia 
do Thesou
roem Lon· 
dres...... 36:600$000 

15. Delega-
cias Fis-
caes ...... . 

16. Alfande-
g a. s, au
gmenta.(la 
de 50:000$ 
pa:ra acqui· • 
sição de 
uma lan
cha & va
por para a. 
Alfandega 
de Manáos; 
9:520$ pa.· 
1'!1 o pes
soa 1 da. 
mesmalan· 
cha.; 5:000$ 
-para com· 
bustivel e 
lubrifican ~ · 
tes dames· 
ma; 3:000$ 
]l!l.l'a. acq Ui· 
·.sicão de 
um esca.ler 
para a Al· 
fandega de 
Santa Ca
tha.ri na; 
20:000$ pa- -
ra. concer· 
tos na lan· 
cha. desta 
mesma Al· 
:fa.nd~ga; 
18:000$,pa· 
ra. o paga
mento do 

' aluguel·de 
'armaz ens 
rraa. Alfan-
~~~[Jieza de 
'1'·~hi 'c e i 6 · 
!i(]. 11700$ pa: 

ra. manu
\/ teliQâó'· e 

c·usteio dos 
novos ar

íi:ifiâ'>téiis'· dá 
'\'Atr&ndé:g''.l. 

do Pa'ri; 
:''36-:odof;pa· 

-:raelevar 
r,"ó';lSif:•ro>· a 

79:840$000 

1.496:818$000 

quota para. 
o pessoal 
da Atfan-
dega de 
Santos.... B:652$200 

17. Mesas de Renda~. oonsi· 
dere.da de t • classe a. 
Mesa de Rendas de Ita.-
ja,hy .. •......• ,. , ..... . 

HL Junta Cowmercial .... . 
1 g. Em pregados de R e par· 

tições ex ti netas. , •....•. 
20. Fiscalização e mais des

pezas dos impostos de 
consumo ............... . 

21. Com missão de 2 • ;. na 
venda ue estampilhas .. . 

22. Ajudas de custo ...... . 
23. Gratitl.c.1ções por ser· 

viços tem:porarios e ex· 
traordinarios, •.....•... 

24. Juros dos bilhetes do 
Thesouro ............. .. 

25. Idem dos emprestimos 
do Cofre !ie Orphii.os •••• 

26. Idem rlos depositas das 
C:üxas Economicas e Mon· 
tes de Soccorro., .•...•. 

27. Idem diversos .•.•.•.•• 
28. Porcentagem pela. co

brança. executiva. das di· 
vidas da União ....... .. 

29. Com missões e correta-
gens ................... . 

30. Despezas eventua.es ...• 
31, Reposições e re~titui-

ções .................. . 
ó2. Exerci cios findos ..••.•• 
33. Obras ....•.•.•• •.••.. , 
34. Creditas · 

especia.es. 2.3'19:267$~91 
35. Resgate 

do papel
moedanos 
t&rmos do 
eontracto 
de 15 de 
junho de 
1898 .••••••••.....••••• 

36. Fabrico 
demoedas . 
de nickel. L 195:024$960 

S.871:377$102 

624:226~000 
29:774$000 

206:824$978 

1.500:000$000 

150:000$000 
30:000$000 

30:000$000 

480:000$000 

650:000$000 

5.360:000$000 
50:000.?000 

80:000$000 

20:000$000 
150:000$000 

500:000$000 
3.000:000$000 

400:000$000 

44.869:379$000 

Art. 2. • E' o Governo autorizado : 
I. • A- abl'ir, no exeroicio desta. lei, creditas 

supplementares até o msximo de 8.000:000$ 
ás verbas indicadas na. tabella que acompa~ 
nha a presente proposta. A's verbas-Soe
corras Poblicos- e - Exercicios .findos- Po· 
derá.o Governo abrircrediws supplemen.ta.re.s 

I 
em qualquer mez do exercício, comtanto que 
sua totalida-de compute.d~~o com a. dos demais 
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creüitos abertos niio excuda. o ma.ximo nxado, 
respeitada quanto ó. vct·b;t - Excrci!\ins 
findos- a. dispo~ição da. I oi n. 3. 230, d·J 3 de 
setembro de 1884, art. 11. No ma:rimo Jlxar.lo 
por este artigo não se comprehendem os crc
ditvs a.be!'tos aos ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento 
do Mínisterío do lnteriot·, 

O Sr. Presidente-Esta. emenda, 
n n. primeira parte. mereceu um substitu tivo 
da Commlssão. QuantQ ó. ~egunda par te, a 
mesma Com missão pede a sua rejeição. . 

Vou, pois, votar em_ pr!meiro _logar _o Sl;lb· 
stitutivo da (',ommissao a. refer1da. primeir a 
parte da emenda. n. 5. 

2. • A liquidar os debitas dos Bancos, pro
venientes de auxilias á laToura.. 

3. • A conceder o premio de 50$ por tona· 
la.da. MS navio.; que forem construidos no 
paiz, e cuja. arqueação seja supsrior a 100 
toneladas, podendo abrir os preci:los crerH tos. 

4.• A entrar em a.ccordo com o governo do 
Estado do Pa.rã. para. a. a.vplica.Qão do produclo 
do imposto do mesmo Est•1do percebido, 'SOb 
o titulo de-auxilio â. União. 

5.• A tl'a.nsferir para a cidade de Obidos a 
mesa de rendas de Gameta, elevando a respe
ctivll. categoria., sob o mesmo regimen e com 
attribuições íguaes ás que teem as mesas 
de rendas de s. Francisco, Antonina e lta
jahy. 

6,• A reformar a rontabilida.de publica., de 
modo a uniformizal-a e pOr os re~ctivos 
regulamentos de accordo com a. lei de orga· 
nizacão do Tribunal de Contas. 

Art. 3.° Fica.m a.pprovados os creditos con· 
stnntes da. tab~lla. annexn. 

Art. 4. 0 Da despeza. em ouro dos diversos 
Mlnlsterios, 25.627:876$593 deverão ser pagos 
em títulos do {tmding lo:tn, na fórma do ac
cordo de 15 de junho de 1898. 

Art. 5.• Revogam·se as disposições em con
trario. 

E' annunciada. a. volia.çáo das emendas oft'e· 
recidtt.S, em 2~ discussã.o, a.o· projecto n. 144, 
que fixa a despeza do MiniSterio da. Fazenda 
paro 1900. 

E' approvada a seguinte emend,a. da. 
Commissão substitutiva das de n8. 1, 2; 3 
e 4 : 

Augmente-se a verba-obras-com a quan
tia. de 200:000$ para occorrer ás obras e me· 
lhor~~omentos imprescindiveis e inadia.veis nas 
alfandega.s dos Estados. 

São consideradas prejudicadas as referidas 
emendas sob ns. 1, 2, 3 e i, do impresso 
n. 144 A, de 1899. 

E' annuncia.da a votação da seguinte emen· 
da. sob n. 5, offerecida pelos Srs. Neíva e 
Coelho Cintra.: 

Ao !1• Iô (Alfa.ndega da. Bahia): 
Accrescente-se:- e 6:9!2$ para acquisiçio 

de 20 balanças de di versas pesagens, para. 
substituir as inservíveis . ' 

Eleve-se a verba. da:tabella. explicativf\ de 
· 3:000$ a. 10:000$ para. combustível e lubrid~ 
cantes da l ancha a. vapor. 

O Sa•, Coelbo Cintrn (r,ela ordem) 
- Sr. Presiden t9, apr<~sent:imo;; emen~as 
consigna. orlo OS creditaS peoli•lOS pelo Sr. dtre· 
ctor das rendas, no respectivo relatorto, para 
a acquisição de balanças. elevadores, etc., 
nestas duas a.lfandegas. E~ta. verba pedida, 
Sr. Presidente, eleva-se a 14 contos e ta.n~; 
no entretanto, o honra.<! o rel ~~otor da. CommB
são de~pre?ou eliSas emenàtt.S e apresentou 
outr.t consignando a verba de 20_ ~ntos para. 
a acoulsição de tortos esses utene!liOl!. 

PÓr este facto, Sr. Presínente, peço a 
V. Ex. que consulte á. Casa si consente pre· 
rerencia. para as emendas que apresen• 
tàmos. 

O Sr. Augusto Montenegro 
(pela ordem)-Sr. Presidente, cffeetivamente 
o nobre Deputado por Pernambuco apresentou 
duas emendas, uma. sobre a Alfa.ndega do 
Recife , e outra. sobre a. Alfandega. da Bahia. 

Mas as medidas que S. Ex. pede pilra essas 
alf•tP.degas, to'.los esses melhm•amentos estã:o 
jâ pedidos para todas as alf11.ndegas do Bra.tal 
de maior importancia, e sendo assim a Com~ 
missão não podia estar a detalhar verbas a 
esse respeito . 

Para abreviar este facto, a. Cõmmissão r e
solveu dar uma verba. um pouco superior á 
pet!ida pelo nobre Deputado, para. ocoorrer a. 
essas necessidades nas tlíversas alfandegas. 

O governo, natur11.lmente no exame da. 
ques!Ml, estudará aquella.s em que esses me
lhoramentos são imprescindíveis. 

E' este o pensame·nto da Com missão. 
Consultada a Casa., é negada a preferencia. 

pedidt\ , 

O S r. Ooelbo Cint.ra requer ve
rificação da .v o taçã.o. 

Procedendo-se a verificação, reconhece-se 
terem votado pela. preferencia 47 Srs. Depu-
tados e eontra. 55. · 

O Sr. Presidente-Votaram pela 
preferencia 47 Srs. Deputados e contra. 55, 
total 102. Nlío ha numero, procede-se á. ~ha· 
wa.da.. 

Pr.ocedendo-se á. chamada verifica- se te· 
r em-se ausentado os Srs. Francisco Sá, Ta
vares de Lyra.; Eloy de Sou za, Geminia.no 
Brazil, Milton, Tosta, Amphilophio, Tolen-
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tino eles Santos, Er>ico Coelho, Alfredo Pinto 
e Lamenha. Lins. 

Respondem á chamada 105 sr~. DBi•Utarlos. 
Xii.o l1a, portanto, numero para se prosfgUil· 
nus votuções. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DI A 

E' annuJJciada a continn~~~~~ da 2" dis
cussi'io do p1·o,jecto n. l:ô3, ,]., !~\)(), com opa
rece~· sour_e a.s cmenci:J s d'f. ·reei das p:t rtt a 
2·' dlscussao elo pro.]ecto n. 1 :~3, deste anno, 
.fixando a de:;peza. do lii!nistcrio da Industt•ia, 
Viação c Obras Publicas, para o exercício 
de 1900, 

e niío se pórlo contestar que a E~trada do Rio 
do Out•o taça. parte des:e serviço. 

Separe.1', portanto, os dous serviços, 6 aiTe
cta.t· o direito que a léi ot•ga.nica conferiu ex· 
pressamcnte à municipalidade. 

Resta-lhe agor't ,ju~titicar a emenda. n. 02 
com relação ú. qnal ainda não foi justa ã. 
ill ust1·ada Com missão. 

Diz a emeuda: 
«Fica igualmr>nt,• (JUtoriZ•l(]O a pag-ar ao 

telegmphista de 1" classB rla. E~trad 1 de Ferro 
Central do Br:1.zíl Francisco P"reira da Silva 
os vencimentos de que foi pri >Rtio 1lG recebei:', 
por acto da pass •da aJimini.>tr"çã0 , nul • 
lificndn posteriormente, na import:1nch\ de 
4:191$650.:. 

Di r. a Commissão: 
O S1•. Sã F'reire offerecC>u, com «Não pensa a maioria d" Commüsão que 

outrf'IS col!egas ele banctdu, umaerr:enda., que c t t d t t d 
teve do illustre rel:ttor• da commissiio o se· possa o ougresso ra ar es e assump o o 

moi.! o por que é proposto. 
guio te parecer : « Sem chdos para conhecer Si se trata ue um direito lezado 11elo Go
da justiç.a. ela emenda, ~' 1 '~el'l'n. se para CO· verno, a este cabe providenciar e solicita r o 
lhcr esclare~imcntos por occasiã:. da uhcus- necessa.rio crodtto; si 0 Poder Executivo ne
sü.o. » gar reparação ao cilhtdiio que se julga pre· 

Corre-lhe 0 t'ever, portanto, rle vir fo!:'ne· .iu~ieado, eote reconerá. aos tribuoaes, e 
cer ao illustre relator, os <sclar~cimeutos que dean to de. ~en tenç,1 fino.l, ao Congre~,0 caber:,, 
S. Ex· pede. si assim acontocer, Yotar as indemnizações 

A emenda man<l:t png:1.r ~11:000$ a diver,o; fixadas,» 
empr. gados da E;trad:t de Ferro Centr;Jl do 
Brazil que fl)ram rebaix<J.rlüs tle clas>e por Não parece ao ot•a.úvt' que á Commissão nll-
fll1t' de verb:1, pelo ex-dircctor o Dr. Paulo sista t•azão. 
41e Frontin, deixanno de perceber o• ven- Heintegrado um fnnccíonal'ío na posw de 
cimentao a que tinh<1rn direito. seus direitos, ao Congl'esso compete d<tr ao 

Não pórle o1l'clreccr ao digno Deputo.do me· Governo os meios de eft'ecluar o pag<1mento 
Jhor esclarecimento do que a represc:mtação do que se deve a esse funceionarJo. 
que esses empregados. conductores de trem D::mais, trata-se de uma. simples autori
enviaratn ao Cong-resso Nacional. '·?.ação, da qual só servirá o Governo se reco-

Ontl'i\ ümenda pelo oradol· oJiereclda. ao nhccet' liquido o direito do funccionario em 
projecto de orçamento em· debab referente á questão, 
Estmda rle ~·erro !lo Rio do Ouro foi rejei· Acreditando ter dito o bastante em defeza 
tada pela Commissão que a consid~rc'li preju- das emendas que a.p1·esentou, senta-se certo 
dicada. · de que a Com missão coucordal'á, n5.o só na 

No desemi?enho do mandato tie represen· approvação das qu~ se referem aos condu
tanto do Dlstr1cto Federal pnr cujos inte- ctores e te1egraphtstas da Central, como 
resses é obrigado n zeb1•, preci,:.a interpel!aJ' tambem na q~e impe1c que se dê ao_ cas? da. 
o honrado relator, P''rguntando·llle o motivo Eatt·ada. do K!O do uuro, uma soluçao lHo
por que declarou prejudicada a sua enwucla. gicL (.'lfuila bem; muilo b~m.) 

O pr<?jecto d? .. o~çamP~to s3p~<ro.u da. ;n- comparecem ainda os Srs. João Lopes, Au· 
spectOI'La de 0 Ol clS Publicas o StrV!ÇO da Es· gusto C!ementino Arthur Torres e Carac-
trarJa de Ferro do R1o do Om•o, dando a essa. ciolu ' 
Estrada. uma administração autonoma. Não • 
obedece semelhaute disposiçúo de lei às ne- Continúa a za discussã.o do projecto n. 133, 
r.essidades do szrviço, nem devia, em face de 1899, com o parecer sobre as ~meadas o:tfe· 
de disposição re:rimental terminante, ser recidas pR!'a a 2• discussão do projecto n.l33, 
accei1a peLt Mesa, porquanto ella sorprime deste anno, fixando a despeza do l'tlinisterio 
o cargo de chefe do tl'afego dess(l. estrada. que 1 da Tndustria, Viação e Obras Publicas, !!ara o 
actualmente existe e crêa. o de direct('l'. exerc1cio de 1900. 

Accresce que a lei de 20 de setembro ele 
JS02 que organizou. o Districto F·~der, •l dispõe 
em seu art. 15 Çl_Ue compete á Municipalidade 
regular o servrço de abastecimento de agua 

O Sr. Aff'onso Costa - Sr. Pre
sidente, não preterido discutir o :projecto q uc 
tixa a despez" a fazer-se pelo Ministerio da 
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Indush·ia., Vinção e Our:ts Pulolicas. Deixo a 
ou tt-os P.S$3. tarefa. 

l'ieste monl'mto, venho ú tl'ihuna desoln·l
~r•r-me de 1"'' ~om proroisso que tomei pda 
ímpr'CIISD. dnst:\ Cn.pitnl do Vil' justificar· p~
rant.e a Ca.1oara dos Dcputllõos u. ·~nlenda que 
mo.n•lo. ~upprimir v. ve,·b·ld•· 1.000:000$ fle~
tin:td:L UC) l'(•() I!OSf!:\tn<:ntO 1J L lJ<\jiUJct<;ii.•J da 
Republica Pm I !JOfl. 

Apl'c~ent.awlo tn. l •·menrln.. Sr. Pr,-.sirlentr>, 
que t;Lnta. g1·ita !emntu11 lri. fl'lra. nã.o tive 
a idéa d!! p!'t•t~st.ar <'Ontra os l'eC••n,carnentos 
ou negar n. ut.r!ida.rl~ e im pOI'tauciu. rhs "sta.
tistica~.·pois i~to, em Jlns do SI· cu!o XI X, se: ia 
uma estulticc, sinão uma loucura. 

O meu pensamento era consultar á Ca
mara. no s• ntido de saber si olla nã.o IWn-: 
saria justamente como eu, que est:1 despeza 
Jlode ser a•Jiada. , porque trata-se de um ser
viçr~ que nilda. perde ern ser prot0l!:vlo, atteo
c!endo-se ás gra.mlr,s ditiiculd~de3 tina.nceirae 
da actualidarl~;. 

Sr. Pre~irlc!~tc, neste fim de 5eculo, quando 
todos a.pp('lh1m para as estatísticas e os re
cen>eamentos ~c fazem repetitlamentc en lre 
todos os povos, n5o >er ia t:U quem Vil'ia á Ca.
mara negar· a ut.ilirl•de d~!!es, cu que pol' falta. 
(}e talnotos e competeucia (lt-•Io apoia ct~s ), 
niio poderin. sal! ir-me bem d•l tal pugaa. na. 
tri bu n;t dest:l i ll u str"ada as; em bléa . 

Mas, SI·. Presidente, sendo assim, vejamo; r s 
moth·os que, actuan!lo em meu espírito, me 
levaram a apresentar a emenda que o nobre 
relator não acceitou, repor tando-se ás razõe!l 
expendida.s no luminoso trabalho com que 
S.l~x. prefaciou o pro.iecto do orçamento que 
no momento se discute. 

Esses motivos foram tres: 
Primeiro, não ter o Governo pediilo na 

proposta que apres~ntou ao Congresso ossa 
verba. de l .000 000$ que a Commiss.o'i.o con
signou no orçamento ; srguntlo, niio ~el:'mos 
constituciona lmente obl'iga.dos a· fazer ·esse 
re~emeamento em 1900, como hei de de· 
monstrar, e mesmo que a isso fossemos obri
gn.•lcs pela lettl'a da. Con,tituição, ainda 
as~im,teria. razão de ser a emenda, porque ha 
muita cousa que a Consti~ul çáo manda. fazer 
e qu e tem sido adiada. por IbOtivos de ordem 
superior, como s:! tem dito ; terceiro, ser a 
verba de 1.000:000$ incon!c~tuvelmente in
sufficiente para filzer-se um serviço completo 
e hem feito. 

D8sle modo, Sr . P residente, pretendo ex
plicar á. Cama.ra dos Deputados e ao hon
rado relator que não acceitotl. a emenda, 
que não procedi caprichosamen te e sim con
vencido de poder dar justificação ao meu 
pen'a111ento. 

An>tlysemrs senhores, o primeüo f unda
mento apresentado. 

C!\Jnnr~ V. V 

O Poder Executivo, ou melhQr, o honrado 
Minist,·o da Via~•iio, por cujo d'lpllrLa.mento 
cot•r.:~n os serviço;, de recenseamento o es· 
tati;tica., niio cogitou da hypotbese de pro
~e· l<lJ'-5() o J'ece n:::~o.mento d J, população da 
Ropub11ea em 1000 . E isto conclui do facto 
•le tui.o tet• S. Ex:. pedido vol'ba pam esse 
sorvir:o, <·om'l ,·, pra.x~ f.•zel~IJ quando se 
tr·at.a dr, .~l!rv i.;o~ n'Çtt ·norriinurio~ o que nii.o 
s · c·' !:'l lll'ehnn•l··m nn~ rubl'lca~ !.(••!':tes e com· 
mtms •los urÇltment0.-1. 

l'ercnl'ren••o ti·~ :J.lt•) a baixo a. proposta do 
Govet'Jio, encontr .. m-sc vinte rubricas sob 
que sn l11am outras tantas vo1·b:.s, poré:n em 
nenhuma dellM fe achara quantia especial 
destinada ao recenseamento do a.nno futuro, 
nownd•>-He que sob o n . 5 S() pede a verba de 
!59: 120$ para. a Dircctoria. Grml.l de Esta· 
t istica. 

Dir-se-ha :o bormtdo Ministro, preoccupado 
em tant.os negocies importantes. esqueceu-se; 
t\ intelligeneia humana é sempre assim ; 
S. Ex. pôde ter se olvidado de pedir a verba 
pr11ci~a para o rcc·mi'eamento de 1900, que, 
entr·etanto, juJg(L inuispensa.vel. Póle ser ; 
mas quando nós consideramos que nesta pro
posta (mostrando a p·oposta), figura. a. ru
brica - IMatislica. - somos fa talmente le
:vados a concluir ctue essa esquecimento do 
honrado Ministro não é muito provavel, 
porque, pela. operação mentvl que se cho.ma. 
ac.sociação de idéa.s, S. Ex. que traçou esta 
rubrica- Estatística - ter-se-hia lembrado, 
de certo , do recenseamento de 1900. 

Eu, Sr. Pre3:dente , que não privo com o Po· 
dcl' Executivo, embora !be rlê o meu ~poio, eu 
que não frequento o palacio, que só conheço 
o pens~mento do Governo pelo que dizem as 
gazetas e nffirmam o" leacle1·s nesta. Casa, 
cheguei á conclusão de que o Governo tam
bem pensa. que o recenseamento póde deixa.r 
de ser feito em !llOO, sem pt•ejuir.os, e sem 
abalos. 

O que pretende a emenrla? 
Restabelecer a proposta do Governo. 
Agora, passemos ao segulldo motivo e ve-

jamos si esta. em<1nda fet•e a. Constituição da 
Repub:ica. e como a fere. 

Que a emenda não ó inconstitucional pro
va.·o o facto de tel-a recebido a Mesa. da Ca
rnara; prova-o tambe m o procedimento do 
Ministro , não pedindo verba. para o recen· 
seamento, pois que outra não é a idéa que 
consigna a emenda. que justifico. 

Terei pecrado contra a Constituíção1 
Estou satisfeito, pois estou em boa. com

panhia. Mas vejamos ·a Constituição. 
O_..legisl~dor con~tituinte, consideran,!o sa

biamente de grande U<lcessidade S<\ber-se ao 
certo. tanto quanto possível, qual a popu. 
!ação do paiz; cohs1derand.o de grande im· 
portancia, pn.ra a d ivisão equitativ:l. da re-
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presentacão naeional, o r ecenseamento da 
população da. Republica, e temendo que esta 
importante servíco sob novo ~e::rimen não 
viesse a cifi'ar-se no que era sob a moua.r · 
chia, determinou que, desclc eutü.o, se pro
cedesse em toda a Repuhlica o recenseamor, to 
da. população e que a. revisão deste devia sel' 
!eita. ae dez e:n dez annoe. 

conc!ua•n o seu servil:o o, quo finalmonto, so 
sancciouo tudo isto com a. publicaçiio. 

Da.hi em deantc é qne começará a. existir o 
receoseamento gar!ll da Republica. 

E da.hi, Sr. Presidente, se tem concluído 
que, pela. lettra constitucional, o P oder F:x
ecutivo é obrigado a ma.ndnr fazer essa revi
são do recenseamento em 1900. 

Senhores, o recenseamento é um neto pu
blico, é um acio official, que só tem effp,cti
vidade depois da. sua. puhlicacão e o recensea
mento que a Constituição mandou fner, e 
que pretendem tenha sido o de 1890, a.peza.r 
da intelligencia. dos funcciooaríos que o lliri
giram, apezar àa. boa vontade de todos 
aquelles que concon•eram para esse serviço, 
só foi publicado em 1897, sote aonos cJepoi!:; 
do seu inicio e não comprehendo. nestas con
dições, como se possa conceber a idêa de que 
em 1900 se deva. fazer a revisão que a Consti· 
tuiçã.o munda. ~eja. feita de lO em lO annos. 

• Como se ha de contar o prnzo1 Só a ca.-
mara póde decidir. 

Ainda. ba, Sr. Presidente, um outro JJonto, 
que t'ez nascer no meu espírito esta. convic
ção e é que a Constituição falia e m 1·eviscto 
do recenseamento, que será feita decennal 
mente, e a ana.lyse da palavra retJisl!o m~ 
trabalhou a. intelligencia. 

Ora, revisão tra.z a idéa de uma cousa 
feita , acabada, perfeitamente concluída, visto 
que não se revê o que não está feit.o, não 53 
revê uma cansa que ainda esta em elaboração 
e ainda. não recebeu o ultimo remat e. 

Si o recenseam ento só foi publicado em 
1897, como se ba de fazer a revisão, . que a. 
COnstituição determina se verifique de lO em 
10 annos, om 1900? 

Assim, Sr, Pres_ide:õlte, não vejo constitu
cionalmente nenhum empecilho que se possa 
oppor ã passagem da emenda, a que me re
firo sob o ponto de vista. constitucional. 

0 SP.. CALOGERAS dá um aparte. 

O SR. AFl'ONSo CosTA- E' este justamente 
o ponto da questão: é que a.o Congresso C/Jm· 
}lete dizer de que época se deve contar o 
prazo para verillca.r-se a revisão ; n ós é que 
vamos dizer qual a. data. que deve ser tornada 
para -ponto de partida dessa revisã,o. 

V. Ex. comprehende que não se tem o 
recenseamento da pop)llacão pelo simples 
facto de se tel-o mandado proceder; de terem 
sido em toda a Republica distr ibuidos os bo
letins; é preciso que esses boletins sejam 
distribuídos, que sejam responuidos todos os 
quesitos que elles contcem, gue sejam rece· 
bidQs pelos agentes r ecenseadores, que este!~ 

Mas, Sr. Presidente, quero admittir que 
não tenha razão, q uc, pela lcttra. rla. Constí· 
tuição, sejnmos obl'iga.dos a fazer a. revisã-o 
do recenseamento em 1900. 

Sendo assim, pergunto si tollas as tliiiposi
ções conatitucionae; teem sido cumpr·ida.s fiel
mente 1 E si não o teem sido, e muitas dispo· 
siçiics constitucionaes teem sido adiadas, por
que assim temos julgado neces511rio, quo te· 
mor é esso do negar verlJ:\ para uma. despev.a 
~rfeitarnente adiavel 1 

Que perderá o povo com isso f 
Que males podemo dahi vir á. Republica '! 

U~t SR. DEPUTADO - ApJiailo. 

0 SR.. AFFONSO COSTA - Não, Sr. Pre
sid.onte, não quero ser (!Ccusa.rlo de aventar 
uma proposição lalsa, ou trazer para. o selo 
àa. Cama.ra. um argumento q11e possa se!' des· 
mentido. 

Vejarncs os factos, 
Pelo art. 3• da Cons tituição, a capital da. 

Republiea. deve ser mudada para o Planalto 
Central, como exigem ns necessidades da. 
administração. O Podel' Legislativo, porém. 
ainda não achou opportuna essa mudança e 
a capital da Republica permanece no mesmo 
looa.l do tompo do Imperio. 

Pelo § I• do art. :14 da Constituição, o 
Poder Legislativo tem o direito de tomar 
contas restrictas ao Executivo do modo por 
que gastou os dinheiJ•os publicos e até hoje, 
ainda nem um representante deste veiu tra
zer ao Congresso essas contas, a. cuja presta
ção é ohrigarlo pela lettra constitucional. 
Ainda. mais, pelo§ 4•, do ;~.rt. 87 da nossa. 
hella Constituição. os claros -do oxereito de· 
vem ser preenchidos pelo voluuturiado sem 
premio e na· !e.lta deste por meio do sorteio, 
feito em toda a Republica, prohibido assim o 
recrutamento, QU3, diga-se a verdade, tem 
sido criminosamente feito entre nõs. · 

Entretanto, o sorteio militar ainda não foi 
feito e o exercito continúa. a preencher os 
seus claros, de modo que não é justo, nem 
reg-ular. 

Pelo paragrapho uni co de art. 64 l!a; mesma 
Constituicão, os proprios nacionaes, colloca
dos no territorio dos Estados, e que não este
jam ao serviço da União, devem passar ao do
mínio dos Estados. Mas a respeito o que sue
cede~ Esses proprios nacionaes vão ser ven
didos, porque a Camara dos Deputados, sem 
pretender fer ir a. lettra constituciona.l, 
maouou que el!es não passa.~em ao domínio 
dos Estados, mas fossem alienados a. quem 
mais desse pa1•a. attender assim á. desgraçada 
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situo.çno ílna.nr.clra. •·m que ~o ollconll'a o I serem aproveitados os serviços de agentes 
po.lz. rcceuseadorcs estaduaeô, e apezar de.t oclo 

Bem se vt\ Sr·, l-'t·~~I•INJt•~. •1110 ainda essa e~!ol'ço, ape~ar de toua. essa harmoma. de 
mesmo que a tJmentln, leri9SI'l, <lu Jpve. a Cem· vistOJI paru. conseguir um trabalho perfeito, 
stítuiçiio, o meu procodliiiOIILo, llJli'C!I ·ntran- nioguem tel'ii. a pretençã.o de dizer: que o 
do-a, encontra. ,justlfic,çau nos P''"ceolente~ recenseamento de !SilO cor·respondeu a espe• 
sancciooados .iâ. pelo voto da Camara, ctativa do pntz. . . 

Provadtt, Sl'. Presi<lent", a raziio de ser Pelo contt'<lrio, esta che10 Je lacunas e de 
dos dous primeiros fundamentos. em que faltus que são trazidas ao nosso conhecimento 
assentei a minha opinião e a. minha convi- pelo rellltorio que de>se mesmo recensea.· 
cçíí.o, para apresentar a emenda que discuto, menLo Coi ultimamento apresentado . pelo 
passo a ana.lyaar o terceiro desses funda- actual director 1b Rcp~rtiçã.o Geral de Esta-
mantos. tistica.. 

A verba. de i .000:000$, que, par(!. a con- Ora, Sr. Presidente, si em 1890, quando a. 
!ecção do recenseamento de 1900, destinou acção <to centro era mais forte, concentrados 
neste orçamento o honrado relator, é iosuf- todos os esforcas de autoridades estadua.es e 
ftcieote para a realização de um serviço t .. deJ•aes, predominando unanimem_ente o pe~· 
completo, perfeito e acabado, como !leve ser sarnento de que era urgente e necessar10 
o segundo recenseamento, que se vae pro· fazer se na Republica o recenseamento, os 
ceder na. Republica, uma vez que para ter-se resultados foram esses que conhecemos, o 
um arremedo de reeenseamento ou um en- que não acontecerá. si tentarmos !azel·o em 
saio de eatatistiea. como teem sido os ante- 1907 com a exigua verba de 1.000:000$ que 
riores, nós não devemos exigir do Thesouro a Commi~sã.o pede ~! . 
esse sacritlcio. Como já rlisse, não pretendo mostrar-me 

No recenseame_nto do 1890, o primeiro que inimigo dos receusea!D-entos, sou o pr;mei~o 
se_procedeu depo1s da proclamação d.11. Repu· a reconhecer os serVlços que prestam. a.o pa.1z 
bhca, por c'feterminação da. Constituição, e ao publico, mas o que não quero e q.ue se 
como pretendem alguns, gastou-se a verba. dt~spenda.,. somma de 1.000:000$ inutilmente 
de 1.492:000$ e durante seis ar.mos os dados e sem resultados pratícos, como a contecerá 
estatísticos, os boletins distribuídos pol'todos si tentarmos esse arremedo de recenseamento 
os Estados, ainda não tinham sido sommados em 1900 corn verba t ão exígua. 
e só,_1895 em deante se começou a fazer esse A respeito temos tido ~oa.s liçõe;;. 
servlço, que de~:~ em resultado s·3r o recen- 0 recenseamento de l890 não correspondeu, 
sea~D:ento pubhcado em 1897, _quatro annos de modo algum, á expectal;iva geral. Em 
depo1s .d~s trabalhos preparator10s. . . 1872, 11uando se procedeu no Imperio ao re· 

_ Pro1'enndo estas pala. vras, Sr . ~res1_dente, censeamento da população do pa iz, foi acha-:l.o 
nao_pre~e_n~o censurar o honradocJdada.o que 0 t otal d~ 11 miltlões de habitantes em toda· 
então d!~tgi~ o trabalho do r ecenseamento. a vastiflKo deste immeoso territorio . Este 
Sou_ o P!Ime1~o ~ r~nh~r 9: boa vontade, rec~nseamento tambem roi cheio de lacunas 
de<llcaça.o, ~lterw e mtelhgen_,c1a desse hon- e defeitos e a respeito de sua execucão diz o 
r ado funcciOnariO e os esf~rço:s que empL·e~ou honrado conselheiro Thomaz Pompêo, em 
para que o _empre~end1mento produz1sse uma obrinh a que ahi cor re co.rno compendio 
resultado sa.t1sfactor10 e compensado~ das · 
grandes deãpezas que foram feitas : mas de escolas secunda.nas: 
S. Ex. não podia lucta~ contra o im~oSsivel, . « Por toda. parte correu o recolhimento de 
ne~ com a. v~rba. exJgua de que dJspunha boletins desleiit:~.damente e á. revelia. 
pod1a. consegUir resultado melhor do que Póde-se affirmar que o total da população 
esse que nos apresenJ:ou. . devia ser superior a 10 "/o do a;purado.:. . 

Era pesada a tarefa, compbcadissimo o 
trabalho, attendendo-se principalmente á 
falta da -pessoa.! habilitado e á ignoranc:a das 
nossas populações, mâiifíme no interior dos 
Estados, justamente onde a acção directora 
só francamente podia chegar. 
· Torna-se necessario obter o maior numero 
de agentes com pouco dinheiro e dahi a. idba 
de um accordo entre autoridades federaes e 
estaduaes, afim de, por este meio, obter-se o 
recenseamento parcial das freguezias dos Es· 
tados e dos municípios. . . 

Com effeito, r ealizou-se esse accordo entre 
autoridad.!lS federaes e estadua.es, de modo a 

Ora, si pelo recensea.mento de 1872, o total 
da população conhecido foi de 11 milhões, 
sendo este recenseamento accusado da ter 
sido mal feito, desde a distribuição de bole· 
tins até o seu recolhimento, como diz ·o 
conselheiru Thomaz Pompêo, · como se com· 
prehende que em 1890, periodo em que. mai_s 
fortes e intensas foram as correntes 1mrm· 
gratorias para o paiz, a população só se ele
vasse a. 14 milhões, como se vê de notas 
offl.ciaes ~! . 

Vê a Camara que não ha proporcionalidade 
neste :~.ccrescimo dE} popula.çãQ, com~n-
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do-se o recensen.m~nto ,]e 1872 com o ultimo, 
o qne foi feito na t~epublica em 1890. 

Não slo con,iectnns o (JUP. e.>tou aqui ar
chiteatando ; são litctos, a. respeito dos IJUltes 
encontro :provas em todos os competente~ que 
se teem o~cupado do assumpto. 

Em di1Ierentes lr<~balbos g-eo~raphicos f• 
respeito do Brazíl. encontro o~ ~eguíntes 
darlos sohre a popu!acão do pai1.: 

Em Ii7ô a. populaçilo do paiz eru estimada 
em um milhão e novecentas mil almas, em 
1819 em quatro mil hõ ·s, em 1825 em cinco 
milhões de bnbitante~ (GiJ•aldes), em H<30 em 
cinco milhões e trezent( s míl, em 1850 em 
oito milbõe~. segundo Candido Baptista. 

Em 1854 contavam-se no psiz nove milbues 
e oitc.centos mil habitante~. em 1872 onze 
rnilhi)es e em 1886 cal~ula.va-se n. popular::lo 
em quatorze mílhtíes e seisccn1os mil habi
tantes. 

E' conve.niente notar-se que pelo AlmaJ!Cth 
de Uotta a. população <lo Br-azil em Jsgz era 
estimada em 16 milhões de habitantes. 

Ora, em I88G já a população elo paiz era 
estimada em 14.500.000 iJabitnntes e entre
tanto pelo ultimo recenseamento fl,~ 1890 a 
população da Republica. nem attingiu a essa 
cifra, pois apenas contaram-se 14.333.000 ue 
habitantes ' 

Tudo isto prova, Sr. Presidente, que os 
trabalhos de recenseamento entre nús teem 
sido sempre mal feitos, não tendo passado de 
<>nsaios mal compensadores dos sacrificios 
realizados. 

E' por isso que pe!l$0 que não devemos, 
desde que não somos a isso fatalmente obri
gados,fat.er·oova tentativa de recen~eamento, 
agora que estamos abarbados com as mil 
difficulrta.cles financeiras ·e vivemos àa mo
ratori3 quea Inglaterra nos concedeu, quando 
supprimimos os nossos Arsenaes e ameaçamos 
de córtes uma s~·,rie de set·viços publicas. 

Já. declarei ao começar o meu discurso, 
alto e bom som, que não pretendo fazel' cen
suras a quem quer que seja, e muito menos 
ao honrado director da Estatística daquelle 
ü;mpo, o Sr. Timotbeo d<l Costa, haja no~so 
distincto e íllustt•ado collega, republicano dos 
mais distinctos e sinceros, caracter puro e 
sem ,jo.ça., cu.ios exemplos ce republic;mo 
podem ser imitados por todos aquelles que o 
q_uizerem ser ou mais o forem, republicano 
que se traduz pela. palavra, pelo gesto e pdo 
olhar. 

Mas, senhores, a vcrdnde impõe-me que 
analyse os resultados obtidosness3 malfadado 

- recensearne:Jto, para que possa. com justa 
causa. combater:~. tcnt~\tiva que actualmente 
::;e levanta dt~ renovar o emprehendimento em 
1900, e finalmente para. que tenha eu argu
mentos, com que sustente as minhas opi
niões. 

O re~•mscamentn •I e l ~[lo flJi m:tl fa•ltvln' 
tle!stlc a escollta, c!f) modoltJ do8 holnlins r~í b<!lll 
que cs~o ruotlclo t••nll:t tidJJ sw,t•·ntaclores Pffi 
outros pab.cs, onclt~ se est.1H\am e'SI\8 ques
t•>~$), a.téorecolllimento delle~o sua sr>rntna. 

Ersm tre~ O-" l1oletins que constituíam a 
'l"CMta de Familin" como ,·: chnmarla, c a que 
ca.•\a cidadão 1inba ele l'eapont!er. 

A pezar do ter sírlo a'! optado .:sse mesmo 
systema nos Estados Unidos e por essa mesma 
occasião e em mui los paize~. na Europa, nã.o 
el'a,, entretanto, o que melhor se prestava ás 
conrliç·>~s de nosso l'aiz e ao estado do nosso 
povo. 

E' um modelo complicadi~simo, contendo 
uma infinidade lle perguntas ou que~itos que 
não podiam ser facilmente l'e~pondidos pela 
nossa população, que não estil acostumada a 
essas cousas. 

Na propria França, anue o;; recenseamentos 
so repetem, esse systema. foi despt•ezado, 
porque 8(l veriJlcou, alli mesmo. que eram 
grandes as ditllculdades q11e elle aca.rz·etava, 
pelo f!Tan~e numero d~ qussitos e informaçõ:•s 
>L que o recenseado tinha de r<spon,ler. 

Tratan•lo-se de um paiz onde os recensea
mentosEeja.a! frequente~,ondc o povo nãotmnn 
dar t .nt:.s informações, ou melhor, on11e 
todos saibam dal-as, não ha melhor systema, 
nem melhor modelo. 

Ao mF.smo tempo ter-se-ha obtido urna 
s wie enorme de informações e danos ~sta.
tisticos. Mas, entre nó3, isso não se podia 
dar. 

Eram tres os boletins (mostmmlo os mo
delos): o 1° exigia inforn:ações individuaes, 
o 2• infonllações quunto ao in<1ividuo na. 
famíLia e o 3• in for mações quanto no indivi
duo na soei edade. Como se vê, era um q uestio·· 
nario variado. · 

D:, modo que cada cidadão ora obrigado a. 
responder qual o seu papel individualmente, 
na f<1milia c na sociedade. 

Cada boletim continha uma serie de que
sitos: 

O primeíl'O contir1ha 19, o 2• 13, e o 3• 9, 
ao todo 41 quesitos, not.mdo-se que muitos 
porliam ~er considera!los indiscretos. 

O individuo tinha de dízeJ' sobre a sua na
cionalidade, si era estrangeiro, de que pa.iz, 
o nnno em que chegou ao Brazíl, quando 
adaptava a naciontrlídade bl'azileíra; sua 
idai'e, s~J•o, côr; si tinha. deCeitcs physicos, 
si era cés·o, surfio ou mudo {e o cidadão podia 
dizer que isto não era da conta de ninguem); 
1ill8ção. legitima, illegitíma, ou si fôra ex
po>to; seu estado clvil, a nacionalidade pa
terna, a materna, a residencia; de modo 
que, Sr. Presi,iente, neste primeiro boletim bn. 
quQ~itos a. que o recenseado não podia talvez 
responder,porque mesma a. respeito delles elle 
já. h a vb. perdido a memoria. 
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o segundo indaga.va.si o cidndii.oern. casado, 
em que auno h::.via realiz:ul.o o casam•mto, 
quoutns vezes hn.vía contrabi<lo matrimonio, 
que grilo de parentm;co tinlm com a mull•cr; 
o nnmcro •le ti lhos, vi vos, mortos. masculino~. 
l'omininos, cégos, surdos-mudos, surdos, 
idiotas, aleijados, etc. 

E, agora, pergunto á. Ca.mnra que necessi
dade havia de saber-se tanta cousa em um 
primeiro recenseamento que regularmente 
se ia. fazer 1 

O 3' boletim vae na. me.:;ma desfilada rtuan· 
to a. quesitos. 

Elle indaga n nacioua.li.d<vle, relações com 
o chefa fla fam i lia ; si sabl'l ler e escrever ; 
qual o culto, a. profissão , o titulo scientifico, 
litterad o ou artístico; e, finalmen~. a renda 
•la. profissão, do emprego e da pt'oprie•lade. 

Ao todo 41 quesitos ou pe1·guntas are
sponder nos tres boletins com que se preten· 
deu f.1.r.er o recenseamento dn. população ela. 
Republica.! 

Quando se considera , Sr. Presideute, que 
qnanto maior for o numel'o de quesitos a re· 
sponder mais d ifficil serã. ao cidarlão que 
vae ser recense<tdo respondel-os ; quando se 
considera. que em toda.s as pa1·tes do mundo 
se tem procurado diminuir e simplificar o_nu
mero de quesitos, conce!Je-se logo a difHcul· 
dade que h 'mve no 1· recenseamento de !SilO 
em que serviu essil modelo e quaes os im· 
pecilhos que elle trouxe ao bom andamento 
do serTiço que devia ter ~ido regular e per· 
feito. 

No interior dos nossos Estados e ate mesmo 
nas capitalls houve então nccasião de verifi· 
car-se a inconveniencia de semelhante sys
tema, muitns pessoas deixaram de r esponder 
a esses boletin~. umas porque não os enten· 
di3.m e outras porque ã isso terminantemente 
se oppunham . . 

No ceotro·dos nossos Estados, onde a popu· 
!ação tem sempre má vontade aos agentes 
recenseadores, porque t odos em sua ignorau
cia p~nsam que o recenseamento é o pre· 
cu rsor do recrutamento militar, V. Ex. com
prehende que de ditficuldades não se levn.n· 
tav11.m, que de embaraços não seoppunbam á 
execução do serviço e tudo contra os bons de· 
sej os no honrado 6 Íll telligen te director da 
est'J.tistica daquelle tempo. 

Não sei si no planejar u recensE>amento de 
IDOO, ba por ahi já fórm t\ nova. de boletim 
que deva s~rvi r, caso se venha a fazer, mas o 
que a experiencia acooselba actualmente é 
que o boletim sej<.'.. o mais resu ·nido p :ssivel 
e qne consigne, apenas, o norv .-, n. filiação, o 
sexo, a idade, o estado, a residencia e a oa· 
cionali<!a.de, oito a der, quesitos, e não 41 como 
se liam nestes, que tenho em mão e a presente 
á Camara. 

0 SR. CALOGBRAS-NO modeln que v i, ha. 
apenas 11 quesitos. 

O Srt. 1\F!'vNso Cost'A-Folgo em saber 
dis~o . pois si o recensenmcnto vier a set· feito, 
como desoj:t V. Ex. ,em I 000 nii.o tera. o povo 
que luta.t· com as •litnculua.ctos em respc_.nder 
aos bol(:tios, nem huverá P.Sse pr-etexto para 
se excusarem de faltas fu turas os encarrega· 
dos des;;e serviço; nem se comprehenderia. 
que, .•lepois do mâo resultado que deram os 
boletins, a que me referi, aind.a. se tentasse 
mantel-os, contra a dura lição 1\a. experímeia 
e rlos factos. 

Sr. PI esidente, tonho sempre dito que, 
neste momento, occupando a tribuna não 
tnnbo outro proposito sinúo explicar o meu 
procedimento; não tenho intuitos de fa.zer 
censuras, nem ao e:x:-rlirector de Estatística, 
nem ao honr·ado rehttor que não acceitou a 
emenda; são que>tões de opiniões e cada um 
de nós tem as que quer. 

Sr. Presidente • .i lllgo a. verba. de 1.000 :000~, 
consignada no orçamento, insufflcientc par:1 
se obteP em 1900 um receosea.mento com· 
pleto, como de fac to, preci.:lamos ter, salvo si 
quizermos dcspenrteresses 1.000:000$ na con
vicção de que apenas t~11'emos um arre
mtldo ele recensMmento, corno foi o de 1890. 

Fa.zendo um calculo, muito por baixo, 
penso que só despemlendo:se, pelo menos, 
4 :ooo: 000$, l!e poderá obter um recenseamento 
regular. sem que possamos chamai-o traba· 
lbo completo e sem !altas. 

A R~publicil tem, mais ou menos, I .000 
municípios por to(Los os Estados ; calculan· 
do -se em 4:000$000 a despeza a lazer-se em 
cada município, pagando-se oito agentes re
censeadores em cada u m delles, nós t eremos 
4.000:000.'5, sómente tratando-se da distri· 
L>u ição e recebimento dos boletins, isto 
mesmo contando-se com os bons auxilias das 
au toridades estadoaes, com a protccção dos 
governadores, que naturalmente não are
cu8arão, por seu patriotismo á rea.Hzação uo 
um rec.,nscamento aue, tanto quanto for 
possi vel, correspomlã ao .fim que se tem 
em vista. 

Reputar-ão, porvent ura, exagerado o cal· 
cu lo que acabo de fazer ?. 

A notícia do quanto se tem despendLlo em 
outros paizes em semelhantes omprehendi· 
mentos nos convencerá do contrario. 

Em 1890, quando j ustamente aqui se fazia 
o primeiro rec~nseamento na Republica., o 
governo dos Estados Unidos da Amet•ica. do 
Norte manda nl. proceuer tambem ao recen· 
seamento da populaçã<~ da g rande R.epublica.. 

E sabe a Caq~ara quanto gastou-se nos Es
tn.clos Unidos 110.000.000 de dollars. Are
partição de estatística. central, directora. do 
s~rviço, espalhou por todo o territorio da-
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quelle pniz 50.000 agentes l'êeeneen.dores, e 
empregou na. somma elos boletins 4.000 apu
radores. 

Pois bem ; esse mesmo recenso:tmento, em 
o qual se consumiu tamanha sommn, foi ac
cusado de incompleto e d l3 lacunoso. · 

Ora, si assim é, como quer o nobre rela
tor fazer o recenseamento de I 900 com a exi· 
gua. quantia. de 1.000:000$000 ?-

Bem sei, Sr. Prcsi-lente. que este men 
modo de procl.ld('r, just ificando a emenda, in
commorh a o Lat;tlbão de pretendente;; a um 
quinbi'iozinho da. verba com que lhes actlna o 
orçamento ; bem sei que o numero dos alis· 
ta.do3 já é ~rande, mas cumpro o meu <lever 
e ne>tc ponto estou contente com a minha. 
sorte; desagrado aos pretendentes, porêm sa
t isfaço os dictames da. minha consciencia. 
(ApiJiaclOs .) 

Pensando 'ter demonstrado i Camara. não 
ser movido por capricho ou ouko qu<tlqueJ• 
sentimento menos di~no c ccusura.v<ll, Sr . 
Presid,mte, vou concluir a. tarflfa que a mim 
mesmo me impuz . 

Justificando a emenda, qne tive occasião de 
apresentar ao orçamento. não acalento, nem 
nutro o dest>jo de nccusar ao ex-director rlo 
r ecenseamen to de 1890, cu jo trabalho ligei
ramen te analysei , nem ao actual dir,Jctor da 
R.<!particão de E,;tatist ica desta Capital, a 
quem não conhe~.o pessoalm6nte, porém de 
quem folgo em fazer os mais elogiosos con
ceitos. 

o meu intento nílo .; outro, Sr . Presidente, 
sinão detender o meu procedimento. 

E como a emenda. que justifiquei tenha le
vantado fóra daqui accusações e censuras. 
devo dizer a V. Ex_, que só em consideração 
á. Camara acabo de fazer estas ponderações, 
porque ao que lit. fóra se diz não dou ouvidos, 
bem apercebido do sénsa.to conselho de Dante: 
Segv.i il tu o corso e la.scia àir le geat i ! 

Não será o caso ~ 
Penso que sim. (Muito bem; muito bem). 

EXPEDJENTE 
Ofllcios: 
Do Sr. !• Soeret&riodoSenado. ele 26 do cor

rente, communícando nã<J ter podido o Senado 
dar o seu assentimen to á. proposição dt!Sta. 
Ca.mara, ~utorízando a relevação da divida 
contrahida com o Thesouro Federal pelo te
nente do exereito Thomaz Braga e devolven· 
do r,ara. os de-vidos fins. - Inteirada . 

Do mesmo senhor, de igua l (lata, transmit
tindo um dos'autographos,devidamente sa.nc· 
cio~tndo, ria resolução do Congresso Naciona.l, 
autorizando o Poder Executivo a abr·ir ao 
Ministerio da Guerra o cred ito da quantia de 
I .266:588$, supplementa.r â verba 1~. n. 28, 
do art. 19 da. lei n. 560, de 31 de dezembro 
ne 1898. - Inteirada. 

REPRESENTAÇÃO 

Da. Sociedade Na~iooal de Agricultura.,lem· 
brando a e!rectividade de certas medidas quo 
salvaguardem e amparem os interesses <la 
producção nacional.- A' Commissão de Ta.· 
r i fa.s. 

REQUERlii!ENTOS 

Ol. The Leopo~dina Railway, Limitcd, pe· 
dindo para ser considerada terminada. na es· 
ta.çãCl Glicerio a Estrada de Ferro Central de 
Ma~aM e bem assim que llte sejam relevadas 
as multas t•esultantes da paralysação das 
obras nessa. estaçã.o.-A' Commissã.o de Orça.
tuento. 

Dos fieis do pagador do Tbesouro Federal. 
pedindo eCJ,uiparação dos seus vencimentos 
aos dos fieis do thesoureiro da mesma repa.r
tição.-A' Commissão de Orçamento. 

O !!r. Coelho Cin~ra- Sr. Pre
sidente, pedi a palavra pura fazer uma pe· 
quena. recla.mação sobre a publicação da 
emenda que apresentei hontem ao projecto, 
relativo a. auginento · de vencimentos dos 
runccionarios da Inspectoriu dos Portos. 

O Sr. Preside11:te-Estando adean- Entre muitas emendas, que eu tenho com-
tada a hora e havendo mais oradores inseri- b inado com o meu illust re amigo, operoso 
ptos, fica adiada. a discussão do pi'~jecto para Deputado pela Babia., o Sr. Neiva, figurava. o 
a sessii.o seguinte. · projecto- Alcindo-que transformei em emen-

Devo decla.l'flr á. Ca.ma.r-i\ que se esgotou da, wbre a. qual eu tiBha. ainda ouvido 
hoje o prazo de cinco dias, de~rmina.do pelo S. Ex. 
Regimento, para o recebimento de·emenda.s, No passar as emendas a limpo, a.eonteceu 
que os Srs. Deputados quizessem otrerecer ao ficnr no borrão desta emenda, ~. assigna.tura 
Orç~mento dó Interior. do meu honrado amigo, o que não é a expres· 

A Mesa ex:aminará as emonda.s apresen- são da. verdade. 
ta.das e, em occasião oppor tuna.,dirá.quaes as Espero que S. Ex, se dignará ma.nda.r.eli· 
que podem ser acceita.s, afim de serem l3n· minar desta. emenda a. assigna.tura do nobre 
viada.s á respect iva. Commhsão. Depu tado. 

Vae-se proceder a leitura do expediente. . 
O Sr. Presidente-A reclamação 

O Sa·. 4• Secretario procede á[ do nobre Deputado será tomada na devida 
leítw-a. do seguinte consideração. 
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Não ha.Tendo mais quem queira. u sar da 
plavra na. h.ora tlestina.rla ao expedien· 
te, vou llar a. ordem do dia da sessão se· 
guinte, 

Vae a imprimir o seguinte 

P.ll.OJECTO 

N. 181 -1819 

a. 63 o numero de al· 
feres alumnos, coa· 
forme o estado eJfe· 
ctivo Mtua.L., ••.•..• 

6. Arsenaes e depositos. 
(Como na. proposta). 

7. Fabricas <idem) ....... .. 
S. Labora.torios (i, tem) •. •• • 
9. Hospitaes e enfermarias 

Fi~Jtr.l a dcspc::a d•J Ministerio da Guerra; para lO (idem). • • • • • • • • • • • • • 
0 exercicio de 1000 • Soldos e gratificações. 

Organizando o orçamento da Guerra para 
1900, a Commissão de Orçamento não ~e 
a.fast_ou da propost!l. do Podor ExecntiTo 
sinão para admittir alterações indicadas pela 
propria. administracão, por vit·tu<le da. 
experiencia. postericr á. c<mfecção da tabeila. 

De facto, organizada est;t, .antes de qual· 
quer outra, logo a.po~ a abertur:~ do Con· 
gresso, não 81'!1. po!eivel 'JUe represenlae~e 
a. observ11çã.o e exp~rionci~t do exercício cur
rente, a qual, já agora, impõe mo<lillcacóBs 
sem ~s qunes este orçamento não repre· 
sentr.: •'i a v•mlade no tr..cante a despeza~ 
inevitaveis, acarretando para o futuro 
exei'cicio a necE!ssirlade fle creditas snpple
mentllres $emellla.nws a.Cis ftnc o Congresso 
tem sido torça.do a vo 1.a.r cs.e anno. 

Por isso o a.ugmento rl(\ consignações que 
a Commiasão propõe não importa augmentar 
despet.'1.S, mas, inscreve1·as taes quaes ~ão. 
de facto, com a excepção uuica da quantia 
de 24:000$, destinada. a venei•nentos do 
dous addidos militares na America., provi· 
dencia. recla.mada. pela administ.ra.çà.o dn 
Guen-a e acceita pela Commissã{), que n sub
mette ao esclarecido juizo da Ca.mara, com o 
seguinte projecto de lei : 

O Congresso Na.cional decr t.:ta.: 
Art . O Presidente da. 1\.E;"JUblica e auto-

rizado a despender pelo Mini~ feri.., da Guerra, 
com os serviços designados n&s ·seguintes ver· 
bas, a quantia de 45.486:63P$-i33 

A saber: 

206: 952$500 

Augmenta.da. de : 
33:120$ na suh-ru· 
brica -Escolas Mili
tares-para soldo a 
23 n.l reres alumnos; 
65:520$ por elevar-si) 
ele 150 a li6 o nU· 
mero de gratificações 
de comm!ssão activa. 
de e n g e n h e i r o;;; 
I :200$ por elevar-se 
de 50 a 52 o da::; de 
ex.et·cicio d.e cr1efe de 
comml:>>ao act iva ; 
12:420.~ para a gra
tificação de mtercicio 
a 23 alferes alurnnos; 
5:520$ para creados 
para os mesmos offi· 
ciacs, e 24: 000$ na 
sub-rubrica.-Servioos 
especiaes extraordi· 
nari&S-para ctespezas 
com V'encimentos a. 
tlous otliciaes addidos 
militares na America. 
Reduzi<la de: 7:200$ 
por d iminuir-se de ~ o 
a 46 o numero de 
gratificações de com
missão de residencia.; 
9: 360$ por diminuir· 
se de 80 a 74 o numero 
óas gratificações de 
cstado-müor de 1' 
class···; 6:720$ por di· 
minuir-se de 20 a. 12 
o n~mero . das de es- . 
tRdo- maior de 2• 
classe . .... : ....... . . 

1. Administração g e r a 1 
(como na proposta) .• 

2. Supremo Tribunal Mili
ta.r e auditores (idem) 

3. Contadoria Geral da 
Guerra. (idem) .. • •• . • 

4. Intendencia. Geral da 
Guer ra (idem) .... ... 

.129 : 800$000 

175:910$000 
ll. Etapas - Elevadas de 

47:012$ para etapas 
a 23 alferes alumnos. 

261 :725$000 12. Classes inactivas. (Como 
5. Instrucção militar. Au

gmentada de 4:380$ 
para a. diaria a mais 
quatro ser~entes na 
Escola Preparatoria. 
e de Tactica· do Rea-
lengo, Elevado de 40 

na prop :sta) ...... .. 
13. AJudas de custo (idem). 
14. Colonias milita r e s 

. {idem) . . .... ..... . .. 
15. Obras rpilitares {idem) .. · 
16. Material- Augmentada 

de: 3:000$ pa.ra auxi-

.::· ; ·:.= • .:. .. 

559 

961:694$500 

1 .138:425$000 
221 :371$300 
133:952$000 

339:250$000 

14.78~:662$900 

15. 855:308$000 

2. 00 I :3611$956 
200:000$000 

97:908$277 
970:000$000 
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li o it publicação daRe· 
t:isla "lfililar; 40:000:5 
para a compra, con-
cel'to o lu.vage1n <lc 
roupa ; 32i:740$ <i 
su b-rubrica - Far.-
dam(:lnto - por con;;i-
derar-se a medi : ~ de 
2ZO$cm vezde 200$; 
50:00~ pa.ra acqui-
sição de instrumen-
tos, utensilio9, agua, 
e tc. ; 50: 000$ p;tra 
luz p:n·.t qu•1rteis e 
estabelecimentos mi· 
litn res, etc. ; 5()(}: OOO.t 
( inclusive 4U:OOO$ 
pa.ra material de 
transporte te1·t•estre) 
para. tro.n;;po1·te do 
tropas, r.a rgo s e l:ia-
ga:;cns, comedori<Jõ 
dP. embarque, etc.; 
500:000.$ p <tl"J. vant:t· 

ANNAF.:S DA C.U!ARA 

Foro.m apresentadas na. ses~ão 1le 27 de 
setembro, ao projP.cto n . 171, rle !8!l\J , fixando 
a d":;peza: do Mini~terio ch Justiça. e Negccios 
fnterio1·es, as :Kguintcs 

EMENDAS 

A o projecto n. 171, de 189!} 

Onde convier: 
Os escl'i v:ies da Cama r a Cl'iminal r <lcebtl· 

rão os m<smo3 or·dcnaJo~ dos e;criv~es Jo 
jury. 

Sa.la das se5>ÕJS, 27 do ~etembro de IS\!9.
s,; Freire. 

Ao u. 7\1 rla tabclla ex :•licativa- Estados 
de s. Paulo, B:lhi~, Pc:·ri:tmlmco e Pari\: 

No mn.teriill, oncle sn 'lil. :-Combu,;ti\'el e 
lubrificante; accresccntc-sc- Consenação e 
pcr1uenos repan>s 10:[I(J0$1JOO . 

gcns d.! 1i>rragens e 
ferragens............ 8.008::310$000 

Sala 1las S:\Ssues, 27 UC S,!te!Dko ue 18!f.l .
Hogi!nio Tottrinlto . 

Sala. das Commi ~.,li!ls , 23 de sete111bro iJ.,. 
1899.-LrtU?'O Jiiitler, pr.,~identc interino re
Ja.tor. - llfmtrirth .- ,t. Set:ero.- Cc<loqeras .
Alcindo GuaBabarc< . - Se•·.:edcllo u,,r ,·é" . 

Ao n. 8: 
Elov~·se. a._ IS:OOO$ mE!n,aes a COI!Signação 

d~;:tm~da :t nnprcssão tio~ Annaes r. publica· 
çaodüsactas e debatcsno Dia•·io doÇong.·csso 

Sal:t das ~eosões, 27 .de setembro de 1899.-
I'ROP ilSTA. DO GOVERNO Nilo P eçmtha . 

O § •• I~residcnte -Não ha\'OUltO 
na.da mais a tr.otar, designo para amanhã a 
sfgninte ordem do dia: 

Votacüo das seguinte> ma terias : 

Art . 5.• O Pre~idcnte d:1. Reí·Ublica é au
tOL·izado a despender, pela repnrti~·ão do Mi· 
nisterio da Guerrn, com os seniços designa
elos nas ~egnintes verlJas, a C]uaotía de 
43.82!:127$433 em papel: n,, projecto n . 144. de 18';9, com o p;1 recer 

sobre ás emendas off~recidas para a 2" clis-
206:P52$500 cussão do pro.ecto. n .. 144, <leste anno, que 

fix;, a despeztt do Mllns.erJo da Fazeuda para 
129: 800SQOO o e~ercicio rle 1900 { 2~ discussão ) ; 

l . Admioislrncão ger:•l. ... 
2.. Supremo Tri bunal Mi

litar e Andi•ores • . • . 
3. Contadoria Geral da 

Guerra . .. . ...... ... . 
4. lntendeucia G~ral da 

Gu en·a •........ . . . . 
5. Instrucçã.o -Militar .... , 
6. Arseoaes e Depositas .. . 
7. Fabricas .. . . .......... . 
8 . La.l.JOratorios .......... . 
9 . Hospitacs e Enfermarias 

10. Soldos e gra.tifi~:J.ções . . 
11. Etap~s . ........ ... . . . . 
12. Classr,s inactivas ••...• 
13. Ajmlas de cuHo .. ... . . 
14. Colonias militares .... . 
15. Obras militares ...•.•. . 
iô. Material. ........... .. 

PAPEL 

Do pr·,,jecto n. 147 A, de 1899, concedeudo 
175:910$000 licença. de um mez para o Presir.lente da Re-

I publica, na fórma do art . 45 d.a Constituição, 
2ôl :725~no r•etirar se para ft.ir,t do pa.iz, e a.u tol'iza ao 
1!57: 314~00 Po<ler r.:xecu tivo a. abrir os credites par,, 

1.138 :4::!5$000 occorrer á~ de;;pezas da l'epresentaç-ào c11m a 
221:371$300 v\agern do l>!esider,te d" 1-tepublica. á Repu-
133:952$000 bllca Argcntrna, com pareceres das Commis· 
339:250$000 sõ~s de Legislação e Constituição, Justiça. e 

14.042:882$900 de Orçamento (P rHscussio) ; 
l5.808:296SI100 Do pr0jecto n. 150 1\, de 1891!. com parecer 
2.001 :359:;:956 sobre emenda off:)r eci1a 1m3" discu~ão uo 

200:0(){•$000 projecto n . 150, deste auno, que autoriza o 
97:9")8$277 l'oder Execu tivo a a bt•ir ao Ministerio da 

970 :000$000 .

1

. Justi~·"' c Negocios Iolertores o cte•lito de 
6.537:570$000 5: !50$ S11pplemental' á vel'ba n. 9 do art. 2, 
------- da lei n . 560, d'' 31 de dezembro de 1898 
43.822:727$433 ( discussão unica ) ; . 
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Do projecto n. 146 A, de 180\l, facultando da. Cosia. Rodrigues, t• official bibliothecario 
aos estudantes que, na da.ta. desta lei, .iil da. Escola. Naval, seis mezes de licen~a, com 
tiverem sido approvados em uma. ou maiS ordenado, para tratamento de saude (dis
materias do curso preparatorio que se exige cu@são unica); 
para a matricula nas escolas de ensino su: Do pr~jecto n. 46 A, de 1899, exigindo que 
perior, terminarem seus estudos, prestando as sentenças tinaes da competencia do Su
exames pa.rcíaes até 31 de dezembro de 1900 premo T['ibuna1 Federal e quando este julgue 
(2a discussão) ; collectiva.mente, na fórma. da Constituição a 

Do projecto n. !50, de 1899, emendas do das leis em vigor, sejam proferidas com a. 
Senado ao projecto n. 172 D, de 1898, am- presença de dez, pelo menos, dos juizes dea~ 
pliando a acção p~nal por denuncia ao Mi- impedidos daquelle tribunal, e dá outras pro· 
nisterio Publico, augmenta.ndo as penas de videncias, com o parecer da Commissão de 
algumas contravenções, e dando outras pro- Constituição, Legislaç~o e JustiçEL (1• dís· 
videncias (discussão unica ) ; · cussão; . 

Do pr.ojecto n. 42 A, de 1899, autorizando Da projecto n. 23 C, de 1809, determina.ndo 
o Governo a despender com a reparação do que nas capita.es dos Estauos onde não estejil. 
material tl uctue.nte da Armada as economias creado o logar privativo de auditor de Guerra, 
e1l'ectuadas na.s diversas verbas do orçamento a.ccumule as funcções desse cargo o juiz sec· 
da Marínha para o presente exercício, trans· cional, e dando outras providencia~> (3" dís~ 
rerindo-as para a de- Material de Construc- cussão); 
cão Naval- do rererido orç.amento ( 2• dis- Do addítivo n. 174 F, de 1898, decla.ra.ndo 
cussão ) ; que, além do; casos previstos no decreto 

Do projecto n. 161, de 1899, relativo á n. 2.224, de 29 de janeiro de 1~96, serão os 
emenda substitutiva. do Senado ao project.o officia.es do Corpo de Bombeir•)ll rtJfOI'rnn.dos 
n. 12 B, de 1897 ( n. 184 A, de 1896, substi~ na.s condições do decreto n. 1.936 A, de 30 de 
tutivo ao projecto n. 184, do mesmo a.nno), janeiro de.IS90 (discussão unica); 
da Cama.ra. dos Deputados, reorganizando os Do pr~jecto n. 131 A, de 1899,autoriZ1!.ndo 
corpos de engenheiros e de estado-maior do o Governo e. rever os decretos que priva· 
e:otercito (discussão unica ) ; ram das patentes de officíaes hon<"f'U'ios do 

Do projecto n. !63, de 1899, relativo â. exercito varios dos cidaA.ã.os distinguidos com 
emenda substitutiva do Senado ao projecto taes honras por serviços prestados ã. Repu~ 
n. 134 J, de 1898 (additivo destacado nll. blica., ~ara. o fim de reintegral·os nos pomos 
2• discussão do projeclo n. 134, do mesmo e honras respe~tivos,ur..;a. vez que sobre elles 
anno, que manda considerar validos todos os não tenha recahído pena. por crime commum 
exames já prestados na Escola Polytechnica. político (I• discussão) ; 
da Capital Federal por alumnos da. Escola Do projecto n. 172, de 1899, autorizando 
Militar (<!iscussão unica); o Poder Executivo a contar ao Dr.João Mar-

Do projecto n .. 157 A, de 1899, regulando tins Teixeira,1ente cathedra.tioo da, Faculdade 
as promoções ao pus to de alteres do exercito de Medicina do Rio de Janeiro, para. os. ef· 
(2• discussã.o) ; feitos do art. 295 do Codigo do Ensino Supe· 

Do projecto n. 138 A, de 189\J, declarando rior, mais quatro annos que lhe são 
livres do pagamento de quaesquer d:reitos na computados de todo o tempo durante o qual 
Alfandega da Capital Federal ou 'na Je Santos prestou serviços á instrucção publica. na ex-. 
os volumes que conteem um regulador publico província. do Rio de Janeiro (discussão uníca); 
destinado á torre da matriz de Uberaba Con tínuação da disc.ussão unica do projecto 
(2' discussão) ; n. 106 B,de 1899,com parecer sobre emendas 

Do projecto n. 164, de 1899, autorizrmdo o ófferecidas na 3' discussão do projecto 
Poder Executivo a readmittir no loga.r de .n- 105, deste anno, que restabelece & Alfan-
1• official da. Secretaria da Justiça. e Negocias .dega de Porto Alegre, no Estado do Rio 
Interiores, ficando a.ddido ao respectivo qua- Grande do Sul, supprimida por decr&to 
dro até que; em virtude de vaga, possa rever- n. 2.871, de 31 de dezembro de 1891, e auto
ter ao serviço, o cidadão Augusto Henrique riza, o Poder Executivo a abrir, para esse tiro, 
de Almeida (2a discussão); , os necessarios creditas; 

Do projecto n. 168, de 1899, autorizando o . Discussão unica do projecto n .. 169, de 
Poder Executivo ·a coneeder a João Antonio t89J, autorizando o Poder Executivo a con
Coqueiro, erogenheiro-chefe da distriBto da reder ao Dr. José Bernardino Baptista Pe
Repartição Geral dos Telegraphos, licença de· .reira., medico adjunto do exercito, lO mezes 
seis mezes, com o respectivo ordenado, afim ,de licença. com o respectivo ordenado, p3.ra. 
de tratar de sua se.ude onde lhe convier (dis- tratar de sa.ilde onde lhe convier; 
cussão unica.) ; · 1 Continuação da. 2• díscu~ão do projecto 

Do projecto n. 97, iie 1899, autorizando o n. 133, de 1899, com o :parecer sobre as 
Poder Executivo a. conceder a Antonio José emendas otrerecidas pa.ra. 2• discussão do pro~ 

C:~.mars. V, V .. , .. . 1:~ .. -.~~-··=-
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lecto n. 133, de~te n.nno, fixando a tlespeza 
do Ministerío da IndtJStría., Viação e Obras 
Publicas, para o ex~rcicio de I!JOO~ 

Levaat11-se a sessão às 3 horas e 45 mi· 
nutos da tarde. 

]05" SESSÃO E~r 28 DE SETEMBRO DE 1899 

P?""esidencia dos Srs. Vaz de .Mello (Pr~sident'~' 
Urbano Santos (1• V"ice 1ll"esirleHtli) e c~rlos 
de Novaes (f• Secretario) 

Ao meio-dia procede:se á. chamada, á qunl 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Heredía de Sá, Angelo Nrlto, Eugenio 
Tourinho, Serzedello Corrêa, Luiz Domin· 
gues, Viveiros, Guedelha Mourã.o, Eduardo 
de Berrêdo, Cunha Martins, Anizio de ALJreu, 
Henrique Valladares, Marcos de Araujo, Pe
dro Borges, Jldetonso Lima, Helvecio ~fonte, 
Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, Eloy de 
Souza, Trindade, Ermirio Coutinlm, Jose Ma· 
riano, Teixeira de Sá, Cornelio da Foos>ca, 
Juvencio de Aguiar, Seabra, Manoel Caetano, 
Amphilophio, João Dantas Filho, Ada.lbcrto 
Guimarães, Paranhos Montencgro, Marco
Uno Moura., Galdino Loreto, T1motheo da 
Costa, Angusto de Vasconce!!os, Raul Bar
roso, Nilo Peçanha, Alves de Brito, Leonel 
Lorctí, Si! va. Castro, Deocleciano de Souza, 
Calogeras, João Luiz, José Bonifacio, Mon · 
teiro de Barros, lldefqnso Al"vim, Alfredo 
Pinto, Alvaro Botelho/ Ferreila Pires, La· 
monnier Godofredo, Rodolpho Abreu, Ro
dolpho Paixão. Padua Rezende, Dino Bueno. 
Gustavo Godoy, Cesario· de Freitas, Lucas de 
Barros, Pau!ino Carlos, 0-vidio Abrantea, Ca
racciolo, Xavier do Valle, Alencar Guima
rães, Paula R<tmos, Fraucis~o Tolentino, 
Pedro Ferreira, Marçal Escobar, Diogo For
tuna, Possidonio da Cunha, .Appal'icio llla
riense, Pinto dt\ Rocha e Vespa.siano de Al
buquerque. 

. Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici· 

pada os Srs. Silva. Mariz, Carlos Marcellino, 
Theotonio de Brito, Matta Bacella.r, Rodri 
gues Fernandes, Elias Martins, Torres Por
tugal, :Marinho de Andrade, José Peregrino, 
Appolonk Zena.ydes,- João Vieira, Pereira de 
Lyra, Martios Junior, Rocha Cavalcante, Eu
clides Malta., Araujo Góes, Olympío de Cam
pos, Jayme Villa.s Boas, Aristides de Q11eiroz, 
Jeronymo Monteiro, Torquato Moreira, Be· 
lisa.rio de Souza, Pereira dos Santos, Fonseca. 
Portella, Ernesto Brazilio,Julío Santos, Barros 

Franco Junior, Urbano Marcondes, Paulino 
de Souza Junior, campolina, Carva.lllo Mou· 
rão, Jacob da Paix1io, Henrique Va.z, Octa
vis.no de Brito, Leouol Filho, Telles de Me· 
nezes, Theotonio de Magalhãe:;, Ma.tta. Ma
chado, Nogueira Junior, Manoel Fulgencio, 
Lindolpho Caetano, Olegario Maciel, Lamar
tine, Moreira da Silva, Luiz Flocquer, AI· 
vares Rubião, Domingues de Castro, Oliveira 
Braga, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Cinci
nato Braga, Arthur Diederíchsen, Rodolpho 
Miranda, Leopoldo Jaràim, Mello Rego, Le
oncio Corrêa, Lauro Müller, Plinio Casado, 
Aureliano Barbosa, Py Crespo, Cassiano do 
Nascimento e Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs. Silverio Nery, Frede· 
rico Borges, João de Siqueil'a, Felisbello 
Freire, Eduardo R•.tmos, Dionysi? Cerqueira., 
Agostinho Vi•.lal, Berna.rdes Dias, Àntonio 
Zacha.rias, Cur,ertino de Siqueira, Galeão C3.1!· 
valha!, Costa. Juuior, Alves de Castro, La
menh•l Lins e Francisco /dencilstro. 

E' tida A sem debate approv&do. a acta da 
sessão antecedente. 

O Sr.•Presldente- Communico á 
Camarn. que estiio sobre a. mcsn,, para entra· 
rem r.m terceira. discussão, o projccto n. 110, 
de 1899, que orça a Receita. Goral da Rcpu
blica para. o anno de 1900 c o de n. !51 B, que 
fi.X<L a dilSp~su do Miu1steriQ 1lo Exterior, fi. 
cando d>:lsdc hoje marcado o prazo de tres 
.-lias para o offet·ecimento de emendas que;por· 
ventura , tiverem d;:~ ser apresentadas aos 
mesmos proj~ctos. 

l'ão havendo numero legal para se pro
ceder a vota.ção das materia.s constantes da 
ordem do dia, passa-se á ma.teria em dis· 
cussão. 

E' <tnnunciada a continuação da discussão 
unica do proj octo n. lOô B, de 1899, com :pa
r;Jc''r sobre Gmcndas offcrecidas na 3• dis
cussão do \)roj .\cto n. 106, dest-~ anno, que 
restab.:lece a Alfandega do Porto Alegre. 

. O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. S.,abra . 

O Sr. Seabra (*J (para uma explic~ção 
pessoal)-0 il!ustre relator do parecer, Depu· 
tado pelo P;J.ra, fallou combatendo a emenda 
;t presentada pelo meu d istincto collega. de 
bancada, o Sr. Ada.lberto ·Guimarães, sob o 
pretexto de que vinha fallar em nome do 
Gover·no. . 

Não ti v e a. honra dll·estar cem o honrado 
Ministro da Fazenda e conversar com s. Ex. 

{
9

} Este diacl.lrso nao f~ i re"ViSto pelo o rodo~. 
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a respeito do resta.belecimento da Alfandeg:~. 
de Porto Alegre. Quero mesmo &creditar que 
meu illustre collega tivesse fa.lfado em nome 
daquell l) Ministro. Mas, por isso mesmo me 
parece que não póde repugnar á. Ca.ma.ra que 
re dê e.utoriza.ção ao Governo para restabe
lecer a l't>ferida a.lfandega, quando o serviço 
publico assim o exigir. 

Dizer, porém, que o Governo nos merece 
muito, que temos plena confiança nelle, para 
depois exigir que elle faça tal cousa, me 
parece que não é logico. · · 

A pramis•a autoriza conclusão diversa. 
Porque querem Qs nobres Deputados fazer 

imposiçã.o ao Governo, dizendo: « Fica r esta.-
belecida a. alrandega. », quando podemos dizer: 
« Fica autorizado o Governo a re9tabelecer, 
etc. ~ · 

Para. que usar d·~ fôrma imperativa, 
quando as conveniencia.s do serviço publico 
podem mudar de momento a. momento em 
ma.teria desta ordem, como é a de :\rrecada
çã.o d.e rendas e quando a falta de sancção do 
projecto virá. inhibir o Governo de restabe
lecer ~ alfandega. em qulllq uer tempo? 

Nestas condições, a fô1·ma imperativa que 
irâ coagir o Governo a sa.nccionar cu niio o 
projecto lJÓde prejudicar os inieresses nacio· 
naes da arrecadação, desde que a crea.ção 
póde ser conveniente em certo. momento e 
não sel·o em outro. 

Portanto, não posso atinar com :1. razão da 
teimosia da Commissão de Orçamento em não 
querer dar autorização ao Governo e sim 
impor· lhe o res~belecimento da alludida al
fandega . 

A melhor prova. <1e confiança. que podemos 
dar ao Governo é esaet<,meilte esta-d~r-lbe 
a autorização, como lhe temos dado em ~dos 
os orçamentos, para reorganização das repar· 
tições publicas, segundo as exigeneias do ser-
v iço publico. · 

Não comprehendendo a insistencia da Com· 
missão, hei de -requerer votação nominal 
para o projecto, direito que, me parece, não 
me será negado, afim de que eu p~Jssa. saber 
quem é mais logico, si aquelle que diz-teuho 
confiança e dou autori2:e.çã.o-ou si aquelle que 
diz-tenho confiança, mas não dou autori
zação. 

Assim, approvo o substitutiv.o apresen
tado pelo meu distincto coropan heiro de re_. 
presentação, o Sr. Adalosrto (3uimarães, 
dando autorização ao Governo para restabele
cer a Ali'lndega de Porto Alegre. 

Votarei contra o projecto, Sr. Presidente, 
porque entendo que o serviço publico exige 
que esta alfandega não seja r estabelecida.; 
entretanto, a des~eito deate modo de pensar, 
desde que o Governo ache qu~ as cireumsta.n
cias permittem esse restabelecimento, vo
tl\rei pela. autorização, mas não pela imposi-

ção, porque qt1ero votar por este projecto 
do mesmo modo porque tenho votado outros. 
(2tfuíto bem; muito oem. ) . . . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Pinto da Rocha. 

O Sr. Pinto da Rocha-Desisto 
da palavra. 

O Sr. Nilo Peçailha-Peço a pa· 
lavra. · 

o SR. PREi!lDENTE-Tem a palavra o sr~ 
Nilo Peçanha.. 

O Sr. Nilo Peçanha, vindo 1'6• 
sponder ás observações que acaba. de fazer o 
nobre Deputado pela Bahia., nada. lhe impede 
tle declar·ar que a questão do restabelecimento 
tia. Alfandega da Porto Alegre, outr'ora. agi
ta~a. em terreno pa.rtida.rio no seio da Ca- · 
mara , olferece ho)e apenas o aspecto sereno. 
de uma medida de caracter admiuistratívo. 
(Muito bem ; O.P'J-rtes.) 

Não ha. mais razã.o para os amargores e as 
til visões pol\tioa.s motivadas por occasião da. 
discussão· do projecto, na. sessão parlamentar 
do anuo passado. . · 

A situação em que nos encontramos bóje 
a respeito da medida é dílferente. 

O projccto niio servirá de pretexto a ques
tões de confiança. ou desconfiança. ao Poder 
Executivo. Póde dizer mesmo que o Go
verno, que tem ·o apoio decidido da maioria da 
Camara., n ão se sente attingido nem a:lfectado 
atra.vez de certos assumptos (apoiados), em 
que, si o parlamento age na. plenitude de suas 
funcções, fal-o, entretante, sem dar a.os seus 
actos o typo ou o caractt:tr de deliberações 
imperativas, coagindo o Poder Executivo na. 
esphera da. administração publica. (.Muito 
bem.) 

VoZE$- Eotã.o o Governo póde deinr da 
executar1 · 

OS&. NILO P EÇANHA-Sim, O OoverQo co!, 
labora na lei. Sanccionada, elle é, entre
ta.nto, obrigado a estudar a opportunida.de de 
suaexecução. . 

Só a. administração com os elementos. que . 
tem, e que os encontrará, estamos todos 
certos, podara 9juizar do momento que me~ 
lhor corresponda ao voto do Congresso e 
ás necessidades do :fisco. (Muito oem.) 

Nesl:ê terreno nenhuma lei tem o cha.ma.do 
caràcterimperativo. (Apoiados enãoapoüidos.) 

A · Ca ma.ra., votando o projecto, vota. melhor 
que a ementl&. Si vota a. emenda, o· Governo 
ter·á. Iiecessida,de de vir depois a.brir credites 
extraordinarios p:lra execução da lei. Si, 
entJ:,etanto, votar o projecto da. Commissão, 
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não só não coage o Governo, como desde 
l ogo dá-lhe os re~tli'<'OS pccun iarios para. a 
exe;~ução d3. medida. ( A poi adns e apr1rte~ .) 

Não ha, pois, nenhum a;sumpto pnrtídn.rio 
em debate. A questão nada tem com a vida 
da relação política entre o Congresso e o Go
verno. (Múieo ôem; muito bem !). 

O S.r; Bue n o de And••ada
Começo, Sr. Preside nte, para entrar em Ct .l· 
siderações relativas á. questiio, que se debate, 
pedindo a V. Ex permissão para dirig ir uma 
pergunta. ao nobre Deputado que me pre
cedeu na tribuna . 

S. Ex.continúa a afflt•tnnr qtfe o anno pas
sado esta discus:;ão foi collocada no terreno 
politico 1 

0 SR. NILO PEÇANIIA-Em relação ao Go
verno, não, senhor . 

0 SR. BUENO DE A;:o;oRADA-Carece, por
tanto, neste ponto, de assumpto a primeira. 
parte do meu discurso ; porque eu pretendia 
demonstrar que no anuo passa.do a. opposição 
que fizemos aqui, ou que eu fiz, sin;~o como 
principal pel.> menos o mais frequente im· 
:pugna.dor :da medida. que ora se debate, foi 
que a alfandega collocada no ponto em que 
se achava, isto é, na lagôa- dos Patos, não 
esta.va. bem e o que eu queria era mais 
conveniente, é que o serviço aduaneiro se 
removesse para. m~is prox.ímo, â enteada da 
barra. 

Discuti o assumpto com d~dos esta.tiaticos 
e estudos topographicos e não houve nenhum 
a rgumento de caracter polít ico que ·eu para 
a qui trouxesse, nem po.r iniciati\"a. p 1·opria, 
nem a pedido do Governo de então. (Apoiados.) 

. Appello para os meu_s proprios _adversa. 
TlOS' daquella época (Pm-tsa. ) (;t poiados') 

Os SRS. RlV AJ>A VIA CoRR.'H:A. E PINTO DA 
RoCDA-E' verdade. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Nunca levei a 
discussão para o terreno politico, para o lado 
político. 

Não aproveitei aquella. discussão pat•a. cen
surar qualquer acto político dos meus ad· 
versarias, naquelle Estado. . 

Já que o nobre Deputado declara. que s. po
litica es teve arredada. desta discussão, nessa 
Jlarte, nada tenho mais a accrescentur. 

Aproveito a. oppo1-tunida.ue pa.ra expot· o 
:mo ti v o 1JOl' que não discuti este anno o as
sumpto, quando os dados em que me baseio 
n.ã.o foram contestados, e, segundo minha 
fl'aca opinião, qua.ndo a. sit uação permanecia. 
a mesma . 

Tendo tamtem confiança n o_ governo actual, 
entendendo como entende o aetual Zeader da 
concentração, que não é obrigatoria a ex. 
ecução desta, medida,quer seja. eila votada,~m 

fôrma imperativa, qnor em t'órmo.de autoriza
ção; o 1loverno pôâe dei-xar de resta.belecer 
aquella. r epartição, mesmo que tenha sane· 
cionado a l~ i . '(A.p !J 'les ) 

Agradeço ao noi.Jre Deputado pelo R io de 
Janeiro a feliz opportunidade que me o1l'~re~ 
ceu de re~istr,tr em meu discurso o elemento 
historico Interpretativo, da mais alta. valia, 
_que sobre essa lei aC'lba. de fornecer o Sr. 
Nilo P~çanha. 

Da mais. alta valia, sim, porque a interpre
tação parte do illustre lcaàer da concen t r:t
<;ão. 

. Elemento ponderavel, que será, sem du
Vlda, de ba.~ta.nte valor nos estudos que o 
Go\~eroo fizer sobre o assumpto. 

O Sa . NILO P F.çANHA.-A Cama.ra. confia 
absolutamente no Governo. 

O Su. BuBNo Df: ANDRADA-As ralões acima 
~xplicam porque, te_ndo impugnado esse pro· 
Jecto dur<~nte a sessao passada. não o fiz dtl· 
rante este anno. Meu silencio nã.o traduz 
abandono de minhas opiniões . 

Continúo a entender que oão se deve esta
belecer ullandeg:~ em Porto Alegre. 

Tenho esperança que o Gove rno, baseado na. 
declaração do nobre le,M(er da concentraçt\o, 
não commetterá. o erro de situar uma repar· 
tição arrecadadora na parte mais afastada. de 
uma. bahia em logar d-e ser em sua entrada, 
contrasenso igual a. quem quiZeS!ie introdu
zir objectos para. dentro de nm sacco pelo 
fundo e não pela bocca. (Muito bem.) 

Nioguem m:1is :pedindo a. palavra., é encer
rada. a. discussão e adiada a votação. 

E' aununciada a disau~são unira do pro
jecto n .• 169, de 1899, autorizando o P oder 
Executivo ;~ conceder ao Dr . José Bernardino 
Baptista Pereira., medico adjuiito do exer ci to, 
lO mezes de licenqa com 6 respectivo orde· 
nado, para. tratar de sua saude onde lhe 
convier. · 

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

E' annuncia.da. a continuação da. 2• discu ssão 
do projecto n. !33, de 1899, com o parecer 
sobre as emendas o1l'erecidas para. a 2• dis
cussão do projecto n. 133, deste anno, fixando 
a despeza do Minister io da. Industria., Viação 
e Obras Publicas pa1•a. o exercício de 1!!00. 

O Sr. P.-eside nte-Tem a palavra. 
o Sr. Heredia de Sá. 

O Sl..:. Heredia de Sá não viria 
tomar parte no debate t ravado em torno do 
projecto do Orçamento da Viação, si não 
tivesse neceggidade de apreciar um pareeer 
relativo á emenda, que submetteu á. a.pre• 
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ciação da Camara, sobre o abastecimento de mente, niio se comprehende que assumptog 
agua à popul~ão da Capital Fe(leral. destfl. ordem, que ·se referom ao principal 

Por vezes tem apresentado projectos pro- elemento de vidà"e de hygiene, sejam adiados 
curando r esolver esse problema de magna pelos poderes publícos. 
importancia. e cuja ~olução é Jia.riamente Pat·a convencer a Camara da necessidade 
reclamada pela população desta Capital. de serem tomadas providencias relati vanienta 

A Cumara não quiz a.cceitar o primeiro a este assumpto, cbamará a sua attenção 
desses pro_jectos, pedindo um credit\J de pua o que se passa nos ba.irros da Ga.vêa. e 
5.000:000$, nem o seguinte, autoriza.ndo o Copaen.bana., onde a população é obrigada. a. 
Governo a. coutrahir um emprestimo, dando beber agua. transportada em pipas pela. Com-· 
como garantia, ·a. renda liquida da cobrança pa.úhia do Jardim Botanico. 
da taxa de pennas de agu~. · Isto prova que aquelles a quem·cabe tomar 

Posteriormente, apresentou ainda. um outro providencias no sentido de facilit0.r ao 
projecto _e sem que el!e tivesse IJarecer da Governo GS meios neeessarios para esse servi
respectiva Commissão, consignou as suas ço, se devem convencer de que este a.soumpto 
disposições em uma emenda que mandou ao· é urgente e que seria mesmo um crime 
projecto de Orçamento da. Viação e da qual o adiai-o. . . 
seu digno relator disse que daria seu parecer Muitas vezes, quando tem tt•atado deste 
favoravel ac projecto do orador, de preferen· assumpto, alguns ·srs, Deputados o teemjn7 
cia á emenua. terrompido com apartes, dizendo que a falta. 

Ao tratar desse assumpto, qne e a sua de- de agua. e devida a sua mã. distribuição .. _ 
Zend<t Cartkago, nutria uma esperança, em- Ora, as informações que foram mmrs
bora muito vaga, de que a illustre Com- tra<las por pessoas competentes, como são os 
missii.o e principalmente o seu digno relator, eng>lnheiros da.!Gspectoria de Obras Publicas, 
o Sr. Dr. Ca.logeras, um dos maiores orna- lhe permittem dizer á Garoara que .e preciso 
mentos ':la bancada mineira, attendendo às verba maior para esse serviço,.porque muitos 
reclamações feitas pelo orador, que tem a manancines estão produzindo menos do que 
honra de representar o primeiro districto da. produziam ; muitos encanamentos precisam 
Capital Federal, viesse em auxilio, dando ser reformados, principa.lmente os .que per
parecer favoravel ao projecto a que S. E:r. corr·em as ruas do districto da. La~ôa. e da 
se refe1iu no seu parocer. Gavêa, e que são de diametro deq~atro cei!--

E' preciso que a; Gamara firme de vez a. timetros, não podendo assim corresponder as 
doutrina em relação a. certos assumpios. necessiõa.des publicas .. 
Muitas vezes um Deputado <Lpresenta um Hontem teve ensejo de dll·igir-se ao digno 
projecto e as Commissões entendem que as Sr. Ministro da Industria para ouvir" a 
propostas devem ser feitas por occasião de opinião de S. Ex. sobre o assm:npto~ s. ·cota
discussão dos or~mentos; outras vezes, pro- quanto o tivesse encontrado cheio das, me• 
jectos suo apresentados. por occasião dos or- lhores intenções de concorrer efficazmente 
çamentos e ás .Commissões entendem o con- para melhm·ar este ramo do serviço publico, 
traria, isto é. que devem fazer parte de um pareceu-lhe que S. Ex. não tinha confianQa. 
projecto especial. De maneira que o orador em que o orador pudesse obter- do Poder La
teve necessidade, para não incorrer. em ne· gislati ~·o os meios precisos para· ta.r fim. 
nhuma.das censur,ts feitas pela Commissão,dG, Sabe o orador que a quadra é toda ue s-a
como vulgarmente se diz , agarrar-se a duas ct•ificios e que a Nação exige as maiores eco~, 
amarras: si o projecto falhasse, appellar para nomias, afim de que se passam solver 03 nos
a emenda submettida á apreciação da. Com· sos compromissos no estrangeiro. · · ·· 
mis~ão. Pede a Deus que as duas amarras niio Mas, o que é preferível hornarem·se provi
se quebrem; isto p:tra beneficio da popu· denci~s em tempo, de fórma ·que não se te~ 
.lação. · · nha que gastar uma. somma enorme com um 

Ha. poucos dias, pelo seu orgão, a popula- exercito de delegados de hygiene. dorante;a.s 
ção da Gavêa dirigiu-se à c amara. dos. Depu- epidemias, fazendo despezas s.vulta.das, todos 
tados, representando contra a falta absoluta de caracter provisorio outomarem-semedidas 
de agua, que e grande, principalment~. em definitivas, de modo qu e a IJopnlação dei:x:e de 
certas zonas nesta. cidade, f~cto gravissimo acreditar que a falta de agua é a causadora. 
agora que estamos nas proximidades di.~ esta- lie .todo~ esses males? 
ção calmosa. . Quanto ao districto que representa., podexá. 

Não precisa r~produzir os.argumentos que ;1ppellar para o testemunho de alg1UlS dos 
por varias vezes tem trazido á Ca.ma.ra,no sen- seus collega.s, entre elles o Sr. Dr. José Bo
tido de convencei-a da. necessidade palpitante nifacio, morador na Gavea, par& dizer se éon 
da adopção de medidas de tamanha importan· não urgente a medida que reclama.; pode
cia, medidas que constam do art. 1° do pro- ria ainda appellar para o illustre Deputado 
jecto do saneamento desta Capital ; e real- pela Bahia o Sr. Eugenio Tourinho e outros, 
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qu.e p~r vezes, teem repJ'esentado a propria 
lnspectori:l de Obras Publicas contra n. f•Jlta. 
de agu:1. 

Esta questão não interessa a este ou aqnelle 
indjvidno, mas á collectiviflade, á populaçã') 
inteira da Capital Fedel'al. 

Ao começar o seu dis~urso declarou que vi
nha apenas apreciar a emenda. que submetteu 
á: consideração da camara, e analysar os ter
mos em que ella foi .íulgar.la pelo illustre re
lator do Orçamento da Viação, e esta certo 
de que o Sr. Deputado Calogera.s, engenheiro 
distinctc, profissional, que estuda profunda
mente os assumptos que lhe são confl.ados, 
procurará, por certo, no mais breve espaço 
de tempo possivel, facilitar á Camara o en
sejo de decidir sobre este mogno assumpto, 
que por vazes tem tra.zido.á tribuna o or~~.dor, 
e ~lo qual (allarâ. sem cessar, emquanto se 
:Puder fazer ouvir como rapresentante do Dis· 
tricto Federal. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Paula RaiDos t~m sobre 
a parte propriamente orcamentaria pro
fundas di vergcncias com o illustre relator, 
divergencias que se aprofundaram no pa
recer dado por S. Ex. relacivament~ :~ di
versas emendas aprílSentadas por occasião da. 
2'. discussão do proj-c-:cto d0 Orçam::m.to da In· 
dustria, Viação e Obras Publicas. 
. Os orçamentos da Viação, diz o orador. são 
triste documento do nosso esta do de adean ta
m::mto, pois que dia a dia maior é a desor
gani;~;ação do serviço publico. 

Os vapores do Lloyd pn.rtem do Rio Grande 
do Sul com os seus porões completam'Jnto 
cheia~. ser.i ·espuç-1 para. conduzir qualquer 
caro-a. dos portos intermediarias, como Saota 
Catllarina e Para.nã., succed8ndo o mesmo no 
norte. 

O orador diz ter sido daquelles que se 
bateram contra a lei que nacionalizou a ca.
botag ~m e que as co!lllequencia.s della o com
mareio e as iadustrias estão verificando 
quaes teCJm sido. 

Referindo-se ã. ·colonizaçã.o, o orador cen
sura o Govel'no por entender que não se 
deve abo:olutamente occupar daquelles s~r
viços, nos Estados, fundando-S3 em q_ue a 
passagem das terras devolutas para. os Es
tados, resp~itando os preceitos constituci
onaes do art. 64, tt·azia, como· rigorosa. con
sequencia, a obrigação dos Estados se oc
cuparem desse serviço. 

O orador faz rd~rencias aos ccntractos da. 
Companhia Mctropoliboa. e diz que se oppoz 
il. autorização para. a rescisão deste contracto, 
visto que, dad:~. e>sa rescisão, julgando o Go
verno que não devia continuar a Nação a 
preoecupar-se com a introducção de immi
grantes. não se tinha tirado á União are
sponsabilidade do serviço de introducção d~ 
immigrantes. 

Mostrà que existiam contractos celebrados 
com trinta e dois concessionarios da burgos 
agricobs, contractos nos qUiJ.es existia. a clau
sula obrigando o Governo a fornec&r immi
grantes necessarios par~. o povoamento dos 

. Desde. a primeira rubrica até a ultima rlo burgos e fornecei-os no ultimo ponto servido 
referido Orçamento se:- nota o firme propo· por estr-ada de feyro ou navegação ftuvial, 
sito de extinguir todos os serviços que dizem A cousequencia é eJ>ta que o pa.iz tem 
respeito ao desenvolyimento da riqueza. I observado: o Governo, na impossibilidade de 
publica. ' cumprir os seus contractos, tem obrigado aos 

O orador faz referencias ao -parecer sobre seus concessionarios a recorrer ao Poder Jn· 
o Jardim Botanlco e engenhos centra.es, diz dici~io, pedindo uma solução que o Poder 
que elles não prestam s~rviços, por pequenos Executivo tem negado. 
que sejam, á nOSS:J. agricultura, e que infeliz- Refere-se o orador a.o laudo, vindo no 
mente até o momento em que se acb na Jornal do Commercio, de alguns dias passados, 
tribuna não foram fornecidos os dados a res- do arbitro de desempatador, na questão da 
peito da gestão dos negocias da Viação du- União com o cmcessionario David Saxe de 
rante o anno passado. Queiroga, no qual a União é condemnada. a 

O orador mostra que os engenhos centraes pagar a esse feliz adquerente de uma. conces
eram 11m attenta.do acs principias mais ele- são a soinma fabulosi~ima, de 8.000:000$000, 
menta.ras da chimica agricola e que esses tendo o arbitro da compa.nhüt ava.lia.do a in
pouooe que actua.Imente e:~~:istem tendem a demnização, si não se engana,em 36.000:000$, 
desapparecer. a do Governo em 18.000:000$, e afinal, o de-

Em relação á questão de transporte por via sempatador em Il.000:000$000. 
marítima. ou fluvial, diz o orador que é um Não consta, porém, no orador que esse feliz 
pezar sobre o orçamento urna despendiosis· adquerente tivesse teito trabalhos que justi
sima. sub-venção em favor de uma companhia fiquem a indemnlza.ção pedida de uma. somma 
que. se acha. actualmente fa.Ilida, o Lloyd que se appl'oxime desta a que a União acaba 
Brazileiro, que não presta ao Governo, a in - de ser condemnada. a pagar. 
dustrias, serviço algum, especialmenta aos O orador refere-se a outras sentenças· do 
portos intermediarias do sul ou do norte !la. Supremo Tribuna.!, em grão de recursQ e da 
Republica. justica federal. em t primeira instancia, con 
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demna.ndo a Fazenda Nacional, a. outr,\S tantas Fra.ncisco <;odrê, Paula Guima.'l'";ies, Vergne de 
e .enormissirnas iodemnizações. Abreu, Leov-igildo Filgueira.s, Rodrigues 

O orador viu as facilidades com que o Mi· Lima. Tolentino dos Sàntos, Pinheiro Junior, 
nistro de então procedia e preveaiu ao Poder José Murtiobo, Xav-ier da Silveira, Oscar ao
Legislativo e ao Presidente da Republica de ·doy, Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Sá. 
que dentro de poucos dias es:as facilidades Freire, Rangel Pestana, Ma.yrink, Almei~~ 
trariam ao Thesouro graves e . enormíssimo.> Gomes, Gonçalves Ramos, Antero Botelho, 
prejuízos. Francisco Veiga., Augusto Clementino, A:r· 
· De facto, ahi estfio entre outras iudemni· thur Torres, Eduardo Pimentel, Casemiro da.· 
zações a da Baroneza de Serro Azul, do Rocha, Elias Fausto, Edmundo da Fonseca, 
Sr. Francisco de Almeida Torres e outros, Francisco Glieerio, Hermenegildo de Mo:raes, 
que sobem a. milhares de contos de réis. Luíi Adolpbo, Brazilio da. Luz, Guillon, 

Ha. poucos dias leu o orador no Dia rio Offi- Victori·1o Monteiro, Rivadavia . Corrêa. .e 
cial, e foi trazida. ao conhecimento do Con- campos Cartier. 
gresso, uma. mensagem do Sr. Presitlente da. 
R epublica dando noticia do accordo celebrado 
com a «Companhia Colonização e Industril!- de 
Santa. Catharina», propondo soluções nessn 
accordo, uma dt~ contiunação·do serviço de 
immigraçã.o sobre a responsabilidade dos con· 
cessionarios, a outra da. resci$ão dos contractos 
mediante indemnizaçã.o. 

Esse accordo é resultante·de um a.dditivo 
apresentado p .•lo orador e.o OI'Çlmen.to da 
Viação, additivo que foi trarosformar.o pelo 
Congresso, obrigando o Governo a fazer nm 
accordo nas condições de que temos hoje co
nhecimento. 

O orador diz que acceitaria hoje a. cam· 
pa.nha em favor da immigraç!io para o seu 
paiz, si tivesse pelo menos a esperança. de 
conseguir alguma coos<\ do Congress~ Na· 
cional, mas confesse~ não ter nenhurons, ~e
quer, e porta.nto se oppõe a tudo aquillo que 
a.filija os interesses de sua pa.tria. 

O Governo não tem a compreheosã.o de 
certos contracto:~ e cada dia QUe se passa. é 
mais uma decepcão que temos, mais um 
ataque formidavel ao Th~souro Nacional; 
mas permittam-lhe a franqueza., tem havido 
da. parte do Poder · Judiciat'io facilidades em 
a lgumas sentenças proferidas. 

Em relação ao transporte fluvial e · mari
ritímo, que é feito por algumas companhie.s, 
espera que o Gov-erno do seu paiz aprovei
te-se da situação em que uma .dellas se 
a~ha., .refere·se ao. Lloyd Bra.zileiro. 

O Sa. PRESIDENTE- Havendo numero pará 

O Sr. P1·esidente....;. Havendo nu
mero, vae se proceder á.s votações das ma
teria • constantes da. ordem do dia; . 

E' annunc!ada a votação da. emenda n. 5:. 
Ao n. 16 (Alfandega da. Bahia) : 
Accrescente-se: -e· 6:942$ para acquisição 

de 20 bala.nça.s de div_ersa.s pesagéns, pa.ra 
substituir as inserviveis. 

Eleve-se a verba. da tabella explicativa. de· · 
3:000$ 1\ 10:000$ para. combustivél e lubrifi· 
cant·Js·da lancha. a. vapor. 

O &r. Coelho Cintra (pela ordem) · 
a estas emendas, 5• e 6•, a Commissão 
apresentou uma sub-emenda, que absoluta.
mentJ não satisfaz as necessidades demon· 
strado.s pelo relatorio do Sr. direcíor das 
Rendas Publicas, que, quando fallou, ·teve 
oooasião de ler ; por isso, pede preferencia 
para ueas emendas. 

O Sr. President-e (depois de 1leri· . 
fica•• a 1lOtaç<To)-A preferencia. foi rejeitada. 
por 70 votos contra 45. . 

E' annunciada a seguinte sub·emeri.da da. . 
Commissio, substitutiva da de o . . 5: 

Ao n. 16 do a.rt. 10: 
Para acquisição de utensílios e apparelhos 

neces>arios para. . a descarga. das a.Ita.nd.egas 
dos Estados 20:000$()000. · ·i. 

votaçõe>, peço ao nobre Deputado que -inter· · · · 
r ompa o seu dircur.>o. · · · O Sr. Dãrbosa Lb:na (pela ordem) 

-ouvi o Sr. Presidente annuncia.r que a· 
Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, prefe1•encia. foi rejeitada, e, neste caso, vae 

Julio de Mello, Albuquerque Serejo, Amcrim ser votada. a. sub·emenda da Commissão.· 
Figueira, Pedro Cbermon~. Eúéas · Martins, 
Augusto M<;mtenegro, Thomaz Accioly, José O Sa. PaESlDENTE-8im, s~rrhor; 
Avelino, João Lopes, Francisco S:\, A\lgusto OSa. BARBOSA.Lxw..-Masesta sub-emenda 
Severo, Coelho Lisboa, Affonso Costa, abrange as duas emendas sub~criptas pelo . 
Heroulano Banrleira, Coelho Cintra. Mala• iliustre DJputado" pela Bahia., as quaes· en-. 
quia.s Gonçalves, Barbo•a Lima., Moreir•\ Al· tendem distinctas, como são, com a.ssumptos· 
.ves, Pedro Pernambuco, Arthur Poixoto, Ar· diversos daq1;1elle a. que se· refere de modo 
roxellas Galviio, Geminiaóo Bra.zil,R.odrigues excessivamente reSl.!mido a ~b-çm.enda ~v. 
poria, Neiva.~ C\'-stro Rebello, Milton, Tosta, . Commissão. 
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Com effeito, trata-se de combustiveis e lu
brificantes, verba para a qual o Governo não 
póde abrir creditas supplementares e solici· 
tada pelo Dírector da.s Rendas Publicas ; é 
um serviço publico que não se póde suppri· 
lliir e ha de ser feito, devendo-so mais tarde 
dar bill de indemnida.de. 

O ·sr. Augus'to :.1on1:enegro 
(pela o~ilem)..-.Tive occasião, deante da alie· 
gaçã.o do nobre Deputado por Perna.mbuco,de 
pedir sobre a emenda esclarecimentos de 
pessoa. competente, e essa pessoa. competente, 
que é o chefe da administração do Ministerio 
da Fazenda, declarou que estava. de s.ccordo 
com o parecer. 

Posta. a ·votos, é approvada. a referida 
emenda da Commissã.o, substitutiva da de 
n. 5, a qual é considerada prejudicada. 

E' a.nnunciada a votação da emenda n. 7 : 

Art. 1•, n. 16: 
Aoorescente.se : - para a Alfa.ndega de 

Sant'Anna do Livramento, creada pelo de
creto n. 417, .de 189&, 79:769$, sendo 5:000$ 
Jlara. installaçâo, 6: 000$ para o material e 
68:769$ para o pessoal. 

O Sr. Preslden1:e-A esta emenda 
foi apresentado um substitutivo da Com
missão redigido nos termos seguinte!! : 

Accrescente-~e ao a.rt. !•, n. 16 : 

.A.lfanàega de Sat~t'A.•tha do Lim-amtmto 

Pessoal órdenado quol~s 

E' aununcíada a votação da seguinte emen
da n. 12: · 

·Accrescente·se onde convier : 
Art. E' o Poder Executivo autorizado a 

vender o proprio nacional onde actualmente 
está. installada. a Alfãndega de Parauaguá., e 
com o producto dessa venda iniciar a con~ 
strucção de um novo edificio .para essa repar
tição, no terreno situado no Porto de Agua, 
antigo Pedro II, da mesma cidade, e offere
cido para esso fim ao Governo Federal, pela 
respectiva. Camara. Municipal. 

O Sr. Pretddente-Aesta emenda, 
n: 12, a Commissã.o ol!ereceu o seguinte sub· 
stitutivo, que será votado em primeiro lo
gar: 

«E' o Poder"Executivo autorizado a proce
der á mudança da Alfb.ndega da cida.<le de 
Paracaguá para o porto de Agua, podendo 
pa.ra este fim abrir os creditas destinados ao 
aluguel dos pradios, Jlar& este fim necessa.
'rios.>) 

Submettido a votos, é approvado o se
guinte substitutivo à emenda n. 12: 

Accrescente-se: 
E' o Poder Executivo autorizado a proceder 

á mudança da. Alfandeg& da cida.de de Pe.ra
na.guá para o porto de Agua, podendo para 
este tl.m abrir os creditas destinados ao alu
guel dos predios pa.ra. este fui:J. necessarios • 

.São consideradas prejudicadas a.s emendas 
sob ns. 12 e 13. 

E' a.nnunciada a. vota~o da emenda n. 14. 

l inspector .••...••... 
5 1 •• cscripturarios a.. 
7 2"' ~criptura.rios a. 
1 thesaureiro a 2: 400$, 

3:200$ 20 
2:000$ 11 
1:300$ 11 

3:200$. Ao art. 1°. Accrescente-se onde convier: 
1g;m~ Consumo de sgna das diversM reparti<:ões 

do Mínisterio da. Fazenda, 240 pennas a. 36$, 
8:640$000. quebra ..•.••....•. 

1 fiel ...•••...•.•..... 
1 porteiro .••..•..•.•. 

300$ 14 
I :200$ 8 
1:400$ 9 

480$ 3 

2:i00$ 
1:200$ r: ~00$ O Sr. Presidente- A Commissão 

480$ acceita esta emenda, do Sr. Calogeras, en
---- tendendo, entretanto, que ella deve ser vo-
2s:OSO$ tada. da. seguinte fórma: -.: Accrescente-se: 

1 continuo ........... . 

Total ..•...•..•....•. 

165 quotas a 4 •;. sobre 300:000$. 
lO guardas a 1:000$ .•. ; ....... . 

Material ............. · .......... . 
Jnstallação da alfandega. , ••••••.• 

Total. .............. . 

ConBumo de agua-Thesouro-,. 900$; Casa da 
12:000$ Moeda- 2:340$; AlCandega. dli. Capital Fe-
10:000$ deral- 2:340$; Ilha Fiscal- 360$; Caixa de 
6:000$ Amortização- 180$; Imprensa. Nacional-
5:000$ 2:34.0$; total 8:460$000. » 

E' em seguida posta. a votos e approvada 
61:080$ com a l'eferida modificação da. Commissão a 

emenda sob n. 14. Posto ·a. votos, é approvado o referido 
substitutivo da Commissão, ficando prejudi· São successivamente postas a votos e re-
cada. a. emenda de n. 7. jeítadW! as emendas sob ns. 15, 16 e 17. 

São successivamente postas a votos e rejei- E' anncncia,da • yotaQão da emen~ 
t.ada.s as emenda,s sol> ns. 8, 9, lO e ll. n. l~, 
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Accrescente-se onde !lonvier: 
Art. O Po:ler Executivo c autorlzr,do n. 

alienar o material fluctutLnte da. Alf,lndeg-a 
do Recife, reputa•Jo inservivel, po:lendo ap
plicar o producto dessa. alienação á a.cquiei • 
ção de outro nas condições precisas ao serviço 

direito> de tmporta.çãn, durante o exerc1ClO 
do 1897, por ma.teriaes em obras, ma.chi· 
ni~mos e a.c~essorios destín~odo~ ao aba.~teci
mento de a:;uu e ao saneamento das cidades 
dos Estados, isentos na. fól' ma. do art. 13 da. 
lei n. 427, de 9 de dezembro de 1896. 

O SJ:". Barbosa Lima (pela ordem) 
o Sr. Barbosa Lima _ Peço a pede venia. ao illustre relator para pretender 

palavra pela. ordem. fazer. crer á Camara que o actual Poder 

aduaneiro. · 

Executi"vo deve ter .todo o interesse em que 
O Sr. Presidente- Tem a palavra essa. emenda seja rejeitada, por i~so que a~ 

o nobre Deputado. municipalidades estão em melllores condições 
financeiras que a União. 

o Sr. Barb'osa Lima (pela ordem) os~. GONÇ-~LVF.S RA.~os-E' uma. Te:>ti· 
- O parecer do honrado relator diz textual- tuição. 
mente. (Lê.) 

Acho que o Governo precisa sempre deau· 0 Sr. Augusto 1\Iontenegro 
torização para. vender !aja o que fôr. ( pela ordem) diz que, como o nobre 

O Sa. AuausTo Mo:'I'TilNEGM dá. um aparte. Deputado por Pernambuco, o Sr. Barbosa. 
O SR.. BARBOSA LI~rA.-Quero apenas pro- Lima., zela. extraordinariamente os intereslles 

testar contra. n doutrina. do fl.sco ; por isso precisa. explicar ·á Cama.ra 
como e porque tlen o seu parecer sobre a 

Posta a votos, é rejeitada a emenda sob emenda que va.e ser votada.. Foi verificar os 
n, 18. papeis a que se refere a emenda. do Sr. 

E' npprovadn a emenda sob n. 19, Deputado por Minas. o Sr. Gonçalves Ramos' 
Ao art. 2• accrescente.se: a, estudando. verificou que a quantia, cuja 

restituição pede a Cam<t!'a Municipal de Juiz 
E' o Governo autorizado: de Fóra, não é de 70 contos e tanto, mas de 
A mandar fabricar no estrangeiro,caso seja 35 conto~;~ ~tanto. 

preciso, as estampilhas do impost? de con- Verificou tambem o motivo. por que a Ca.-
sumo. mara Municipal de Juiz de Fora. pede a. resti· 

São snccessivsmente postas a votos e re- tuição . desses direitos, e ê o seguinte- : 
· -t d · · d b 20 21 'l.l&i de 1896, no seu artigo 13, isentava o 
Jel a ~as emen as so ns. e · ma.terial destinado ao abastecimento de agui· 

E' posta. a votos e approvada a seguinte e saneamento das cidades do interior ; em 
emenda, sob n. 22, otrere~ida pelo Sr. Nilo vista de asa disposição a C amara MuoiciP.al de 
Peçaoha: Jaiz de Fóra importou material destinado a 

Onde convier: -'Fica o Poder Executivo saneamento e abastecimento de agu1 da. .ci· · 
autorizado a crear armazeils alfandegados em dade. que dirige. Mas, aqui chega.nd.o, a Ca.mara. 
Nitheroy. · Municipal de Juiz de Fóra ignoro.~va que 

existia uma disposição legal, . pela q·ual rie· 
E' annunciada a votação da seguinte nhuma das repartições aduaneiras podia dar 

emenda, sob n. 23: sahida a generos isentos de direitoo, sem 
E' o Governo autorizado, na vigencia. desta ordem prévia do Ministro da. Fazenda. 

lei, a restituir á Camara Municipal de Juiz A Ca.mara Municipal de Juiz de Fóra., que
de ~óra a quantia de 70:416$610 de impostos rendo fugir ao pagamento de uma armazena.~ 
pagos á Alfandega. desta capital, sobre ma~ gem excessiva., pagou esses direitos; protes
teriaes importados para o a.baste~imento de. ·tândo contra. o mesmo pagamento. Tal é o 
agua áquella cidade. materiaes que. estavam protesto que existe no Ministerío da Fa.
isentos destes impostos por lei então em zenda. . . · 
vigencia.. O Ministro indeferiu este. pedido, visto como 

não podia dispensar a disposiçiio da lei que 
O Sr. Presidente-A esta. emenda exigia a licença prêvia. do Ministro. 

offereceti a Comllüssão um substitutivo que Dada essa ra~ão, . que deve ser pQnderosa. 
deve preceder. na votação a .emenda. sob ao juizo da. Camara, porque a Camara..Muni
n. 23. O substitutivo é o seguinte: cipal de Juiz de Fóra importou· este mate· 

rial certa de que não pagaria direitos, é 
Ao art. 2• accrescente se : logico que a. Ca.mara deve votar a. disposição 
B' p Governo autorizado a restituir ás mu- substitutiva dR Commissão de Orçamento,que 

nicípalidades o que estas t~v9rem pago de resa,lva. o direito da Camara. Municipal de 
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Juiz de Fórn, corno de todas as outras quo es· 
tiverem nestas C·Jn•liçõe3, evitando assim 
uma liquidação posterior do Theson ro em que 
ficará liquido o direito que n.ssiste a esta 
Ca.m11ra Municipal. 

O Sr. José lUarinno (pela o1·dem) 
-Sr. Presidente, é propriamente para enca· 
m!nhara. votação nos mesmos moldas por que 
acaba. de ·fazer o nobre DeputBdO lettder, .• 

0 Sa·. AUGUSTO MoNTENEGP..O- Não SOU 
leader d~ cousa. algum:L. 

O SR. JosÉ MARIANo-PeLo menos vi isto 
hontem escripto. 

o Sa. AUGU>To M0NTENEGao-Esse jorml 
não póde dar papeletas·. 

depois de habilitadas, meuiante registl'o p~é· 
vio de distribuíç:Lo de crerlitos, ouvido o Tlte
som·o sobre a conveniencia de serem feitas 
as referidas 'despeza~ pelas cont:1dorías re· 
specth·as. Qualquer pngament0 que não es
tej a nas condições a ai ma não será a.ttendido 
na: tomada. de contas dos respectivos respon
sa.vets, 

E' approvarla a seguinte emenda da. Com
missão o• pa.t•te): 

Continún. em vigor a autoriz.lção conferida 
ao Governo pelo n. 9 do art. 23 da lei n. 490, 
de !6 de de7.embrode IB97,va.raentra.r em 
accordo com a Companhia Oeste de Minas, no 
setJtido de rescindjr o contracto feito pela. 
mesma. companhia a 5 de abril de 1893, ou de 
encampal'toda.s as suas linhas. . 

0 SR. JOSÉ MARIA:-10 - Nii.O acredito qUe 
lead-cr jã. seja uma causa que ninguem queira.. E' annuuciada a vo'tação da. seguinte emenda. 

Mas. quero encaminhar a. vot!l.çã.o para da. Commissão (2• parte): 
dizer á. qo.mar.,, sem ep.trar no merecitDento Os ompregados de fiança., depen,Jentes do 
da. questao, que acho 1rregula.r o processo. Minísterio da Fazend•\, quando nomeadus para. 
que se quer~ 1<2ptar, porque na Cam~ra ha loga.res de igu~l responsa.hilid:J.de, servirão 
uma Comm1ssa~ qu_e toma. _ cunheClm~nto com a a; e> ma fta.nç:l.; si o forem p~ra. logares 
dessas reolamaçoes, a qual sao remett~<la.s de ma.íor fiança. prestai-a-hão somente da 
todas a.s ru()lam~çó~s dest··\ n.1tureza., que é a diff~rença. entre um~ e outra. 
Commis~ão lle Fazenda e lndustri11.. · 

O SR. PAULA RAMOs-Olhe a suocoplibi· O Sr. Coelho Olntra (pela ordem) 
lida.de. -A emenda. é da. maior relevancia.. Trata-se 

O Sa. JosÉ MA.lUA.:>iO-Não ha susooptibilí
da.ues porque, na qu••lidade de memuro da 
Commissão de Fazenda. e seu presidente, teria 
muito prazer que meus collegas chamassem 
a. si todo o trabalho e apen:>s protesto contra 
a desigualdade que se estabelece nesta Casa 
com adí'3tribuição dos p~peís, sem eutr;ll' no 
mereci:mento e na justiça da ca.us<t e .m 
questão. . · 

Como disse, é contra essa má distribuição 
que prot·lsto e a Camar:J. não poderá aci:eita.r 
essa disposição, porque ella não soifreu o 
exame da respecti-va. Commissão, sob pena de 
acabarmos com todas as Commissões,deixa.ndo 
apenas a COmmbsão de Orçamento, que se 
sobrepõe a todas. · 
· Posto a votos, é approvado o sub~titutivo da. 
Commissão, ficando .prejudicada a. emenda sob 
n. 23. · 

. E' posta a votos e approvada a. se6uinte 
. emenda da Commissão: · 

Accrescente-s~ onde convier: 
Todos os pagamentos de despezas de ma.

. teriaes serão centralizados no Thcsouro e 
delegacias, com excepção daqnelles que forem 
feitos pelas Secretarias do Congresso, mor
domia do Palrcio do Governo e dos <:JUe des· 
organizarem os respectivos serviços e pertur
barem u sua marcha, os quaes continuarão a 
ser effectuados pelas proprías repartições, 

de alterar profundamente a legíslaçiio e os 
proprios r.-gulamentos da. Fazenda com essa. 
emenda. 

Pretende·se com ella que um emprega.do 
que esteja a.fta.nça.do na. repartíçã.o A possa. 
com a me;ma !lança., antes de presta.r suas 
contas, ser transf,)rido para outra repartição 
B do mesm:> Ministerio, subsistindo a. mesma 
fiança. Ora, isto é contrario a todo o direito 
das nos>as repartições llscaes, é contrario a 
todos os regulamentos que existem nas de-
pendeneias da. Faz;,nda. · 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
ordem)-Sr. Presidente, votei na Commissão 
de accordo com o parecer o fferecído pelo illus
tre relator, e, por conseguinte, de acrordo com 
essa disposição. Maís tarde, :porém, tive ne- · 
cessídade de fazer estudo mais demorado a 
raspeito dessa providencia e me convenci, ê 
isto que. venho declara.t ã. Carnara., que votei 
mal p~las seguint~s r~ões . 

Uma fianÇ<.'\ que esta realmente captíva, em 
virtude da disposição expressa . da lei em 
relação mesmo a um funccionario publico, 
não pó:le ser transt'erid11.. não póde set' dila
tada., não pôde ser augmentada. ou dimi
nui da antes de ser effectuada a liquidação, o 
que só ~uccede depois da. tomada. de contas. 
(Apoiados.) . 

Ainda ma:is, Sr. Presidente, sei perfeita· 
mente que, por legislação expressa da. Fa,-. . - ' . 
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zcnlla, as fianças são intra.nsftlriveíg, são pri
vilegiadas. não se estendem além do prAcoi
tuallo no contracto, e ba. até uma disposição 
expressa., uma ordem do Thesouro, de I~ de 
março de 1880, decidindo que a !lança. uma. 
vez prestada, não poder:1 ser levantada sem 
que seja liquidada a. tomada de contas. 

Nestas condições , Sr. Presiàente, declaro á. 
Camara votar contra. esta dísposiçã.o. · 

O Sr. Augusto Montenegro 
(pel ·t ordern)-Sr .. Presirlente, não compre
heodo o escarcéu que esta emenda levanta. 
O caso não 13 tão teia quanto acaba de ser pin
tado. E' preciso notar quanto elle é simples 
e como não affecta, como se quer, a estr.u
cturo. do nosso editlcio otRcial. 

Sr. Presidente, compreheoderá a· Camara 
muito razoavelmente que a fta.nça, prestada 
por fiador idr•neo, desie que o ad:l.n\'&dO 
8l limita áe respons&bilidodes do cargo que 
exerce, é cla.•-o que em nada. altera e. emen
da em votaçíi.o. (Apgl"tes.) 

O sa: SBRZEDELLO CORRÊA-Mas, como se 
ba. de transferir a tla.nç;t1 l01aglne-se que se 
trata de um thesoureiro da Estrada. de 
Ferro! 

0 Sa: AUGUSTO MONTENEGRo-Era esta& 
duvida. que eu queria ver levantada. 

Não se irata de thesoureíro de estrada de 
ferro, trata-se de th~soureiros de repartição 
de fazend>~ .sujeitos·ao mesmo ministerio. 

E simplifico o caEo com oro e:r.emplo que 
vou expor e que é eonhe.cido de muitos 
Deputados. 

Reformaram-se as repartições !lscaes, ex· 
tinguiram·se ns antigas thei>ourarias_ de fa
zenda, t!cando esse serviço aff·octo ás alfao· 
degas, serdndo_de thesoureiro o thesoureiro 
da Aifandega. · 

N ~8tas con•llçõo.~. Sr. Preslileute, limitado. 
como é, niio indo ferlr a lllsposição do con
tracto existente entre o findor c a. t•epartlçiio, 
porf]ue esse c' •ntracto tle,·o prevalecer contra 
toda. e qualquer disposição, a medida proposta 
pela Commí.ssão é logica e muito razoavel. 

O Sr. Barbolila Lima (pela 
ol"dem )- Sr. Presidente, francamente, ftca.-se 
perplexo deanle das explicações cvntradicto
ria.s dnda.s pelo digno e honrado membro da 
Commi~são de Orçamento! · 

Mas, ha. . um outro aspecto da guestão, 
para o qual eu quizera, data 1lenía, cliama.r a. 
attenção de V. Ex. 

A emenda nã.o é regimental; altera cu pre· 
tende alterar, não na vigeucla del!ta lei, mas 
de modo'permanente, a legislação que rege 
a espeeie . (Apoiados . ) . 

O Regimento nio permitte semelhante dls
posicão em ca.uda.s de orçamentos. (Apoiadbs). 

E' para. isto que eu quizera. chamar a. a.tten
cão do V. Ex. e a da. Cáme.ra dos Depu· 
tados. (Muito bem. ) 

O Sr. Augusto Montenegro 
(pela. ol"dem)-Sr. Presidente, admira-me que 
é. ultima bor-a o nobre Deputado por Per
nambuco traga este argumento 1 

Ha pouco foi votada uma emenda da Com· 
missão que incide na mesma. disposiçio re
gimental, interpretada como S. Ex. quer. 

A Cam&r~. sem que o nobre Deputado 
viesse com a sua excepção declinatoria, votou 
a seguinte disposição: «Todos os pagamentos 
de ·despczas de materiaes serão centralizados 
no Thesouro e delegacias, com excepção da- . 
quelles que furem feitos pelas secretarias do 
congresso, mordomia do palacío do Governo, 
etc. » 

o SR. NElTÁ~Pois errámoe~ 
Mais tarde esse serviço !'oi desligà.d" com 

as creaçõeS das delegacias fl sca.es, 5endo a pro- o Sr. Darbosá -Lhna (pal"a uma 
veitado o pessoal das extinctas tbesout-arias. explicaça1 pessoal )-Sr. Presidente, não' sou 

Pergunto: esse pessoal aproveitado tinha relator do.Orça.mPntoda Fazenda,nem .tenho : . 
necessidade de apresentar outra fiança 1 - a . honra de fazer · parte dessa Commi&Sã.o; · 
. Depois, ~ Camara. sabe que ha muitil.s pes· não me cabe, portao to, ex..:Offici.o, chamar · a 

soas que sao nomeadas p~ra cargos que não attenção da. Camara para todas as emen.das 
pedem; deve,se exigir novas fi;:mÇas desses submettidas á votação. (Apoiado:.') . 
fnncciooarios,para.exercerem cargos que não Apena.s sobre a:quellas que incidem. sobre. -·· 
pediram 1 · · ·o estudo que ca.da um de nós faz do ponto 

Demais, ist9 se dá. ·dentro das repartições de vist9. em que se collooa, é que eu poderia 
arrecadadoras e de contabilidade, sujeitas ao ser levado a pedir a atteoçã.o dos meus nQ
mesmo i:nioisterio, ó. mesma.· orga.nização fis· bres collegas em occasi.ã.o de votação. . . . . 
cal, com as mesmas responsabilidades. Foi o que eu fiz com relação a esta · · 

Os nobr83 Députados, Sr. Presidente, sa· emenda.. 
bem perfeitamênte quanto tempo se leva a. Si coin relação ã. outra;· a. que o nobre · 
"liquidar uma. tla.ne& no·Thesouro. Já. hoje ba Deputado se r eferiu e que 6 igualmente a~ti
sua ditnculdade para encontrar quem tenha regimental, nada se fez, a · culpa. serli; 
fiador idoneo para exercer cargos dessa talvez do "honrado relator (apoiados), que, 
qatureza. considerando-a im'Çilicita.mente anti-re~ime~-
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ta.l, nã.o chamou, sob este aspecto, a attenção 
da Camara. (Apoiados,) 

O SR. AuGusTo MoNTE:\'EGRo-A emenda é 
minha. 

0 SR. COELI!O CINTRA-Tanto peior. 

O Sr. President.e-A emenda fere 
inquestionavelmente o Regimento; a Mesa, 
portanto, deixa de submetter a votos. 

Vozes-Muito bem. 

O Sr. Neiva (pela ordem)-sr; Presi
dente, chamo a att~nção de V. Ex. e da Casa, 
para o que passo a expor. 

A Camara votou o substitutivo em relação 
á emenda. n. 5. 

Vou lei' o que a Camara votou para esta
belecer a minha questão de ordem. 
. Ao n. 16 do art. 1° foi apresentada a 

emenda. e a. Commissão disse o seguinte: 
q.A primeira parte da emenda attende a 

necessidaõcs geralmente reconhecidas na Al
fandega a que ella se refere. De accordo, 
porém, com os conc~itos que a Commissão 
tem externado, apresenta a seguinte emenda 
q~e sub!!tituirá esta e a emenda que se se
gue», que é a emenda. n. 6, do Sr. Coelho 
Cintra, e que refere-se tambem a balanças 
para a Alfandega do Recife. 

Eis o substitutivo da. Commissão: 
«Ao n. 16 do art. to. 
Para acquisição de utensis e apparelhos 

necessarios para as descargas das alfandegas 
dos Estados, 20.000:090$000.» 

NãÓ ha mais uma só palavra. 

actu~llmente, algum dia ha de ver, como se 
vota em uml\ questão desta ordem, palpí
tànte de .importancia. porque diz respeito á 
boa . fiscalização das rendas. 

Peço, pois, a V.Ex. que submetta. á votação 
a 2a. pa.r·te dessa emenda, que não está preju
dicada como se deprehcnde das proprias pala
vras do illustre· relator, que não as havia 
d13 escrever inanea, :nuteis e imprestaveis. 
(Apoiados.) 

O Sr. President.e - Parece-me 
que a reclamação do nobre Deputado não 
tem razão de ser, porquanto, a Commissão 
apresentou emenda substitutiva á emenda 5n 
e á immediata. (Ap:trtes e interrupções.) 

Attenção! 
Desde que a Cama.ra votou a emenda sub

stitutiva· e a. Commissão na. fundamentação 
do seu substitutivo declarou que este se 
referia. a. toda emenda, tendo-se votado a 
emenda. substitutiva., implicitamente votou-se 
toda a emenda. 

O Sr. José Mariano- Sr. Pre
sidente, a Camara votou a emenda n. 5, que 
é a seguinte : 

«Todos os pagamentos de despezas de ma
teriaes serão contrahidos no Thesouro e Dele
gacias, com excepção daquelles que forem 
feitos pelas secretarias do Congresso, mor
domia do Palacío do Governo, etc.» 

Acredito que V. Ex. submetteu a votos esta 
emenda, sem attender que ella é da mesma 

natureza daquella, que não foi acceita por 
antl-regimental, mas acredito tambem que a 
Camara tenha votado, sem attender a essa 
circumstancia_ Uma vez, porém, que está 
votada, não posso pedir . a retractação ••. 

0 . SR. PRESIDENTE ~ V. Ex. não póde 
fallar sobre o vencido. 

Vê-se perfeitamente que está emenda se 
refere á primeira. parte da minha emenda, 
que trata d<t acquisição de 20 balanças de di
versas pesagens, para substituir ãs inserviveís, 
e á emenda n. 6. O SR. JosÉ MARIANO- ••• nem posso fallar 

Tanto não substituiu toda. a emenda, que contra o vencido, peço a V. Ex. que, em re
S. Ex., o· nobre relator do Orçamento, con- speito ao Regimento. faça destacar es~a 
cluíu do seguinte modo: emenda, para constituir projecto em se-

c _ _ _ d d parado. . . . · 
«A omm1ssao nao concor a com a segun a o nobre relator da Commissão qna :ado com-

parte da emenda». bateu a allegação de que a emenda ha pouco 
Ora~ sendo assim, parece-me que a. Camara, rejeitada por Y. Ex. era anti·regimental, 

tendo votado a emenda substitutiva da il· disse que a Camara hayia approvado .. uma 
lústr.e Commissão, apenas annúllou a Inparte emenda que estava nas mesmas condições. 
da emenda; a outra ha de cahir, eu bem sei, Me .louvo nas palavras do nobre Depl!tado, 
porque S. Ex:. quer, ha de ca.hir como ·estão juiz insuspeito e competente, por _isso que é o 
cahindo todas as emendas ao simples movi- pae deste novo rebento do Regimento. · 
manto de S. Ex., que, no emtanto, foi o ini- S. Ex. sabe não só a lettra, como o espírito 
ciador desta reforma regimental por que S"' daquella disposiç8.o. Como nós.ainda estamos 
rege a Yotaç?a. Perderei ; mas terei muito praticando esse artigo do Regimento. tanto 
gosto em fir:..r sabendo quaes.foram os que que temos desacertado. mas · como queremos 
entender~;~.m que a lancha póde se mover sem I acertar, peço que se . destaque ·essa beneftca . 
ter o carvão e lubrificantes precisos! Q. uero disposição para constituir projecto em sepa- .· 
que fique provado, e o povo, que, ·Si não vê rado. . . 
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O Sr. Augusto Montencgro 
(pela o1-dem) - Sr. Presidente, quando cu 
d.issa ao nobre Deputado por Pernambuco quo 
o ndditivo relativo á fiança e::;ta.va, nas mes· 
mas condições desta emenda, queriadizer que 
ambas tinham o caracter d:t lei onde vão fi. 
gurar, isto é, o caracter annuo. 

E' assim que esta mesma disposição, que 
o nobre Deputado por Pernambuco pede para 
ser destacada, já figUl'ou _ no Orçamento 
actual e a Camara. julgou que ilão tinha ca
racter permanente. Assim, a disposição que 
o nobre Deputado pede para ser destacada 
não incide na disposição regimental. 

O Sr, Neiva (pela ordem)- Sr. Pre
sidente, ainda ha pouco-appellei para Y. Ex. 
porque sabia que a Camara desejava votar a 
emenda. e V. Ex. declarou que ella já fôra 
votada, de~de que o substitutivo da Com
missão vingára. No em tanto posso assegurar 
quo alem do5 47 Deputados que votaram 
contra. o substitutivo out1·os havia que vo· 
tando embora contra a primeira pa1·te cl.a. 
emenrla votal'iam <L f<tvor (la segunda, e nesse 
numero sou inclinado a suppor que estaria o 
i Ilustre Deputado mineiro, o Sr. Calogcl'as; 
o qual na occusião em que eu cliscuti o Orça
mento da Fazenda honrou-me com muito ex
pressivo aparte em abono da minha opinião 
em relação :t este ponto. 

Não quiz insur9:ir-me contra a decisão dH 
Y. Ex., tal a estima que consag1·o ao nosso 
digno 1n-imus inter pares, tal o acatamento 
que voto ás suas decisões; permittirá, porém, 
que venha agora, não pedindo, m•:~.s com a 
lei nas mãos, pois creio que o Regimento 
ainda. vigora., expor o que reza o art. 133 
de nosso Regimento: 

«As emendas ou artigos additivos, desde 
que não versarem sobre o projecto, mas es
tenderem ou ampliarem a disposição delle a 
objecto de igual natureza ou ·a outros indi
víduos, serão redigidos, depois de approvados 
em projectos separados, para terem discussão 
especial antes de seremremettidosno Senado.» 

Vê bem V. Ex., e bem assim a Camara, 
que essa emenda -addi ti v a da. Com missão incide 
nesta disposição regimental. · · 

Ante esta disposição express~,cuja redacção 
é do proprio nobre Deputado pelo Pará, pa· 
reee que o alvitre não póde ser outro sinão 
desencravar deste rol de emendas em que a 
Commissão é vencedora, essa. · qu_e apresentou 
para mostrar que · nem sempre a omnipo· 
tencia póde tudo (parece um. paradoxo, mas 
ha desta-:; coisas ! ). E' o que submetto á con
sideração tle V . Ex. ,de accordo com o art.l33 
do Regimento. · · 

O Sr. President:e dêclara que não 
pôde· considerar a ma. teria. da emenda. es· 

tranha. ao projecto em votação e que, por
tanto, deixa de desta.eal-a., salvo mtmife:Stnçã.o 
em contrario da Camara. 

O projecto, assim emenrlado,. volta iL Com
missão para redigi l-o de a.cccordo com o ven· 
cido. 

O Sr. Pin.to da Rocha (pela o1·· 
clem)- Sr. Presidente, peço a V. Ex. que 
consulte á Camara si concede preferencia . 
para a votação do projecto n. 106 B, de 
1899, que re3tabelece a Alfandega. de Porto 
Alegre •.• 

O SR. V:ERGNE DE · A:Ba:mu-Ha materias 
mais urgente3. 

0 SR.. PINTO DA ROCHA-... viato como 
acaba de ser encerrada a sua 3a. discussão. 

Consultada. a Camara. é concedida a prefe· 
rencia pedida. 

O Sr. Seabra (pela ordem)- Peço a 
V. Ex.. q11e consulte á Ca.ma.ra. si concede 
preferenc1a. para a votação da. emenda do Sr. 
Adalbarto Guimarães. 

0 SR.. PRESIDE'NTE - E' O que se vae 
votar. · 

O Sa. SEABRA- Requeiro, então, votação 
nominal pal'a ess& emenda. 

Consultada á Camara sobre si concede que 
a votação seja. nominal, esta opina. negativa~ 
mente. 

Posto a votos, é rejeitado o substi~utivo 
offerecido pelo Sr. Adalberto Guimarães, cujo 
teor é o seguinte : -

« Art. I . o · Fica o Governo autorizado a 
restabelecer ·quando, julgar· ·conveniente, a 
Alfandega. de Porto Alegre, supprimida por 
decreto de 31 de dezembro de 1897~ podendo 
abrir para esse fim os necessa:rios creditas.» 

E' considerado prejudicado o a.dditivo .offe-. 
recido pelo Sr. Vergne de Abre:u, ·cujo teór 
é o seguinte : 

«Art. I. o Fica. o Governo àutol'izado a 
restabelecer a Alfandega da cidade de Porto 
Alegre, no ~stado do Rio Grande do Sul, 
abrindo para esse fim os necessarios creditas.» 

E' posto a votos e rejeitado o seguinte : 

«Additivo onde convier : 
«Fica o . Governo igualmente autorizado a · 

abrir os necessai'ios creditos para insta;lla'Ção 
de uma a.lfandega de 4a classe na cidade de 
Caràvellas, ponto términal da Estrada. de 
Ferro. Bahia e Minas.» 

Posta a votos, é ta.aibem rejeitada a emenda 
oiferecida pelo Sr. Luiz · Adolpho, cujo ·· teor 
·é o seguinte : · - · 
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«Depois das palavras- necessa.rios credítos Consultada a Camara., é negada. a pre!e· 
-acçrescente·se : e bem assim a.s Atra.ndegaa rencia pedida. 
de S. Paulo e de Juiz de Fóra.» 

Em seguida, é pogto o. votos e a.pprovado 
em 3" discussão e envio.do á Commissilo de 
Redacçã.o o seguinte 

I'ROJECTO 

N. I06B-1899 

O r,ongresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica restabelecidn. a. :\lra.ndega da. 

cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio 
Grande do Sul, supprimida por decreto 
n. 2.871, de 31 de dezembro de 1897, e au· 
torizado o Poder Executivo a. abrir, para este 
ftm, os necessarios ct•editos. 

O St•,l'Ieredia. de Sá (pe!a o1·dcm) 
requer verlftcação dil votação de seu requeri· 
mant.o de preferencia. 

Procedendo-se 8. vel'ificação, reconhece-se 
ter sido concedida. a prefert~ncia para. a vota.
cã.o immediata. do :projecto n. 1~1, de 1899. 

O Sr. Timotbeo da Costa
Sr. Presid6nte, si não me engai!o, ma teria 
importante deixou de ser votada, porque ve
r ificou-se nã.o haver numero no r ecinto. 

O Sr. Prelilidente-0 nobre DepU· 
tado está equivocado. A ultima votação ac.: 
cusou 113 Dsputados presentes. 

Art. 2 . • R.evogam·se as disposiçõt>s em 
contrario. 

. O Sa. TlldOTHEO DA CosTA. - Antes de se 
fa.zer qualquer outra votação seria conve
nieute q a e V. E :r:, ma.ndasse proceder á cba

O Sr. Vergne de .&breu (pela . me.dn, na fórmâ. do Regimento . Pergunto: 
OTdam) requer veritlca.ção da vot~lio. porque não se votou aquillo que já. tínhamos 

Procedendo-se à veriftcaQio, r&eonhece·se eom@çs.do a. votllr • .. 
terem votado a. f<\vor 86 Srs. Deputados e O Sa. lloREIRA ALvES-Está. terminada a 
contra 27. votaçã.o do Orçamento. 

E' annunciada a votação do projecto OS&- TIMOTHEo DA. Cosu- Mas ha pouco 
n. 147 A, de 1899, concedendo licença de um foi requerid~ uma;preferencia.. 
mez para o Presidente da. Republica, na O SR. MoREIRA ALVEi-Esta estó. se vo-
fórma do 1\rt. 45 da Constituição, retirar-se t&ndo, não foi ai11d& resolvida.. 
para fora do pr.iz, e autoriza ao Poder Ex- o SR. TIM->THEo DA CosTA-Neste caso, não 
ecutivo a abrir os creditos para occorrer ás se verificando a hypotbese que ha. pouco 11.gu• 
despezas da representação com a viagem do rei, desisto da reclamação que vinha de apre
Presídente da. Rept;blica á Republica Argen- sentar. 
tina, com pareceres das Commissões de Le-
gislação e Constituição, Jastíca e de Orça- Proeedendo-s l á. votação da. emenda do sé-
menw (I" discussão.). Dado ao projecto D. 161. 'de 1899, reconhece

se terem votado a. favor 58 Srs. Deputados e 
contra 30. O Sr. Heredla de Sá-Peço a. 

palavra. pela or dem . 
o Sr. Preside nt.e-NãÓ ha. numero 

· -Q Sr. Presidente-Tem a palavra vae se proceder á. chamada. 
o nobre Deputado. . Procedendo-se á. chamada. verifica-~. terem· 

,;e ausentado os Srs. Guedelba Mcul'ão, Ani:.!iio 
O Sr. Heredfa de sâ.(pela ordem) de Abreu, Fl'aneiseo Gurgel, Geminiano 

-Sr.. Pre.sidente, ha. muitos dias que figura Brazil, Tosta, Francisco Sodré, João Dant&s 
na ordem do dla dos nossos trabalhos, ~·uuo, Rodri~ues .Lima, Tolentino dos santos, 
sem que seja possível votar-se, o projecto José Murtiono, · Oscar Godóy, Alcindo· Gua.· 
n. 161, de 1899, relativo á. emendil. substitu· nõJ.bara, Nilo Peçanha, Silva. Cll.!ltro, Deocle
tiva do Senado ao projecto n. 12 B, de 1897, eia.no de Souza, Ra.ngel Pestana., .Mayrink, 
da Camara dos Deputa.do&, reorganizando os João Lnir., Alfredo· Pinto, Lamounier Gado
corpos de engenheiros e do estado-maior do fredo, Arthur ToiTês, Cesario de .Freitas; 
exercito. · Hermeneglldo de Moraes! Alencar Guimarães 
T~ta-9e~ na minh~ humilde opinião, de um e Braz i li o d~~o . Luz. . 

proJecto . 1mporta.n~1Ss!mo e, por isso, não 
posso <l.eLX!l-r de pedtr a. V. Ex. que se digne . O Sr. Presidente·- Responderam 
consultar a Ca:-a si concede prefercncia:, afim á. chamada. 104 Srs. Deputados. . . 
de_. que a medida, que consta. des:>e projecto, Não ha,portanto numero para se prosegnil' 
S6Ja votada immediatamente. . nas votações. , . 
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Passa-se á. ma.teria em discussão 
Contioúa a 2" diseussão do projecto n. 133, 

de 1899, com o parecer sobre as emendas 
oll'erec!das para. a 2" discuesl\o do p••cjecto 
n. 133, deste anno, fixando a despeza do Mi
nisterio dtt lndustl'ia, Via~ão o Obras Pu
blicas para o exercido de 1900. 

O Sr. Prel!lldente- Continúa com 
a. palavra o Sr. Paula Ramos. 

O Sr. Paula Ramos (continuando) 
-Terminava. as considér~ções a respeito.~e 
transporte marítimo e fluvial quando teve 
de interromper o seu discurso para que ti
vessem logar as votações das materias encer-
radas. · ·· 

Prosegue, agor,,, na analyse tlo trabalho 
da Commissão, encetando essa nova serie de 
considerações pela rubrica. Directoria. Gera& 
de ·Estatistica. 

Penstt que a. Commissão, propondo a. t'édu· 
cção do pessoal dessa repBortlcio, e~qaeceu 
que jmbmente no anno vindouro o trabalho 
augmentaril porque, em virtude da dlspoeição 
coustitu~ional, tem de ser feita a revisllo do 
recenseamento da populaçã.o do pn!z, a que se 
procedeu ha lO a.nnos pa.ssndos. 

Não póde por esto motivo, uar o seu assen
timento (1. proposta da. Commlssâo. 

Não concorda com a p:ute do projecto rela· 
tiva. aos Correios, porque fere disposição re· 
gimEn.tal e confere a.o Govemo attribuições 
privativas do Congresso. 

Lastima, com relação aos Telegraphos, que 
as condições ftnanceiras do paiz não tenham 
permíttido dar maior desenvolvimento a.o ser· 
viço de construcção de linhas novas. ·-

Não s:~.be, porque lhe faltam dados, si esse 
serviço foi feito no anno passado. Sabe, po
rem, que neste ultimo triennio muito. pouco 
se tem feito. . , 

Entra agora na parte a mais ímpoi·tante do 
projecto, pelo tríplice aspecto-tec!:mico, eco
nomico e financeiro. 

Leu com attenção as bri1hantes considera
ções feitas pelo nobre relator em seu pare· 
cer, com muitas das quaes esta de. inteiro 
a.ccordo, sobre construccão ·e exploração das 
vias-ferreas por p.arte do ·Governo. 

O facto da incapacidade do Estado não póde 
servir de argumento para a p0litica de ar· 
rendamento o venda de estradas de ferro. 

Apoia. o nobre relator quandQ combate a 
liberdade de construcção, sempre perigosa. 
nos paizes novos, e o excesso de privilegio 
de zona que deseja ver limitado e isso. no in· 
teresse de uma orientação para a constru
cção de estradas de ferro. 

Um plano geral de viação; necessidade im· 
pre&cindivel, ser-virá.· de base para as conces
sões res:pecti va:s. 

Incidentemente chama. a attenção r{o Go· 
verno p;tra. o annuociado arrendamento ãe 
certas estradas de ferro. 

Leu h a. dias no Dia rio O lficial di versas 
propostas apresentadas, e entre ellas ha al
gumas q11e são verdadeiros "disparates, quer 
encaradas sob o ponta de vista. technioo, quer 
administrativo. 

Chama tambema attfmção do Governo para. 
a disposição du projecto rererente ao resgate 
das estradas de ferro do Recite e, Palmares e 
Bahia a S. Francisco. · .. 

Estas duas vias-ferreas custam ao Governo, 
em virtude -das gM'a.ntías de juros concedi_
tlas, pesados sacrificios e é chegada a occa.
sião opportuna de resgatal-as. 

Qt~anto aos-Portos-nada tem a dizer ; 
~;slá da accordo com a Commissão depois que 
esta acceitou as emendas relativas ao~ porto.s 
da Parabyba e Rio Grande do Norte. . .... 

Diverge, porém, em relação á Inspeetoria 
de Obras Publicas, e essa. divergencia si por 
um lado é regimental por outro é technica. 

Não póde a Commissão crea.r emprezas, 
dispõe de modo terminante o Regimento, q)le 
não foi respeitado, porquanto foi creooo o 
logar do director da Estrada. de Ferro do Rio 
rio Ouro. 

A divergcnci:t technica provém de que em 
rigor niio se pó.1e chamar estrada. de ferro á. 
do Rio do Ouro, porque seu traçado não obe~ 
dece ás exigencias technicas. Essa estrada. 
constitue verdadeiro au~ilio do serviço. de 
abastecimento ne agua e suas . condições não 
melhorariam separada de5sa serviço. 

Bem ~abe que o m~~oterial está-deteriorado e 
a. estação inicial se desmol'Ona. Mas como 
poderia. a. separação melhorar a.s condições 
do serviço 1 · · 

Qual o director capaz de reformara ma
terial, sem meiGS para isso e necessitando em 
muitos pontos de modificar o traçado da 
estrada~ · · 

Estando a. hora adiantada, vae fazer ra.pid& 
analyse das emendas que apresentou, a pri- · 
meira. das· quaes referente á rubrica -Auxi-· 
lios á agricultura -foi acceita pela ·com
mi~são, o que não aconteceu á segunda, ·re-- ., 
!ativa a agasalho e transporte de immigran~ · 
tes. . . · · . 

"Bem sabe que o Governo su:pprimiu os. é:tti" 
pregos que a emenda manda estatlelecer, au
torizado pelo Congresso. . . ' . · 

Mas porque sempre protestou contra ó 
facto de se conferir ao Poder EJLecutivo at
tt•ibu ições privativas do Poder . Legislati-vo. 
propoz o restabelecimento dos empre"'os~· · . _ 

A ·nonrada. Com missão acceitOu a.. primeira 
parte da sua. emenda Jelativa à.esta.tistica, '. 
rejeitando a segunda, porque; em face de de-;; 
eretos que cita., o pessoal empregado e de no 
meacão do director. . 
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ANlUBB DA. O'AMARA 

Os decrefus citados pela commissão não 
teem a.pplicnção ao serviço noctnrno de que 
não cogitou, mas ao serviço dlm•no. 

E a emenda que apresentou attende as 
necessidades do s.erviço nocturm•,cujo pessoal 
não e e:tcessivo, como lhe informou o direoto't' 
da repartição. 

Anulysa a outra. emenda. sobre estatística., 
mostrando como não cstá. prejudicada, por 
isso que é mais ampla no que a disposição 
sobre que a Commissão deu parecer. 

Mostra. como não e posSível dividir a sua 
emenda sobre Correios em verba rara ma· 
teria! e verba para pessoal, e, interrompido 
pelo Sr. Presidente, por estar finda a 
hora, a. guarda-se para terminar na sessão se
guinte as considerações que tinha a. fa'l,l)r 
sobre as emenaas que apresentou. (Muito 
bem, muíto bern. ) 

Fie& a discussão adiada pela. hora. 

Passa-se á ho1•,, destinada. ao expediente. 

O Sr. 4• 1!9ecretarlo (.<ercindo 
de i•) procede il.leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do sr. I • Secrota.río do Seoa.do, de 25 do 

oorrente, communicando que nessa data o 
Senado enviou á. sancção presidencial o~ au· 
tographos do decreto do Congresso Nacional, 
approvando e ampliando ao exercitonaciunal 
o codigo Penal para. a a.rma.da, etc .• etc.
Inteirada. 

Do mesmo senhor, 'de 26 do corrente, com
munícando que nessa data o Sena.rlo enviou 
á. san_cçã.o presidencial o8 autographos da· de
creto do Congresso Nacional, autorizando o 
Poder Exel!ut1vo a. transferir para o Minis
teria da..Fazenda o credito de 29:774$, con
stante do n. 17 do art. 2' da lei n. 560, de 
31 de dezembro de 1898.-lnteiradu. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que e Sanado adaptou e nessa data 
en_viou á. :sancção do Sr. Presidente da Repu· 
bl1ca a proposição desta Camara., autorizando 
a abartura do credito de 39!352$500, supple
meotar ás verbas ns. 1 e 4 do a.rt. 19 da lei 

. n. 560, de 31 de dezembro de 1828.-Intei
rada. 

_Do mesmo senhor, de igual data, commu
mcando que nessa data o Senado enviou á 

Do Ministerio da Fazend&, de 27 do cor
r~nte, remettendo, devidamente sanecionados, 
dous dos autographos relativos á resolução 
elo Congresso Nacional relevando a. divida de 
5:000$ contrahida. pelo tlnado coronel Pedro 
Nunes Baptista Ferreira. Tam"'rindo.- lutei~ 
rada, enviando um dos autogra.phos ao Se
nado. 

Requerimento do capitão reformado da bri
gada. pulidal Feruando Alves de Souza Adão, 
pedindo reversão á actívidade.- A' .comm..is
são de Fazenda. 

O Sr. Heredia de 8á-Sr. Pre
sidente, pretendo apenas dizer duas palavras 
pa.:-a. lig(;ira.mente justificar o projecto que 
vou offerecer á consideração da Cama.ra.. 

Este projecto tem por ftm mandar que se· 
jam conferidos aos alumnos que conctuirem o 
curso de engenharia na Escola .Militar do 
Brazil os mesmos titulas scientitlcos passados 
a.os que o fizerem de e.ccordo com o regula
mento de 1874. 

O projecto não ê mai8 do que o rest.abele
cimento do que jé. &Xi5tia. em epoca anrerior 
porquanto, pela lei actual, os alumnos . que 
concluem o cur8o de engenharia. milltar, já 
não teem direito a. nenhum titulo scientill.co, 
a nenhum diJ~loma, quando é certo que essa 
academia. mais, t&lvez, do que qualquer 
outra, é aquella. que exige maior somma. de 
conhecimentos, maior numero de materias, a 
onde se estuda profundamente. 

O meu projecto, Sl•. Presidente, e de alta 
releva.ncia. e ao mesmo tempo de incontesta.
vel justiça, pelo que espero que a Ca.mara 
não se recusará adoptal-o. · 

Mando á .Mesa o meu projecto. 
Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação, 

o seguinte . · · 

PROJEC'l'O 

O Congresso Nacional re.sol v e: 
Ar. 1. o Serão conferidos aos officiaes 

aluninos da. Escola. Militar do Brazil, que 
coocluirem o cun~ode engenharia p!!_lo.actu&I 
regulamento, os mesmos titnlos scieuti!icos 
passados aos flUe o ftzerem pelo l'egu!a.mento 
de 1874. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposioões em 
contrario. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1899.
Heredia de Sa. 

- sancção do Sr. Presidente da. Republica a re· 
sol~ção do Congresso Nacional, autorizando a O sr. Irineu Haehado-Porta
a.bertura do credito d~ 50:000$, ao cambio I dor tie uma reJlresenta.ção, Sr. Presidente 
de_ 27, supplementar á rubrica. 4:.do art.l2 da envio~a à Mesa J~QdindG a. v. Ex. que'~ 
le~ n. 500,. de31 de dezembro c1e 1898.-Io.· mande publicar na sua integra; ta11to no'lleu 
te1rada, · teor como nas auas assigna.turât; · · · ··· · ··' · ,. 
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A repr~senta.c;ã.o de que sou portndor é di
rigida. ao Congresso pelos representtLntea da. 
classe graphica. e a.nnexas, e apt•ovei~ a op
portunidarte para chamar a attençao dos 
poderes publicos para. o esta.tlo da des_Protec
ção em que se acham aa artes grapb1oas no 
Brazil. 

Incontestavelmente, do estono em que se 
acha e.>ta. classe, da protecção que mereça, 
quer na.a tnrifa.s, quer das attenções que lhes 
possam dispensar os poderes publicos, depen
dem o adeantantento da.s lettras patrias e o 
progresso da. lítteratura brazileira. 

Ma.terias primas: 
Ouro em folha para dourar livro11, etc., 

5$600 por k.ilo e mais 5 • I. ; 
Marroquim, 2$200 por kllo e mais 30 ° /o: 
Pap3l pintado, estampado, tinto ou colo· 

rido, liso, la.vril.do ou marroqulnado, para. en• 
cadernação, 500 réis por kilo e razão de 
48 °/o; . . .·: 

Pa.nb.o gomm. elo ou encerado. proprlo para. 
forro de livros, 1$300 par kilo e ra.zão de 
4S •;., etc. 

Entretanto a. classe 10~ estipula: 
Obras con feecionadas : o Sr. Presidente--o nobre Depu

tado seril a.ttendido. N. 606-Livros em branco, de pap~J)isd. 
riscado ou pautado, proprios para escriptura· 

Vem à. Mesa, e lida e enviado. á. Commissã.o ção, com ou sem impressã.o, 4$ por kilo era-
de Tarif.J.s a seguíate zâo de 50 "f•· 

R.EPRJ:SENTAÇÃ.O 
N. 607-Livros impressos ou de leitura, 

jornaes, periorlicos, revistas. etc., broehados 
ou eneadornados, com capa de papelão for
radas de papel, panno, couro-ou pélle, sim•_ 

Dignissimos Srs. membros do Congresso ples ou com enfeites de qualquer mataria, 
Nacional-Nós, membros da cla.ss} typogl'a- excepto ouro ou prata, etc., 300 rei$ por kilo 
Phica e ~nuexas, abà.ixo representadas nomi- zão 1" o 1 . b . e ra . " 1 • • 
n:alment.~. _dCS!Ja.ndo su metter a vossa va· N. 611-0nrasimpressas oulithographadas. 
hosa aprect!lça_o factos que nos t~em grande- facturas, notas, oonheci.mentos, envelopper!, 
mente p;;eJUdlcado e~- nosso~ .mtercssos e contas de venda, circulares, prospectos, bi
compromJssos d~ fa.m1lla, aohc1Lamos,. pe~o ·lhetes de visita. ou de passagem, reci!JOS, 
VOSSO amOf patrto C COS~uma.da. benemelSDCl& letreiro~, talões, rotUlOS, distioos, folinbas, 
ás causas JUStlls das classe9 t~abalhadoras, quadros, annuncios, cartazes ou outras obraS 
alguns momentos de V08;i& prec1osa. a.ttençã.o semelhantes .. cortadas ou em folhas; gom
para o assumpto, assá.s tmportante, que va- madas oli não, em papel ou cartão, de qual
mos des3nvolver. quer formato ou qualidade, em a.VUJsos~ 

E' claro e lo,gico que em um paiz novel brochados ou ene&dernados, · de nina. só côr
1
' 

como. o Brazil, o progresso das artes e indm- 4$ por kilo e razão de IOQ % ; . de duas côres 
trias depende, em grande parte. do auxilio e ou mais, 7$ por kiw e tna.is 100 •1 •• . · . · 
protecção, quer mora!, quer material , dos A nota n. 76 deste artigo reza.: «As ta.tas 
seus altos poderes <Jonstitui~os; êntreta!lto. acima. ~erão abatimento de 30 °/o q~ando il.IJ 
as arte~ graphic:as no Brazil, desprot!3gidas obras 1mpressa.s em avulsos forem collad.as· 
absolutamente, em vista da!l enormes desvan· em papelão. Os prospectos, catalogos, .cartaz~ 
t agcns que lhes ofi'erecem as tarífllf) vigentes, e obras semelhantes, destinadas a servir de 
teem se resentido, ha muito, jil. pelo pesarlo annuncios e tornar Cànbec\dos productos-dá. . 
imposto sobre o material importado e a ma- industria e importados parà. distribuição gn..:.. 
t eria. prima para. a .confecção do traba.lhos tuita, quaesqugr que seJam as côres em que-. 
graphicos, já porque o diminuto imposto sobre venham impressas, pagarao_ os díreitof 'élos . · 
os livros e impressos. de quli.lquer natureza. li-vros impressos com etflat imento M 60. •/0 • » . 
importam na concnrrencia d~ses traba.lh~s ás . . 
otficinas estrangeiras, em vista de ma.tores Em vista. do que Viniosde dem9nstrar li~ · . 
vantagens oJierecidas pelo referido imposto~ geira.mente, Srs. membros do Conaressd, _d(\- · 
o que só. tem trazido para nossa cara-Patria a vemos confiar em que; lia ravisão d"a.s târita.s ... 

. para.lysação QUI!.ili completa. das officinàs, e de que vos achaes dignamente 1ncnmb~dóg~- · 
assim o eousequente regresso daa artes gra- laboreis em fa.vor, não dá• suavjza~o .do_ini: ' 
phica,s na Republica Brazil: ira. posto da ma.teria prima importada. mas da 

Permltti, pois, srs. membros do qong_resso, equitabilidade de impostos entre os lilli"os em 
que vos demonstremos, comparatlvámeute, ln:..tn~o. como estabelece a elasse 19", n. 606, 
a. grande differcnça d8..!l· taxas entre ~Jgum~s e os liwos impressos, etc .• da mesma. classe. 
materias primas e as obras confecciOnadas n. 607, ó que virá, sem duvida, estimular ó 
que nos chegam do estrangeiro. nosso desenvolvimentogra.phioo-artistico,_sem 

que nenhum prejuízo diSso pOS$~ advir ao 
Era.rio Publico, Assim pagam nas alfandegas; 

oam:>.l'a v. y 
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Ponderamos ninda que cont'rontando·se as 
tarifas actuaes ne Portugal e Brazíl, aqueuas 
taxam forte e desproporcionadamente 03 li
vros e imp1•essos em )Jortuguez, provindos do 
estrangeiro, emqua!lto que as nossas, pa1·u. 
e8sa mesma. especie, não estabelecem taxas 
correspondentes. 

Em Portugal, eJJnfo-rme o n. 511 das tarifa:õ, 
os impressos em portuguez pagam 900 reis 
fortes por kilo, ao passo qne entre nós é 
apenas cobrada a. t.axa ele 300 rdis fracos. 
A.ssim e ~a.cil deduzi.l• a razão pela qual "s 
livros de procedeJlcia purtuguez<L 5ão aqui 
prodigamente espalhados, om contraste com
pleto com os livros brazilGiros, que em Por· 
tuga.l, difficil e raramente se encontram !lO 
mercado. 

Cz:entes, pois, Sr.s. membros do Congresso, 
de que· de algum modo influiremos em vosso 
animo, com os nossos conceitos, esperamos, 
confiantes na. superioriJade do vossos senti
mentos de patriotismo uma soluçã0 fo.vo
ravel i1 nossa humilde e justa. reptesP.ntaçã.o, 
que outro ideal níi.o visa sinão o desenvolvi
mento proveitoso cte nossa laboriosa. a.ctid
dade, o futuro exito dos no~sos esforços artis· 
ticOa e o desenvotvím~nto e Ia.pilio progresso 
da~ artes gra.phicas na nossa extremoEa PtL· 

· tria Bruzi!eira. 
Capital Federal, setembro de 1899; 

A. J. La.moureux & Comp., rua da Assem· 
bléa n. 96. . 

L. Ma.lalaia Junior, rua da Assembléa 
n. 7ô. 

·,L. c. de Mont'Alverne,. rua do Ouvil!or 
n. 82. _ 
. Julio Serpa. & Comp., .-travessa. de S. Fran-

cisco de Paula n. g, _ 
Pinheiro & Comp., rtr;J. Set"e de Setembro 

n .. 153: 
Pacheco, Silva. & Comp., ru.3. Sete de Se-

tembro n. 64. · 
Rodriguos de Souza & comp., rua da Qui· 

tanda n. 11. - . 
Jo.ntonlo Vieira. Jun\o1•, Iua de. s. Jone n. 29. 
Henrique L. Hack, rua de S. José n. 58. 
João de Freitas Pimenta, rua da Quit~nda 

n. 1 c. 
.Almeida Marques & C0mp., rua Nova ao 

Ouvidor n. 33. · · 
Typographia Monteoegro, Paulino Maga-

lbãea dí! Souza.. . 
Imrello .Valverdo, cncn.dernação, ruo. d~ 

S, José n. 46. 
J,.ntonio Joaquim Castilho, rua ele Santo 

Antonio n. l2. 
Pedro·Gome.s & Comp.,rua Luiz de Cnmões 

n. 58, . 
Companhia Typo~;rraphlca do.Bra;~.il, o dire

ctor presidente J. 1.1. Masson. 
J,euzin-ger & Comp., rua do OuYidor n. 31. 

Raphael Lopes & Comp., rua Sete da Se· 
tembron. 171. 

Pereira Braga &Comp., rua Nova do Ou· 
"l"iüot n. 28. 

Macedo, Magalhães & Comp. 
Costa Nunes & Comp., rua da. Quitanda 

n. 51. 
Maia & Niemeyer. 
Florido Mendes, rua. dos AndradrtS n. 16. 
Octa.viano Augusto Verol, rua General Ca· 

mara. n. llõ. 
B•snard Freres, rua do Eospicio n. 138, 
Bento José Torres, artista typographo. 
AI vim Fritncisco Barbosa, idem. 
Antonio Gonça.rves Melga.ço, idem, 
Miguel Archa.njo Saraiva de Araujo, idem, 
Augusto Furtado, íuem. 
José Carlos da. S. Lim:~o, idem. 
,João Luiz do Nascimento, idem. 
O:car Machado Pinto da Costlt, typographo 

d'O Pai::. 
Hemcterio Braga, idem. 
J<J~ Nunes CoeH11> da. SHv-a, idem. 
João Peixoto de Lacerda, idem. 
Augusto Bg.ptista. Barreto, idem. 
Mario Ra.mo.s Machado, idem. 
Fabiano Augusto Vi\\ela, idem. 
Antonino Atallba Uittencourt, idem. 
J .uiz Antonio da Silva. Araujo, idem. 
Grllciliano Frontino do Assis, idem. 
Alexandre 1\Ia.igre de Figueiredo, idem. 
NM::1río Barbosa Junior. idem. 
Felismino Ferreira,, idem. 
E~nardo de Souza, idem. 
J(·ão Sebastião Claudio Moraes, idem. 
Luiz da Costa e Silva. idem. 
Avertano Noruega, idem. 
FriJnoisco Rodrigues, idem. 
Octavio (le Andrade Sampaio, idem, 
ManoeUgnacio Costa, idem. 
Arthur Celeste Cirn9, id'>)m. 
Al.lfun\e~ Pinto da Gama, idem. 
Amando José Meira, idem. 
Eroesto Li.Jna, Jo}·Hal do Commercio. 

· José Lopes (!e Amorim, idem. 
Joouino A.l:ves dos Santos, idem. 
Tito Livio de Almeida, idem. 
José Narciso Teixeira da. cunha, idem. 
Mauoe! do Couto Nogueira, idem. 
Alvaro Duade Pinto, idem . 
Ro.zendo soares dos Santos Silva, idem. 

. Egydiode Oli\.-eira, iflem. . 
ArgemirD Castrioto da Fonseca, idem. 

J. P. do Sacramento, ide ui. 
J. Carreira da Silva., idem. 
Cleophas Pinto tle Carv:J.lho, idem. 
Antonio Avelino Pereir:.t, idem. 
Leonel de Lemos; idem. 
Bento Martins Boaventura., idem. 
Antonio·F. L. Moitinho, idem. 
JOO.O Flav\ano de Canalha e Sil:va, idem,': 
João Augusto Simas de Oliveira, idem. 
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Na-reiso Paim da Camara, idem. 
José Bonifncio da Silva, idem. 
Emiliano Pereira dos Sa,ntos, idem. 
Alv<l.ro Toledo, idem. 
Antonio Carreirn Marques da Silva, idem. 
David Conrado Rodrigues de Souza, idem. 
José Severo de Carvalho, idem, 
F. A. da Silva Brnga, iJem. 
Tarquinio Gomes dos Santos Lopes, idem, 
A. Pereira. Manhães, idam. 
Luiz Gonzaga de Mora~s Na. varro, idem. 
Achilles Maximo Borges, idem. 
João José Fernandes de Souza., idem. 
Leobino f into de Carvalho, idem. 
Antonio Ferreira Monteiro, idem. 
Messias de Almeida, idem . 
Manoel Benigno do :t\'as<limento, idem. 
Antonio Coelho da. SUvn, idem. 
Ernesto C. de ~ouza., idem. 
JO';io Baptista. Cardoso, idem. 
Felippe Ferreira. da. Silva, idem. 
Artliur Francíseo de Paula, idem. 
João Ft·anco, idem. . 
Leoncio Fernandes, iclem. 
Arlstophanes Leite da costa, idem. 
Francisco Lopes, idem. 
Emilio Pinto Martins, idem. 
Ulysses Pinto Martins, idem. 
Rozendo R. de Oliveira. Santos, idem, 
Alexandre Antonio de Lima, idem. 
Alfredo Menezes, idem. 
Manoel de Oa.rvo.lho, idem. 
Raul Theobaldo da Silva, idem. 
Pedro Veras Lavor, idem: 
. Agenor da Silva Araujo Azamor, idem. 
Francisco Ferreira Moreira Quintas, idem. 
Francisco de Paula_Pinto Mineiro, idem. 
Ramon Muricánill Fortuny, idem. ' 
Antonio da Silva .Monteiro, i·aem. 
Americo Barbosa. da. Silva., idem. 
Mauricio Manhães Rennes, idem. 
Antonio Tertuliano Esteves, idem. 
Jose· Carra.no y Segovia, idem. _ 
Benedicto-Alves do Naseimento, idem. 
João Hegesyppo.de Almeida, idem. 
Francisco José da Silva Brága, idem. · 

. Manoel da Rocha Ca.t•doso, idem. · 
Potlgentino GalYão, idem: 
Francisco Cordon, idem. 
·A. Dias Freitas, idem. 
F-rancisco Paulo das Neves, idem. 
Antonio Sal tino Cavalcante, idem. 
Antonio Cardoso da Silva França., idem..· 
Tobias· candido Rios. idem. 
Juventino Gomes, idem. 
Manoel Benicio lle Souza, idem. 
Domingós Lopes Leite, id.em. 
Ymberto Zaotinot, idem. 
'Victor da Porciuucula. o Silva, idem·. 
R.amón Martins. 
Antenor Carlos Murga. . 
Guilherme Antonio de Abreu. 

.Joâ:o Farias Guimarães . 
Augusto M. Sonderman;J,• t7pogra.phia Casa. 

Leuzinger. 
João Erb~s. idem. 
Luiz Guimar-ães Pinheiro, idem. 
Martlnho Rodrigues de Lima, idem. 
Silvino Alfonso de Castro, .idem. 
João Francisco M. Pereira, idem. 
Mathias H. de Barros, idem. 
Artbur Silva, idem. 
José da. Rosa Faria, idem . 
João de Carvalho Barçante, idem. 
Manoel O' Veiga., i tlem. 
Benjamin G. ·de Almeida, idem. 
Mario P . Guimarães, iuem. 
Alfredo Ferreira de Abreu, idem.· 
Arthur Oliveira, idem. 
Joaquim Rodrigues da Silva, idem. 
Nicoláo da. Costa. Bap~ísta, idem. 
Ernesto Jensen, idem, . 
Gabriel da Costa. Monteiro, idem. 
Antonio Candido Garcia, idem. 
AlCredoLudgero dos Santos, idem. 
Plinio Archanjo doo Santos, idem. 
José Gome• Corrêa. Junior, idem. 
J.:ão Paulo Ca.Lra.l, idem. 
Isidoro José Monteiro, idem. 
i<'eliciano Ferreira de Abreu, idem. 
F. V. A. Sori, idem. 
Felic!ano Ferreira de Abreu Junior, idem. 
Antonió Joaquim Gomes, idem. · . · 
Jósé Antonio Rebello dos Santos, idem. 
Heme~ério Pereira Braga, idem. 
.Tos~ Fernandes da Silva, idem. 
EmilZaden, idem • 
Honor A. C. Torres, idem.
Numa Pompilio da Silva, idem. 
Zlllifo Borganova. typographia Borganova. 
Eduat•do Pallhero. idem. 
Americo Silva, idem. 
Umb~rto Zeni, idem. 
Mansaeto .Fabririz, idem. 
Manoel Epiphanio, ·idem. 
Antonio Seratl1!1 do Nascimento; idem. 
Luiz Oa.nton-e, idem. . · . . 
Humberto Garazzoni, idem. · 
Cbristovão Marte, idem. 
Emílio Coelho. dos Santos, idem. 
AI borto -Francisco de Magalhães, idem •. 
José Cal-vo Gonza.les. idem. · 
Bellino Casimieus, idem . 
Joaquim José Fernandes da. Costa, idem·. 
João Vuran, idem. ·· .· · 
Leopoldo Varelli, idem. ,, 
Cerato Oreste, idem. · 
Antonino -Rodrigues Nery, idem, 
.lese do. Fonseca. Porto. 
Luiz Lopes. 
João Velho da. Silva. 
Antonio Bapista. · 
Aleundre E. Silva. 
Antonio J. O. Junior, idem. 
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Alfredo Pereira. tla Silva Campos, idem. 
Alrrodo Lima lla..Si!v;•, idem. 
Alberto Ma.noel Ignac1o, id11m. 
Alberto Antonio de A 'levedo, idem. 
Joaquim Francisco da Silva, idem. 
Augusto José da Costa, idem. 
João José de Freitas, officina de encardenação 

de Antonio Vieira ,Junior. 
Antonio Lino Ma.chado, idem • . 
Francisco Alves Leite Bastos, idem. 
Telemaco dvS Santos Braga, idem. 
Joaquim da Silva, idem. 
Leonel Gomes da Silva, idem . 
Araldo Pinheiro, idem. 
Francísc·:~ AI ves de Faria, idem. 
Horacio Luz, idem. 
Sylvío Gomes da Silva., idem , 
Claudio Bastos, idem. -
Americo Monteiro de Azevedo, typogr11pbia 

Aldina.. 
Henrique Gui.lharme Erbes, idem. 
Olympío Franc~co Hei to r, idem. 
Eliseu Pinto dos Santos, i(lem. 
E. E. Muniz. iJem. 
A. Sa.ure, idem. 
Belmiro Mendes de Freitas, idem. 
Antonio Gomes Corrêa, idem. 
Victorino G. Pinto, idem. 
João Percilio Pereira do Zage, idem. 
Zolioo Serafim do Nascimento, iuem. 
Manso Duque E~trada, idem. 
A. Miranda, idem. 
M. Mach&do, idem. 
Henrique Behrends, idem; 
Antonio Fernandes dos Santos, idem. 
João José Rodrigues, idem . 
Lafayette Alves Pereira, t ypographia da 

Imprensa. · 
Favil!a Nunes, idem. 
Narciso Argêo Vieira, 'idem. 
Paul i no Carlos de Oliveira, idem. 
Dario Silva, idem. 
Olavo Manhães Barreto, iilem. 
Tele3phoro A. de Freitas, idem. 
Francisco Lopes, idem. 
João de Freitas, idem. 
Hygino Francisco Santiago, idoni. 
Fortuoato Fatie, idem .. 
Emilio Ramos da Silva, idE~m. 
Satyro Delgado, idem . 
. Julio Antonio de Miranda. idem. 
A. Espiodola da Silva, idem . . 
Thomaz. F. Fel'rO, idem . 
Manoel Ferreira Borba BeUo, idem. 
Pedro Cyt•o de Castro, idem. 
Americo Zeor;thense Nunes, idem. 
Luiz Hollingicr da Silva, idem. 
Camello Tito de Mendonça., idem. 
Ca.rlo3 Gomes Dias, idem. 
Pedro Moreira Pinho, idem. 
Eduardo -Pinto de Mello, idem, 
José Machado ela Silva, idem. 

Jorge do Ca.rmo Donsley, i riam. 
Mo.rcel!ioo Augusto dos Santos, idem. 
Arthur de ~bgo.Jflães, idem. 
Claudio Julio Fonseca, idem. 
Guilherme Aristides Tourinho, idem. 
Carlos Alberto da Cunha. Rocha, idem. 
Gaspar de Souza, ofiicina do Jontal do Brait. 
José Bivar, iolem. 
August<> r.unha, idem. 
A. Costa Coimbra, idem. 
J . Vianna, it!em. 
Vlrgilio Americo d3 Salles, idem. 
Tito do Sa.cra.mento, idem. 
GFnesio R. da. Motta, idem. 
André A. Teixeira Junior, idem. 
Levy dé Souza Lopes, i!\em. 
E:d.uat•do Alves, idem. 
Alfredo Antonio de Oliveira, idem. 
A. Vianna, irlero. 
Josino C. Peixoto, idem. 
Oscar Antonio Gonçalves dos Santos, idom. 
~·ra.neisco Gonçalves da Costa, idem. 
João José Pereira, Idem. 
Julio Ferreira Serpa, idem, 
Sotero Gonçahes do Valle, idem. 
Jo~ David da Silva, idem. 
Jorge Gomes Danza., idem . 
Emilio Dantas de Mendonça, idam. 
Feliclano Vat1concellos Lobo, idem. 
Juvenal Ribeiro Guimarães, idem. 
Julio Cor·rêa Va~que3 Marins, idem. 
João Martins Falcão, idem. 
Alfredo Innocencio Ferreira da Silva, idem. 
João Alberto ~os Santos, idem. 
Juv&nal Alves Moreira, idem. 
Henrique Severo de Carvalho, idein. 
Augnslo .de Miranda . Mineiro, idem. 
João Evangelista. da Silva, idem. 
Manoel Francisco do Valle Junior, idem, 
Joaquim Ramo3 da Rocha, idem. 
Leopoldo Benevides. idem.. 
Manoel Rolemberg de Almeida., idem. 
Jo$é 'l<'ernandes, idem. 
Jayme Monteiro da Motta. idem. 
Antonio Gonçalves do Valle, idem. 
<Jesario Justlno de Carvalho, idem. 
Amariles Coelho, idem. 
Sebastião Las Gazas de Brito, idem. 
Roz~ndo dos Santos, idem. 
Francisco da Silva Brum, Ga.zet.L de Noticias. 
candido de Miranda, i dem. · 
Izidro Rezende lie Figueiredo, idem, 
joã.o Fernandes Pereira, idem. 
concordio Pitta., idem. 
B~nedicto Prado, idem . 
Seraphim Magalhães, idem. 
Carlos Ad a.ms de Pai v a., idem. 
Vicente Ferreira de Ara m bipe Sautos,.id<lino: 
Bernardo F. dos Santos. idem. 
A. Cesar Tupinamba, idem. 
José Duarte Caóima, idem. 
J. Pinto de AzevedoJ idem •. 
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·Antonio .José do Monte Roa!, idem. 
Antonio E. de Castro Sergio, illem. 
Demetrio Pinto, idem. 
J. J. Menezes Rocha, idem. 
L. P. Borges de Araujo, idem. 
Miguel de F. Bal'reto Vasconcellos. idem, 
Geminiano Alves Barbo>a, idem. 
Grimezo Antonio de As~umpção, idem. 
Hygíno L. C. Bitteocourt, id.;m. 
Manoel Bernrtrdes da Silva, idem. 
Díonysio ·da Costa. Oliveira, idem. 
Sim~ão Belém de Andrade Coutinho, idem. 
Casar Monteii·o, irlem. 
Mauoel José Cordeiro, idem. 
Francisco Bastos, idem. 
Manoel Evarlsto Pinheiro, idem. 
Guarany Rodrigues de Carv(llbo, idem. 
José El'nesto Coelho, idem. 
Carlos de s·equeira Porto, idem. 
José Ferreira de Castro, irlem. 
Erluardo Rodl'igues de Souza, itlem. 
Antonio Tei:xelra Mendes, idt1m. 
Alft•edo Vieira ela. Rocha, i~em. 
Julio Martins, idem. 
Antonio _Ra.ul Areias, idem. 
Carlos Octa. vi ano de Souza. França, idem • 
Alfredo José de Faria, iucm. 
Alcxa.nrlreMonda.rini Junior, idem. 
Raymundo E. de Freitas, idem. 
Henrique Costa, idem. 
José Anselmo, idem. 
Fr!lncisco de Oliveira Guimarães, encaderna

dor, rua Sete de Setembro n. 56. 

Associação Typographica Fluminense, con
selho administrativo: 

Augusto Villaça Gavião, presid~nte. 
Antonio José de Souza, vice-presidente. 
Jose Ricardo Conrado da. Silva, 1• secre-

tario. · · 
Lourenço de Oliveira Lobo, 2.0 secretario. 
Antonio Venancio Gonçalves, tliesoureiro. 
Pà'dro Zacharias de Araujo. 
Manoel Silvino Ferreira. 
Guilherme Briggs. 
Angelo .Ponciano Lopes Dionysio. 
Antonio Joaquim 01im. 
João Nepomuceno Fernandes. 
Julio Francisco Machado. 
Alfredo Lopes de Miranda. Abreu. 
Arthnr Maria de Lacerda Mello. 
Luiz dos Santos Figueiredo. 
Francisco Manoel Berna.rdes Gamello. 
LeoniUo Euzebio da Conceição. · 
José Alexandre da Azevedo. 
Manoel Ferino dos Reis. 
!1etll'ique Velozda Matta., 
Domingos Berna.rdes da Silva. 
Elisia.rio Alvares da. Silva Freire~ 

oppor a isso o regulamento desse e.stabele
mmento e o director do mesmo, assim como 
muitos estabelecimentos Jlarticulares qij,e, 
pela eacassez de tempo que dlspunhamos, n1Lo 
nos foi possível esperar as asignaturas do 
pessoal. 

Capital FClderal, 26 dCl setembro ele 1899.
Manoel F1·ancisco rla 7'rincladc.-A,gusto Vil· 

. laça GatJi<Zo. - Elisial'io Alcal·cs da Sil"''' 
Freire .. 

Va.e a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 144 B-1891' 

Redacção pal'a 3• discus.•·,Jo dó p,-ojecto n. 144, 
deste (ft~rlO, que fixa a despeza do M:inísterio 
da Fazenda para o excrcicio do 1900 

Art. 1.• o Presidente da. Rcpublica é au
torizado a despender pelo Ministerio da. Fa
zenda, com os . serviços designarl.os nas se
guintes verbas. em ouro 22.459:583$507, em 
papel 116.201:703$580. 

Ouro 

1 • Juros e ma.is despezas 
da di vida externa., 
16.387:0751556. 

2. Idem e amortização dos 
omprestimos internos 
de 1868, 1879 e 1897, 
2.. 352:957$500 .....•. 

3. Idem da divída interna 
fundada. .••....•. • •• 

4. Pensionistas ...... , • . • • -
5. A posenta.nos •. •..•.•••• 
6. Thesouro FeGeral, au· 

gmentada d!!-l!00$000 
.· para consumo Útl agua. 

1. Tríbuual de Contas ...• 
8. Recete do ria da Capital 

Federal. ..••••• -.··. 
9. Caixa de Amortização, 

augmentada · .ie 360$ 
para.consumodeagua, 
100:000$000 ...•..•.• 

lO. 

ll. 

12. 

Casa. da Moeda, augmen
tada de 2:340.$ para 
consumo de agua. ..•• 

Imprensa Nacional e 
Di:lri() 0/ficiat, au.,. 
gmentada de 2:340$ 
para-consumo de a.gua 

Laboratorio Nacional de 

P:>pel 

9.600:0DOSOOO 

26.142:354$000 
3.889:082$000 
3.500:000$000 

994:785$000. 
393;000$000 

355:790$000 

272:742$500 

. 738: 54;0$090 

Deixaram de assigna.r o :pessoal artístico 13. 
e operaria da. Imprensa Nacional, por se 

Ana.lyses ........... . 
Administração e custeio 

dos proprios nacionaes 

1.160:340$000 

65:400$000 

79:840$000 
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14. Delegacia do Thesouro 
em Londres, 36: 600$ 

15:' Delegacias Fiscnes. .... 1.495:818$000 
16. Alfa.ndegas, augmenta.· 

da de: óO: QOO$ para 
acquisição de uma. 
la.neha a vapor para 
a Alfandega de M~-
ná.os; 9:520$ para o 
pessoal da mesma 
lan~ha; 5:000$ para 
comhnstivel e ln5ritl-

• cantes d:t mesm:\ ; 
3:000$ para acquisi· 
ção de um escaler 
para a Alfandega. de 
S a n ta Catharina ; 
20:000$ para concer
tos na lancha desta. 
mesma. alfa.ndega ; 
18:000$ para o paga-

. mento do aluguel de 
arrnaze11s da Alfan-· 
d. e ~ a de Maceió ; 
11 :7011$ p~ ra. ma.n u· 
teoção e cust<Jio dos 
novos armazens da. 
Alfandega do Pará ; 
36:000$ para ele;rar a 
0,55 • f. a. quota para o 
pessoal da Alfandega. 
de Santos ; 20:000$ 
. para acquisição de 
ntensis e a.pparelhos 
necessarios :para . a 
descarga. nas alfande· . 
gas dos Estados ; 
2:340$ para o consu
mo de agua da Alfan
dega da Capit.al Fe
deral; 360$ para con
sumo rle agu~ )la 
Ilha Fiscal; 61:081$ 
para installação e 
custeio da Alt'a.ndega 
de Sant'Auna do Li
vramento (dec.n. 417, 
do 1806), assim distrí
buida.: 

1 inspector .......... . 
5 1 °• escJ'ipturarios a .. 
7 2<• escripturariosa .. 
I thesoureiro a 2:400$, 

. quebra .....•.. ,. 
1 fiel. .............. . 
1 porteiro ........... . 
1 continuo .......... . 

Ordenados 

3:200$ 20 
2:000$ 11 
1:300$ 8 

300$ 14 
1:200$ 8 
I :400$ 9 

480$ 3 

Quo tos 

3:200$ 
lO:OOO.Ji 
9:100$ 

2:700$ 
1:200$ 
1:400$ 

480$ 

Total............. 28:080$:. 

l!l5 quotas a 4 r. sobre 300:000$ .• 
lO gnardas a I :000$ ........... .. 

12:000$. 
10:000$ 
6~000$ 
5:000$ 

Material, .. I·~ j I •••••• " r••• ••• ,. 
lnstallação da ::i!fandt>ga •. , ....... 

Ouro 

!7. Me~as de Rondas, consi· 
derada de I" classe a 
Mesa de Rendas de I ta· 
jahy .•.. ••.•.•.•••.• 

18. Junta. Com marcial. ...• 
19. Emrreg-ados de Repar

til;ões extinctns, .•.. 
20. Fiscalizacão e mais des

pezas dos impostos de 
consumo .......... .. 

21. COmtnissão de 2 % na 
venda de estampilhas 

22. Ajudas de custo ...•... 
23, Gratilicnções por servi· 

ços temporarios e ex. 
traordinarios ....•.•. 

24. Juros dos bilbetes G10 
Thesouro ........... . 

25. ldam dos empl·estimos 
. do Cot're de Orphãos .. 

20. Idem !los deposites das 
Caixas Economica.s e 
Montes de Soccorro .• 

27. Idem diversos ••.•.•• ,. 
28. Porcentagem t>ela co

brança executiva das 
dividas da União ••.• 

29. Commissões o correta-
gens ...... , .•..•••.. 

30. Deapezas eveutuaes .... 
31-. Reposições e restitui-

ções ..•••••.••.•...• 
32. Exerci cios ti netos ...... 
33. Obras, augrnentada de 

200:000$ para occor· 
rer âs. obras e· melho
ramentos imprescin· 
di veis e·inadia v eis nas 
A!!.'andegas dos Es-
tados ............... . 

34. Creditos especia.as ..... . 
35. Resgate de papel-moeda. 

nos termos do eon
tracto de 15 de junho 
de 1898 ........... .. 

36. Fabrico de moedas de 
nickel. ............ .. 

Popol 

624:226$0CO 
29:774$000 

206:824$978 

I . 500: 000$000 

150:000$000 
30:000.$000 

30:000$000 

4SO:OOO:jj000 

650:00~$000 

5.360:000$000 
50:000$000 

80:000$000 

20:000$000 
150:000$000 

500:000$000 
"3. 000:000$000 

.•' 

000:000$000 
2.379:267$291 

44.869:379$000 

1.195:0:24$960 

Art. 2. • E' o Governo autorizado: 
l . o A abrir, no e:x:ercicío desta. lei, creditos 

supplemente.res até o ma:x:imo de 8.000:000$ 
ás verbas indicadas na tabella que acompa
nha a. presente proposta.. A's V!lrbas - Sol!· 
corros publicus - e - Exercícios findos -
j,)uderá. o Governo abrir creditos supplemen· 
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ta.ros om qualquer mer. do exerciclo, com. 
tanto que sua tota!Ha.de computada. com a. 
dos tiomais creditos abertos uao exceda o ma· 
xímo ftxa•lo, resp!llta.rll\ auanto á verba.
Exercie!os tini! os-a disposicii.o da lei n. 3.230, 
de 3 da setembra de 1884, ar·t, 11. No m:nimo 
fllC:ulo por este artigo niio ~e comprehcndem 
os credito.~ abertos .1os ns . 5, e, 7 e 8 1lo or
çamento dll Ministerio •lo tnterlor. 

2.• A liqniolnr o,q debito~ olos bancos, prove· 
niontes de auxHios â lnvour.~ . 

3.• A coucetler· o Jlremio do 50$ pot• t•; nela
da aos navios que forem con!truidos no paiz 
e cuja arq.uea.çiio s~ja sunerior a toO tonela
daB, podendo abrir os precisos cre•litos. 

4.• A entrar em accordo com o governo do 
Estado do Pará. para a a.ppHcacão do prodúcto 
do imposto no mesmo E~tado pfrcebido, sob o 
titulo de-auxilio á Uniã.o. 

5.o A tra.nsi'erír para a cidade de ObíMs-a 
Mesa de Rendns do Cameta., elevando a re· 
spectlva ca.te;:oria., Fob o mesmo regimen e 
com attribuiçôl's iguaes ás que teem as Mesas 
de Rendas dé S. Francisco, Antonina. e Itn.· 
jahy. • 

6.• A reformar a contabilidade publica., de 
modo a uniformisal·a e pôr os r es:pectivos 
r egulamentos da accot'do com a lei de orga· 
nisaçíi.o do Tribunal de Contas. 

7 . • A proceder á mudança da.Aifandega da 
cidade de Paraoagu:í. para o Porto d' Agua, 
podendo para. esse fim abrir os precisos cre
dites destlna.des ao aluguel dos · predios para 
este flm necessar:os. -

previo de l!istribuicã.o de creditas, ouvido o 
Thesouro sobr e a conveniencia de 1erom: 
f<litas as re(dridas de~pezas pelas. contadorias 
respectiva.s. Qltalquar pagamento que não 
esteja n~s coodicCíes ncima, não será attendido 
nu. tomalia de contas dos respectivos respon
s:~nís. 

Art . 6. • Contlnú:\ em Tigor n. autorlz&Qão 
conferida no Governo li@ lO n. Q do art. 23 da. 
lei n . 400. de I ü de dezembro de 18Q'7, para. 
entrat• I' ID accordo com a Compnnhla Oeste de 
Minas, no sentido de rescindir o· contraeto 
feito pela. mesma companhia. a 5 de abril de 
1893, ou de enc:~mpar todas as suas linhas. · 

Art. 7. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Com missões, 28 de setembro . de 
1 ~99,-M,,yrink, pres'dente interino. - Au· 
gv.8to 2{mtenegro, relator .-Marçal Escoln.r. 
-Bueno de Andrada,-Augusto .~ero.
Cal~[Jeras .-Alcínda Guanabara. 

Foram apresentadas na sessão de 28 de 
setembro, ao ~rojecto n. 110 B, de 1899, or
çando a.-Recelta Geral da Republica., para o 
exercicio de 1900, a.s seguintes 

EW:Nl>AS 

Ao projecto n , 1.10 B, ele i899 

8.• A mandar fabricar no estrangeiro, caso Substitua·se a. de n. 3, do art. 5o :. 
saja ·preciso, as estampilhas do imposto de Na vigencta. desta lei 08 machinlsmos ·par. á.. 
consumo. · · 

9.• A restituir ás municipalidades 0 que la:voul'a., materiaes de custei_o e peças· sobre-'. 
estas tivet'em pago de direitos d. e lmporta.<>ii.o salentes, a os mlLllhinismos, seus ·sobres~ 
durante 0 exercício de 1897, pormateriaes ~m lentes e ta.mbem os materiues de custeio 
obras, macbinismos e aeces>oz·ios . destinados de mineracão importados directameote pela.
&o abastecimento de agua e ao ·saneamento 111-vou-ra e iildustrías a.uxqiares,_ ou pelas e!ll· 
das cidades dos Estados, . c ieenta·s na fórma. prezas de mineração para consumo propno. 
do ar t. 13 dl\ lei n . 427, de ~ de dezembro pagarão sómente ·uma taxa. ~e re~istro d~ . 
de 1896. · . 5 •;. ~ valor official dos obJectos mtrodu- . _. 

1 o. A crenr armazens alfandegados em zidos, ftca!ldo _ isento-s de quaesquer direitQs _ 
Nictberoy. alfaudega.rios. - · . 

Art . 3.• Ficam approva.dos os c:r.editos coa· Paragraphounicn. Ficarão suJeitós á multa. · 
stantes da tabella. a.nnexa.. · · de dobro de direitos que de'Ver.ta.m .ter. pago, 

Art. 4. o oa despeza em ouro dos diversos .as. em prezas que tiver~m importado machi
ministerios. 25.627:8i 6$593 deverãu ser pa. nismos e ma.teria.es para uso alheio • . 
gosem titulas de funàing loait , na.fórma.. do Sala das sessões, 28 de. setembro: de 1899. 
accordo -de l5dejtmho de. l898. -E1·mirio Coutinho:- Gonçcllve$ .Ra~os. · 

Ar L 5 . o Todos os pagamentos de clespezas 
de materiaes serão centralizados no Thesouro Ao art . 5., § 3o _ denois das pala.VI'as ma.· 
e ~Jegacias, com eJ:cepção daquelles que ~ 
forem feitos pelas Secretarias do Congresso, cbiuismos de lavoura, accrescente.se-e ma
mordomia do Palacio do Governo e dos que ·cbinismos destinados a engenhos centraes. 
desorgani~arem os respecti~{)S serviços e per- Sala das sessões, 28 .de setembro de !'899. 
turbarem a sua.marcbs, os quaes continuarão - Eugenio Tourinho . -M;daguias Gonçàl, es. 
a ser etfectuados pela-s propl'ias repartições, - Franci$CO Garg~l. - Neiva. - Rodriqv.es 
depois de . habilitadas, mediante registro Doria. -Aà1:lberto Guimaraes, 
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A' fts~alização e unificação dos seniços rlns 
ai fan<legas com o fim de assegurar melhor 
arrecadação- Acct•escente-sc onde convier : 

Art. Para a exportação de mercadorias 
-para qualquer dos portos do Brtlzil, serão os 
exportadores ou carregaclores, de 1 de janeiro 
de 1900 em deante, obrigados a apresentarem 
no consulado brazileiro do logat• de onde pro
cederem as mercadorias, duas facturas, que 
serão a.uthenticada.s pelc·s respectivos con· 
sules, sendo uma entregue ao expeditor para 
acompanhar o destino da carga. e outra fi
cará no consulado que, por sua vez, remet
ter~ á autoridade que na Capital Federal 
est1ver encarregada. pelo Governo da orga· 
nização da estatística geral. 

Paragrapbo. Os emolumentos devidos por 
essas facturas consulares serão os estabele
cidos pelo decreto. 

Sal~ das ~essões, 28 de setembro de 1899. 
-Jose llfurtznho.- E lia~ Fausto. - Vicioriito 
Monteiro.-Nilo Peçanho..-Rodolph.o ,1b1·eu. 
-Francisco Sci.-Alencar Guimtwdes.-F,·an· 
cisco Veiga. 

O Sr. Presidente-Não .havendo 
nada mais a tratar, designo para ama.nllã a 
J~eguinte ordem do dia: 

Primeira :parte (até 2 horas ou antes): 

Votação das seguintes materias: 

Do projecto n. 161, de 1899, relativo á 
emenda substitutiva do Senado ao projecto 
n. _12 B, de 1~97 (n. 184 A, de 1896, substi
tuti,vo ao proJecto n. 184, ~o mesmo anno), 
da ua~ara dos Dep.utados, reorganizando os 
corpos de engenheiros e de. estado-maior do 
exercito (discussão unica)· · 
. Do projecto n. 147 A, d~ 1899, concedendo 

licença de um mez para o Presidente da 
Re_p!!-blica,. na fórma do art. 45 da Consti~ 
t~Içao, r~t1rar·se pa~a fóra do paiz,' e auto
riza o Poder Executivo a abrir os c!leditos 
para occorrer ás despezas da representação 
com a ~iagem do P;residente da Republica á 
Repub}IC~ Argentí~a, _com pareceres das 
~omm1ssoes de Le~1slaçao, Constituição, Jus
tiça e de Orçamento (Ia discussão)· 

Do projecto n. 146 A, de 1899, 'facultando 
aos es~udantes que na data d~st~ lei' já tive
reo:t s1do approvados em uma ou mais ma
terias do cl!rso preparatorio que ~e exige 
par~ a. ~atr1~ula nas escolas de ensino su
perior, term~narem seus estudos, prestando 
exa~es pa!:Ciaes até 31 de dezembro de 1900 
(23 d1scussao) ; · 

Do projecto ~· 159, de 1899, emendas do 
Se.nado ao pr_9Jecto n. 172 D, de 1898, am
phando a acçao penal por denuncia ao Mi
nisterio Publico, augmentando as penas de 

aJgnmas contraven(;ue~. o dnndo outras pro .. 
videncias (•1íscuss:1o unica.); 

Do projecto n. 42 A, de 1890, nutorir.ando 
o Governo a dfspender com a reparação do 
material fluctuante àa Armnda as economias 
eifectuadas nas di versas ver baR do orçam~nto 
da marinha para o presente exercício, trans .. 
ferindo-as para a de ~Material de Construc· 
ção Naval », do referido orçamento (2:• dis· 
cussão); 

Do projecto n. 163, de 1899, relativo á 
emenda tmbstitutiva do Senado ao projccto 
n. 134 J, de 1898 ·(additivo destacado na 
2" discussão do projecto n. 134 do mesmo 
anno), que manda considerar valldos to•los 
os exames já prestados na Escola Polyte
chnica da Capital Federal por alumnos da 
Escola Milital' (discussão unica); 

po projecto n. 157 A, de 1899, regulando 
as promoções ao posto de alfer·es do exercito 
(2" discussão); 

Do projecto n. 138 A, de 1899, declarando 
livres do pagamento de qunesquer direitos na. 
Alfandega da Capital Federnl ou na. de 
Santos, os volumes que conteem um regu
lador publico destinado á torre da matriz de 
Uberaba (2a discussão); 

'Do prnjecto n. 164, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a readmittir no logar de 
1 o official da. Secretaria. da Justiça e Negocies 
Interiores, ficando addido ao respectivo qua
dro até que, em virtude de vaga, possa re· 
verter ao serviço, o cidadão .Augusto Henri· 
que de Almeida (2a discussão); 

Do pt·ojecto n~ 168, de 189(1, autorizando o 
Poder Executivo a conceder a João Antonio 
Coqueiro, engenheiro-chefe de districto ·da 
Repartição Geral dos Telegrapho~, licença de 
seis mezes, com o respectivo ordenado, afim 
de tratar de sua saude onde l~e convier (dis
cussão unica); 

Do projecto n. 9i, de 1899, autoriz~ndo o 
Poder Executivo a. conceder a Antonio José 
da costa Rodr·igues, 1° official bibliothecario 
da Escola Naval, s~is mezes de licença, com 
ordenado, pora tratamento de saude (dis
cussão uni •·a); 

Do projecto n. 46 A, de 1899, exigindo 
q~e as sentenças finll.eS ela competcncia do 
~upremo Trib~nal Federal e quando este 
JUlgue corlectlva~ente, na fórma da Consti
tuiç?í.o e das leis em vigor, sejam proferidas 
co~ a pr~sença. de de:?:, pelo menos, dos juizes 
desimpedidos daquelle tribunal, e dá outras 
providencias, com o parecer da domm'issão 
de C_9nstituição, Legislação e Justiça (la diS· 
cussao) ; 

Do projecto n. 23 c. de 1899, determinando 
que nas capitaes dos Estados onde não esteja 
creado o logar privativo de auditor de guerra 
accumule as funcçÕ JS desse cargo o juiz sec-
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rional. r· clrmrlo outrM providencias (3a dis· Godoy .-Ãlcínrlo OuawJbur.c.-Timotheo dr.1, 
l'IBS:i.ot : Costa.-Sú Ft'ci1·e.-Augusto de Vasconcellos. 

lln lllldit.ivn 11. 17.1 F. rlt! IF-gs, dcclnrn.ndo -·José JJfurtinho.-Jleredia de Sá. 
QH••. nll>tn tln:-; r.nRo~ previf!t.o~ no dr·crcto 
n. 2.22·1, de :w "'' J.•n~iro do JSfJii, E>nrão os 
omciaes rtn Corpo tiO Homl•ei1'U.4 r,•ff)rmarJns 
na!5 cnn•lir:•ios rlo drcl'et.o n. l.!f~fj A. d•J 30 
ue .\aneiro de 1800 (diseu,.;,.:fiq nnir.a) ; ' 

Do projecto n. l.'Jl A, dr~ l80g,a.ulorir.anr1o 10G 1 SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO DE 1899 
o Governo :t rever os dect•ntos quo privaram 
ih1s p:t.tentes d:\ officiaes bonora.rios do excr-· P/'estde)lcia. dos s,•s. Va: de jlfello (Presí ... 
cito va.ríos dos cidadãos tlíttinguidos com taes dea~e) r.: Cados ele Novaes (1° Secretario) 
honras por serviços prestados á Republica., 
para o fim de rcintegral-os nos postos o honras Ao meio·dia procedn- se á chamada,· á qual 
respedtvos, . uma. vez que sobre el\es não respondem . os Srs. Vaz do Mello, Julio de 
tenha rec::~.bido pena por crime commum po- Mollo, Car-los de Ncvaes, Ht3redia do Sà., An
litico (I" discussão); gelo Neto, Eugrmio Tourinho, Albuquerque 

Do projecto n. li2, de 1899, autorizando o Serejo, Amorim Figueira, Augusto Monte
Poder Executivo a contar ao Dr. João Martins negro, Enl·laS Martins, Luiz Dominguos, Vi· 
Teixeir·a. lente cathedratico da Faculdade de veiros, Ouedelna Mourão, Ed11ardo de Bar
Medicina, do Rio de Janeiro, para os e1feitos rêdo, Cunh~ .Martins, HGnrique Valladares, 
do nrt. 295 do Codigo do Ensino Supet'ior, Marcos de Araujo, Pedro Borges, Ilrlefonso 
mais qu;ttro annns que ihe são computado5 Lima, Francisco Sã., Helvedo Monte, Tavares 
de todo o tempo,durante o qual prestou ser- de Lyra, Fra.tlcisco Gurgel. Eloy de Souza, 
viços á instrucção publica na·ex-provincia do Trinrlade, El'mirioCoutinbo, Teixeira de Sá, 
Rio de Janeiro (discussão uníca) ; Coelho Cintra, Ba:rbosa Lima, Cornelio d·l 

Do projecto n. 169, de 1899, autorizando o 1 Fonseca., Seabra, Milton, Francisco Sodr:\, Ma
Poder Executivo a conceder <~.o Dr. José Ber- noel Caetano, Amphilophio, João Dantas 
nardíoo Baptista Pereira, medico adjunto do Filqo, Adalberto Guimarães, Oscar Godoy, 
exercito, dez mezes de licença com o respe- Augusto de Vasconcellos, Raul Batroso, Alves 
ctivo ordenado, para tratar de sua swde de Brito, Leonel toreti, Calogeras, João Luiz, 
onde lhe convier (discussão ·unica) ; IldefonsC3 Alvim, Gonçalves Ramos, Henrique 

2a. discussão do projecto n. 177, de 1899, Vaz, Francisco Veiga, Alfredo Pinto, Alvaro 
estabelecendo o processo de arrecadação dos Botelho, Ferreira Pires, Lamounier- Godo
impostos de consumo. · frerJo, Rodolpho A"breu, Eduardo Pimentel, 

Segunda pal'te (ás 2 l:loras 011 antes) : 
Continuação da 23 discussão do projecto 

n. 133, de 1899, com o parecer sobre as 
emendas o:fferecidas para a 2a di::cussão do 
projecto n. 133, deste ar.no,:fixando a despeza 
do Ministerio da Jn~ustria, Vinçã,o e Obras 
Publicas, para o exercício de H!OO. .. 

Levar. ta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

DECLARAÇÕES 

Declaro que votei a .favor dÓ requerimento 
do Sr. Deputaào Seab:ra, pedincl9 votação 
nominal para. a emenda do pt'ojecto n. 106 B, 
de 1899, votando em seguida contra esta 
emenda. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1899.
Ba'rbosL Lima. 

Rorlolpho Paixão, Galeão Carvalha.l, Case
miro da Rocha, Gustavo Godoy, Bueno qe 
Andrada, Elias Fausto, Cesario de Freitas, 
Ovidio Abrantes, Hermenegildo de Moraes~ 
Alves de Castro, Luiz Adolpllo, Alencar· Gui- . 
rnarães, Paula Ramos, Francisco Tolentino~ 
Ma.L'Qal Escobar, Possidonio da Cunha, Diogo 
Fortuna, Victorino Monteiro, Pinto da R"cha., 
Vespasiano de Albuquerque e Campos Car-
tier. . 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada, os Srs. Urbano Santos, Silva. Mariz, 
Silverio Nery, Carlos Mnrcellino, Pedro 
Chermont, Theotonio de Brito, Matta Ba
cella:r, 'Rollrigues V~rnandes, Josb Avelino, 
Marinho de Andrade, Frederico Borges, 
José Peregrino, Coelho Lisboa, Appolonio 
Zenaydes, José Mariano, Affonso Gostá, João 
Vieira., Pereira de Lyra, Moreira Alves, Ro. 

D 1 cba Cavalcante,Euclides Malta, Araujo Góes, 
ec aramos ter votadr a favor do projecto Olympio Campos, Jayme vmas Bons, Aristi-

n. 106 B, de 1899, que restabelece a Alfan- des de Queiroz, Tolentino dos Santos, Marco· 
dega de Porto Alegre. _ lino ~loura, Jeronymo Monteiro, Torquato 

Sala das sessoes. 28 de setembro de 1899 ·~ Moreira, Pereira r1os Santoi, Erico Coelho, 
Xavie1· d·t Silveira. -Ra'ul Barroso.-()sca1·. ~rnesto Brazilio, Julio Santos, Ba.rro:S Franco · 

Cama1•a V, V · 7 ·Í 
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Junior, Urb:tn() Marcondes. Panlino r!e Souza. 
Junior, Campolina, Almeida Gomes, Carva
lho Mourão, .Jacob d't Paix;io, Octaviano de 
Brito, Leonel Filho, Augusto Clementino, 
Telles de Menezes, Theotonio de Magalhães, 
Matta Machado, Nogueira Junior, Manoel 
Fulgencio, Lindo1pho Caetano, Olegario. Ma
ciel, Lamartine, Moreira d'L Silva, Luiz Fla
cquer, Alvares Rubião, Domingues de Castro, 
Di no Bueno, Oliveira Braga, Adolpho Gordo, 
Alfredo Ellis, Cincinato Braga, Arthur Dierle
richsen, Rodolpho Miranda, Leopoldo Jar(lim, 
Mello Rego, Leoncio Corrêa, Lauro Müller, 
Plínio Casado, Aureliano Barbosa, Py 0respo, 
Cassiano do Nascimento e Azevedo -So.lré. 

E sem causa os Srs. Juvencio de Aguiar, 
Felisbetlo Freire, Rodrigues Lima, Dionysio 
Cerqueira., Galdino Loreto, Bern 1rJes Dias, 
Rangel Pestana, Antonio Zacharias, Ar·tliur 
Torre~. Costa Junior, Edmundo da Fonseca, 
Cat·ac~iolo, Pedt•o Ferreira, Apparicio Ma
ricnse, Francisco Alencastro e Rivadavia 
Col'rêa, 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. . 

O Sr. President.e-Communico á 
Camara que se acha sobre a Mesa o projecto 
que fixa a despeza do Ministerio da Guerra, 
começando a correr desde hoje o prazo para 
o offerecimento das emendas. ' 

Decl_ara ainda que na ordem do dia de hoje 
figura para votação o projecto n. 150 A, de 
1899, que, por eqnivoco, não foi incluído no 
impresso distribuído á C1s.a. 

Não havendo numero para proceder-se á 
votacão das materias encerradas, passa-se á 
ma teria em discusssão. · 

PRIMEIRA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 177, de 1899, estabelecendo o processo de 
arrecadação dos impostos de consumo. 

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

EMENDAS 

Ao projecto n. 177, de 1899 

Accrescente-se onde convier: 
. Art. A's fabricas que o requererem poderá 

o Governo vender as est:l.mpilh.as ne:!essarias, 
correspondentes á producção, a juizo do fis
cal, mediante lettras acceita.s pelas respecti
vas directorias e endossaàa.s por negociante 
idoneo, a prazos nu':lca excedentes de 00 
dias. 

I) l':o cnso •lo fttlt;t do prompto p:1.~n.monto 
no dia. t.lo ver. cimento, s.JrC:t a.ppllca.da. a. multa 
1le 5 "f o sem pr·ejnizo d:t n.cçli.n execu ti vn., fl· 
cando o fabric1nte em atraz,J inhibido de go· 
zar do beneficio desta disposição. 

2) As lr~ttrils dadas em pagamento de es
hmpilhas serão garantidas pelos productos 
em deposito e em existencia, ou p!~los edifi· 
cios e macllinas das respectivas fabricas. 

Sala das se~sõcs, 29 de setembro de IS!:JJ.
Nei,a.-C'Jelho Cintra. 

Accrescente-se ao art. 56:-depois da pa
tavra:-tecidos c nas fabricas de pllosphot'os. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899. 
Coelho Cintl\t. 

O Sr. IIeredia de Sã -Sr. Pre
sidente, V. Ex:. tem visto o interesse com 
que me tenho batido em defeza dos assumptos 
que interessam ao éomrnet•cio ; e por isso 
pens1 que aquclle de que trata o pl'ujecto 
em discussão, como muitos outros que teem 
sido submettidos á apre~iação da. Camara, 
exige o mais acurado estudo, para. não serem 
resolvidos com precipitação. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL- Apoiado, é 
lei das mais importantes. 

O SR. HEREDIA.DE SÁ- Parece que recla
maçõe.:; importantes surgirão si este projecto 
tor votado como está sendo, isto é, sem que 
as partes interessadas tenham tempo para 
estudai-o convenientemente e o:fferecer as 
reclamações que julgarem convenientes. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL -Apropria Ca
mara. é a J)rincipal interessada em estudar o 
a~sumpto detidamente. 

0 SR. HEREDIA DE Si - Como pondera. O 
meu illustre ·collega, apropria Camara deve 
ser interessada em não precipitar a passagem 
do projecto, porque tem sobre seus hombros 
grande responsabilidade. 

Apresento, portanto, um requerimento de 
adiamento da .discussão, que V. Ex. submet
terá á consideração da Casa· quando h ou ver 
numero. 

O Sr. President.e-0 Sr. Heredia 
de Sá mandou á Mesa o seguinte requeri-
mento: · 

«Requeiro que o projecto n. 177, de 1899, 
seja adiado em sua discussão por oito dias.~ 

Sala das sessões, 28 d·3 setembro de 1899.
Heredia. de Sà. 

Ha n ·t Casa apenas 74 Srs_ Deputados. 
Nfio lla numero legal para as votações, pelo 
qu3 fiel. prejudicado o requerimento de 
S. Ex. 
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A este mesmo projecto foi apresent:1.da a seus -varios textos, verifica-se desde logo, 
seguinte emenda pelo Sr. Franciséo Veiga e como venced0ra, a !Joutrína de que, para a. 
outros. situa<}ão eín quo nos achamos, um dos reme

díos que se impõem, um dos rem.edíos em 
cujo poder se pa.reco acreditar, está no auEMY.~NDA 

Ao projecto n. 177, de 1899 
gmento dos impostos internos e na generali-

Ao art. 3", § 1°: 
Em lagar de fumo desfiado, etc., 

diga-se 30 réis. 

zação dos impostos de consumo, ampliando-os 
a. outras fontes de producçâo ou a mercado-
rias ainda não a.Uingicla s pela tributação 

40 réis- anterior. 
O orador não acredít"t que o augmento das 

taxas dos impost~.>s seja seguida de um au
gmento na receita., porque a verdade é que 
os nosso§ compatriotas já se acham em con· 
juncturas tão apertadas que o unico remedio 
que se lhes depara na situação domestica. é o 
de supprimir-não Eó diminuir-despezas que 
nem sequer podem ser classificadas de su· 
pertluas e antes entram no grupo das que 
podem ser tidas como necessa.rias, ficando 
apen::1s com as imprescindiveis 1 

Sala das sessões, 29 de setembr<> de 1899.
Alfredo Pinto.- Fr<mcisco Veiga.- Antero 
Botelho. 

os senhores que a apoiam queiram levan
tar·se. (Pausa,.) 

Foi apoiada e ent1·a conjunctamente em 
discussão com o projecto. . 

O Sr. Barbosa Lima toma a 
pa.Iavra, levado pelo encommodo moral que 
lhe causa ass]stir ao encerramento da dis
cussão de um projecto de lei que contem 
assumpto da maior releva.ncia e das mais 
graves consequencias, sem que nenhum dos 
collfgas, com melhores estudos, venha ori
entar a votação do debate, de modo que a 
camara nenhuma deliberação adopte sem 
m.nita. -ponderação e sem inteira consciencia 
do que está fazendo. 

O orador não é dos que · entendem que 
umas tantas verdades não devem ser ditas; 
e, por isso mesmo, toma_ a liberdade de 
dizer que nesta occasião ha uma fatalidade 
que peza sobre as assembléas deliberantes e 
que consiste na certeza de que os assumptos 
da maior importancia são muitas vezes de
cididos sem inteil'o e pleno conhecimento da 
maior parte dos que votam num e noutro 
sentido! 

Si este facto póde ser oesculpado, quando 
se trata de questões sem mai.or consequencLt, 
não tem explicação ao tratar-se d.o assumpto 
como o que so contém no projecto ora em 
debate. 

No entretanto, sobre elle _"Yae-se passando 
às carreiras, apezar da questão de constitu
cionalidade ou inconstitucionalidade levan
tada. pelo sr. Tosta; neni de&perta interesse 
neste recinto, quando e certo que · devia. ser 
uma prejudicial exigindo a cuidadosa atten-
cão dos srs. deputados. · 

Não comprehendc o orador que repu
blicanos que se dizem contrarias á revisão 
constitucional não levem na maior conta.- a 
questão da constitucionalidade ou da. in
constitucionalidade de um proiecto de lei 
importante como o que está em debate. 

Com relação ao projecto, . attendendo-se ao 
espirito que parece dominar no conjuncto de 

Si neste momento, ao findar uma. legisla· 
tura, em um periodo de i~cortezas e de in· 
stabilidade universal em ma teria de crenças 
politicas, vae o Congresso aggra:va;r ainda 
m~is os impostos, sem mesmo haver previa· 
mente demonstrado que esta e a. uoica. solu· 
ção possivE 1, então os representantes da. 
Nação não poderão jamais ser absolvidos de ter 
contribuído, por uma fórma ínquestionavel· 
mente incorrecta, para trazer á marcha da 
Republica difflculda.des talvez insupera.veis, 
levando o desanimo ao espírito do povo ! 

Não está. fazendo um discurso de oppos!ção, 
porque continúa disposto a collaborar com o 
Governo em tudo quanto seja medida julgada · 
nece~saria pam encaminhar o pa.iz para ·uma 
situação melhor e mais folgada. .. · 

Mas, por isso mesmo que mantem a s~ at
titude de sincera dedicação, não abre o orador 
mão dos esclarecimentos indispensa-veis em 
assum:ptos cujas consequencias chegam a. 
assumir proporções assustadoras. 

A situação da honrada Commissão é digna 
de louvores, mas o orador está. no seu direito, 
pedindo as explicações e os esclarecimentos 
necessarios para uma deliberação conscienciosa 
e justa, sem combater ou defender desde logo 
o projecto. (llfleito bem; muito bem~) 

O Sr. Galeão Car-valhal toma 
a palavra mais para fazer um prote5to do 
que para discutir o projecto queesta.belece 
o :processo de arrecadação dcs impost<>s de 
consumo, cujo impresso só ~oje foi distri~ 
buido, não tendo havido tempo -para '11m 
estudo minucioso das questões importantes 
que nelle são consagradas. 

o orador não vê utilidade em se djscutir 
com ·tamanha. precipitação assumptos tão 
serios e melindroscs, quando a a.ttenção da. 
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Cama.ra está voltada para o estudo dos orça-~ nadando em uma completa confusão, em uma. 
mentos annuaes. inteira ba.lllurilia, que ninguem entende. 

Quando te~e a honra de discutir o c·r_ça- _O p1 ojecto prC:>ci~a. ser estudado com atten
me~to tla re~elta, t:m t.r-aços largosaprec10u çao.Onobre Dcputauo pela Bahia,o Sr. Tüsta, 
os mconvenHmtes uos 1mpnsto:o: tle consumo levantou a que:itão da constitucionalídnde 
que foram creados para supprir a 1alta de dos impostes creatlog e regulados pelo pro
renrtas nas alf:mdP.gas. que e:ra, C:>ntretanto, o jecto em discussão; é o caso rle ser ouvida a 
resultado da ~~esastrada política financeira Commb::ão de Legislação e Justiça, e a Ca
que tem sngUiclo o parlamento e os nossos mara deve 1:er a J:rincipal interessada em 
governos desde 1891. liquiclar e~ta objecç·ão, que póde difficultar 

N:t verdade, os impostos aduaneiros são ua. prati~a. a. e~ecução ?a lei. Esta re~Ja
elevados systematicamente todos os annos e mac;ao nao fo1 amda devidamente apreciada. 
no entanto, as[ receitas diminuem ,.,.radativa~ e não ha razão :para que a Camara não se in
mente. e forme do parel!er da Commissão competente 

. Para isso co!lcorrem as tarifas proteccio- par~ _est~. fím. 
mstas estabeleCidas com o proposito do des- E md1:-pensa >el mudar de rumo; _o orador 
envol virnento da-grande industria, que con- v e~ faze.ndo esta p~opaganda. ha mm.to tempo 
stitue uma utopia. e que nos levarão a com- e su lastima. que uao tenJl':l s1d~ ouv1~lo. 
J>leta ruína, si não muc1armos de rumo. O~ resultactus ~a lJOlltJca 110<lncelra. prc-

Como consequf'ncia ve u a idea da crcaçã0 ~~U~1r~m a ncccss1dade do J·ímdiH[J loan_; ~i 
de tantos impostos de consumo. corla qual 0 msJ::;ln·rno~ na mcs~na. vereda ate aqu1 trt
mais Yexatorio e iníquo, seguidos de um pro- Jhada, .chegaremos íatalrnente ao contrúle es-
ce~so de arreca.doçãP, que cau~a os maiores trangetro. . . 
vexames ao commercio. Hemette o orador a Mesa o seu requeri-

Entre nós só ha uma prcoccupaçiío, que ú mcnto. (illtdto bem; muito bem.) • 
a de arrecadar custe o que custar, com are- . Vem á Mesa, ó lido, apoiado e posto con
voga.ção fXpreEsa do disp(·sitivo das nossas leis JUllctamente em discussão o seguinte · 
fundamentaes. O projecto contém preceitos 
que revogam o Codigo Commercial. A pro
:posito chamo a :\ttenção da. Cam~na para o 
que se contem no art. 25 e seus parsgraphos, 
que cream no_2'"as obrigações para os fabri
cantes, que sao cornmerciante& tambem; os 
fiscaes podem examinar os li vos commerciaes 
todas as vezes que o julguem necessario, con-

REQUERI!IIENTO 

Requeiro que o projecto n. 177, de 1809, 
vá a Commissão de Constituição, Legislação 
e .Justiç~ p:ua dizer sobre a sua constitucio
nalidade. 

tra o dispo~to no Codig·o Commercial e nos Sala rlas se~sões, 29 de setembro de 1899.-
pr•Jcessos; não ha mais garantias na guarda Galeão Carvalhal. 
dos livros; elles pa!:'sam a pertencer ao fisco, 
que representado muitas vezes por empre
gados pouco ídoneos não trepidam em fazer 
as devassas mais vexatorias nos escriptorios 
das casas commerciaes. 

Foi creado direito novo sem certo criterio 
sujeito aos ccmmentarios mais desagradavei~ 
para os legisladores. 

O art. 36 estabelece que o Poder Executivo 
fica autorizndo a impor multas até 5:000~0(10 
~sta ~ispo:,ição não soil're, ou melhor, não re: 
s1ste a analyse de esvecie alguma. Quem re
:fi~ct~ sobre. a .natureza da falta, vê logo que 
nao e adm1sst vel semelhante multa elev~~
dissima ; o commerciante de boa fé està 
sujeito a trabalhar toda vida para pagar 
multas. 

Os agentes fiscaes terão, como já dis~e. 
uma verdadeira carta de co1·so contra os con
~ribuintes e entre elles contra a população 
1gnorante do interior. 

O orador, quando re:fiecte sobre a marcha 
dos trabalhos legislativos e sobre o pro
gramma do Governo, verifica que tudo está 

Comparecem mais os Sr3. Scrzedello Cor
rêa, Anizio de Abreu, ThomaiAccioly, Torres 
Portugal, João Lopes, Augusto Severo, Her
c~lano ~andeir!', Malaquias Gonçalves, Mar
tms Jumor, Joao de Siqueira, Pedro P8rnam
buco, Arthur Peixoto, Arroxeias Galvão, 
Gem1niano Brazil, Rodrigues Doria, Neiva, 
Castro Rebello, Tosta, Paula Guimarães, 
Vergne de Abreu, Leovigildo . Filgueiras, 
Edu~trdo RaJ?OS, Paranhos Montenegro, Pi
nhen·o Jumor, José Murtinho, Xavier da 
Silveira, Irineu Machado, Alcindo Guanabara. 
Timotheo da Costa, Sa Freire, Belisario de 
Souza, FouEeca Portella, Nilo Peçanba, Silva 
Ca.stro,Agostinho Vidal,Deocleciano de Souza, 
Mayrink, José Bonifacio, Monteiro de Barros, 
Antero Botelho, Cupertino de Siqueira,Padua 
Rezen.de, Lucas de Barros, Paulino Carlos, 
Francisco Glicerio, Xavier do Valle, Brazilio 
da. Luz, Lamenba Lins e Guillon. 

Continúa a 2a discussão do projecto n. 177 
de ~899, estabelecendo o processu de a,rrec~: 
daçao dos impostos de consumo. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 15:21 -Página 5 de 23 

SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO 'DE 1899 589 

O St·. Pre~ident:,e-Tom a palavra 
o Sr. Nilo Pe(;:m ba. 

O Sr. Nilo Pc~anha diz que os 
requerimento;.; que acabam d11 ser o!ferecidos 
á con::;iclerac-ão da Camartl, interrompendo o 
presente e importante debate, só teem por 
objecto, em que pese ao patriotismo dos 
seus autores, p1•otellar a solução de graves 
interesses que rmtcndem com a reconstl'Ucção 
financeira do paiz. 

Os nobres Deputados sabem bem qu· ~ o pro
jellto sobre impostos de consumo, e que vae 
crear uma receita superiot' a 30.000:000$, 
não :fere 'textos d:L Constituição ou artigos do 
Corligo Commercial ; ao contrario. devem sa
ber ss. EEx. que a tributação lançada não 
só corresponde ás urgcncias ila nossa situação, 
seriamente aggravada. com a depre::são da 
renda. a.Ifandegaria da Nação, corno ta.mlJem 
que ella, até aqui atacada e combatida no 
mundo dos tribunc;es, sú tem tl·iumphaüo, 
alcançando em mnis de um aresto os lbl'os da 
mais legitima constitucionalldade. (1ipoiados; 
mHito bem.) 

Nem um dos artigos do projecto revoga ou 
diminue a a.utot•idnde rlo Codigo, quando am
par<t a liberda.r!e de commercio; nem o pro
jecto, como se afigurou ao nobre n .-~putado 
pol' S. Paulo, cnh uma devassa sobre a es
cripturação sagratla do commerciante ; o que 
o projecto est;.belece é a base de uma fiscali
zação necessaria por parte do Governo e 
sobre livros especiaes destinados á imcT'ipção 
de mercadorias exposts.s á venda c sujeitas 
ao imposto, fiscalização esta p1rmittida na 
Inglaterra, na Franç:l, na Argentina, er:nfim, 
em todos os paizes onde mais vivo é o culto 
jurídico pela liberdade. (Muito bem.) 

Agradece a S. Ex., o nobre Deputado por 
Pernambuco, o ter, embora divergindo da lei, 
rendido justiça á Commis~ão Especial. 

Sabe a Camara que, brazileiros e patriotas 
como os que mais o forem neste recinto, os 
membros dessa. Com missão não teriam ligado, 
com as suas assignaturas, a sua responsabili
dade moral e politica a este projecto, si, por
ventura., a Nação não estivesse exigindo, de 
par com a renuncia dos estímulos da popula
ridade ephemera, os mais stoicos sacrificios 
dos seus homens publicos, pela salvação do 
credito e da honra do paiz. (Muito bem.) 

Tambem respeitamos, diz o orador. o 1ie· 
1·edictum do suffragio e o pronunciámento 
da opinião ; mas o que é preciso f>. que 
fallemos claramente e lealmente a ellà: 
chegou a hora de appellar para a contri
buição universal do povo brazileiro, modica 
e justa, mas imprescindível e fdal, sem 
o que não é -possivel exigir do Governo a 
satisfácção elos compromissos em que elle 
empenhou a firma, e a boa fama da Na-

r:ão, resgatando erros!. desperdícios e aven· 
turas que o Governo nao cornmetteu, mas que 
são o espolio das situações que lhe antecede· 
ram ! (Apoio.dos.) 

Não, senhorP.s ! ou a Camara leva a cabo a 
tarefa empenhada, i'azendo causa commum 
com o Poder Executivo, ou terá sacrificado a 
missão pa.triotica a que os dous poderes se 
impuzêram, uesde o anno passado, dando 
treg-oas ás paixões de partido e enfrentando 
ambos as di!Iiculdades supremas do Thesouro. 
Si ha, senhores, uma questão que neste pe· 
riodo presidencial tenha o caracter de que
stão governa.mcntal e de confiança política. ó 
esta. (Apoiado.-;, muito bem.) 

Senta-se, aguardando a critir.a das medidas 
em debate, conft~~o ndo nas luzes da Cama.ra, e 
ce1 to de que, ou todos os seus collega.s se 
un~'.m em torno do pres,mte pt·o_jecto, sem he· 
sitações e sem intermitteneias, ou terão fe
rido de morte o Governo que com tanta. gloria. 
para si e tanto proveito p1ra a Naç~o. sub
stituiu a preoccupaçfí,o doenti<'l. dos partidos, 
pE>la. preoccupr~ção elevach das finanças. 
(Jfgitl) bem j muito bem. o orador e ,i-va-
men t c felicitado.) 

o Sr. Serzedello Corrêa
Sr. Presidente, relator do projecto em dis
cussão, tenho necessidade de acudir imme
dia.ta.mente a defendel-o da impugnação, for
mulada nesta Camara, com tanto ardor, com 
tanta vehemeucio, p.Jos dous oradores que 
me precetleram, o nobre Deputado por Per
nambuco e o nobre Deputado por S. Paulo. 

Começarei respondendo, Sr. Presidente, 
direct.amente, ao aparte dado ao meu illustre 
amigo Deputado pelo Rio de Janeiro, em que 
se affit'ma va que se estava coío.promettendo a 
popularidade do Governo e dos propl'ios mem
bros da Commissão com a apresenta,ção desse 
projecto. 

Sr. Presidente, recoruo·m3 das palavras 
memoriaes de um eacriptor notavel, em l'e
laçào á pessoa cuja belleza. era. grega, cujo 
genio era italiano, quando ferida pela des
graça c comme elle n'avait point de vanité, 
elle a peu perdu, en perdant les appla.udis
~ements». 

Pouco perdeu vendo fugirem-lhe os applau
sos-essa popularidade ephemera, que passa 
como nuvens. que nada vale ante a serie
dade ele consciencia que dá o cumprimento do 
dever, porque nã.o tinha vaidades. (Muito 
bem; apoic~dos .) . 

Bellas palavras que são um balsamo doce e 
suave aos que_só olham para o dever e para. 
o bem da Pa.tr1a ... 

E' exactàmente, Sr. Presidente, a situacão 
dos membros da Commissã.o Especial; é a si
tuação do Governo, sem vaidades, olhandb 
unica e exclu~ivamente o cumprimento do 
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dever. não vendo no momento cri ti co da 
Pa.tria sinão a si tnação egpecial do Thesouro 
e as necessidades urgP-ntes, impostas pela 
honra, de salvar os crerlitos rio pníz, hon
rando seus imprísciudiveios compromíssoi:i 
torna(los em relação ao estrangeiro, em uma 
situação tanto mais flelicMa quando o de_s
empenho dessa responsabilidade, o paga
mento desses compromissos sã.o & nossa. liber
ílade e a sua falta. é uma. deshonrJ. para a 
Patria, pois será a hypotheca. da renda das 
suas alfa.nrlegas, das rendas de importação ao 
estrangeiro! ~ (Apoiados.) 

E' est9 o ca.racteristic0 da. si tu ação especial 
em que a Commissão encarregada de estudar 
a representação do commercío ::e encontrou, 
e por isso, procurou 11ór ordem e systema 
nos impostos de consumo, principalmente 
quando assim procurava recul'sos para atten 
der á. situ;\ção do Thesouro, de modo a vol
tarmos aos pagamentos ern especie, pois nes::;e 
proposito I'C acha.va. compromettída com a 
maior sinceridade e lealdad~ a palavra. do 
Chefe do Pod~r Executivo. 

A Commissão procurou fazer obra com· 
rnum com o Governo a respeito d:ts provi· 
tlencias consignn.da.s no intuito de diminuir e 
de attentler às g1·andes nece.ssidaues publicas 
o foi deste accordo, desta delíoeraçã.o, de:)te 
esforço que rc::;ultou o projee:to que abi está. 

A Commissão b1m S<1be que tra.tanrlo de 
estabelecer novas taxas, e indo n<Lturalmente 
ferir a um grande numero de interesses, ella 
havia do ter contra si os odios, as contra
dietas de todos aqueUes que por acaso fossem 
a.ttingidos pela lei. 

Mas, certa do cumprimen.to do seu devet·, 
cer·ta e segura autes de tudo que tinha de 
olhar para. a situação do T.besouro, ella não 
recuou ante os espinhos e as amarguras e 
trouxe á Camara, a sua collu boração, estudo 
e meditação, o r~rojecto que enten·)eu neces
sa.rio como auxiliar impre~ci.ndi.vel á reorga
nização das nossa finan~as. 

Sr. Presidente, a Ci.tmara sabe perfeita
mente bem as base.;; estabelecidas no accordo 
de Londres. 

A Camara sabe que em 1901 o Governo do 
Brazil tem de retomar os pagamentos em 
especie ou tem {le sujeitar-se á triste situa
ção de entregar as rendas aduaneiras á fi:;. 

-calizJlçâO e cobraaça do estt'angeiro ! ! 
Surprehende-me, r.or conseguinte, que seja 

o Sr. Deputado por S. Paulo que, tendo ata· 
cado com tanta violencin, a lei da receita, 
tendo procurãdo mostrar que ella a!Jsoluta.
mente não attendia ás preocupações do mo
mento, que não oiferecia ao Governo os 
recurws precisos para honrar os seus com
promissos. s. Ex. que procurou demonstrar 
no seu vehemente discurso .•• 

O SR. GALEÃo CAn.vAUIAL-Respeitoso até. 
0 SR. SERZ~DEf,LO COrtREA ... -que DÓS 

e.,tavamos em . ruiua e o que estava. na lei 
de orçamento não eram sinão pbantn.sias e 
que absolutamente e que certamente não 
po1eria.mos retomar o pagt.mento em especie 
em 1901, pois com o orçamento da receita 
absolut~J.mente oão ha.viamos de conseguir tal 
desit.leratum, e sim caminbava.mos para a 
ruína, que seja exactamente o nobre 03pu
tado p()r S. Paulo quem venha impugnar 
este projecto que deve dar ao Governo uma 
renda calculada naturalmente em 40 a 50 
mil coutos a m.ais, qne seja S. Ex. quem 
venha negar os recursos de que carece o Go
verno da Republica para attcnder á.s neces
sidades e compromissos que tem! 

Permitta-me o nobre Deputado por S. Paulo, 
que lhe diga qne S. Ex. não tem razão e eu 
só compreltendo a attttude do Hlustre col
leg . ..:, cuja iutelligencia sou o primeiro a re
conhecer, pela posição especial em que S.Ex:. 
~e acba da um opposicionista., quand mJme, 
que eutcnde que deve dar combate ao Go
verno, especialmente em todas as medidas, 
como esta de caracter governamental que 
visam tão dir·ectamente a situação financeira 
da. Patria. 

0 SR. GALEÃO CARVALIIA.L- Não hei de re
pudiar as idéas de que estou convencido, só 
-par,t ser agrJ.da;vel ao Governo. · 

O SR. SEazEDELLO CORR:f:A-Já disse em 
sua resposta. S. Ex. não offereceu á consi
deração da Camara, deante da situação defi
cada que vamos atravessando, outro remedio 
que não seja a reducção dos impostos adua
neiros. 

O remedio é abaixar a tarifa., deixar eu~ 
trar os geneeos estrangeiros para, cousa 
curiosa, accumuhu·mos á crise financeira e 
economica a. cl'ise do trabaiho, fazendo com 
que todas essas f~\.bricas, toda. es-sa producção 
nacional desappareça, deante de uma con
currencia desleal e impossível ! Esse t"oí o re
medio lembrado !Jelo nobre Deputado. 

O S.a. GALEio CA.RYALHA.L-Não fallei só 
sohre -isto. 

0 SR. SERZEDELLO CORREA-Contra. esse 
remedio apresento um facto que o meu il
lustre collega não poderá coutest<:r. De 1895 
para 1896 a Car.uara mudou o va.lor official 
das mercadorias que entravam pelos nossos 
differeutes portos, da taxa de 24 para a taxa 
de 12; alterou os direitos cobrados para mais, 
s.ugmentou as taxas e as porcentagens e em 
uma tarifa, que era. assim m<.~.ito mais ele
vada do que toda~ as outras,teve a Republica, 
uma recaita de 246.000:000$, receita que o 
nobre Deputado por Matto Grosso, opposicio
nista como o nobre Deputado por s ~ Paulo, 
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declarou que ,jamais havia rsido attingida e 
que, de cer·to,não conseguiriame:s no proximo 
anno. 

Mas, depois dessa, veiu a tarifa que está 
actualmente em vigor, e é facil o confronto. 
Reduziram se espantosamente as taxas cobra
das, diminuiram-se as porcentagens, collocou 
Ee mesmo a. industria. indígena em condições 
especiaes, entraram generos que anles, abso
lutamente,não tinham entrado, em tão larga 
escala. A França. em bibelots, bijouterias e 
quinquilharias augmentou a sua exportação 
de 50 ° lo ! 

A França concorreu em roupas feitas, em 
um paiz onde centenas de famílias se oc
cupam deste mister, augmentou n. sua expor
tação na importunei&. de 200 °/o• E, cousa 
curiosa ! e&sa tarHa que nssim re ·luziu os 
àireitos, que assim diminuiu as taxas, o 
proprio trabalho nacionai.den como r,-sulta.do 
uma r~ceita de lBO.OOO:OOO.S()OO. 

a renda cobrada, vê-se que no total se apre
senta uma porcentagem de 25 °/o a 30 °/o· 

E é em taes conüições que se vem dizer 
sem base\ sem algarismos, sem elementos 
que mereçam fó, que somos um paiz onerado 
de impostos exaggerados, que o consumidor 
não ~upporta. mais taxas, que' cobramos 
400 o I o, 500 o I o sobre as mercadorias que 
entram. 

E' essa campanha de inverdade, daquillo 
que exprime a realidade dos factos, que nos 
prejudica e faz com que os adversn.rios da. 
R.epublica, lançando mão das proprias pala4 

.vras por nós pronunciadas neste recinto, mo
vam co:ltra a Republica o maior de todos os 
males, a ruína de seu credito l ! (Apoiados.) 

E' esta a situação em relação ás pautas 
aduaneiras. 

A Carnara brevemente terá de discutir a 
tarifa o o deba.t:; será travado amphmente 
no intuito de discutirmos não só a.s díffe
rentes taxas como a conveniencia. de um do~ 

O SR. LUIZ Annmo-Não é devido á ta.- clous systemas: do livre cambio ou do pro-
rjfa, teccionista. moderado ou racional que, em 

O Sn.. SE:RZEDELto CoRRÊ.\.-Eut~o os no- minha opinião, é nercssario em um paiz novo 
bres Deputados que discutem estos assumptos que está, por assim dizer, organiz~ndo a sua 
ponham-se de accordo, entendam-se nas suas prodncção. 
~bjecçõ~s. para que eu, como rt\btor, possa Si fossemos um paiz de producc;ã.o organi-
saber o que ss. EEx. impugnam. zada, de trabalho e:~tabelecido, de inclustrias 

Já demonstrei com estati:sticas que foram feitas, comprehendo que se viease dizer em 
por mim .encontradas no proprio Diario Offi- nome de theorias, om nome de principias 
cial de uma das atfandegas ma.is importantes, theoricos, de doutrinas, não ha receio para o 
a Alfandega. de Santos que concorre talvez trabalho brazileiro, não ha l'eceio para a in
com mais de 46.000:000$ para a renda .pu- dependencia economica. de nossa. Patria em 
blica, que, computados os valores officiaes de Jei:x:armos os nossos portos aduaneiros abertos 
mercadorias que tinham entr·ado em varios aos gemros estrangeiros. 
mezes uaquella alfandega com a renda co- Mas, Sr. Presidente, quando somos um 
brada, verifica-se no total uma porcentagem pa.iz quo está, por assim dizer, a fazer a ~ua 
de 25 °/o e quando muito de 30 °/0 • educação, quando ainda não temos iniciativa 

o sa. LUiz ADOLPHO-Conclusão erronea. individual, quando nos fallecem capitaes, 

0 S:a. SERZEDELLO CORRÊA.-Sioto não ter 
·aqui as ta.bellas, mas não !J.a erro possivel; 
são algarismos que só teem uma logic:cL, a da 
verdade e sinceridade. 

0 SR_ LUIZ ADOLPHO-Esses danos estatis
tiscos não merecem t"é, porque são baseados 
sobre valores officiaes differeutes. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Infelizmente O 
nosso serviço aduaneiro não está organizado 
em condições de nos fornecer estatísticas ver
dadeiras e completas; mas, felizmente, na 
Alfandega de Santos esse mal não existe, 
porque temos alli a Comp:1uhia rle Docas runc
cionando com regularidade, zelo e criterw e 
fazendo estatísticas seguras, evidentes, inso
phisma v eis~ (Ãp.úad :J s _) 

como querer, rla noite uara o dia, matar o 
que ahi está, que custou lar~os annos de sa· 
cri:ficios, que vae vivendo e dando trabalho, 
:!Ó por amor á doutrinn. do livre cambio, só
mente para que tenhamos a. satisfação de 
deixar que os .estrangeiros entrem em abun· 
dancia. 

A h! Estes que ássim pensam não dizem . á 
Camara, caso pudessem entrar e3ses generos 
estrangeiros, com que se iria pagar a impor
tação no estrangeiro ; não dizem de onde ha
vemos de tirar es:ses recursos jndisoensaveis 
e precises. . · ' · ~ 

Estes que assim pensam não veem que se 
assim succedesse, sem recursos sufficientes 
para pagar o debito, nós, ao enV'ez de termos 
o cambio a 8, 10; 11 ou 12, teriamos o cambio 
a 4, 3 ou 2. 

Pois bem, é das estastistic:ls das Docas de - Não, Sr. Presidente, a Commissão Especial, 
Santos que me sirvo pa.ra declarar que na. comprebendendo o desenvolvimento que teem 
Alfandega. de Santos, computado o valor tido diversas , industrias do nosso pai~, como 
Qfficial de todas as ml;lrcudorias entradas com por exemplo, as industrias de tecido, de 
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ealç::_do, de cha.pó0s ~ muitn.a outras; a Com-j eussão no :pPqie~t? n. _133, deste ann:o, fix_an~o 
rnissao Especial, compr·ellendendo que este' n, despeza do Mtmsterw da Industrta, V1açao 
desenvolvimento tem implicado naturalmente c Obras PlllJlicns, pa.ra o exercido de 1900. 
no decrescimento da. importação tlos símila.t·e's 
estrang-eiros; compr·eherulendu por outro lado O Sr. Presidente-Tem a palavra 
que a diminuição da nos:;a ari·ecadacão adua- o Sr. Paula Ramos. 
neira. provém de diminuição natural na. 
massa d~~ nossa importação, como consequen
cia do decrescimento do valor de exportação 
(lo nosso principal genero, como canse' tencia 
da diminuição dos recu:·sos que nós tinhnmos 
para. pagar a nossa. importação, pois que é 
certo,· Sr. Presidente, e e urr.a wrdade in
contesta vel que não se di;:;cule mais no tel'
reno da economia. política, qu•l umn. granflc 
importação implica naturalmente um:1. ~rnnde 
exportação, que só um paiz qua expo!·ta. mnito 
póde muito importar, a. Commissão E~pecial, 
comprehen,lendo que, em relação ao café, 
recursos que antes subiam a 2:), 22 e 23 mi
lhões esterlinos, estão reduzidos a 13 e 14 mi· 
lhOes, havendo um decrescimento nos re· 
curws de que disponhamos no estrangP-iro de 
cerca de lO a 12 milhões esterlinos, a Com
missão sabendo tambsm CJUe o GoYerno tem 
necessidade de honrar os creditas da Repnulica. 
e seus compromissos no estrangeiro, a Com
missão Especial pensou e pensa que, com a 
apresentação deste pro}•cto poderia diminuir, 
pelo menos, as dilficuldaJes ereadas pelos 
factos que acabei de apontai'; pensou e pensa, 
que só por este projecto poderá busca.r alguns 
recursos para fazer face a e5S9 decrescimento. 

E por mais que nos fira a alma, por mais 
que nos sangre o coração, por maior que seja 
a dor que se prenda as no~sas pessoas, a Com
missão vem pC~dir esses ~mpostos, que são 
necessarios e são nec0ssarios em honra da 
Patria., são necessarios para levanta.r ~> cre
dito publico, para salvar o credito Ja Repu
hlica no estrangeiro..- Sim, é por isso tudo que 
é digno, nobre, santo, elevado, que a Com
missão Especial veiu, por collaboraçi'io com o 
proprio Governo, apresentar o projecto em 
discussão, espez·ando da sabedoria da Camara, 
esperando do seu patriotismo, de sua alta in
tui('ão pa.triotica, do seu devotado, enorme e 
incondicional amor á Republica, que estude 
o projecto, medite sobre elle e faça as correc
ções necessarias, mas que dote o Governo com 
os meios salva.dores da honra da propria 
Republica. (Muito bem; nwito bem. O oJ·ador 
foi muito felicitado.) 

Fica a discusão adiada pela hora. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunci::lda s, continuação da z~ discus· 
são do projecto n. 133, de 1899,- com o pare· 
cer sobre as emendas o1Yerccidas para ~·· dis-

O !!h•. Paula Ramos faz algumas 
rectificações ao resumo do seu discnrso pu
blica,lo no Díarío do Cong1·esso, de que aliás 
não tem responss.bilidadc, pol' isso que não o 
reviu, e prosegue na analyse das emendas 
que apresentou ao projecto em debate. 

O...:cupa-sc primeiramente da que manda 
sn ppri mir as disposições do art. 7° o mostra. 
qnc ollas ou incirlem no Regimento ou no 
preceito con~t,itucional. Entra em detalhes, 
annly8~ todo o artigo na pa!'te que consi,lera 
anti-regimental n na que é attentatoria <h\ 
Constituição, coneluindo por afflrmar que 
,;e!le n:vla restando em face dos princípios 
regimerüa,]s e cunstitucionues, e8para da 
Camara. a approvaçilo da sua emenrla. 

Passa.. ao art. sa, a quo tambem oifereceu 
uma. emenda suppressiva, e diz que si h<1 
equivoco, como parece ter notado a illus
tt·atla Commissão, não ê de sua parte, mas 
da, lni e do Congresso que a votou. 

Sustellta <JUe elle deve ser supprimido por 
inconstitucional, porque desde que o Con
gt·esso quer regulamentar leis, invade a. es
phera da acção do Poder Executivo. 

Depois de estudar as emendas relativas á 
Estrada tle Ferro s. Francisco na Bahia, fis
calisa.çü.o de estr·adas de fer!·o, passa a im
pugnar longamente, lendo varios documen
tos, a (lisposição do projecto em debate que 
autoriza ao Poder Executivo a adquirir as 
obras do porto do Ceará. 

A emenda n. 62, a pr~sentada pelos illus
tres representantes do Ceará, refer-ente ao 
açude do Quixa.da, tem o apoio do orador. 
Propõe a emenda que se entreguem ao Go
verno estadual as obras fclit:ts á custa dos 
cofres federaPs e a illustre Commi.ssão aventa 
a i1leia de terminar a União as obras espe
ciaes que serão entregues ao governo do 
Ceará. 

Vae a União fazer mais esse sacrificio ; mas 
sempre é melhor isso do que estar abrindo 
annualmente creditos avulsos para soccorros 
publicos. 

o que se propõe con3ulta melhor o inte· 
resse do Thesour,) do que o abandono da 
obra. 

A emenda n. 71, dispõe que o Governo 
vendera todo o material imprestavel da In
spectoria de Obras Publicas, applicando o 
'proàucto da venda no melhoramento dos tra.
balhos a cargo dessa repartição. 

Oppõe-se a isso a Commissão, aliás fundada 
nos bons princípios de contabilidade publica; 
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a Camara, porém, já decidiu o contrario, au
torizando pt·ovidencia. identic ~ relativa aos 
dous ministerios militares. 

Procede, portanto, a emenda.. 
Ha ainda uma questão importante consi

gnada na emenda relativa a abastecimento 
de agua.. O adiantado d L hora., porém, im
pede o orador de maior desenvolvimento. 

Em occasião opportuna terá ensejo de dis
cutir o serviço de abastecimento de aguaque, 
por ser de caracter puramente municipal, 
deve passar à adminhtração !lo município. 

E' intenso á passagem desse serviço que 
deve constituir monopolio da administração, 
para as mãos de particulares. 

Senta-se acre"ditando ter contribui·io com 
seu esforço o estudo :para que a Republica 
implante a. verdade orçamentaria. (Muito 
bem; muit'J bem.) 

Fica a discU,ssã.o adiada pela hora. 

O Sr. Pre!!!ident.e - A Mesa, tendo 
feito o estudo das diversas emendas apresen· 
ta.da.s ao Orçamento do Ministerio da Justiça 
e Negoeios Interiores. declara que as emen· 
das aprJsentadas no primeiro dia foram todas 
a.cceita.sl e são as seguintes . 

Da verba - Material - para a Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, sejam appli· 
cadas privativamente 5:000$ para acquisição 
de material e melhoramentos nas insta.llações 
destinadas ao ensino de anatomia. medico
cirurgicas. 

Sala das sessões, 22 de setembro. de 1899.
Ferreira Pires. - ..'1:lalaquias Gonçalves. 
Jose Murtinho. 

Ao art. I a, n. 31 : - Accrescente-se no 
material: 

l . Acq u isição e conservação de 
livros, jornaes e revistas, 
m~e~,is ..•.•.••...•........•. 

2. lmp·ressões e publicações, 
mais •.•......•..•....•.••. 

3. Objectos de expediente, mais 
4. Conservação do predio, acqui

sição e conservação de mo· 
veis,. reparos e de s p e z as 
eventuaes e extraordinarias, 
mais .•.....•••.....••.••.• 

5:000$;000 

1:500$000 
500$000 

1:000$000 

Sala das sessões, 22 de setembl'O de 1899,
Atcinclo Guanabara. 

No segundo dia foram acccitas as seguin
tes: 

Art. 2°, n. 6 : ~ Supprima-se. 
Sala das sessões, 25 de Sc;tembro de 1899. 

- Paula Ramos. 

Art. 2°, n. 7 : -Supprima-sB por inconsti
tucional (art. 40 da Constituição.) 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899. 
- Paula Ramos. 

Art. 2'\ n. Vlii : - Supprima-se, visto ser 
att1·ibuiç{ro priv,.tti"a do Poder Legisla ti v o le
gislar sobre o ensino superior (n. 30 do 
art. 34 da. Constituição). 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899. 
- Paula R~tmos. 

Art. 2°, n. 2: - Supprima-se. 
Supprima-se o n. 8 do art. 2o do projecto. Sala das sessões, 25 de setembro de 1899. 
Sala rlas sessões, 22 de setembro de 1899.- - PauZ;t Ramos. 

Antero Botelha. - José Bonifacio.- Oupe~·
tino de Siqueira.- Itdefonso Alvim. 

Supprima-se o n. lll, do art. 2P, que 
manda rever o regulamento da Escola de 
Minas. 
~ Sala das sessões, 22de setembro de 1899.
Cupertino de Siqueira. 

Ao§ 16- Guarda Na.ciona.l : - Para im
pressão de patentes e outras despezas, 
inclusive gratificaoão aos empregados das 
Secretarias de Estado, occupados no serviço 
concernente ás nomeações e exp:Jdição das 
patentes, fóra das horas de expediente -
20:000$000. 

Sa.la das sessões. 22 de setembro de 1899. 
- Tost:.t. 

Camara Y. V 

Ao n. 24 do art. I Õ:- Em vez de 473:375$. 
diga-se: 48l: 735, sendo o accrescimo de lentes 
cathedraticos das sete cadeiras que teem ga.. 
binetes ou la.bora.tot'ios, de accordo e<>m o de
creto n. 2.221, de 23 dejaneírode 1896, e coni 
o que está estabelecido na Escola de Minas de 
Ouro Preto. 

Sala úas sessões, 25 de setembro de 1899.
P,tula Ramos. 

Ao u. 23:-Faculdade de Medicina da Bahia.: 
-Supprima-se a parte que diz:-reduzida de 
3:600$ no pessoal a consignação para os pre· 
pamdoees. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.
Rodrigues Doia.- Paula Guimarães.- Ro
drigues Lima.-Castro Rebello. 

75 
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Ao n. VIII do mesmo art. 2°-Substitua-se: 
Fica o Governo autorizado a adoptat' para 

as Faculd.ades de Direito da Republica ore
gimen de que gozam as Faculdades de Medi
cina c de Eng~nharia e de accoruo com o 
Codigo de Ensino Superior. 

SaJa das sessões, 25 de setembro de 1899.
Rodrigues Daria. 

Ao n. VI, do art. 2°: - Supprima-se. 
Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.

Rodrigues Doria.- CastJ'O ReúelliJ.- Pa.ula 
Guimarães. 

Additivo:-Para o calculo do tempo pa1•a 
accrescimos de vencimentos dos lentes cathe
draticos, substitutos, professores e secreta
rios, ue que trata .o art. 295 do Coàigo das 
disposições cornmuns ás instituições de ensino 
superior, dependentes do Ministerio da .Tns
tiça. e Negocios Interiores, contar-só-ha o 
tempo como para a jubilação nu aposenta· 
doria, na fórma do § 1'' dv artigo unico no 
decreto n. 230, de 7 de dezembro de 189,4; 
isto na vigencia da actual lei orçamentaria. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.
Coelho Cint1·a .- Neiua.- Paula Gtti?na?'ães. 

Na vigencia deste orçamento, continúa a 
quantia constante do orçamento em vigor 
par<1 gratifi.caç:ío á Santa. Casa de Miseri• 
cordia, por prestar os seus hospitaes e o ma· 
terial necessario para as aulas de chimica. da 
Faculdade. 

Sala das sessões, 25 d<': setembro de 1899.
Nei'Va.-Pattla Gttiman1es, 

Ao n. VUI do art. 2°:- Accrescente-se: 
-respeitados os direitos adquiridos. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.
NeiviL . .-...Coelho Jint1·a. 

Ao n. VIU:- A não passar a emenda. sup
pressiva, accrescente-se: (J.d referendum do 
Congresso. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.-
Neiva.-Ooelho Ointra. · 

Não foi acceita a seguinte: 

Esta emenda não foi acceita, por :parecer á 
Mesa que importa augmento de vencimentos 
e creaç:To de emprego. 

Das emenda~ do terceiro dia, foram ac
ccitas as seguintes: 

§ 26 - Gymnasio Nacional, Externato, Ma~ 
terial - Substitua-se pelo seguinte - Para 
despezas com os exames de preparatorios, 
inclusive pagamento mensal do pessoal in~ 
dispensaveL no mesmo serviço : gratificação 
de 2:400$ ao director; 1:800$ ao vice-director 
e 1:200$ ao secretario; 600$ a um inspector, 
servindo de amanuense; e com os de madu~ 
reza 20: 000$ e 600$ ao esc ri vão. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1899.
Galeão Co.rvalhal. 

Ao n. 24 do n.rt. Ie:-Em vez de 4i3:335S;, 
digo.-se: 481:735$, para que sejam restabele
cidos os ~ete gaoinetetes que foram suppri
midn.~ na Escola Polytechnica por existirem 
idcnticos gabinetes e identicas carleiras na Es
cola de Minas, todos creados por decreto 
n. 2.221, de ~3 de janeiro de 1896. 

Sala da.s sessões, 26 de setembro de 1899.
Jose Murtinho. 

Ao n. VJII do art. 2~-.Accrescente-se:
comt.anto que seja respeaada a liberdade de 
ensino. 

Sala das sessões, 26 de setembro tle 1899.
JosP; Mw·tinho. 

Ao n. 19-Directoria Geral de Saude Pu
blica:-2\Iantenha-se a verba de 3:650$ para 
diarias de alimentação e transporte dos phar
maceuticos, inspectores de pharmacias e 
drogarias, á razão de 5$ para cada um. 

Sa\a das sP-ssões, 26 de. setembro de 1899. 
-II'ineu Machado.-Henri~ue Vallado.res.
J.Veiva. 

Ao art. 2''-Accrescente-se onde convier: 
E' o Poder Executivo autorizado a rever 

o regulamento da Secretaria de Policia do 
Distri.cto Federal, com o fim de crear emolu
mentos oa augmentar os já existentes, pelos 
actos que ella pratica. a requerimento de 
partes,cabendo a metade desses emolumentos 
aos empregados da referida secretaria, entre 
os quaes será partilhada por quotas. 

Onde convier:- Fica equiparado o numero 
de preparaJores da Faculdade de Medicina 
da Bahia aos da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1899. 
-Irineu Mach1tdo. 

Accrescente-se ao art. 2n o seguinte: 
Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.

Rodrigues'Doria.- Castro Rebello.- Paula 
Guimarães~ 

E' o Poder Executivo autorizado a rever
a legislação em vigor e as tabellas dos venci
mentos que actualmente percebem os medicos 
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legistas da policia, para. o fim de equiparal·oii! 
em todos as vantagens aos ajudantes do di
rector geral de Saude Publica. 

Instituto dos Surdos-
Mudos ............. . 

Instituto Pasteur .•.... 
Hospício Nacional .•.... 
Asylo Santa Maria ..... 
Hospital de S. João Ba-

25 
7 
4 
9 

900$ 
252$; 
144$ 
324$ 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1890 ....... 
lrineu Machado. 

A' rubrica 3i-Magistrados em disponibili· 
dade-Reduza-se de 4:009$000. 

ptista ..••....•..•..• 
Asylo Santa Tereza ..•. 
Instituto Benjamin Con-

9 
9 

324$ 
324$ 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1899:- stant •• o .... ....... .. 17 612$ 
Mayri,k. I 

Ao art. 1. 0 accrescente-se: 
962 a 36$. 34:632$ 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899. 
-Calogeras. Consumo_ de agua assim distribuído. 

Pennas 

Secretaria de Estado... lO 
Palacio do Cattete. . • . • 40 
Quartel d(\ policia (rua 

Evariste da Veiga)... 90 
Quartel de caval!aria 

(rua Frei Caneca). . . • 11 O 
Casa de Detenção. . . . . . 70 
Casa de Correcção. . . . . 70 
Supremo Tribunal e 

Corte de Appellação •. 
Tribunal Civil e Militar. 
Camara dos Deputados. 
Senado Federal ...•..•. 
Escola Polytechnica .... 
Escola das Bellns Artes 
Instituto Nacional de 

6 
6 

12 
11 
20 
15 

Musica .•....•.. :: • . • 6 
Faculdade de Mndicina. 50 
Externato do Gymnasio 

Nacional.. . . . • . • . . . . 70 
Internato doGymnasio. 

Nacional. . . .. . • .. . .. SO 
Museu................ 52 
Commando da guarda 

nacional •.•.••.•..•.• 5 
Quartel do Corpo de 

Bombeiro~. • . . . • . . • . . 60 
Estação de Oeste (São 

Christovão) . • • . • • • . • lO 
Estação do Sul (rua da 

Gamboa)....... ...... 10 
Estação da rua de Hu-

Inayta ..•......•.... 
Estação do largo de São 

Salvador ..•.•.....•.. 
Estação do largo da Ca

rioca, ruas do Merca-
do, D. Manoel, praça 
Vinte e Oito de Se-
tembro, etc ......... . 

Deposito Publico ...... . 
Archi v o Puulico •.....• 
Bibliotheca Nacional. .. 
Directoria de Obras (rua 

da Relação) ••.•••.•• 

6 

8 

li 
12 
lO 
16 

6 

Ao art. I O n • . 25 (Escola de Minas) :-
360$ Eleve-se a 5:600$ a consignação para o pes-

1 :440$ soai sem nomeação (serventes). 
3:240$ Sala das sessões, 26 de setembro de 1899.-

C r,logeras. · 
3:960$ 
2:520$ As não acceitas são as seguintes : 
2:520$ Onde convier: 

216$ 
216$ 
432$ 
396$ 
720$ 
540$ 

216$ 
1:800$ 

2:520$ 

3:2-10$ 
l :872$ 

180$ 

2:160$ 

360$ 

360$ 

216$ 

288$ 

Ficam equiparados em-todas as vaatagens 
os medicas legbtas da policia do Districto 
Federal aos ajudantes do inspector geral da 
Saude Publica. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1899. 
-Silva Castro.- Sà Freire.- Irineu Ma
ch,rdo.-Pedr o Borges.-Casemiro da Rocha. 
-O:;cr.J,r Gorloy .-Ferreira Pi1·es,-llde{onso 
Alvim. - Herculano Bandeira.- Appolonio 
ZeHaydes.-Tavares de Lyra.-Elay de Souza. 

Fica o Poder Executivo autorizado a equi
parar os vencimentos dos funccionarios ad
ministrativ-os das Escolas Polytechnica e de 
Minas aos das Faculdades de Medicina e de 
Direito. 

Sala das s~ssões, 26 de setembro de 1899. 
-JtJse Mu1·tinho. 

No quarto dia acceitou as seguintes : 
Ao n. i9, da tabella explicativa:-Estados 

de S. Paulo, Bahia, Pernambuco e Pará. No 
material e onde se diz:-combustivel, lubri
ficantes-accrescente-se:-Conservaçã.o e pe
quenos reparos-I 0:000$000. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1899.
Eugenio T~urinho. 

396$ 
432$ Ao n. 8:-Eleve-se a 18:000$ mensaes a 
360$ consig-nação destinada a publicações e im-
57ô$ pressão dos Annaes no Diario Official. 

Sala das sessões, 27 de setembro da 1899.-
216$ .Nilo Peçanha. 
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E não foi acceite. a seguinte : 
Onde convier:-Os escr1vaes da Camara 

Criminal receberão os mesmos ordenados dos 
escrivães do jury. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1899.
Sà Freire. 

As emendas vão ser enviadas á respectiva 
Commissão para sobre ellas da1~ pa.l'ecer. 

Passa-se á hora destinada ao expediente-

O S1•. Irineu Machado (servindo 
de 1.0 secretario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otrlcios: 
Do Sr. Deputado Appolonio Zenaydes, com

municando que, por motivo de molestia em 
pessoa de sua fa.milia, deixa de comparecer a 
algumas sessões e pede a necessaria licença. 
-A' Commissão de Petições e Poderes. 

Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 29 tio 
corrente, transmittindo a emenda do Senado, 
á proposição desta Camara que autoriza o 
Poder Executivo a conceder aos officiaes e 
praças do exercito, que requererem, matri
cula nos institutos de ensino militar e dis
pensa da idaleexigidas nos respectivo.s regu
lamentos.- A' Commissão de Marinha e 
Guerra. 

Do mesmo senhor, de igual data, communi
cando que o Senado não poude dar seu assenti
mento á proposição ' desta Camara, autori
zando o Governo a. conceder a D. Maria Ca
tharina de Albuquerque Maranhão a pensão 
e meio soldo de que" gozava a sua fallecida 
mãe, viuva do major do exercito Timoleão 
Peres de Albuquerque Maranhão.- Intei· 
rada. 

Do Mínisterio da Guerra, de 27 do cor
rente. satisfazendo a requisição desta Camara 
no offi.cio n.ll4, de 18 do corrente.-A quem 
fez a requisição. (A' Commissão de Orça
mento.) 

Requerimentos: 
De Bernardo Pereira de B~rretlo. 4° escri

pturario da Alfandega do Maranhão, · solici
tando um anno de licença para tratar de sua. 
saude.-A' Commissão de Petições e Poderes. 

De Rodolpho Arthur Favilla. e-engenheiro 
José Carlos de Abreu e Silva, pedindo con
cessão de uma estrada de ferro ligando os 
Estados do Pará e outros, etc.-A' Commissão 
de Obras Publicas. . 

De José Ca.lasancio Pereira, carteiro apo
sentado da Administração dos Correios de 

Matto Grosso, pedindo ser reconhecido como 
legal o titulo de sua ina.ctividade.-A' Com
missão de Fazenda. .. 
• De Luiz Gomes Pereira, pedindo a conces
são de uma estrada de fert·o de bttola larga, 
de B~llo HiJrizonte ao Recife, mediante as 
condições que estabelece.-A' Commissão de 
O~ras Publicas. 

O Sr. Padua Rezende vem 
justificar um projP-cto de lei que a situação 
pr>ecaria da lavoura está reclamando. · 

A lavoura. do Braz1l atravessa uma crise 
muito aguda e está recl.1mando a attenção 
dos que teem a responsabiHdade da gestão 
dos negoC'ios publicas. 

o projecto é um conjuncto de medidas que 
attendem á. essas reclamações. 

Em occasião opportuna dtscutirá mais lar
gamf:!nte o projel)to, que envia á Mesa pai'l~ 
ter o destino conveniente. 

Fica sobre a Mesa., até ulterior deliberação, 
o seguinte 

O Congresso Nacional resolve: 

Titulo I 

Art. 1.° Fica o Governo autorisado a en
trar em accordo com os governos dos Estados e 
com o Banco da Republica, ou q ua.lquer outro, 
ou mesmo organisar um, para os e1feitos da. 
presente lei. 

Art. 2. 0 O Governo ga.t•antirá até o capi
tal de 100.000:000$ ao banco e 6 °/o, e amor· 
tisaç-,ão s~bre a emissão maxima. de 
100.000:000$ em lettras hypothecarias, para 
o fim de empre:>ta.r á lavoura,pelo menor juro 
e maior prazo possíveis, até a quantia de 
200.000:000$000. 

§ 1.0 No caso do accorrlo se realisar com o 
Banco da Republica do Brazil, :ficará o mesmo 
desobrigado dos juros de 4 o 1 o de bonus de que 
é devedor ao Governo. 

§ 2. 0 O banco terá agencias ou represen
tantes nas capitaes dos Estados ou onde mais 
convier. 

§ 3 ." Os pretendentes a. emprestimos não 
pagarão commissão alguma sob pretexto de 
a ·valiação do immovel e nem taxa. de juro 
superior a 9 °/o annualmente, salvo o juro da. 
mor·a-

§ 4. 0 Emprestimo algum excer'lerá . de 
50 o 1 o do valor real do immovel hypothe· 
cavei. 

§ 5 _o Os emprestimos de 500$ até 5:000$ só 
serão realisados pela fórma de letra ou pe
nhor agricola e de accordo com o decreto 
n. 165 A, de 17 de janeiro de 1890. 
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§ 6. o As letras hypothecarias set•ão rece
bidns pelo ~eu valor nominal nus repartições 
fiscaes da União e dos Estados pa.ra garantir 
as fianças e os responsa v eis da Fazenda Pu
blica, fianças criminaes, e em geral para. 
todos os casos em que a legislação exige ga
rantia constituída em apolices da divida 
publica. 

§ 7. o Em letras hypotbecaria.s emittidas 
pelo banco e garantidas pela União, poderão 
ser convertidos pelo Governo os bens de 
orpbãos, defuntos, ausentes e do evento, e 
os deposi tos dM caixas economicas. 

§ 8. o Os emprestimos á lavoura serão feitos 
em moeda corrente, ficando ao banco o onus 
da collocação das lettras hypothecarias. 

§ 9. 0 O Governo dará preferencia ao.banco 
para a execução da. propaganda. do café, que 
se venha. tentar no estrangeiro. 

§ 10. O GovPrno nomeará. um director e 
um fiscal, que informnrão mensalmente sobre 
a marcha das operações banC',arias attinentes 
aos se1·viços de que trata a. presente lei. 

§ 11. Oi:! emprestimos não serão retardados 
além do prazo ""' 60 dias, dentro do qual será. 
processado o pedido. 

§ 12. A concessão a que se refere a pre
sente lei tet·i~ a duração de 30 annos. 

Titulo li 

Art. 3. 0 O Governo fica autorisado a des
pender como subvenção, a.nnualmente, até a 
quantia de mil contos, pelo prazo de 10 annos, 
e como acha1' mais conveniente, para a pro
paganda do cafe nos principaes centros da. 
Europa, a. juizo do Governo. 

§ 1. o O Governo poderá contractar o ser
viço da propaganda cow. particulares ou com
panhias que se organisarem para esse fim. 

§ 2. 0 O Governo nomeará., si achar conve
niente, um ou mais fiscaes, que em relatorios 
mensaes informem ao Governo quanto á 
marcha da propagarrda, sem prejuízo . da 
fiscaliza.ção por parte das nossas legações e 
consulados. 

§ 3. o O Governo, no accordo que :fizer com 
os Estados, solicitará a quota proporcional a 
cada um para formar a subvenção annual de 
que cogita a presente lei. 

Art. 4.0 No regulamento que o Governo 
expedir para a execução desta lei, estabeJe
cerá as condições da subvenção de que trata 
o art. 3°, podendo retirar o auxilio desde que 
o contractante não tenha cumprido as clau· 
sulas estipuladas. . 

Titulo III 

Art. 5. 0 O Governo entregará de uma só 
vez á Sociedade Nacional de Agricultura ou 
a. uma. com missão composta de pessoas idonea.s, 

a qnantia de 150:000$ com a obrigação de 
manter com aquella qua.ntia. um stock per· 
manente de mo.china.s egrlcolae, quo serão 
vendidas aos lavradores pelo preço do custo. 

Art. 6.o Corrérá. por conta do Governo o 
preço da passagem dos animaes rte raça. re· 
productores, que forem importados do estran
geiro e transitarão gratuitamente pelas 
estradas de ferro da. União até o ponto do 
destino • 

. Art. 7. 0 o Governo concorrerá com à. 
quantia de 6:000$, annualmente, para a Socie
dade Nacional de Agricultura manter um 
veterina.rio que ndnistrará os seus serviços e 
conselhos aos criadores bra.zileiros. · 

Art. 8. 0 As requisições para a importação 
dos animaes de raça. serão feitas ao Governo 
por intermedio da. Sociedade Nacional de 
Agricultura ou pela commissão de que trata 
o art. 5°, tendo sempre preferencia reprod.u
ctores da raça. c& va.llar necessaria á remonta. 
do Exercito e á milícia dos Estados. 

§ 1. 0 A remonta da cavalla.ria do Exercito 
s~ fará. com animaes estrangeiros si o Go
verno. depois de convenientemente informado 
ou ouvida. a Sooieda.de Nacional de Agricul· 
tura, verificar que dent~e os criadores nacio· 
naes não h& quem ae proponha a fornecei-os. 

§ 2. o Ficam creados 10 premi os de 20:000$ 
ca.da um, para. os cria.doresque dentro de qua· 
tro a.nnos provarem ter criado mais de 200 
ca.vallos, que se prestem á remonta. do Exer
cito. 

§ 3. o Para ter direito ao premio, o criador, 
no acto de fazer a importação dos reproducto· 
res. notitlcárá ao Governo, por intermedio da 
Sociedade Nacional de Agricultura, que fisca
lisará a. re~ularidade da importação e forne
cerá o a.ttestado, não só da. marcha. e sys
tema a.doptado pelo criador, conio consta
tará o numero de ca.vallos de que trata o 
§ 20. 

§ 4. 0 Os premias serão concedidos na. 
ordem das requisições feitas ao Governo para. 
a importação dos reproductores. 

§ 5.o São livres de. todo o direito de im
portação e rle transito nas estradas de ferro, 
os reproductores de raça e os instrumentos 
agrico1as importados directamente pelos agri
cultores ou por intermedio da Sociedade Na.- . 
cional de Agricultura.. 

§ 6. o O Governo preferirá a. manteiga pura 
nacional á qualquer outra nos estabelecimen
tos militares e civis mantidos pela União.. 

§ 7. o O Governo estabelecerá uina. ta.bella 
de premias, além do que dispõe o § 20, pa.ra. 
os demais ramos da industria pa~ua;ria e :para 
os agricultores que usarem em terrenos de 
extensão sup~:~rior a 60 hectares. processos 
maca.nicos completos no cultivo dos c~reaes. 

Art. 9. o O Governo fará baixar o regula· 
menta para a presente lei. 
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Art. 10. R.evognm-se as dispcsíções em ne"te caso, e de crer qne niio tivesse proposto 
contra.rio. uma medida que contra.ria;;se o intuito ad-

Sala das sessões, 20 de setembro ne 1890.- ministrativo do Governo. 
Pa.d_v.a Re;;ende.-R?dolplw Aórl'u.-Ilde(onso Do parecer da illustrada Commissií.o de Or
Alv.,~.-Arlhur Pctxoto.-F,·and•c:) de "'''·- çamento, com en"eito, se vcrilica que o con
Henrulue V a;;. -R. Paio:,To.-Monteiro ele tracto em virtude do qual o Govcrnn subven· 
Ba>·ros.-Sci Freire.-Fen·eira Pires.-Oon- ciona.Ya a Companhia do Lloyd Brazíleiro 
çMves Ramos.- Alc,tro BoteZ11o. -Alencar para o serviço especial de navegação :L vapor 
G-uima~aes.-AJ(redo Pinto. -C:<pertino de no Estado da Bahia e:xpiroua31 de d1!zembro 
Siqv.ei,·a.-Jose Banifacio.- A»tero Botelho. de 1897. 

Ignoro si de 1 de ja.neiro de 1898 em diante 
O !!!"r. Leov_igildo Filgueiras o Governo subvencionou e continúaasubven

-Inscnpto para discutir uma das emendas ciooar a Companhia do Lloyd Bt-azileiro com 
a~r~s~nt~das ao projecto de orçamento do a irnp?rtanc.ia ret~tiva acse~viçodc,;tD. secçã? 
Mm1sterJO_ d~t Industria e Viação, mas não _no Es.ad~ d,t Bahia, e ~ 1gnoro, Sr. PresJ
tendo J?Odldo far-el-o hoje, na ccc(lsiiLo m<tis dente, prJUctpa.tmente -porque h~ ~a1s de nm 
aproprzada, e não querendo concor·rer P~\rtl me~ occnpado com serVIÇO ma1s u~Jllortante 
que seyrolongue a. discmsiio des:;c -projecto, d~ q~e o da ~'.la pitsta~ o Sr. 1lllllstro d:\ 
que ex1;;e urgente votação, como to1los os de 

1 

\ 1uçao talvez nao tenha t1flo t~~po 1\e elabo
orçamento, r_:~olvi a.proveitar-nHl desta tL!tima ~at· o rei<> tono do oett ml_mste~·j,, para 
hora de seesao, destin:tda à r1is~uosiio de LMO 1 emetter ao Congrc~_so, 1!~''• ahu~. J"' v :te çiJ· 
e qualquer assumpto, para. a um tempo, oc- tt·ar_em segu_ndo_pet·touonelH'<lt'.)t<<l;<:<iO<les:m.s 
eu par-mo na situaçã.o politico., fino.ncdl'o. SC>sues constltucwna.es, e tn:e._ por·ts:;o, de re· 
moral e administrativa do Estado da. RI!! ia: cot'rera.os rc_latorJos dos Mun~tros da. Viação 
durante o governo do conselheiro Luiz Vi:: n· da prPBnlenCJa do Sr. Pt•u,l<!lltc de ~-lu:ac~ o 
n_a., e fazer ccl't:~s poudcra<;ões sobr0 a mate· mula cncontroc~ em nenhum üellcs que me es· 
r1a da allu•Hda em~.~nda :-to prc•jecto ue orça.- clar~ces5e sobre o a.ssump,o, _ 
mento do M!nisterio d·.l lndust 1·in e Yiaç.-'i.o Vt np:_n:\s, por . esses r~lo.tor10:>, quo éo.es 
que, certamente, poderiío influir no espir• to subt·c1_1_9oes teen~ s1do mant1das pelo GoYerno 
da maioria. •le,ta i Ilustrada camar••· quanto '.lo. UUlao, em ~1rtude d<: contt~actLs cdebra
ao modo di! de!ibe1·ar, por occasii\o de ser , 0 . dos sou o regtmen monarch1co, que o de· 
ta da. ereto n. 1, do Governo ProYisorio declarou 

Começarei, porem, pelo e>tudo Jesse as· respeitar. . _ . 
snmpto, que tem parecido ta.lvez de pouca O_ra., esse regrmen era. umtccrto e, portanto, 
relevancia aos illus~l'a•ios 'oradore~ que teem- no roteresse ge~l da a<lministra_ção publica, 
se occupadu do prOJecto em discussão, mas taes c2ntract?s tinham sua r,:zao de ser, o 
que.! a meu_ ver, suggere explicações e ponde- que nao se_ JK!Ue da~• soh o regunen adaptado 
:raçoes de d1versas ordens, entre as quaes não pe~a. Const~tu1çáo de 2A_de fevere1ro, que esta
é a de menos importancia. a. do J?Ollto de l'"ista tmu o reg1men reder-attvo, de que um dos coa· 
politico, e·n que póde ser apreciada. sectar!os era, sem duvi~a, a cli~posição do 

1!-o:firo-me, Sr. President13, a uma emenda art. 5, que a cada E~!'vlo mcumb10 de pro
asslgnada por quasi todos 08 mustres rcpre- >:e r, a expensa.s proprms, to,la.s as suas neces· 
senta.ntes do Estado da Bahia, propondo 0 sJdade_s, cabendoapeuas á Uniao, em caso de 
restabelecimento da verba. de 139,500$. com- cal~~?tdade pubhca, soccorrer o Estado que 
prebendida. na subvenção ao LJoyd Braziloiro soltc1t&r-lh~ tal soccorro. 
-para o seu serviço de navegação marítima 8 Ora, ~rat1camen~e, se tem observado que 
tl~víal d'aquelle Estado. quem d1z Estad~ d1z governador de E~tado, 

A emenda. reza. o seguinte : e, p·)r con$egmnte, des:ie que o Estado da 
Bauia, victirna dessa cala.rnidade, lle que te

« Mantenha-se a verba proposta pelo Go- mos ii1lo notícia pelo telegra.pho e pela im
verno para o serviçO da na ve<>-ação da campa- prensa, ainda não solicitou tal soccorro da 
nbia bahiana, hoje secção cto"Lloyd,» União, parece-me que infringi~a o art. 5o da 

Constituição da Repub!ica, de que fui um dos 
Está sub_scripta por quasi todos os Depu- signatarios, vir desta. tdbuna. ~olicitar soc

tados ~ah1anos e, em primeiro logar, pelo corro da União para o meu Estado, a respeito 
Sr. Ne1va. de cujo. desgraçad;t situação teem sido quasi 

Sr • t:'tesidell' J, a primeira ponderação que quotidianas as reclamações das victimas da 
suggeru~-~e esta emenda, foi a seguinte: ou incut·ia de um administrador, que, em vez 
a CommJssao, por ~eu relator, íneumbl!lo do de providenciar administrativamente, ao me
estudo da respect1va. proposta do Governo, nos s0bre a ~dfiíctiva situação da sua terra 
não entendeu-se com o Sr. Ministro da. julgou oppoz·tuoo fazer uma. e:x:cur"são eleito: 
Viação sobr~ Q (),S~uwpto, ou en.tendev.·s~ e, ral por alguns EJ>to.do:> do $ul da. R.epublica, a. 
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prc.texto de precisar banhar-se, ua,q a~ntas r!o 1 h' p·•ssivol, sem duvidll-, figurar-se . um;~ 
L'<mb!uy c,u Caxambtí, mas cujo fim r~:d lni t~rceira loyp• >lht!Se, ~ é :1 du~ nob!'"S Depu
o de pl'OVocar acclamações tlo povo, do exer- tndus pel:l B:tilia ter>·m srtlJscrtpto essa ~rn~nda. 
cito e da. marinha á. ambiçCi.o que a. sua me· ,;em ac.)ordo com o Sr . .\lini~tJ•o da Vtaçao, a 
ga.Iomania get·ou no seu cufel'mo 0spirito, tt apenas como Ulllu. dernonstr<~ção do apreço a? 
de ca.nrlídatar~se á succe;;..-v1u do Sr. Campos mcx.lo por que tem prestado o seu serviço a 
Salles ntt Presidencia da Republica. Bnhia ta.l secção <lo Lloyd Braúleiro, 

O que é certo é que nmquanto a propria Mas, entã.o, quo.! o fundamento da emenda~ 
impren;;a neutra. da Bahia, porqu,l é preciso Respeito a. um uireito? 
q_ue se saiba que aQ m~u partido não foi pos· Não, porque o respeoti•o contracto, segundo 
stv~l manter p~r ma1s de dous ar.~os. um diz a Commissão de orçamento no seu pa.re
o~·g8? tle opposu~ao naquel!a terra, nouctava cer. expirou desde 31 de dézembro de 1897 
dia~1a.mente CJ.~cs de_ mort~ pela. fOI)lE! nas e não houve até hoje celebração de novo con
re:põ~s sertaneJas,_ f<?l con-.:Hiado o mmts~r<> t racto, nem ao menos prorogação legalizada 
?méncano pa.ra as31Stlr ns. ctdade do Joa.ze1ro do que expirou. 
a entreg;t de tres barcos a vapor, Qn~ custa;- lmprescmdibilidade desse auxilio da União 
l'a:m, se:;undo a. car·ta. do conselhetro Lutz pat'a. tal serviço puramente estadual ? 
Vt.anna ao conselb.eJro. Ruy Barbos>.J, ce~ca de Precariedade financeira d<t Bahia. para an
Inll •·ontos dt• réts, a Emprem de VJaçáo, x iliar es:;a. ou outra en~preza com uma sub
q~ando boat·•s _log-o c•Jrrcr·a.m de qu <: outt·o ven~ãoma.iordoquea actual, e quo é enorme, 
fot o fim da. v•agem •In Sr- co,·onel Page 3uO·OOO$ o serviço da sua naveaa.ção costeira 
Brya~ ao E~t:1do .~a. !3ahi.a •. apparccendo .a c i~teroà. ? " 
rc::pmto versues, ahas, mcr1veJs, par:t esse dt- Fót•a de combate a pr imaira h y pothese, 
plomata e pa!'n. o governador da._Balml.... isto ti, a de nã.llter sido apresentada a emenda 

:Volven~o a. emenrla ernquestao,e SI a Com· >los nobres Deputado> por um fundamento 
m1s~ao nao se entenrl~u com. o Govorno are- lega l, visto nilo havct' contraem algum a 
spe1to ~la conventen~,:; do ass~mpto, o .que resp~ito rlesde 3i n.e dezembro de 1897, resta
parece e qne o Sr. i\-hmstro da V1a~ao esta de me considerar as outras duas hypotbeses. 
accot•do com tal emenda, porque os Depu- . . • . 
tados que a suuscreveram Fão intimos do Sr. Sr. Pr·estdente, na.o .ha mmto tempo, 
Mini~tro da Viação, e isso fa~ suppor que 0 quando S. Ex.~ Sr. Pres1dente dtt ~apublteo. 
SI'. Ministro da Viação pretende utíllza.r-se lez. um~ excursa~ J?elo Estado de Mt?as, com 
ua. autorização do orçamento vigente pa.ra o mtutto de visitar e c_onrerencu1.r com 
celebrar com a. mesma. compa.nhia Lloyd Bra· o SlJU Governa.~or, ~ Dr. Stlvtano, Bra.ndã?• 
zileiro ou com quem me!horesva.nt a.geos oft'e. pareceu a.o con~elhetro Governador da B_al;ua 
r ecer, um contracto pelo qual venha a ga. IJUe ero opport uoo !a.zer itaambem, em !DIDla· 
ra.nt ir- lhe essa subvenção de !39:500$'!00 •. tur&, uma excu!'lia.o, v.a.,em, ~e10, o\1. 

Ou então, Sr. Presidente, a Commissã.o, por C<?Usa semelha~ te, por alguns mun!c1p1os pro· 
seu relator, entend.eu-se com 0 Governo e os xtmos d;l. cap1t.1l do Estado sern u de P! e
Depu tados siguatarios desõa emenda. m"ni- texto o assent :Lmen~o ~e ~ma ~ra na víl:~a 
festam·se nellaem franca opposição ao intuito de S . Miguel , que tndiCa.sse a. ma.u~uraça.? 
admin istrativo do mesmo Governo, 0 que ê •I~ uma. estr-;vl!l <ie ferro_ d~a lo~lldade a. 
mais crivei. attenàendo-se ao seu plano nna.n- vtl!o. ~e Jeqme_. _Um do. s~tetartos. do Sr. 
ceiro de economias, cortando despezas incon- L~1r. V1anna. solimtou, na vespera ~o dia -~essa · 
stitucionaes ou inuteis. v1agem, ao gerente dn .eompanhta Bahtana, 

Disse que ignorava si 0 Governo havia sub· um vapor , que o conduzisse a Na1.ar eth . 
vencionar1o o L!oyd Brazileiro, para tal ser- O gerente, que, pOJ.' veze5, e consta. do pro
viço seccional, de l de janeiro de 1898 atti a prio officio que S. S. àirigiu a S . Ex. o 
presente data. Si a subvencionou, embot'S. se Sr. Governador da Baliia , havia sido multado 
tenha mantido no orçamento lle I89S, a por não ter satisfeito a cet•tos compromis~os 
respectiva verba, parece·ID.e qu& não devera. do ultimo contracto, por causa de umas Vla· 
t el·o feito desde que não houve autorização gens novas nel!e estipuladas, respondeu que 
ao Goveruc para celebrar novo contracto com oão tfnba vapor disponível nus condições 
a Compâllhia Lloyd Braziieiro ou com quem exlgid11.s, visto estarem nesse dia em viagens 
melhores vanta.gens olret•ecesse, em leis ante· flu viaes os unicos que pmiiarn conduzir o go· 
riores á. de 30 de dezembto do anno passado, verna.dor e sua comitiva pelo rio Jaguaripe 
nem mesmo para. prorogat• o prazo axtiocto até à cidade de Nazareth. 
da. su bvenção estipula.oia em contracto. Foi isso bastante para que o conselheiro 

E si nã.o subvenciona., a que vem essaemeuda Luiz Viàuua suppri misse por .d<':creto seu a 
dos nobr(>.s Deputados babianos, pro.Pondo que subvea~ã.o que a lei assegurava. no Lloyd 
se ma.ntenha uma. despe:o~a que nã.o se .tem Brazi!eiro pelo ser viço seccional da na.veg~-
!elto, por carencia de fundamento legal ~ t.ã<>. rn(\ritima e ~u.vial d;\ Ba.~ia., 
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O SR. TosTA- Essa. l1istoria será. contada 
rigorosamente como eHa é: o gerente tinha 
má vontade coutra. o Governador. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Quero, crer 
- qll'3 o gerent~ tivesse má. vontade contra. o 

Governador, mas isso não ~Utllriza\'0. " vio· 
lação de um comracto, resolvendo por um 
decreto dictatorial a parte mais forte o con· 
fiicto, nestes termo~: «Fica suspensa. a sub
venção do Estado ela Ballia á. secção do 
Lloyd:o •.• 

O SR. ToSTA -Não era a primeit•a vez que 
assim procedia o gerente. 

O Sa. LEOVWit.oo Fit.GUEm.M-. . . e su p· 
:pres,a., ou simplesmente suspensa a sub 
-vençã.o pelo con,;elheiro Luiz Vianna.os nobres 
Deputados nada. reclamo.ram então e, pelo 
contrario, acharam que havia razão para que 
eEsa secc;ão do Lloyd Brazileíro nao ti v esse 
mais subvenção do Estado. 

Agora, porém, que o Governo da União 
iniciou uma política de economia, apre;en· 
ta.m uma emendao~~o pr(>je<'to do Orçamento 
da Viação para que pelo" cofres da União .;eja 
subvencionada aquella. oecçã.o do Lloyd Bra. 
zileiro, pelo serviço de nayegação que presta 
ao Est<J.do da Ba.l}ia. t 

A subvenção do Estado er:> de 300 contos ; 
a da União er1t de 139contos e 500 mil reis. 

Mas a subvenção d:t União provinha de 
eontractos celebrados antes do regimen esta· 
tuido no art. 5'' da Constituição Federal. 

Tratava-se então de serviços que affecta
vam int~resses geraes da Nação, sob um 
regimen unitario e que attendiam á carenci<J. 
de recursos das províncias para provel·os a 
e:Kpensa~ proprías. : 

Mas, votada a Constituição Federativa da 
Republica. expirado o prazo do contracto de 
tal subvenção, penso· que é até inconstitu
cional a idéa. contida na emenda dos meus 
illustres correpresentantes do Estado da 
Bahia, porque o serviço da secção do Lloyr! 
Brazile1ro na Bahia é feito exclusivamente 
no interesse do proprio Estado. 

alem dessa despezo,, o Estado d~t Bahia, em 
materia de serviço de navegação ainda sub
venciona a Empreza Viação com 80;000$ 
ttnnuaes, a fillvial do Rlo de S. Francisco, de 
que qllasi todos os r·epresPntantes da Bahia 
no Congresso Nacional são acci(\nistas ou, 
pelo menos, comp•aram acções no anno pas
sado, apezar de ~Iguos, a.ntP-S disso, terem 
sustentado da tnbuna. desta Camara que a 
8mpreza Vinçiio não tinha priYilegio para a 
navegaç-ão do Rio de S. Francisco, e na. qua
lidade de accionistas :fizeram parte da assem
bléa. geral da mesma empreza para ele
ger.ee a nova directoria e transferir-se para. 
a Bahia a sua s~de, vindo a ser eleito pre· 
sidente o Sr. Pires de Aragão, procurador do 
Sr. conselheiro Luiz Vianna nesta Capital, e 
promotor de todas essas tes1as, l>anquetes e 
ba11es que tem sido offerecidos nesta capital 
ao seu constituinte. 

O SR. TosTA.- E' um cidadão muito dia. 
ti neto. 

0 SR.. LEOVIGILDO FlL\iUElRA.S - Não con
testo. mas é quem está á freute·dessas mani
festações ao Sr. Luiz Vianna, aqui na Capital 
da Republica, e foi quem contractou com o 
dito ~eu constituinte, este na. qualidade de 
governador da Bahia, e elle na qualidade de 
presidente da Empreza Viacão do Br·azil, a 
compra dos vapo[·es Severino Vieira, Prtuumte 
de Jfo,·aes c Luü Vianna. pertencentes ao 
Estado da Bahia, e mais materiaes da nave
g~ção official do Estado da Bahia no Rio São 
Francisco, cootracto singularíssimo, cujas 
clausulas devem ser conhecidas desta Co.· 
mara. 

o Esta~o vendeu á Empreza Viaç[to esses 
vapores e materiaes de navegação pelo seu 
cu~to, que foi, segundo a. Mensagem do Sr. 
conselheiro Luiz Vianna á sua assembléa, 
700 contos, e segunfio sua carta ao conse
lheiro Ruy Barbos<~., publicada na Imprensa, 
de 15 do corrente, cerca de mil contos. 

A emp:·eza apenas obrigou-se a sa,tisfaz;,r 
a importancia dessa compra e venda por pre
stação annual e1uivalente á importancla da 
metade da subven~o annual gar'antida pelo 
Estado em outra clausula do mesmo con
tracto, até a extincção do debito. 

E não se diga que o Estado não se acha 
em condições de aclldir a maior desp~za do 
que a. que faz, porque o proprio Sr. conse
lheiro Luiz Vianna para ter um barco a 
vapor ao seu serviço particular, o s0rviço 
de navegação para a sua fazenda Santo Es- O negocio, pois, em pratos limpos, como se 
tevão, e ftmdar viagens díarias para as sali· costuma dizer, foi o seguinte: O governador 
nas da Margarida, augmentou para 300:000$ do Estado fez doação de proprios estadua.es 
a subvenção estadual á secção do Lloyd, in· no valor de cerca de mil contos, ou pelo 
cumbida de tal serviço. menos, ~te 700 coo~os, á. Ernpreza de Viação 

_ . do Braz1l, de que e presldente o seu procura-
O Sa. _::rosTA- V· E:x:. nao pode iazer esta. dor de negocias. e, não contente com isso, 

a:ftil•maçao. I ainda obrigou o Estado, que elle diz q lle esta 
O Sa. LEOVIGILDo FlLGUEIRAs -Consta da 

1 

governando, ao compromisso de uma subven
mensagem QU') este anno endcreçoU<Q Sr. con· ção de 40:000$000! até extinguir·se o ~ebito 
selheiro Luiz Yianna á sua assemblea. E, da. em preza para com o Estado, e dahi por 
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rlea.nte 80:00()S até expirar-se o pmzo do con-~ d11 Ba.hi11, que o inventou pa.r:~. tortos os mem
tracto. bros do Tribunal de Appellaçilo e ltevista, de 

Eis um eontracto digno tio eminente esta.- ~ue o Sr. Luiz Vianna., que para ta.\ concor- · 
dista em excursão de candidatura a successão reu com o seu voto de Semvtor, m&is tarde 
do Sr. Campos Saltes a presiuencia da. l~epu- alcunhudo pela. r;azct1.t de Noticias Senador 
blica! Eis o conttnundor da. illustraçilo di.le- Casa Toda, veíu a ser eleito presidente, cargo 
ctica de Zacharia.s, da jurisprudencia de Na- em que desinteress11.rtamente aposentou-se, 
buco, da ta.ctica politica. do Cotegipe, da por iuV11lidez no serviço do EMa.do, da accordo 
eloqueneia. tribunicia. de Rio Branco, da popu- com a respectiva prescripção constitucional, 
la.ndu.,ze ue Dantas e da probrdade admiuis- para escoimar de incompatibilidade a sua 
trativa de Saraiva ... __ cruel ironia, Sr. Pre· candidatura a governador (\o Estado, na elei· 
sidente, que devia tel-o magoado muito mais çã.o oue se aproximava ..• Mas dizia que o 
do que se tivessem comparado a sua fama á conseltleiro Luiz Vi~nna assumio o governo 
dos Lubins, Houbigants, Pívers, Pinauds e da Bahia a. 28 de maio de 1826. -Pois bem, é 
outr.os notaveís pomadistas o o mundo ! (Pro· S. Ex. quem diz, na. crtrta que endereçou ao 
testos do Sl·. Tosla.) conselheiro Ruy Barbosa, publicada na I»t· 

Não uasta. isso~ Admira-se v. Ex.. de couaa prensa, de 15 ~o cadente, q_31e, « t:O início do 
tão simples ? •eu .governo puz em execuçao a le1 que reor_-

Então, Sr. Presidente, permittí que eu gamzou (ou, antes, rElformou) todos os servr· 
chame a attenção da c:1mara. para. outras ços publlcos do Estado! augmentando a des• 
causas, e sem outros documentos além docl pe:;a <:m cerce~. de tres m~& cont~s ·" 
fornecidos pelo proprio estadista do a~ar, que Dentro no mesmo pr·imeiro anno do seu 
o Club Naval, os menino~ do Instituto com- g>verno, disse mais s. Ex. : ccoube·me 
mercial, os srs. Jooé d•> Patrocínio a Pru- ver perpassar sobre o meu Estado as cala.
~ente de Mora.es, sem fallar nt's seus amigo,; mirlades da guerra, ua sa.ogrenta. tragedia, 
da Bahia, já procla.mil.r>~m como o futuro re· tle Canudos, e a peste, na mortiter[l. invasão 
staurador do regimcn constituch•.nal da R~pu· ua. varíola., que levaram par,, alli a.s tropas 
blica, deturpado pelo actual Governo da idas do norte.,. 
União. Mas quem fez essa. guerra de CM>wlos ? 

O SR. ToSTA - Is;;o é uma intrigo. que se O Sa. TosTA-Essa. questã.o de Canudos já. 
está a fa:~.:er com o Sr. Luiz Vianna. está l~quirlada. 

0 SR. LEOVIGILilO Fl:LGUE!ItAS- 0 COUSe· 0 SR.. LEOVIGILilO FIWutlln.A.S- PoiS eu 
lbeiro Luiz Vianna nunca. protestou contra ainda ignoro a causa de ta! guerra e a razão 
essas acclamações á sna :pessoa, face a face, por que se denominou uma. g~~en·,t aque!la. 
para a. futura presi<lencia. da Republica., ~arnificina estupida ... 
feitas em vivorioa nas estações de estradas de o sn.. ToSTA-Foi 0 exercito .. , 
ferro e pelas ruas, e!n banquetes politicos de 
classes cooservt... •ras e nã.o conservadoras, 
fe~tas publicas ou particulares, etc., etc. -

Esse protesto, por,~m. do Sr. Tosta., que 
tem á.utoridado l'l>ra fazel-o, faz-nos crer que, 
felizmente, a Republica Br•Jzileira não pas· 
sarâ pelo desgosto de vir a tolerar na ca· 
deira presidencial, como succe>sor do Sr _ 
Campos sanes, um politiqueiro de edição 
mais correcta e augmentada do que o outro 
que a deixou a. 15 de novembro do anno pas
sado, e de quem ninguem sente mais sau
dade. 

O Sa. TOSTA. dá um apu·te. 
O Sa. LEoviGILDO FrLGtJEIRAs-Então, onça: 

o conselheiro Lu~?. Vianna, e aproveito a 
·opportunidade para declarar o motivo por· 
que insisto nesse titulo de conselheiro, que 
não lhe foi conferido por sua magestade a 
Imperador, nem por sua alteza D. Izabe1, 
nem por Antonio Conselheiro durante a 
guerra. deCanudos, mas por, graça do i ilustrado 
Deputado o Sr. Eduardo Ramos, autor do 
projecto da organização judiciaria do Estado 

Cemara V. V 

0 ~R. LEOVIGILDO FlLGUEIRAS-Só Si foi 
o exercito de politiqueiros do partido do Sr. 
Luiz Vianna, porqueaquillo começou por uma. 
di! igencía de caracter policial, si não eleitoral, 
e;por um malogro dessa díligeucia, ViU·Sa eu
volvi• la na cou,a aTwnra do exercito, sem sa
ber-se por quo nem pttra que fim •.. Mas o que 
me interessa.agora.,escientifi~r á l'a.mara que 
para a gra.nde despeza. feita. com a. tal guerra; 
de Caaudos o governo da Bahia. apenas contri
buio com I.486:119$45l.seguodo a mensagem 
do Sr. conselheiro Luiz Vianna á sua. assem· 
bléa,noa.nno pa.ssa.do,correndo tudo mais pslos 
eofres da União e dos Estados do Pará.. Ama
zonas e S. Paulo, que auxiliaram as o!lera-· 
ções das tropas do Governo Federal com al
guns corpos de sua policia locaL. E como, 
nessa mesmo anno, deu· se um accrescimo de 
renda do Estado, não prevista na. lei orça
ça.menta.ria, na avultada importa.ncia de 
3.616:58!$788, foi isso mais que sutllciente 
para. cobrir aquella despe:;:a de Canudos, e 
mais com a variola, a até com a di:fferença 
de cambio no B3rvico da dívida externa, 

76 
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para. cujas amortizações e solução de ju
ros é o proprio con~elheiro Luiz Via.n
na., n:t carta a.o conselheiro Ruy Bar
bosa, quem confes>a. que ma nua compr<Lr 
em Pariz os respectivos titulos de 500 
ft•unco,; cada um, aprovl'itund<l·SO da. co· 
taçã.o deites, o. baixo 1lo par, ao pu.sso que da 
eseripturaçãu elo Thesouro consto. q l!e ta.es 
compromis5os (\o Estudo são s~tisfeitos ao 
credor estrangeit•o com dinheiro ao par e ao 
cambiv do <lia do pagamento. 

São negocies muito licitos esses o outros 
identicos ~ O Estado é que naua lucra com 
elles! 

sivos dfls rendas do Estado, e a causa da 
desgraçada si tu ação financeira a c tu:tl da 
B·•hio., qne o proprio consellleiro Luiz Vbnna, 
Pm sn~cart:1 ao con,;c!heirn Ruy Barbas:~, não 
contestou, appellanclo para «o dom da 
Pruviolenr.ia, promet.tedot• Je abundantes 
collleilas :.. 

O SI>.. TosrA-V. Ex. deve se lembrar que 
as repartições, depois da Ol'ganização do 
Est;1do, só foram re!'ormadas no governo do 
St•. Luiz Vianna. Elle teve de pôt• em ex
,;cucii.o reformas, que rleviam ter sido tei• 
tas n;1 organização do Estado, 

0 SR. LEOVIG!LDO FlLGO:lRAS-V. EX. está 
equivocado. (I conselheiro Luiz Via. una pôz 
em ex:ecução reformas das reformas feitas 
quant\o organizon->e o 8stado. 

Exemplo: a reforma ua lei judici:nia de 
1892, pBla qual o p1·oprio Sr. qonsellmiro 
Luiz de Vianna foi nomeado jui~ t1o Tribl!lial 
d •! AppellRt:ão c Rcvist!t, em cujo cargo de 
nresidente !'oi inve;;t1do e, dcpoh, aposent:tdo 
com todos os vencimentvS, S',•m tempo c sem 
,Jireito. 

Vae ver V. Ex. qno o proprio ccnselheir<> 
L•1 iz Vianna ~ qae di1. o sP:.tuinte n:L sua 
men~ageru do eorr·onte au~10: 

«Tem n c1ata de () do 8etembro de 1898 :'l 
sancção que dei a !oi judit• i:~ria, em que at· 
te11desles á.s necessitla!les de reforma re:le.ma· 
das em minha precedente meusagem, como 
CI'ea.ção de novas comarcas e suppreseão do 
preraradores nas sérl.es !las comaPcas. Em 
virtude desta lei foi el~vauo rle :30 a 58 
o numero das comarcas, que foram providas 
mediante concurso.>> 

O que é certo é que, durante os tre~ annos 
da governo do conselheir·o Luiz Vianna. tVl 
passo que a renda estadual foi :sempre cre
scendo de anno para anno, o que d.evta asse· 
gurar boas liqnidaç,õ~;s or"amentaria.s, pois 
que, em 1895, fechou o exercício com 
2.691 :803$375 n u.a\s sob!'e o orçaJo (men· 
sagem de 1807); ern 18<;)7 suhiu, ~6 no aonr; 
financeiro. a 2.835: 178$6l7 (mensagem de 
1898); e, finalmente, em 1898, a3.ôl7:5Sl$78~ 
sobre o orçado ( mensag-<:om do couenb 
anno), estamos, agora sabendo, pela irnpl'ensa 
neutra local e pol' telegrammas insistentes n 
di ver~os orgãos da imprensa desta Capital, 
que .o Estado da Bahia não tem satisfeita ;;ens 
compromissos, chegando a tel' tão abahdo o 
seu credito que até lhe te em sido renus:J.(los 
pelos bancos, que lá. funccionam, emprestimc! 
de pequenas sommas que lhes teem sido soli· 
citados pelo governador interino para acudir 
a pagamentos de despczas de serviços ordi
narios, e que, em summa, é gra.vissimn, me
lindrosa, ou que' melhor nome queira dar
lhe o conselheil'o Luiz Vi~nua, a situação 
ftoanceir;\ da opulentíssima região brazileira, Calcule-se a. ennrm,-, despeza. que essa refor· 
que mais variada· producção de sólo e de ma üe reforma acarretou ao E$tadu d;t Bahia. 
sub-sóio offerece às multiplas necessidades (lo de outubro ou novernbrodoannopa.ssado para 
commercio do mundo ! cá., corn vinte e tanto juizes de direito mais, 

E bastou que um Senador la do Esta.dc, remoções com ajudas 1le custo de muitos 
um dos Senadores que o proprio Sr. canse· outros, com o accrescimo de promotores pu
lheiro Luiz Viann(l. reconheceu e proclamou blic0s, remoçõ~s de juizes pl'<lparadores, 
membro de tal Senado, que e'le arranjou em uma comrada~1ça, emfim, m11S de ntih~ade 
1895, se tivesse recusado u dar o seu voto a cl;itoral e para persegu;ções políücas do 
~m projecto t:le credito:; suppleme:1tare~, na i que de uece~sídad,, para. a distribuição da. 
lmporta.ncia de mais de 3. OOO:OOOS, >em as justiça. 
precisas explicações do secretaPio do Thesouro, E por causa de taes reformas de rdorrnas 
que apenas declarou terem sido despendidos V .Ex. bem sabe que só com relação :J.o Tribunal 
por ordem do governador, para que fosse deAppellação o Revista já ha no Estado da 
logo accusa.do de suspeiçã.o de opposicíonismo Bahia, onde a organização .indiciaria sõ veiu 
ao notavel estadista do azar, que estava feli- a dar-se em agosto Je 1892, cinco presiden
citando a Bahi(l, como lla.via de, em breve, t es, que perceb~m annualmente todos os 
em posição mais elev<1da, felicitar a Repu- vencimentos desse cargo de eleição annual, 
blica. (Discurso do Senador coronel commun- feita pelos proprios membros do mesmo t:ri· 
de.nte de go batalhão de infantaria., 'o Sr. bunal : o conselheiro Luiz Vianna, que 
Francisco Felix). abriu o precedente, o conselheiro Vasconcel· 

Parece, entretanto, que nessa historia de los, qtte se lhe seguiu, porque succedeu-o no 
creditossupplementares é que está o segredo cargo, o conselheiro Pires de Albuquerque, 
dos deficits, apezar dos accrescimos progres- que substituiu o segundo, o conselheiro 
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C~stro Li~a. que foi eleito em vil' tudo d:1 
apo$entaçao do conselheiro Pires de Albu· 
querque, e. o actu:~l.etTectivo, o conselheirc 
P~dro Mar1a.m~!• sobrmho do conselheiro Luiz 
Vu.nna., que Ja requereu ou va.e requerer 
ta.mbem a suu. apo~entGçiio no mesmo c:~.rgo 
pa~~ tornat· se elegtvel a cargo politico <la 
Umao ou do Esto.do. 

E, para. o mesmo fim, V. Ex:. leu como 
eu 11, que o Dr. Satyro Dias a.cab; de ser 
a.posent!ldo no cargo de ministro do interior 
do govern? do conselheiro Luiz Vi:;nna, com 
pouco ma.1s Lle tres annos do exercício de tal 
ca.rgo, que, sabe-se, :.! rle mérn. commissão de 
confiança do govern<tdor, 

O ~ll: TosTA-Nii.o foi com os véncimentos 
de m1mstro. 

O SR. L EOVIGlLDO FJLGUEIRAS- Enti1o 
com Qua.es foi? O Dr. Satyr•o Dias Huncà 
<~~c~ceu cargo publico algum, que lhe desse 
lllre1to ;t nposontação, sinão o de rlirector da 
inst1·ucção public:J. nr~ Bahia., de 18.~1) a. 1896 
qnnndn foi nomea.olo ministro uo interior do 
governo dn com;clheiro Luiz Vianna ••• Mas 
pns~cmo;; ndeant•.~, para aproveita.t· o tempo. 

Jn. nmgucrn Ignora que, em virtu•lo de 
uma d~s t;,es re.formas ele re!ormas a Bahia 
po>SU~ um exercito policial, com as tres ar· 
mas, tn!'antal'ia, artilharia e cavallaria. sendo 
que só da infantaria. tem cinco corpos: llgu· 
ra.ndo na let de forças um contin"'ente de 
tr~s mil e quinhentas praças d"e pret, 
al;•m ele um numet•o enorme de alferes 
tenente~, capitães, rna.jores, di versas bancla~ 
de mustca., tt·es ou qaa.t.ro quarteis, metr·a· 
lbadoras, ~ ni'io me recordo mais o que. Re
sultado: na.o se tem pago. ha. mais de um 
mez, as dezenas de soldo e etapa dos soldados, 
que chegam . a vender os capotes" ta.vernei· 
ros, que fuem ne,"''cio com isso, e segundo 
telegrammas aqui publicados, 'l.nda~ a esmo
lar pelas ruas da Capital. 

A· secra ~ A secca foi o outro flagello quo 
o conselhe!ro Luiz Vianna diz em sua ~nrta 
ao conselheiro Ruy Barbosa obrigort o seu 
governo a àespezas exti·::.orctinarias. Segundo 
S. Ex., <a secca crestou no E5tado todas as 
suas plantações, deixando-o escasso de toclos 
os productos agricolas que formam a sua. 
riqueza.» S. Ex. esqueceu-se da, mortandade 
do gado e da mortandade de gente pela fome, 
nas estradas, tah•ez :porque o ~ado ·morto 
pela secca. foi, na ma.ior parte, <las fa.zendas 
de adver:>a.rio:; politicos seus, e os sert\).nejos 
succurnbrdos pela fome nas estradas 11ã.o eram 
eleitores do seu partido! 

UMA voz-Isto é intriga.. 
O_SR;. J OÃO DE SIQUEIRA - 0 dinheiro da 

Ba.~1a e gasto pelo govern~tdor mais em papel 
e t1nta para. a.ctas de milhares de votos do 
qt1e para. acudir à$ necees.idaílell do povo, 

0 Sa. LEOVlGlLDO FlLFUElRAS -Não posso, 
n11m é possível, apresentar, por ora, dados 
ot~kiaea rel<l.tivos ás <.lcspezas que com a 
secca d <IS sertões da. Bahia, que, int'el izmente, 
c.1ntinua a pro-1uzir victimas, como S\3 sabe 
por telegrt\rnmas de procedencia. fidedigna, 
tem feito a a•lmioístração tla Bahia. . 

Mas o que é cet·to, e é o que me interessa 
mostrar, é que o governatlor mencionou em 
sua :1-!ensagem existir no Thesouro um saldo 
de 71 :652$752 em 1896, ·o relatorio do 
Thesoaru em 1898 accusou um de{icit de 
2.466:445$3:!2, coberto com 3.504:574$245, 
provenien tes de dinh~iros de orpbãos e in
terdictos, depo~itos feitos na Caixa. Economica 
do Elstado, etc. 

Menciona a .Jiensag~m do Governo om 1898 
um saldo de 55:009$252, emquanto do re· 
la.torio do Thesouro verifica-se que no re· 
sr>ecti vo exercício ltouvG um defici t tle 
2.75i:603l;780, coberto com di nheiros do. 
mesmn procedencia acima referida. no valor 
de 5. 201:984$772. 
• lla Mei.Js:tgem de 189!J e do rela tor io do 
fhosouro do mesmo anno resul ta um de{icit do 
2. 312:686$713, (meno~ o semestre ad,lic ional), 
sendo o recurso empregado na liquida.çã.o de 
contas o me:;mo dos dou.,; exercicios ante· 
l'iores,na. importancia de 5.180:988$370. 

De sorte que não se pó~e fazer juizo exa.cto 
so\,re a. situaçiio tinancoira. do Estado, em 
vi~ta da divergencia. de.o.ses documentos. 

O facto, porém, a. t t'i.ste realidade que se 
nos antollla e a. penuria. evidente dos cofres 
pu blicas. 

A secca , que não foi nenhuma. surpreza de 
ultíma hora., veioinnegavelmente aggravar a 
situação pelo decre~cimento fatal das renda.e 
provenientes da lavoura.. 

Mas esse nagello não foi o unico factor da 
apertada. ~ituação em qus se encontra. o Go· 
veroo, a qual poderia ser conjurada. si elle 
se tivesse resolvido a. praticar um regimen 
severo de economias • 

.Mas, em vez disso, toda a politica moral e 
financeira do conselheiro Luiz Vianna con
sistiu, rluran te esse tlagello, que ainda, infe· 
licita. a Bahia., emquanto S. Ex. banqueteia
se em casas do politicos e dB políticas, tem 
consistido, como se vê da sua ultima mensa
gem a sua assembléa e da carta que endere
ÇOU ao co!lselheiro Ruy Barbosa, em cont ra.· 
otos çnerosos contra o Estado, que S. Ex. 
d1 z que tem governado, como os de usinas, 
pe.ru cujo primeiro grupo jã. foram emittidas 
apolices na importancia de 3.000:000$, cujos 
~ssuidores já as descontara.m ou, antes, cau
cwnal'am em esta.beiecimentos ba.ncarios, e 
que s~ cogita de converter em t ítulos ao por· 
~or antes que seja sanccionado o projecto do 
lllustrado e hon!"ado representante da Bahia, 
o Sr. Ampllilopb.io, jã <~ppl'QVado ne~ Ca· 
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mara e protelado talvez propositalmente no 
Senado. porque, em ums. de snas disposições, 
veda. a sua, legitimidade em concurrencia 
com titnlos legaes de credito puolico. 

E ainda mais. os contractos de extraccão 
de maneiras e piassa.va,das mattas, das terras 
devolutas, que o. constituição de 24 de feve
reir'O doou aos Estados, não para. bqneftcio de 
particular~s. ml\S para excitar nos Esta.r1os a 
iniciativa do desenvolvimento economico da 
sua autonomia, afim de proverem ás suas 
necessidades a. expensas pro:prias, dispen
sando auxílios pecuniarios da União, e os 
contraetos dt:l fazenrlas-modelo e de e:s:p1ora
çã.o das celebres arei~s ~o Prado, que, só no 
anno de 1895, deu ao seu unico explorador 
ou, antes, exportador, o Sr. Jobn Gordon, a 
ridiouEa rend~ liquida de 9.500:000$000! 

E, a.peznr do que esperaYa lucrar o E~tano 
com o produeto dessas enormes riquezas na.
turaes, entre as quaes a exportação do man· 
gane:: que o conselheiro Ykmna em sua ul
tiina mensagem Á s11n. assemh!ea iliz que o 
E&tado vae :rerc~bêr mais de 400:000$, já 
tendo perceb1d0 155:000.$, O que sabemos e 
que a dlv!da externa da Bahia com o syndi
ca.to brazileil'O em Pari?. e de dl'zesl'te mi
lhões, quinhentos e vinte e cinco mtl francos, 
isto é, mais de 21 mil conto~, ao cambio ~ctu
a!, e a divida interna, r<~presentada em !l.J?O· 
!ices de 5 "/• a.o :tnno, élic 5.481! !00$, alem 
da fluctuante, que no primeiro semPstre do 
corrente nnno j:í. sobe a 3.600!000$000. 

Quanto á Cai:xa Economica. do Estado, & 
tal a sua. situação, pelo movimPnto de Cun
dos para acudir its despezas orrlinnrias da 
admmistração i!o Estado, em virtude rle or· 
de~s continuas dei govermdor. que a.te já 
está a sua directoria accusada pela impre.nsa. 
local de saspeição de estelliona.to ou banca
rota. 

Do Banco Auxiliar das Classes, o proprio 
presidente, o conselheiro Carneiro da Rocha, 
amigo particular e politwo do conselheiro 
Luiz Vianna e sogTo do nosso illustre co!Jega. 
o Deputado Eugenio Tourinho, não contostou 
pela imprensa a resolução, que tomou, de 
não emprestar mais dinheiro a. funccionarios 
publioos do Estado, por não ter o Tl:iesouro 
cum}lrido fielmente os seus compromissos, 
declarando apenas que o Banco estava refor
mando lettras na esperança ue que o Governo 
do Estado providenciará para que os empre· 
gados public.>S não tornem ao velho systema 
de recorrer a agiotagem J)il.rtieula.r para. snl
ver compromissos e até para manter as sua.s 
famílias. 

Outros contracios mais, de obras, de açudes, 
de estrailas de ferro, .e ultimamente o de 
introducção de immigrantes com a OPste 
Mineira. vão onerar de tal modo a situação 
economica e financeira. da. Bahia que eu não 

fei como se haverá o successor do Sr. con
seUteiro Luiz Vianna na adminiBtração desse 
Estado, si fôr um homem hooe~to e quizer 
prestar algum ser\·iço util a snn terra, com 
tal beran~a. que só m(•smo ar.ceito: a beneficio 
de im:er~t,wio, apezotr da ~trande luta que 
jri. se trava entre proceres elo partido domi
nante no mesmo l~stano para ncceítal·ot 
Jnt'smo incondicioaa~menle, na moclerna ex
pres•ão jurídieo-politica do nosso republica.
nismo. 

O SR. PRESIDENtE-A "ViSo ao orador que já. 
expirou a hora. · 

0 SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Muíto IJO• 
deria ainda dizer sobre a situação politica, 
administrativa. economica,tlnanceira e,sobro
tuclo, m11ral da Bahia, dul"ante o per10doque, 
relizmente,está a tBrminar,do governo do emi
nente estadista do a.z,.r; masdévo assegrJrar á 
Camara QUt!OS baltianos ainda nii.o descreram 
do brilhante futuro moral, intellectual, ma
terial, economico, flna.ncairo, administrativo 
e politico da Ba.hi~t, desde que houver quem a. 
rapnblicanize, porque, por orn, as verda.dei
ras classes conservarloras da minha terra, o 
operaria, o n.rtista, o commercin.nto, o inrlus
trial, o homem do trabalho livre, despreten
eioso, tolerante c pacitlco, ainda não sentiu 
no .:!Oração o estimulo do ir.eal republicano, 
que é a is'1la.lrlane na libernade. 

O povo ainda. sente, na. R'lpublica, a pres~ 
são das olygarchias, que o privam de com
preheocler as vantAgens do federalismo dc
moeraticosobre o unitarismo autocratieo. 

Lá na Bahia, ate, aclualrnente. ja inven
taram um regimen novo: o regimon dns in
teri nida.des. 

Imaginae, Srs. Deputados, que está se pa
gando mensalmente o subsHio de governa
dor a dous goverr~adores, um em o1:cursão 
eiP-itoral para pnparar a sua crmrii~atura á 
successão do Sr. Campos Salles na Presldencia 
•la R~publica, e outro, adroinistranilo, na 
quall•!ade de Presiderrte do senado, mas sem 
a precisa autonomia, apezar dfl sun. honradez, 
íll ustração e boa íntc•nção dA bem servir· â 
Bahia, porque os telegraromas e as cartas 
confi<lenciaes do governador licenciado neu
tralizi!.m-lhe a vontade de substituto pro viso· 
rio. 

Imaginai. ainda, que, com excepção do se
cretario da "Viac;ão, moço distincto e bonrado, 
que pouco se preoccupa. comn politicagem do . 
governadOl' effectivo, e, por i~so, deixou-se.· 
ficar no seu cargo, apezar das li.embsões dos 
companheiros de miníster•io, todos os mais 
ministros do governador interino estão ser
vindo tambem a título de interinos. até que 
lá chegue, de re~resso dos seus passeios poli• 
ticos, o conselheiroLuizVianna,dono da cas«; 
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para confirmar, ou não, as nomeações interi
nos rle secretiLrios ou ministros de E:stado. 

Um Estado, em taes condições, cujo gover
nador declara, em documento publico, que 
ha. !le sathifa.zer todos os compromissos pre
aentes e promovei'. por si ou por seu suc
CNsor, que será quem elle quizer, todos os 

· melboramenlos que o façam rivalizar com 
São Paulo e Minaa-Geraea, em pro~re880 ma
terial, moral, ecooomico, estbet1co, admi· 
nistrati vo e politico. nã.o precisa. de auxilio 
pecuniario do Governo da Uoiã.o pai'& serv1ço 
algum, e muito meno3 pa.ra a na.vegação das 
suas costas marítimas e dos seus t•ios. porque 
-co Oom da. Providenci>l, que va.e molhando 
a.bunda.ntemente as no>sas terras e lertili· 
zando o seu solo, promet\edor de colbei
ta.s abuudantes, q:;egundo expressão do emi
nente político fatalista, que, por sua. illu~ 
traçã.o e eloqueucia, tem assombrado os es
piritos cultos da Capital Federal, de Pira
eioaba, de Caxambu, Larubury e Bello Huri· 
1.onte, que ncab.1.atá de vi8ítar, como se já 
fosse chere da Nacão, os qulu•teis de policia, 
de bombeirw c do e>.crclto, ... esse mesmo 
«don dn. Pro~idencia,., ai outro dun não ap
parecer, ha. de, em brevu. libertar a Bahia 
do peior dos fiagellos, da ma.ior das calami
dades, que é a. tyra.nnia explor<.~dora. da to
Ierancia do povo. (Muítoe ap(Jiarl.oJ. O orad ,r 
c felicitado e cump1·imentado por muitos JJept~
taclo$,) 

Vae a imprimir a. seguinte 

RED.A.CÇÃ.O 

N. 106 C - 1899 

Redacção final do projecto n. i06, deste anno, 
~«a r8>ta!Jelec/Ja Al(andega do Porto Alegre, 
no Estado do Rio Grande do Sul, supprt
mida po,. de~;reto n. 2. 87 i de 3 1. de ck 
.:em.ln-o de 1897 , e auto!·ü·a o P ode>' Ex
ecuti-uo a abrir, para esse fim, os necessarios 
creditos 

O Congresso Nacional r esolve: 
Art. 1.° Fica restabelecida a. AI.tanrlga da 

cidade de Porto Alegre, no Estado do R.io 
Grande do Sul; supprimida. por decreto 
n. 2.871, de 31 dtl dezembro de 1897, e auto-

' rízado o Poder Executivo a a.brir, para este 
1lm, os necessarios creditas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
cont1•ario~ 

Sala das CommissõeS, 29 de setembro de 
1899. - F , Tolentino. - Arthur ·Peixoto. 

Vã.o a. imp1•imir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 103 E-1899 

Parecer sobre as emendas o/ferecicla& 11a sa 
discusslfo do projeeto n. 103, deste am1o, 
que autoriza o Pode'!' E7!ecut•t10 11 abt'ir ao 
Ministçrio d tl Justiça e Negocio,, Interiwes 
o ereaito · J 1:616$935, supplementar á 
1l6rba n . 11- Justiça Fede?'at-dc art. 2•, 
ela lei tl, 560, de 31 de dezembrll de 1898, 
para pa;amento dos 'l)eHciutentos do e8ori~ao 
seccional do Estado de Ir.,j>aulo A»thçro 
Gorlle8 Barbosa 

Presentes á Commis~ão de Orçamento as 
seguinte~ einenctas ao projecto n. 103 B, de 
1899: 

a) dos Srs. Barbosa Lima e La.martine, para. 
que o Governo tique autorizado a abrir o cre· 
dito de 4:200$, ao cambio de 27, p&ra. premio 
ao bacharel José Augusto Barreto de Mollo 
Rccba. de accortlo com o art . 248 do decreto 
n. 1.!59, de 3 de de~embro de 18\12; 

b) do Sr. Martins Juuior, idem, idem ao 
Dr. Tito dos Passos de AI meida Rosas; 

c) dos Srs. Mulaqui&.s Gonçalves e Marco• 
lino Mour".L, idem para. pagamento ao lente 
catbetlratico da Faculdade ds Med;cina Dr. 
Htlario Soares de Gouveia. dos ordenados que 
lhe são devidos, durante o tempo em que 
esten privado do exercício de suas run~. · 
por actos do governo posteriormente annul~ 
llldos, 

E considerando que as dua.s primeiras 1lr
mam-se realmente em um direito, ecc-r~i do 
citado art. 2.1.8 do Codigo do Ensino Superior, 
e mais de uma vez reconhecido pelo Con
gresso Nacional; e a. ultima nes precedentes; 
pois todos os funccíona.rios civis e militares, 
que foram privados dos seus cargos por a.ctos 
do Poder Executivo e readmittidos em virtu
de de sentença. que annultou t aes actos, teem 
sião embolsados dos vencimentos correspon
dentes a.o tempo em que d'éixara.m de exercer 
suas tuncções, é de parecer que todas estão 
na.s condições de set· a.cceitas. . 

Sala das Commissões,4 de setembro de 1899. 
-Mayrink, presidente e relator . .,... A~Jgusto 
.Se-uero.-Serzedetlo Garrêa,-Bueno de Andra· 
da.-Oalogeras . 

Emenda.$ a que se refere o :pc.recer supra 

Fica. o Poder Executivo igualmente auto
r izado a abri r ao Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores ó creoito necessario para o 
pagamento do lente ca.thedra.tioo da. Fa.cul· 
da.de · de Medicina. Dr. Hilario Soares de 
Gouveia., dOlJ ordena.dos q11e lhe são d~;~vidos 
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durante o tempo em que esteve privado do I 
exercício de suas fnncções, por acto do Go· 
veruo posteríot·mente a.nnul18.do. 

Sala das sessões, 1 de setembro ele 1899 0-
Malaquias Gonçalves.-Ma?ocolino Mow·a. 

Accrescente-se :-Fica o Governo igual
mente autorizado a abrir ao Ministerio d:t 
Justiça e Negocios Interiores o credito extra
ordinario de 4:200$, ao cambio de 27, para 
premio ao bacharel Josê Augusto Barreto de 
Mello Rocha, de accordo com o a.rt. 248 o do 
deareto n. 1.159, de 3 de dez~mbro de 1892, 
fazeo·,do as ope1·a~ões de credito necessa.riaso 

Sala das sessões. 1 de setembro de 1899.
B arbosa Lima.-Lamartine. 

Acc1·es~ente-se :-Fica o Governo igual~ 
mente autorizado a abrir ao :.tinisterio da 
Justica. e Negocios Interiores o credito ex
traordina.~·io de 4:200$,:10 cambio de 27, parn. 
premio ~~o D1· o Tito dos Passog de Almeld.t 
Rosas, de accordo com o art. 248 do decreto 
n. 1.159, de 3 tle dezemb1·o de 1802, f•tzendo 
para. isso as necessa.rias operações 1le cre· 
ffit.o. 

Sala das sessões, 1 de setembro do 1899.
Martins Junior. 

N. 182-1899 

A.utori.::a o Governo a applica1· a o/Iras no 
;:;U!o do expediente da Al{andcga da Oapi· 
taZ Federal oo q;lantia de 30:000$, a que 
st refere a s-ub·'coflsigttaç«o- Cot~se1'1laçiio 
dos arma.:ens- da mesma al(a11dega, do 
n. 32. d-0 art. 5$, da lei n. 560, de 31 de 
dc.:a-embro de 1898 

Por mensagem de 20 de setembro, pede o 
Sr. ~esidente da Republica que o Con
gresso lhe conceda autorização de applicar a 
quantia de 30 contos de réis, constu.ntc da 
sub-oonsignação- cons~rvação dos armazens 
da Alfandegada Capital Federal-da rubrica 
32 obras do art. 53 do Orçamento vigente, 
ao concerto, lustra.ção, pintura e reparos no 
salão do expediente da mesma alfundeg-a . 

Affirma o Poder Executivo que a. sub-cOl\· 
slgnacão a que se refere não tem sido utili
zada por não ter tido a Alfandega desta ca
pital necessidade de concertos em seu~ ar· 
mazens. 

Aooeitando as ponderosas l'azões e:xpendidas 
pelo _sr. Presidente da Republica em sua. 
mensagem, a Commissão de OrÇ!\mento pro
põe ao estudo e voto da ca.mara dos 
Deputados, o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve • 
Art. Fica o Governo nutorizado a appli

car a obr:1s no salão do expediente ela Al
fandega da. Ca?ital l''odera.l a quantia. de 
30 contos de reis, a. que se refere a subocon· 
signação - couservação tios armazena da. 
mesm-• Alfandega, do n. 3Z, do art. 53 da. 
lei do orçamento, n. 560, de 31 de dezembro 
de 1898 ; revogadas as (lisposições em con
trario, 

Sal:~. das Commissões, 29 de setembro de 
1889 .-May,.inh, presidente interino.- Au
gusto Momen~g,.o, relator.- Scr.::edello Cor
reia.-A. Severo.- Buen-O de Ã ndrada. 
Nilo Peçanha. 

Foram apresentadas na sessão de 29 de se
tembro, ao projecto n. o I lO B, de 1899. or
çando a receita geral da Republica para o 
exercício de 1900, a.s seguintes 

EMR~l>AS 

Ao projecto n. 110 B, de 1899 

E' o Governo autorizado ~o admittit• á cir
culacão bilhetes postaes-carte postale- de 
in rlu~tria privada, guardadas as disposições 
r egulamentares, relati va.s aos billletes-pos
taes otnciaes, salvo na. parte concernente á 
eôr no papel e da tinta. de impressão. 

Estes bilhetes devArão ter as dimensões de 
O .. ,l 4XOm,09, no ma.xino, e 0"',l2X 0'" ,08, no 
mínimo e a consistencia. dos bilbetes-postaes 
officiaes. 

Porle!'ão conter no anverso Oil mesmos di
zeres dos bilhetes omciaes e no verso, vi
nhetas, impressões, gravuras, chrom~s. etc. 
Sendo portea.dos com · sello adhesivo. do Cor
reio, correspondent e á taxa respectiva. 

Não será permittido o uso das armas da 
Repubiica. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899.-
0alogems. 

Ao art. 2", n. IX.- Em vez de ba.cillos, 
diga-se: bacellos. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899.
Caloge-l'as. 

Será conceditla a franquia postal, ua vi
gencia desta. lei, as publicações da Directoria 
das Secretarias Americanas (União Interna~ 
ciooal das Republicas da America} e á Revista 
Industrial de Minas Geraes. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899.
Calogeras. 



Cfrnara aos oep<.~aaos- lmiJ"esso em 251051201 5 15:21 - Pêgina 23 ae 23 

SESSÃO EM 2{) DE SF.TE~íBltO DB 1899 ' 607 

Ao n. 3, do art. 5•-Accres~ente-se : e bem 1 O Sr. Preside:t~;te- Não havendo 
assim os utensílios e apparelhos paNo pesca, nau; mais a tratar, .dP.~tgno para. amanhã a. 
qnnndo importados por indivíduos ou com- seguinte ordem do d1a.: 
p:.nh!as que a e__xplol'em directa.mente. (Primeira parte) a.te as 2 horas, 

011 
antes : 

Sala das sessoes, 29 de setembro da 1899.- · 
Rocll·igues lJO>·i~'· -Eugmio Tourinho. Votação da.s seguintes ma. terias : 

Art. l•, n. 26-Accrcscente-se : elevado a 
50$ o sello da.s petições, requerimentos ou re
presentações dil'igidas ao Congresso Nacional, 
solicitando privilegias, comessões, subvcn, 
Çlíes, isenção de direitos, pr oroga.ções de 
pra.zos, releva(:.ão de multas, índemniz.1ção ou 
quaesquer out ros favores commercia.e_s 2 one
rosoS ao Thesouro, e a 20$ o rias petu;oes ou 
representações de interass~ pessoal, t aes_como 
púdidos de pensão, reversão de ll!-ontepto O)l 
meio soldo, a.ugmento da vencJmentos, 11-
cenças, contilgem de tempo para. qu~Jquer 
etreito, reversão, reintegr~.ão ou qualquer 
outro !Lo gual se origine diNcta ou indirecta
mente onus ao era.rio publico. 

Sala das ~es:.;ões, 29 de s~tembro de 1899. 
-Cupe;·eino de Siquei1·a-Rorlo/.pho Alweu. 

Onde convier: 
Na. vigencia desta lei r\ o Governo auto

rizado: 
1. A e~tabe tecer na. Estrada. de Ferro Cen

tral do Brazil tarifas espoaiaes de oxpor
taçiio, com fretes fixos e protectoras da 
producção nacional, especialmente para oe 
generos alimentícios. 

II. Adaptar nos trens expressos ou d.e 
grande velocidade, para os generos de faCII 
deterioração ou que por sua natureUt. r e
queiram transporte rapirlo, bem como para 
os animaes, os fr0tes a.ctualmente fixàdos 
para a pequena. velocidade. 

m. Reduza-se de 30 •;. os fretes sobre o 
caf!} despachado em estações que não gozem 
<le favores especiaes. · 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899. 
Cttper-tino de Siqueira.-!!rmça~'l!es_ Ramos. 
Edwtrdo Pimentel.-Jose Bomfac;o.-Padua 
R ezende.-Itde(onso Ahim.-A!(redó Pinto. 
-A•~tero Botelho. -RoriolpM F.úxão. - lo ao 
Luiz.-Montei7'o de B r.r!·os.-Henrique Vaz. 
-Rodolpho Abr eu.-Francísco Veiga. - Fer
reira P ires .-Al1!ttrO Botelho, -Augusto Cle· 
menti11-0, 

Art. 2•, n. XI: Accrescer.te-se : - 5.200 
metros de tubos importados pela Camart~
Municipal da cidade do Curvello, para aba~
tecimento de agua lJOta.vel da mesma. Cl• 
dade. 

Sala das sesõães, 29, de setembro de 1899. 
-Cupertino de Siqueira.-~dolpho Abreu.
Augt~SCo CZementino.-.Hsnrt!l"e Va:. 

Do project~ n~ 161, de 1899, relati.vo á. 
emenda substitutiva do Sena.do ao proJecto 
n . 12 B, de 189í (n. 184 A, de .1896, substi
tutivo <tO projecto n. 184, do mesmo anno), 
da. Cama.ra. dós Deputados, reorganizando os 
corpos de engenheiros e de · estado-maior do 
exercito (discussão unica.) ; 

Do projecto u. 147 A, de 1899, concedendo 
licença. de um mez para. o Presidente da Re
publica, m. fórma do art. 45 da Constituição, 
retirar-se para fóra do pa.iz, e autoriza ao 
Poder Rxecutivo a. abrir os areditos.para 
cccorrer às dcspezas rla represent81',.ão com a. 
v ingem do Px•esidcnte da Republica a Re
puotict~o Argentina., com pa.t•eceres das Co_m
missi:les de Legislação e Constituição, Just1ça. 
e de Orçamento (I" discussão); 

Do projecto n. i50 A, de 1898, com parecer 
sobl'e emllnda. otferecida. na 3• discussão do 
projecto n . 150, deste anno, que autoriza. o 
Poder Executivo a abrir a.o Ministerio da 
.Jnstiça e Negocias Interiores o credito de 
5:150$, supplcmentar á verba n. 9 do art. 2• 
dn. lei n. õôO, de 31 de dezembro de 1898 
(rliscus.;ão uoica) ; 

Do projecto n. 146 A, de 1899, facultando 
aos estudantes que, na data desta lei, ja ti
verem sido approvados em u_ma. ou mais ~a
.ter!as do curso prepa.rator10 que s~ extge 
para. a matricula. nas escolas de ensmo l!U_~ 
perior, terminarem seus estudos, prestando 
exames parciaes ate 31 de dezembro de 1900 
(2" discussão) ; 

Do projecto n. 159, de 1899, emendas do 
Senado ao projecto n. 172 D, de 1898, am· 
pliando a acção p~mal por denuncia ao Mi· 
nisterio Publico, a.ugm;;ntando as pen8.1l de 
algumas contravenções, e da.ndo outras pro
videncias (discussão unica ), 

Do projecto n. 42 A, de 1899, autorizando 
o Governo a despender com a reparação _do 
material fluctua.nte da Armada aa economtas 
effectuadas nas diversas verbas do orçamento 
da marinha. para o presente exe~icio, trans· 
f<lrindo·as para a de «Material de Construc
ção Naval», do referido orçamento (2• dis
cussão); . 

Do projecto n. 163, de 1899, relati~o a 
emenda substitutiva do Senado ao proJecto 
n. 134 J, de 1898, (additivo destacado na 
2 '' discussão do projecto n . 134 do mesmo 
áno.o), que manda considerar validos todos 
os exames já prestados na &cola Polyte
chni~·da. Capital Federai por alumnos da 
Escola. Militar (discussão unica.)i 
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Do projecto n. 157 A. de 1899, regulando 
as promoções ao posto de alferes do exe;cito 
(2a discussão); 

Do projecto n. 138 A, de 1899, declarando 
livres do pagamento de quaesquer direitos na. 
Alfa.ndega da Capital Federal ou na de Santos 
os volumes que conttl;n um reg-ulador pu
blico destinado á torre da matriz de UbBraba 
( 2' discussão ) ; 

Do projecto n. 164, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a readmittir· no loga.r de 

. 1• ofllcial da. Secretaria. da Justiça e Negocies 
Interiore~. ficando a.ddido ao respectivo qua
dro até que, em virtude de vaga, possa re
verter ao serviço, o cidadão Augusto Hen· 
rique de Almeida (2• discussão ) ; 

. Do projecto n. 168, de 1899, autorizando o 
Poder E:s:eeutivo a conceder a João Antonio 
Coqueiro, enganheiro·cbefe do districto da 
Repartição Geral ilos Telegraphos, licença. de 
seis mezes, com o respectiv_o ordenado, afim 
de tratar de sua saude onde lhe convier 
( discussão unica ) ; 

Do projecto n. 97, de 1899, a.ntoriw.ndo o 
Poder Executivo a conced~r a. Antonio José 
da. costa Rodrigues, I • official bibliothecario 
da Escola Naval, seis mezes de licença, com 
ordenroo, para tratomento de ea.ude (discus
são unica); 

Do projecto n. 413 A, de I8a9, exigindo que 
as sentenças finaes da competencia. do Sn· 
premo Tr1bunal Federa.l e quando este julgue 
collectivamente, na fórma da Constituição e 
das leis em vigor, sejam proferidas com a 
presença. de dez, pelo menos, dos juizes des
impedidos daquelle tri;j:mnal, e dá outras pro
videncias; com o parecer da Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça (1" dis· 
cussão) ; 

Do projecto n. 23 C, de 1899, determi
nando que nas capítaes dos Estados, onde não 
esteja creado o Jogar privativo de auditor de 
guerra, accumule B.fl funcçõea desse cargo o 
juiz seccional, e dando outras providencias 
(3• di.scus!ão) ; 

Do projecto n. 131 A, de 1899, autorizando 
o Governo a rever os decretos que privarem 
das patentes de offlciaes bonorarios do ex
ercito varias dos cidadãos distinguidos com 
ta.es honra.s por serviÇQs prestados á Repu
blica, para o .fim de reintegral-os nos postos 
e honras respectivos, uma. vez que sobre 
elles não tenha recabido pena por crime 
commum político { 1" discussão) ; 

Do proleeto n. 172, de 1899, a.utor~a.ndo o 
Poder Executivo a contar ao Dr.João Ma.t·tins 
Teixeira, lente cathedratico da. Fa.culd~rle de 
Medicina do Rio de Janeiro, para os effeitos 
do art. 295 do Codigo do Ensino Superiors 
mais quatro a.nnos que lhe são ·computados 
de todo o tem~o d uraute o q ua.l prestou ser 

viços á instrucção publica na ex-província. do 
Rio de Janeiro (discussão unica); 

Do projecto n. 169, da 1899, autorizando o 
Poder Executivo a. coneeder ao Dr. José Ber• 
narõino Baptista Pereira, medico adjQocto do 
do exer()i\0, dez mezes de licença, com o re
spectí v o ordenado, para tratar de sua. sa.ude 
onde lhe con-vier (discussão unica); 

Do a~ditivo n. 174 F, de 1898, decla.ra.udo 
que além dos casos previstos no decreto 
n. 2.224, de 29 de janeiro da 1896, serão os 
otllciaes do Corpo de Bombeiros reformados 
nas condições do decreto n. 1. 936 A, de 30 de 
janeiro de 1890 (discussão unica); 

Discussão unica. do projecto n. 137 A, de 
1899, com parecer sobre a. emenda substitu· 
ti v a offerecida em 3' d iscus>ão do projecto 
n. 137, deste anno, que autoriza .o Poder 
Executivo a conceder ao p;ctrão-mór do Arse
nal de ·Marinha da Capital Federal, Rny
mundo Nonato da C•1rvalho, os vencimentos 
inherentes ao poBto de 1• tenente da Armada., 
com a grauua.Qão de capitão-tenente; 

Continuação da. 2• discussão do projecto 
n. 1?7, de 1899, estnbelecendo o processo de 
arrecadação dos impostos de consumo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Continuação da. 2' discussão do projecto 

n. 133. de 18~9. com pa.recer sobre as emen
das oft'erecidas para. a 2• discussíio do projecto 
n. 133, deste anno, ftxanrlo a despez .. do Mi· 
nisterio da lndustria, Viação e Obras Publicas 
para o exerci~io de 1900. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

107" SESSÃO EM 30 DE 'sETEMBRO DE 1899 

Pn:$idenciados Srs. Vaz deMel&o (President~), 
Urbo.M Santos (1° Vice·Pres•dente), Carlos 
de Navaes (f• Sec>·etario) e ,4_nge~o Neto (4° 
Secretario). 

Ao meio·dia procede-se á chamada,· a qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Ca.rlos de 
Novaes, Heredia de Sá., Angelo Neto, Eugenio 
Tourinho, Luiz Domingues, Bdua.rdo de Ber· 
rêdo, Anizio de Abreu, Marcos de ArauJo, 
A:ngusto Severo, Tavares de Lyra. Fran
ctsco Gurgel, Eloy de Souza, Ermirio Cou
tinho, Teixeira de Sá, Herculano Bandeira 
Seabra, Milton, Tosta, Manoel Caetano; 
João Dantas Filho, Adalberto Guimarães, 
Paranhos Montenegro. Marcolino Moura, 
Augusto de Vasconcellos, Raul Barroso, 
Nilo Peçanba, Alves de Brito, Silva Castro, 
Deocleciano d,e Souza, João Luiz, Qou-
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çalves Ramos, Henrique Va.z, Fr~ ncisco Veiga., 
AICrerlo Pinto, AlvaroBot·~lho, Fel'reira. Pires, 
La.mounier <.Jodofreno, Eduar lo Pimentel, Pa· 
dua. Rezende, Casemiro d1~Rooha, Dino BueoC>, 
Gustavo Godoy, Bueno de Andrarla.. Elias 
Fausto, f'..esario de Ft•eita.S, Edmundo da Fon
seca, Alfredo Ellis, Pa.ulino <'..arlos, Hermcne
gildo de Moraes, Alves de Castro, Ca.racc:iolo, 
Alencar Guimarães, Paula. Ra.mos, Francisco 
Tolentioo, Pedro Ferreira, Guíllon, 1\larcal 
Escobar, Poss!donio da Cunha, Diogo Fortuoa, 
Pinto da Rocha e Vespasiano de Albu
querque. 

Abre-se a. sessão. 

Deixam de oomp~recer com cansa par lici· 
pa~a <'S Srs. Silva Mariz, carlos Marce.llino, 
Silverio Nery, Pedro Chermont, Tbeotonio de 
Brito, Matta Baoellar, Rodrigues Fernandes, 
Elias Martins, José Avelino, Marinho de 
Andrade, José Peregrino, Coelho Lisboa, Ap· 
polonio Zenaydes, José Mariano, João Vieira, 
Pereira de Lyra, Rocha Ce.valc•lnte, Eucltdes 
Malta, Araujo Góes, Olympio Campos, Jayme 
Villas Boas, Aristid~ de Queiroz, Jeronymo 
Monteiro, Torqua.to Moreira, Xavier da Sil· 
veira, Timotheo da Costa, Pereira. dos Santos, 
Erice Coelho, Ernesto BrazU!o, Julio Santos, 
Barros Franco Junior, Urbano Marcondes,Pa.u· 
lino de Souza. Janior,Ca.mpolina., AlmeidaGo· 
mes. Carvalho Mourão,Ildef nso Alvim,Jacob 
da Paixão, Octaviano de Bri~o. Leonel Filho, 
Telles de Menezes, Theotonio de Magalhães, 
Matta. Machado, Nogueira Junior, ManoelFul
gencio, Lindolpho Caetano, Olega.rio Maciel. 
La.martine, Moreira da Silva, Luiz Flacquer, 
Alvares Rubião, Dominguesde Castro, Oliveira. 
Braga., Adolpho Gordo, Cincinato Braga, 
ArthurDiederichsen, Rlldolpbo Miranda , Leo· 
poldo Jardim, Mello Rego, Lauro Müller, 
Plínio Ca.sa1o, Aureliano Barbosa, Py Crespo, 
Cas:oiano do Nascimento e Azevedo Sodré. 

E sem causa, os Srs. Cunha I-tia.r~ins, João 
de Siqueira, Felisbello Freire, Ro·lrigues 
Lima, Dionysio· Cerqueira, Bernardes Dias, 
Antonio Zacbarias , Augusto Clementino, Ro· 
dolpbo Paixão, Costa. Junior, Brazilio da Luz, 
Apparicio Martense e Rivadavia Corrêa.. 

B' lida e posta em discussão a acta. 

nadar ds. B:tbia, relativamente :i. sua. adminis· 
traç&.o naquelle Estado. 

A banClada ba.biana esta.va. deserta. (apoia
dos da ba.ncad.L bahiana), os nobres Deputados 
que repl'esentam aquelle Estado nilo estavam 
presBntes e por isso nao •leram respoata. im
media.ta. a S. Ex., e cnmo s . Ex. t ra.icoeira· 
mente deixou de publicar pelo menos o re· 
sumo do seu dlscurio , para mandar á decla.
rar;ti.o de que a penas fez comidetações politica.s 
sobre o Estado da Bahia, nós esperamos a. 
pti bllcação, na integra., desse discurso para. 
dar a S. Ex. a resposta. que S. Ex. pro-
vocou. . 

Nã.o posso deíxa.r de estranhar neste re
sumo a declaração de que S. Ex. se occapou 
de umil. emenda. ao Orçamenr.o rla Viação. 

Parece-me que no e::s:pediente não é occa· 
sião opportun11- para se tratar de assumpto 
dessa ordem. 

Si S. Ex., fazendo acmsações ao gover· 
na.dor da. Bahia, tivesse occupado a. tribuna 
no. bora propria., que era justamente aqnella 
em que se discutiu o Orçamento d11. Vi~, 
porqu&nto sé ahi é que S. Ex. poderia ter 
discuti• lo a emeuda., apresentada pelos Depu4 

ta.tlos bahianos, certamente a. banoad;t ba
hiana não estaria deserta; ro as, S. Ex. 
evitou a discns>ão do ort..-amento para no ex
pediente discutir a emenda e, apanhando a 
bancao a deserta, analysa.r a.ctos do governador 
da ·Bahia., o que nã.o é correcto. -

Assim a botncada. da. Bahia. espera da leal
dade do Deputado Filgueiras a publicação do 
seu discurso na. integra. pa.ra que tenha a 
competente resposta. 

Era· a. observação qu e tinha. a fazer. 

Em seguida, é a.pprovada a actt~ da. sess!o 
antecedente. 

O ISr. Pres idente - Commun!co 
que se acha sobre a Mesa, redigido para. 3& 
discussão, o pr~jecto n. 144,· q~ fixa. a. 
despeza do Ministerio da Fazenda., começando 
a correr dlll:!de hoje o prazo de tres dias pa.ra. 
a. raeepçáo de emenda.s, que porventura te· . 
nham de ser otrerecidas. 

PRlMBIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Seabira (1)- Sr. Preside!;lte, 
no Diario do Congresso de hoje está. pubiL· 
cado o ·resumo dó discurso, que proferiu na 
ultima hora da. sessão de honte.n, o nobre 
Deputado pela. Bahia., o Sr. Leovigildo Fil
gueiras. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal para. se proceder ás votacõe.s · 
das ma.teria.s constantes da primeira parte da 
orJem dia, passa.-$e á, ma teria em di.sCrissi.o . 

E' annunciada a discussão unica do pl'D
jecto n. 137 A, de 189g, com parecer sobre a. 
emenda substitutiva offerecida na 3• dls
cu,são do projecto n . 137, deste anno, que 
autoriza. ·o Poder Executivo & conceder Jl.O 
pa.trã.o·mór do Arsenal de Marinha da Capi~al 

S. Ex. procurou uma. hora esquiva,.já tar 
dia, para ta.zer accusacões ao illu~tre gover· 

(i) &to di:scuzso nio foi revislo pelo orador 

Camara V. V 77 
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Federal, Raymunclo Nonato de Cúrvalho, os 1 á decreta.çio Cl arrece.dacílo !.los impostos, 
vencimento~ inhel'cntes ao posto de l" te- e formular um projecto de lei consabsta.n
nente da. .Armada com a grar~u ação de c;n,ndo o que h:~. de bom e aproveita. v e! na 
capitão-tenBntc. legislação vigente, fazendo um trabalho per· 

Nínguem pedindo a palavra, é encerr.tda a leito, completo, que a um tempo attendesse 
'(líscu:;são e adi a.da. a votação , aos interes~es dos reclamantes e do povo. 

A Ct1mara aindll. tem em mcmoria os ter
mos do parecer da lavra do nobre Deputa.do 
81·. A.lciodo Guanabara, sobre essas reclama· 
r;ões, no qual clara e positivamente, assumiu 
a Commissiio o compromisso de apresentar 
em tempo opportuno, o projecto de lei, or·a. 

E' a.nn11nciada a continuacão àa 2" dis
c\L~são do projecto n. 177, de 1899, estabele· 
cendo o proces~o de arrecadação dos impostos 
de consumo. 

O Sr. P.-esidente-Tem a. palavra em deb;tte. 
o Sr. Tosta. Vaeagora. desenvolver os fundamentos do 

acto em separado,cuja primeira parte advoga 
O Sr. Tosta começa declarando que a necessidade de lei especial permanente so

não vem tratar do imposto do fumo ; sua bre impostos de consumo. 
mis,ão hoje é mais a.mpla. Consitlera necessidade palpitante, inad1a.-

Vem, como signatariO do voto em separado, àiavel, consubstanciar-se em lei especial a. 
discutir a questão mais importante (jUe va.e ma teria de impostos de consumo. 
ser ventilada 1m presente sessão, desenvol- Em 18\16, formulou, om virtu~e de recla.
vando os fundamentos !laqmlle voto, e ra.- msçõe; de industríaes e negocianie>, um pro
zendo a crltica d•> projeJto que é oiTerecillo á I jecto de I!; i suspe11dendo a. execução dos rel!'U
considera~ão da Cnmam. lamentos de !li de ja.oen:o de 1896 e de 6 

O i ilustre presidente da. tJommissã.o Espe· rle abril do me~mo ;1nuo. 
cia.l decl:1rou hontem que a appi'OV~çã.o deste Este projPcto, subscripto por 55 Srs. Depu
pr.•jetto, ne9t~ sessão, era uma. questii.o de t:tdos, toi remettido é. Commissii.o rle Consti
contia.nça politicn. e governameutal. tuíção, Legislação e Justiça, que apresentou 

Declarou mais o nobre Deputado que o pro- parecer que é a. justificação da. J?rimeira 
jecto faz parte do plano !inanceiro do hon· parte do seu voto em separa.do, h;to o, da ne
rado Sr. Presidente da Republica, o que é cessidade da lei, afim de evitar as invasões do 
uma. veJ;dade que aliás já está dita na intro- Pode1• Executivo nas attribuições do legisla· 
ducçã.o do relato1'io do Sr. Ministro da Fa- tivo. 
zenda., ha dias publi~do. E' sua. opinião que a. Ca.ma.ra. deve votar 

Acredita gueo terreno dt~ contlanca gover· com cuidado e esct·upulo esta materia, por
namenttd em que foi collocado o projecto, e que não se sabe si a industria. dos Estados 
o da necessida.ue da sua approva.çãa ua. pre- compo1·ta estes impostos. 
sente ~essão ; nunca, porem, o da exigencia A segunda parte do seu voto em separado 
de votal-o a Camara, t'•l qllal está redigido, relere-se à constitucionalidade do projecto. 
pois isso seria reduzir e amesquinhar o papel Um accordão do Supremo Tribunal e um 
da Gamara, em rnateria. tão seria, tão impor- parecer do emineotfr jttrisconsulto Sr. Dr. 
tante e tão Cllmplexa que desafia cr1tica. Ruy Ba.rbosa. ja decidiram que o imposto é 
severa e exame detido. ()Onstitucional. Náo o é, porém, atflrma o 

Deixaria. a camara. de representar a nação, orador, qu·,ndo fór tão elevado que prejudi
sl pre~cindisse de r1iseutir e emendar os pro- que a industria e as rendas esb:Luaes, e 
jectos submettídos a sua apreciação, limi- quandt> fór cobrado ás fabricas, em vez de 
ta.ndo~se a uma crític<'. platonica e ridicula.. ser !lo acto do consumo. 

Assim, repete, a questão de confiança é Inconstitucionul tambem e o registro, quer 
posta no terreno da necessidade da votação, considerado como uma licença, simples for
ainda este anno, ds uma. lei sobre impostos malidade para evitar a fra.ude,como uma 
de consumo, nunca do projecto tal qual veiu taxa indi.recta, não sendo, pois, o imposto 
redigido da íllust!'ada commissão. francez de patente,quer argumentando-se que 

As representa.Qães do commercio contra os os Estados sóment~ podem decretar o im
novos impostos de consumo foram pelo Go-~ posto de industrias e profissões sobre o vaior 
verno remettidos á Camara, que por proposta loca.tivo do predio, opinião que a propria. 
do nobre Depntado o Sr. Heredia de Sá., leitura do art. 9° da. Constituição destroe. • 
nomeou a Commissão Especial incumbida de, Pergunto então: o Congresso tem compe
estuda.r e a.tt•nder a. essas reclamações. I tencia. parlb estabelecer o imposto gradativo 

A Comroissã.o Especial com solicitude no- sobre as fabricas como condição para func
tavel, reuniu-se logo depois de nomeada e 1 cionar? Já se disse aqui que não havia ne
:resal veu tratar de dous pontos: estudar as j cessidade de discutir-se este assumpto, desde 
l'OO!amações dos commerciantes, relativas que o Supremo Tribunal ja havia resolvido a 
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f'JUCstii.o. Mns, a ver, lado é que o acoordiio do 
supremo Tribun:d não sa refere ao registr·o. 

O Sr. Pr~~t~~idcnte- Sou obl·igado 
a pedir ao nobt•e Deputado quJ interrompa o 
seu discurso, a.ftm de se proceder ás votações. 

O SR. TosTA.- Perfeíta.menta. 

Ficwm sol>re a Mesa p~ra serem apoiadas 
as seguintes 

Ao projecta n. 1.77, de 1899 

Ao n. 15-In fine: Pa.ra facilitar a cobrança 
do imposto, o Governo poderà. vender às fa
bricas de ph08IJhoros estampilhas a praso, 
nunca excedente de seis mezes, e mediante 
garantias que estipular no regulamento. 

Sala da sessões, 30 de setembro de 1899. 
-Affo~Uo Costa. 

Ao§ 2• do a1't. 25-Substitua.-se pelo se· 
guinte: 

§ 2. • As duvidas suscitadas '[leias agent;}s 
sobre o lançamento da escripta. especial, 
serão esclarecidas pelos donos ao estabeleci
mento que para isso poderão apresentar a 
escripta. geral. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
-Tosta. 

Ao art. 48-Acllrescente-se depois dC~ pa
lavra-bebidas-e os preparados de fumo. 

Sala das sessões, 80 de setembro de 1899. 
-Tosta. 

Ao art. 60-Substitua-se pelo seguinte: 
Para a arrecadação dos impos-~os a que se 

refere a presente lei serão nomeados pelo Mi
nistro da Fazenda, no interior dos Est ados, 
collectores federaes, que prestarão fiança. 

a) os actuaes agentes do Correio que já ti
verem prestado fiança e acharem-se encarre
gados da arrecadação dos impostos de con
sumo poderão ser mantidos como coUectores 
federa.es. 

b} On!le não houver agentes do Correio 
afiançados ou collectores federaes a arreca• 
dação, poderá ser incumbida ás eollectorias 
estaduae~, mediante accordo com os governos 
dos Estados, fixando as condições do serviço. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
-TosN. 

Charutos nnciouaes, um, 10 rúis; 
Charutos e~trangeiro.~. 100 r, ·~is; 
Cigurros estn1ngeiros, por maço, 80 réis. 
Sala das sessões, 30 de setembro de l899,-

1.'osta. 

O SJ:", Pre8ldente - Pe<;o aos no
bres Deputados que occupern os su~r.s cadei
ras, afim de se proceder ã. votação das mo.• 
tet•ias encerradas e que se acham contempla
das na ordem do dia da presente sessão. 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
JuHo àe Mello, Albuquerque Serejo, Amorim 
Figueira, Angust·) Montenegro, Eneas Mar
tins, Serzedello Corrêa, Viveiros, Guedelba 
Mourão, HeiLrique Valladares, Pedro Bor
ges, Thomaz Accioly, Torres Portugal, 
Ildetonso Lima, João Lopes, Francisco Sá, 
Hetvecio Monte, Frederico Borges, Trindade, 
Affonso Costa., COelho Cintr·a, Malaquias 
Gooçaives, Barbosa Lima., Cornelio da Fon
seca, Moreira Alves, Juvencio de Aguiar, 
Pedro Pernambuco, Arthar Peixoto, Arro
xellas Galvão, Gemíniano Brazíl, Rodrigues 
Daria., Neiva, castro Rabello, Fra.ncisco 
Sodd, Paula Guimarães, Vergne de Abreu, 
Amphilophio, Leovigildo Filgueiras, Tolen" 
tioo dos Santos, Eduardo Ramos, Galdioo 
Loreto, Pinheiro Junior, José M~:rtinho, 
Oscar Godoy, Irineu Machado, Alcindo 
Guanabara, Si\ Freire, Belisario de Souza, 
Fonseca Portella, Leonel Loreti, Agostinho 
Vida!, Rangel Pestana, Mayrink, Cologeras, 
José Booifacio, Monteiro de Barros, Antero 
Botelho, Rodolpho Abreu, CuiJertino de 
Siqueira, Arthur Torres, Galeão Carva.lha.l, 
Lucas de Barros, Francisco Glicerio, Ovidio 
Abrantes, Luiz Adolpho, Xavier do Valle, 
Lameuha Lins, Leoncio Correia, Victorino 
Monteiro e Campos Cartier, 

O Sr. President.e- Havendo nu~ 
mero, vae-se procederas votações das matarias 
constantes da. ordem do dia. 

~· lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado ás Commissões de Marinha e Guerra. 
e lnstrucção Publica o seguinte 

PROJECTO 

N. 183-1899 

Manda conferir aos offici:les a~umnos da Escola 
Militar do .Brazil, qt~e concluirem o curso do 
engenharia pelo actv.al regulamento, os mes~ 
mos titu&os scientificos passados aos que o 
fizeram p elo regulamento de 1874 

O Congresso Nacional resolve : 
Ao art. 3', § 1•-Em vez de charutos de Art. L• Serã.o conferidos aos o:fllcia.es a.lu-

preço interior, etc., diga-se : mnos da Escola. Militar do Brazil, que éon~ 
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cluirem o curso de engenharia. pelo actual 
regulamento, oe mesmos títulos scíentiücos 
passados aos que o fizeram pelo regulamento 
iie 1874. 

Art. 2. 0 Révogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. da.s sessões, 28 de setembro da 1899.
Eererlia de Sá. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado á. commísaão de Orca.mento o se
guinte 

l'ROJE:Cl'O 

\J N. 184-1899 

Autori.;a o Poder Executil)o a entrar em accor· 
do çom os governos da• &tados e com o BCLnco 
da Repuõlica, ou qualquer outro ou memw 
organizar um para os e(feito3 q11e indica 

O Congresso Naoional resol-re : 

Titulo I 

Art. 1 . • Fica. o Governo autorízado a. en
trar em accordo com os Governos dos Estados 
e oom o Ban·~o da Republica., ou qualquer 
outro, ou mesmo organizar um para os effeitos 
da presente lei. 

Art. 2,0 O Governo gara.nti"rã. a.té o eapí· 
tal de 100.000:000$ ao banco e 6 o/o, e amor
tização sobre a emissão ma:r::ima de 
100.000:000$ em lettras hypotbeca.rias. para 
o fim de emprestar á, lavoura., :pelo menor 
juro e maior p.ra.zo po$Siveis, até a. quantia 
il.e 200.000:000$000. . · · · 

§ 1. o No caso do acoordo se .realizar com o 
Banco da Republica. do Bro.zilticará o mesmo 
desobrigado dos juros de 4. % de bonns li e q ne 
é devedor ao Governo. 

§ 2,o O banco tera agencias ou represen· 
tantes nas ca.pitaes dos Estados ou onde mais 
convier. 

§ 3 o Os pretendentes a. emprestimos não 
pagarão commis.siM> alguma. sob pretexto de 
avaliação do immovel e nem taxa de juro 
superior a. 9 o 1 o a.nnualmente, salvo o juro da. 
móra.. 

§ 4.0 Emprestimo algum excederá de 
50 • I. do valor real do immovel hypothe
C11.vel • 

. § 5.0 Os emprestimos de 500$até 5:000$ só 
serão reali1ados pela fórrna oe-lettra ou pe
nhor agricola e de accordo com o decreto 
n. 165 A, de 17 de janeiro Ui1890. 

§ 6.• As lettras hypothecarias serão rere
bidas pelo seu valor nominal nas repartições 
:tlscaes da Uniã.o e dos Est~os para garantir 
a.s fianças e os fil:9.POD.Saveis da Fazenda. Pa· 

blicn, fianças crimínaes, e em geral para. 
todos os casos em que a legislação exige ga
rantia constituída em a.policea da. divida. 
p\liJiica. 

8 7. o Em lettras hypothecaria.s emitttdas 
pelo ba.nco e garaotitl~s pela União, poderão 
ser convertidos pelo Governo os tJens de 
Orl'hios, defuntos, ausentes e do evento, e 
os depositas das caixas economícns. 

§ 8.0 0s emprestimos á lavouraserio feitos 
em moeda corrente, ficando ao banco o onus 
da collocação das lettras bypotbecarias. 

§ 9." O governo dará prefere neta ao banco 
para a execução da propaganda do café que 
se venha. a te:1tar no estrangeiro. 

§ lO. O Go"erno nomearà o.m direc~r e 
um fiscal, que inft,rmarão mensalmente sobre 
a. marcha. das operações bancarias a.ttinentes 
aos serviços d .. que trata. a presente lei. 

§ 11 . os emprestímos não serão retal'dados 
além do pra.zo de 60 dias, dentro do qual será 
pl'ocesllado o pedido. 

§ 12. A concessão a que se refere a pre. 
sente lei ter·á & duração de 30 annos. 

Titulo li 

Art. 3.0 O Governo ftca a.utorízado a des· 
pender como subvenção annua.lmente ate a. 
quantia de mil contos pelo prazo de 10 annos 
e com" acbar mais conveniente, para a pro· 
-paganda do cafe nos principaes centros da 
Europa, a juizo do Governo. 

§_ I • • O Governo poderá contra.cta.r o ser~ 
viço da propaganda. com particulares ou com
panhias, que se organizarem pal'a esse fim. 

§ 2. o o Governo nomeará, se achar conve
nie!lte, um ou mais fisca.es, que em relatorios 
mensaes informem ao Governo quanto á 
marcha da pro:paganda; sem prejuizo da 
fiscalização por parta das nosaas legações e 
consula<ios. 

§ 3. o O Governo no accordo que fizer com 
os Estai!os solicitará a quota proporcional a 
caJa um para formar a subvenção .annJial de 
que C<'gita. a presente lei. 

Art. 4.• No regulamento que o Governo 
expedir para a execução desta lei estatele~ 
cera as condições da subvenção de que trata. 
o art. 3•, poõendo retirar o au:xilio desde que 
o contracta.nte não tenha. cumprido as clau
sulas estipuladas. 

TituloJII 

Art. 5,• O Governo entregara de uma só 
vez á. Sociedade Nacional de Agricultura ou 
a uma cJmmissão composta de pessoas idoueas, 
a quantia de 150:000$ com a obrigação de 
manter com aquella quantia um stock per 
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manente de maehín11.11 agrioolas, que serão 
vendidas aos lavradores pelo preço do custo. 

Art. 6.• Correrá por conta. do Goverao o 
preço da paieagem dos anima.es de r..ça re
productores que foram importados do estran
geira e transit:Lrio QT&tuitamente pelas 
eslradas ele lilrro da Unlúo até o ponto do 
destino. 

Art. 7. 0 O Oover•oo concol'rerá. com a 
quantia de 6 :000$ annua.Imente para a Socie
dade Nacional de Agricultura. manter um 
veterinll!io qne minfst,·ará. os seus serviços e 
conselhos aos criadores braztleiros. 
Ar~. S. • As requisiçÕes para a. ímportaçiio 

dos anima.es de raça serã.o feitii.S ao Govet•no 
por intermedio da Sociedade Nacional de 
Agricultura. ou pela commlssão de que trata 
o art. 5", tendo sempre preferencia reprodu
ctores da raQa cavaUar nece..S&.ría á. remonta 
do exercito e á. milícia dos E.tados. 

§ 1.• A remonta da cavallaria. do exercito 
1.1e fará com animaes estr&ngeircis, si o GG
verno, depois de convenientemente informado 
ou ouvida. a Sociedade Nacional rle lgricnl-

. tura. veriftca.r que de entre os cría.itores na.
cionaes não ha quem se proponha. fornecei-os. 

§ 2 .• Ficam creados 10 premios de 20:000$ 
cada um para os criadores que dentro da qua
tro a.nnos provarem ter criado mais de 200 
ca.vaUoe, que ae prestem á. remonta do exer-
cito. _ 

§ 3.• Para ter direito ao premio, o criador 
no acto de fa.zer a importação dos reproducto-

. res noti'icará. ao Governo, lX>r interm.:dío da 
Sociedade Nacional de Agricultura, que flsca.
lizarã. a regolarida.de da importação e forne· 
cerâ o a.ttestado, não só da. ID\l-rcba. e sys
tema. adopta.do p«lo criador, como consta· 
tará o numero de cavallos de. que trata o 
§ 2•. . . . 

§ 4.• Os premio3 serã.o concedidos na. 
ordem das requiSições feitas a.o Governo para 
a importação dos reproductores. · 

§ 5.• São livres de. todo o direito de impor· 
tação e de transito nas estradas de fe rro 0!1 
reprorluctores ue raca. e os instrumentos 
agrícolas importadoo directamente ,Plllos agri· 
cultores ou por intermectio da SoCiedade Na.-
ciona.l de Agricul tu111. . 

§ 6," O Governo preferirã a. m11.n teiga pura 

Art. 10. Revogam·se as dispoaíeões em 
contrario. / 

Sala das sess~e!, 29 de aetembro de 1899.
Padua Re;end~.-IIorlolpho Abreu.-IIde(onso 
Al,im . - Arlhur Pe~oto.- l 'rancisca Sd.. -
Henrique V a:.- R. PaitJ:ao. -Monteiro de 
Barro1.-&! Freire.-F11rr11ira Pires.-Gon• 
çal·c~• Ramo$. - .Alvtlro Botelho. - Almcar 
G~;~imarl!e~.- Alfred" Pínlo, - Cupertl!'IO tÜ 
Siqueira,-JO&é JJonifacio.- At!lero Botelh.o. 

E' sem debate approvAd~~o a. redacção final 
do projecto n. 100 c, de 1899, para ser en· 
viado ao Senado. 
E~annuncia·1a a. votaçiio do projeeto n. 161, 

de 1899, relativo á emenda sub~ututíva do 
Senado ao projecto n·. 12 B, de 1897 (o. 184 A, 
•te 1800, substitutivo ao projecto n. 184, . do 
me&mo a.nno}. da Cama r a. dos Deputados, reor· 
ganizando os corpos de engenheiros e de es· 
taclo·maior do exercito (discussão unica). 

O Sr. LulzAdolpho{pela. ordem) 
-sr. Presidl!nte, este projecto augmenta a 
despeza annualmen'e em cerca de 700:000$ • 

OS&. PRESlDBMTE-A Mesa vê-se oorigada. 
a a Lvertir ao nobre D 'Piltado que não, está. 
em discussão o _projecto. 

0 SR. LlJIZ ADODPHo-Não venho discutir 
o ·projecto; venho a peoas dizer .:tue •. segundo 
o art. 1~ do Rell'imento, esse proJecto não 
póde ser submett!do á votação, sem préviQ 
parecer da Commissâo de Orçamento. __ 

OSr. DarbosaLima(pela ordem) 
-Sr. Presidente, tra.ta.ndo-se de assumpto; 
que tem sido controvertido sob um posto de 
vi~ta menos agradava! a grande numero de 
r epublicanos, que não ~esejariam augf:llentar 
as diftlculdades f!nance1ra.s da. Rep11bbc&, eu 
quizera. ,que algum dos membros das c om· 
mis:~õ<>s · de Marinha e Guerra. ou de Orça· 
rnento. viesse atllma.r à Camara si é verdade 
que o projecto não traz au gmento de des~ 
peza. ped.. la . 

O segundo motivo porque t a. pa :vra.. 
(oi para. declarar que não tomo parte .na '\TOta· 
ção desse projecto, como quer que ella a!!ecte 
miaha sorte pe!soal. . 

nacional a qualquer outra. nos estabelecimen· o Sr. Henrique Valladaree· 
tos militares é civis mantidos pel& União. (pela ordem)- Sr. Presidente, a Ca.ma.ra tem 

§ 7 .• O Governo est&b9lecerá uma. tabella de ma.nifest&r-se sobre a. ea:enda a.doptad~ 
de premi os, além do que dispõe o§ 2°, para pelo senado em relaçS.o ao pro)ecto que daqut 
os demais ramos da. industria pcuaria e para foi enviado em 1897 e que teve o ll. 12 B
os agricultores que usarem em terrenos de Pela simples comparação do art. 1• doo dous 
extensão superior a 60 hectares processos projeetosvê-se que um e maisoneroso do que 
mecanieos compleros no cultivo dos cerea.es. 0 outro, ou por outra, q~e é m&IS -vantajoso 

Art. 9.• O Goverao fará baixar o ·regula· 'aos cofres pablícos o proJecto que mereceu a 
mento para a presente lei. emenda. do Senado. 
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AM1U118 DA CAMA1tA 

Por uma simples compa.racão vê·se que o 
projecto do Senauo e mais vantajoso. 

Agora, em relação à. outra. disposição do 
proje~to, venho, com dados officia.e~. mos· 
trar á Camara que o projecto, ao C)ntrario, 
traz reducções na.s despeza.s publicas . 

Por uma da.s di~posições, que f!lz p1nte não 
~6 do projecto da.Ca.mara, como da. emenda do 
Senado, devem pa.<sar da. extranumerarios 
varias otflciaes, de modo que ha accrescimo 
de despeza. 

Essse accresimo na despeza tem a comprm· 
sação da suppressão de officiaes no pol'ito de 
tenente e pela. reversão dos officiaes extra.nu
rarios, que, pela emenda , voltarão ao quMro 
ordinario. 

Tudo isso importa na. quantia de 331:000$. 
Feito o abatimento de 231, dá o saldo n. 

favor dos cofres publicas de 100:000$00(). 
A' simples comparação dos 35 officiaes que 

passam a extranumAr&.rios com os 13 que l'e· 
vertem ao quadro ordina.rio, "ê·se qull não se 
dà o aug-mento na despeza.. Ha. uma disposição 
na emenda. do Senado, elevando o numero de 
r•• tenentes de artilharia. Essa emenda traz, 
na occasião, augmento na despeza., na lmpol'· 
tancia. de 15.000$, uma vez que as Yagas de 
2" tenentes não s~o preenchi.las por h a. verem 
of!lciaes dessa g raduação excedendo do qua~ 
dro da lei. 

E~IENDAS D:) SENADO AO PRO.lECTO N , 161, DI!: 
1899, DA CA.MA.R ,\ D03 DEPUTA DOS 

Substitua.-se pelo seguinte: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • os quadros dos corpos de estado· 

maior o engenheiros do exercito ficarão as· 
sim constituídos: 

Corpo fle estado-maior- 8 coroneis, 12 te
nentes·coroneís, 16 majores, 30 capitães. 

Corpo d.e engenheiros.- 8 coroneis! _12 te• 
ncntes·coroneis, 16 ma.Jorts, 30 cap1tães, 16 
primeiros·tenentes e 20 segundos-tementes. 

§ I.• Fica. extincto o posto de tenente no 
corpo de estado-maior. . . 

§ 2.• Ficam creados os postos de pr1me1ros 
e segundos-tennntes no corpo de engenheiros 
para. . 0 serviço dos dous batalhões <le enge
nha.rla. 

§ 3.• Em Yirtude do disposto no pnragr&· 
pho anterior. ficam suppri!nidoB nos ~ua~ros 
dos b,, ta.lbües de eogen ha.t'la os 16 pr•metroY· 
tenentes e 20 segundos· tenentes ela. arma de 
urtilhari:~ . 

Art. 2.• As V3gas de capitães no corpo de 
e:;tado·maior serão pt•eenchidas por transfe· 
rencia de capitães das armas de artilharia, 
c~vallaria. e infantaria, que tenham o curso 
de estado-maior com approvação plena em 
todas as ma terias tbeorica.s e praticas e um 

Baseado nestas informações otllciaes, forne· nnno pelo menos de serviço etfecti~o em 
cida.s pela Secretaria da Guerra, !oi que a. corpo arregimentado, no posto de ca.pltão. 
Commissão de Marinha e Guerra. não teve Paragra.pho unico. As transferenc1as dos 
duvida em formular o geu projecto, nii.o jul- c.pitães a. que se refere este artigo se farão 
ga.ndo necessario ouvir--se a Commissão de 1 segundo a ordem em que completarem o 
Orçamento . referido curso, e em ca.da. turma annual, 

Creio que a. éamara. está. esclarecida. con- segu!!do a ordem. de !i'~tiguidade, . ~~ se 
Yenienternente, mas estou p rompto a for- apphcando esta~ ~1çoes aos ~pltã$~Ora 
necer quaesquer ·outros esclar ecimentos. le~mente b abdttados pa.ra. essa t ran. fe-

O Sr. Prel!lidente-Não tem razão 
o nobre Deputado por Ma.tto-Grosso quanto â 
reclamação que fez, de niio ter sido enviado 
este projecto ácommís>ão de Or çamento. Diz 
o t~trt . 129 do Regimento : 

« Tanto na 2.> como na. 3• discussão de 
qualquer projecto, as emeada.s otz artigos ad
ditivos creando ou augmentando despe~ ou 
reduzindo a r eceita publica., não poderão ser 
admittidos ao debate e á votll.ção sem prévio 
parecer da commissão de Orçamento.:. 

Ret'ere·se esta disposição às 2• e 3~ discus· 
sões dos projectos ; por tanto, não põrle rete· 
rir-se a.o projecto que nos vem do Senil.do e 
que está em uma. discussão unica. e especial. 

Em seguida, sio successiva.m&nte ~ta-s & 
V?tos e app:r<>VM?!S ~ $eguintes 

renCla. -
Art. 3.• As vagas de capitães no cot:_po de 

engenheiros serão preenchidas na. razao de 
dous t erços por promoção dos primeiros 
tenentes desse corpo e de um terço por 
promoção de primeiros tenen te!! e tenentes 
das at•mas de artilharia, eavallaria e inran
taria, que tenham o curso de engenha.~ia. 
com a.pprovaçã.o plena em todas a.s materms 
theoricas e praticas, em ambos os casos por 
ordem de antiguidade. 

§ l. o As vagas de pri;!)eiros-ten~ntes no 
corpo õ.e engenheiros serao preenchtdas por 
promoção dos segundos-tenentes des..oe corpo, 
por ordem de antiguidade, e, na falta. destes, 
por transferencia de pr imeiros.tenen!es e 
tenentes arregimentados, de conformidade 
com a. ultima pa.rte do art . 3•. 

§ 2.• As vaga.s de segundos-tenentes por 
transferencia de ·segundos-t&nen~ e . ';lferes 
das armas de artilharia, cavallarl& e m!an· 
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ln.•ln.qn•! Lr.nhnrn o r.ur~o •lo ongonharia com 
nt •l•t~•VA <;iio ph•ua ••m t o ol ll~ a~ ma terias theo
r i•;lls o ptat.í•"l ~ . ~t>~ttmlu a otdem esta,bete· 
cio\,1 no pat·ng•·nplt•J ttllie•J do art 2'' , 

§ :~." Si llli ' ' hou v11r 1111rnct·u Rnlllcieate de 
scgundos-ten~>ntcs e :~ller!!H com o~ requisitos 
acima exi~titlos, o llomrno mnndllrá servir 
nos batalhões de cngcnh:1ria. os !rgundos to· 
nentes de artilharia, qne tMba.m o cur~" t.le 
sue. nrma. 

Ar t . 4.• Fie& cquipat•ado o numero de pri· 
metros-tenentes àos batalhões de artilh•tt•ia 
de Jl(lsição ao numero dos primeiros-tenentes 
dos regimentos de artilharia de campanha e 
dos ba.talhõAs de engenheiros . 
· Art. 5.0 Toda tra.nsrerencia do primeiro 

:posto de uma para outra arma e para o 
corpo da engenheiros será leita. com prejuízo 
de antiguidade. 

Art. 6.• PasS&rão a. extranumera.rios no~ 
respectivos corpos ou armas os otHchtes que 
exercerem cargos vitalicios no magisterio. 

·Art. 7 ." Reverterao, desde já, para os 
quadros ordinari~s dos respectivos corpos ou 
armas os officiaes que, sendo ex Lranumo
rar ios, não estiverem comprehendidos na. dis· 
posioão deste artigo. · 
. Art. 8.• Para o preenchimento das vagas 

de tenen tes-coroneis e majores das t res armas 
e dos corpos es~ciacs é condição indispen
savel o in tershcio de tres a.nnos de e!fectivo 
serviço na. fi leira., para os officiaes arregi
mentMos, e em commi~ões ou cargos do Mi· 
nisterio da Guerra, para os officiaes dos cot'pos 
espaciaes . 

Art . 9 . • As vagas de capitães, que na. elt
ecução do art. 6• se verificarem nos corpos 
de estado-maior e de engenheiros, serão _pre· 
ench idas alternadamente por tenentes do 
corpo de estado· maior. 

§ 1. • Emqua.nto existirem tenentes no 
corpo de estado-maior , as vagas de ca.pitã.es 
nesse corpo serão preench'idas na. razão de 
metade por pt•omoçã.o dos alludidos tenentes 
e metade por transferencias de capitães, nos 
casos do art. 2• e de accordo com a norma 
(!Stabelecida em seu paragrapl!o unico. 

§ 2 . • Na execução da presente lei, os pri· 
meiros tenentes de que trata. o a.rt . 1 o e seu 
§ 2o, serã.o tra.nsferidos de entre os offi.ciaes 
das tres armas. com. igu01. l posto e llahili~ações 
exigidas, escolhendo o Governo, entr~ os que 
r equer erem, os que t iver em melhores appro· 
vações, ou a partir do mais moderDo parn. o 
mais antigo . 

Art. 10. O coronel do corpo de estado-maior 
de 2• ~la.sse , qun.11do fôr chefe de classe dos 
coroneis do exer ci.to, poderá. ser graduado em 
general de brigada • . 

Art . 11. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' o projecto enviado á. Commi;;;;ão de Re· 
dacção, omcían,Jo-ee ao Sena•io do occor
l'ido . 

E' a.nnuncia la &. votação do projecto n.l47 A, 
de 1899, concedendo licença. de um mez para. 
o Pre~ideote da. Republica, na. fó_rma. do 
;~rt. 45 da Constitulç!ío, retirar-se pal'a fóra 
do pair., e n,utoriza. ao Poder Executivo a 
abrir os credites pat•e. occorrcr ás despeza.s 
do. representac;.'i.o com a. viagem do Pres idente 
!la. l{epublic::~ ÍL Republico. Argent ina., com 
parecere!! das Commissões de Legislação e 
Constituição, Justiça. e de Orçamento (1 • dis
'ussão). 

o Sr. Presidente-A este pro
jacto foi otferecido,pelo Sr .Galeão Ca.rvalbal, 
o seguinte requerimento: 

«Requeiro que, por intermedio da. Mesa, 
seja. perguntado ao Sr. Presidente da Repu· 
blica, sl elle deseja a. licença da que trata o 
projecto em discussão.» 

Posto 11 votos. e rejeitado o referido re
querimento. 

Em seguida, ê pos to a votos e approvado, 
em 1 ~ discllSI!ão, o seguinte 

PROJECTO 

N. 147 A-1899 

O Congresso Nacional reso~ve : 

Art · L' E' concedida uma licença de um 
mez para o Presidente da Republica, na 
!órma do art. 45 da. Constituição, r etirar-se 
para fóra. do paiz . 

Paragrapho unico. F ica o Poder Executivo 
autorizado a abrir os precisos crerlitos para 
occoTrer ás despeta.s de representaç.o"lo com a 
vingem do Presidente du. Republie& á. Repu
blica Argent ina. 
· Art; 2. o Revogam-s~ as disposições em 
contrario. 

O S r . A.ugust.o Mont.ene gro 
(pela ordem) requer ,e a. Oamara co11cede, dis
pensa de interstício paro que o projecto 
147 A entre na. ordem do dia da proxima. 
sessão . 

E' annuociada a votação do · projecto 
n. !50 A, de !899,com parece•· sobra emenda 
offerecida. na 3a discussão do projooto n. !50, 
deste anoo, que autoriza o Poder Execut ivo 
a. abrir a.o Ministerio da Justiça e Negocias 
luté iores o cr edito de 5:150$, supplementar 
á verba n. 9 do a.rt. 2" da lei n . 560, de 31 
de dezembro de 1898 (discussão uni.ca) . 
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•· . . . -v&.~ 

O Sr. Presidente-A c-.ste p1·ojecto 
foi ofreréc:ido, pelo Sr. FOilSBca Portella a 
outros, uma emenrl~ que You submettel-a e 
votos em primeiro logu.r. 

Posta a. votos, é approvada. a. referida 
emenda, cujo teor é o seguinte : 

« Ao art. !• a.ccresceote-se: em logar de 
5: 150$, diga.-se-5:950$, para. [\j udn. de custo 
ao Deputado Pedro Leite Cbermont, rlo Es· 
to.do do'Para.» 

Em seguida, é posto a votos e approvado, 
assim emendado em 3' àiscussã.o,e enviado a 
Commissão de Reda.cção o seg11inte-

PROJ!CTO 

N. 150-1899 

Pu~to o. vooos, é t•ojC:~Itado o reteri•lo re· 
qu,:rimento ofl"erecido pelo Sr. Bueno de 
Andrada. 

consu\ts.d.a. a camaro., é conce,lida. a. reti· 
rada pedida pelo Sr. Net v a da ernenda. que 
otfereceu a este projecto. 

Bm seguida, são succeSilivamenw postos a 
votos e approvados, em 2• di11cus~ão, os se
guinfe3 .:J.rtigos do 

PR.OJECTO 

N. 146 A- 1809 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. !.• Aos estudantes. que, na. data desta 

lei, já. tiverem sido approvados em uma ou 
mais matarias do aurso preparatorio, que se 

I exige para a matricula nas escola.s de ensino 
O Cong1•esso Nacional r eso! Ye : superior, é .facultado terminarem seus estudos 
Artigo unico. E' o Poder Executivo aut.ori· arestandoexamespa.rciaesa.té31 dedezembro 

zado a &brir ao Ministerio da Justiça e Ne- e 1900. · . . _ 
gocios Interiores o cre<lito de 5:150$, su pp le· A~t. 2. • Revogam-se as d1sposiçoes em con· 

-mentar ã. verba. n. 9 do art. 2• da lei n. 560, trarto. 
de 3 de dezembro ·de 189!!, fe,zendo as neces
sarias operações; e revogadas as 'disposições 
co11trario. · 

E' annnnciada a votação do projecto 
n. 145 A; de 1899, fuauHando aos estude.ntes 
que, na data desta. lei, já. tiverem sldo ap· 
·provados em. uma. ou mais materias do curso 
prep&ratorio que se exige pa.ra & matricula 
nas t:Scolas de ensino superior, terminarAm 
seus estude>s, prestando exames parciaes ate 
31 de dezembro de 1900 (2• discussão) . 

: . 

O Sr. Neiva - Venho mais l!.ms. yez 
provar á. C&mara, que não tenbo intenções 
proteUa.toria.~, e, ·ao 1ll·3SlllO tempo, demons· 
tral' o quant.o nã.o desejo contrariar qualquer 
p re8ado collega ; rogo a V. Ex. que consulte 
á. Casa si concede a retirada da. emenda que 
apresentei ao projecto que se vae votar. 

Siga elle seu destino sem obices: Eu op
portunamente, tratarei do assumpto, que 
coocerne a medida que aventad~ nessa. 
emenrla., cuj11. retirada solicito de meus esti. 
maveis co!legas. 

O Sr. Presidente-A este prqjecto 
foi ofrereoido, pelo Sr; Bueno de Andrada, o 
seguinte requerimento que deve p~eder á. 

. votação do projecto. 

Requetro que o projecto n. 146 A, de l R99, 
volte sem as emendas á respectiva Com-
mi~ão. · 

Sala. das sessõ~s. 30 de setembro de 1899.
Bueno de Andrada. 

O Sr. Antero Botelho (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de interst!cio. 
para que o projecto,que acaba de ser votado, 
entre na proxima. sessão. 

E' a.nnunciada a votação das em3nda.s do 
Senado ao pr·ojecto n.l5~, de 1899, e n.I72 ~· 
de 1898, ampliando a acçao penal por denunc1~ 
do Ministerio Publico, augmentando a.s penas 
d e algumas contravenções; e dando outras 
proTidencia.s (discussão unica). 

E' approvada a seguinte emenda. do Se· 
.nado": 

Ao art. 1. • Substitua-se paio seguinte : 
«Art. L • Compete a a.cçio penal por de-

nuncia. do Ministerio Publico nos crimes de: 

I, furto ; 
li, (como no projecto.) 
Paragrapbo unioo. A acçã.o publ!ca sera 

iniciada. s~b repnsentação do ofr~ndtdo, si o 
furto se der entre pl rentes e amos até ao 
4• g r il.o civil, nã'l comprehend idos na. dispo· 
siçãodo art. 335 do Codigo Penal, que . con· 
tinúa. em vigor.:. 

Posta a Yotos é rejeitada. a seguiu te .emenda 
do Senado: 

Aoa.rt. 2.• Substitua-se peloseguinte: 
«Art. 2 .• Não serã.o admlttidos a prestar 

fiança os reos de: 
I, fllrto, quando reincidentes, ou .qu~ndo 

já. tiverem cumprido. pena por cr~me de 
roubo, falsidade, estelionato e exto:osa.o ; 
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li, crimes previstos nos arts. 141 e 142 dl) 
Codigo Peoa1, si ta.mbem reincidentes.~ 

O Sa•. NUo Peçanha (p~Za ordr:m) 
-SI'. Pra,;i,lente, venh•> pedir a. V. Ex. se 
clígne pro~der á. verificação da votação da 
emenda ao art. 2•. · 

O Sr. Presidente-Os senhores, 
que votaram a favor da emenda, qúeiram 
levantar-se e conservar-se de pé. 

( Os Srs. Secretarias JYtocedem á ·contagem 
dos ~atos. ) 

Votaram a favor 72 Srs. Deputados. 
Queiram levantar-s8 os senhores que vo

taram contra. 
(Os Srs. SecretJrios procedem ri contagem 

dos 11ocos,) 
Votaram contra. 33. 
Não ha numero, va.e-se proceder ó. cha· 

mada.. 
UMA Voz-Houve engano, peço n pa.la.vra 

pela. ordem. 

O Sr. Pl"esident.e-Havendo recla· 
mação, peço novamente aos Srs. Deputados, 
que votaram contra a emenda, o obsequio de 
levantarem-se, afim de se proceder á verifi
cação. 

( Os Srs. Secretarias procedem â contagem 
dos votos. ) 

Votaram contra 46 Srs. Deputados. 
A emenda. foi a.pprovada por 72 votos con

tra 46. 
O SR. AMPlilLOPHio-Peco a palavra pela 

ordem. 
O SR. PitESIDENTE-Tem a palavra. o nobre 

Deputado. 

O Sr. A~pbilophio (pela ordem: 
-Sr. Presidente, pergunto a V. E:i:. si a 
votação, que acaba de te·r loga.r, é contra ou 
ts.vor da emenda.~ 

O !Sr. Presidente- E' contra a 
emei!.da. Votaram a favor 72 Srs. Depu~ 
tados ... 

Vozm-Não apoiado. 
0 SR. BARBOSA LIMA ·- Peço a. palavra 

pela ordem. 
O SR. PREiliDENTE-•.• e contra 33, veri

ficando-se então que não havia numero, ma.s, 
eomo muitos re()Jamaram. dizeudo que não 
tomaram pa1te na segunda vota.Qão, llz a ve
rificação dos qne haviam votado contra a 

Ca.mara V. Y 

emenda. o reconheci que tinham votado con
tra 46 Srs. Deputados. 

Tem a pala.vra pola. ordem o Sr. Be.rbo~&. 
Lima. 

O Sr. Dfllrbolta Lhna (pela or· 
dem)-S~. Presidente, (, manifesto que houve 
-confusão na. votação (apoiados), não porque a 
M~sa deixasse de ser clara, como sempre, 
mas, porque, na occasiã.o elo incidente. se 
deu o seguinte: muitos Deputados ·que vo
taram pela. primeira. vez a favor. votaram da 
segunda em sentido contrario, a.ssim como 
deu-11e o mesmo para com muitos dos que 
votaram contra; s1 V. Ex. consente e si não 
é contrario ao Regimento pediria, que, e. titulu 
de verificação de votação,m.anda.sse proceder, 
com a clareza com que costuma, a nma nova 
votação. 

0 SR. PRESIDENTE-Vou attend.er â recla· 
mação do nobre Deputado, por iuso que da.da. 
a confusão nota.da e muito jr.sta.rnente. a 
Mesa vae mndar proceder a. nova vo
tação. 

O Sr. Paula Ralllos-Desisto da 
palavra por estar satisfeito :mm os escla.re~ 
cim(·ntos que V. Ex. a.ca. ba d,~ da.r. 

Posta. de novo a votos, é a emenda do Se-
nado rejeitada por 72 votos cnntra. 4.6. 

E' annunciada a votação. 
Ao a.rt. 3•: 
§ 1. • Onde diz-metade da prisão e multe. 

do pl'esente artiga-diga-se:-50$ a 100$ de 
multa. 

§ 2.o Supprima-se; passando o 5 l• a ser 
para.gra.pho unico. 

O Sr. A.lf'~edo Pinto (pela ordem) 
-Pediria. a.o Sr. Presidente que submettes~e 
á. votação os para.gra.pb.os sepa.rada.mente, · 
visto que o § 1" do projecto, que foi da Ca· 
mara. trata. de esclarecer uma. questão im-
portante. · 

Tl'ataodo o projecto de definir ·o que seja. 
oper&ção de jogo, é natural que ae isentem 
as corporações, que são legalmente consti
tuidas. 

O Senado negou o seu a.ss'3ntimento ao 
§ 1• da. Cama.ra, mas este pa.ragrapho deve 
ser approvado,. pois toi atê uma emenda da. 
Commissão de Justiça.. 

Assim requeiro a separação, pensando que 
o § 1• deve ser approvado e o § 2·· rejei.· 
tado. 

. O Sr. Presidente - .A Mesa at
tende, nem póde deixar de attender, ao pe" 
dido do Sr. Deputado. 

78 
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A emenda. refere-se a dous nssnmptos que 
podem ser perfeitamente destacados. 

Portanto, a Mesa não póde, depois da rc· 
clamação foita, sujeitar aquel!es paragrnp!io~ 
á votação da fórma. por que veiu reilig-h1o do 
Senado. 

Assim, submette a votoa o § 1 "· 
Posta a votos, é approvada a emenda do 

Senado ao n. 1' do art. 2' e rejcit;tci a a 
emendo. do Senado ao n. 2' do mesmo 
artigo. 

São successivamr.nte postal'! a votos e a.p
provadas as seguintes emendas do Scna.to : 

Art. 5.' : 
§ 1'-Supprímam·se as palitvras- c Cit. 

XIII. 
Ao mesmo art. 5', § 4': 

Substitua-se pelo ~cguinte: 
« § 4.0 - A fiança não ú precis~. porque 

nelles os reos livram-se soltos, nos crimes a 
que nã.o é imposta pena maJor quo n dt! multa 
ató 100$ e prisã.o cellular até tres mer.~s. 
salvo si os réos roNm v11gabundos ou sern 
domicilio.~ 

Ao mesmo art. 5•, § 5•-substitua·se pelo 
seguinte: 

« 5. • A ft&nQ& será prestada p~>r meio de 
deposito em dinheiro, meta.es ou :pedras pre· 
ciosas, em a.polices ou titnlos !la divi.Ia ua· 
cional, ou •la municipalidade, ou hypotheca 
de immovei.s livres de preferencias, derogado 
o art. 14, § 3•, da. lei n. 2.033, de 20 de se
tembro de 1871. 

a) o valor da fiança será fixado pela au
toridade a quem competir. na conformidade 
da. ta.bella a.nnexa. ao decreto n. 4.824, de 22 
de novembro de 1871, que o Poder Executivo 
adaptará. á penalidade em v;gor, de accordo 
com o art. 406 do Codigo Penal e ao disposto 
nesta. lei {art. 5•, § 4'). 

b) Nos crimes punidos unicamente oom 
multa, o valor principal da fiança será equi
valente ao maximo do valor della. » 

Ao mesmo art. 5•, § 6•- Supprima-se. 
·E' apprcvada. a seguinte emenda do se-

nado: · 
Art. 6' principio. Onde diz art. 2m -

diga-se: art. 399. 

E' annunciada a vota~o da seguinte emenda 
do Senado: 

Ao mesmo art. 6", §§ 2• a 12 - Substitua
se pelos seguintes : 

.. § 2. 0 Et!ectuada a prisão, será inconti
nente la.vrlLflo o respectivo auto, em que. 
depois de qualificado o reo, deporão duas ou 
tres testemunhas, e a.Jlresentaaa ; defesa 

vel'bal ou escripta em 24 borns, com o rol de 
testemnnhCts. em numero de tres, no maxi
mo. Don' aias depois do recebimento dD. 
<lefe.~a. serilo inqllel'idas as testernuullas ar· 
roladas pelo réo, ao qual, si quiz•3r, se dal'á 
vist11. ao5 autos em ce.1·torío p;tra o1Ierecer em 
24 bora;; as allegações que tiver. Acto conti· 
nua se J:Lri remessa dos autos ao pretor, a 
q nem competir, que, s:llvo o disposto no 
. 5' , julgará depois a contravenção em. 48 
horas, depois do recebimento dos auto~. 

§ 3." Não teo,!o lmvi;lo pri~ão em flagran· 
te, o proce~~o sedl. iniciado por portaria da. 
autoridade, na qual serão a.rl'ola.das até tres 
teotemunhas. O réo será citado para com· 
parecrr dous dias depois, e lhe sera per
miltida pelo oficial a leitura. ou cópia. da 
portaria, ~i o qnize1•, observando-se o se
guinte : 

Não comparecendo o dclinquente no dia 
a pra?. tdo. a autoridade inqueririL as teste· 
muulws do fttcto ~ faru log•) remetter o pro· 
cess" ao pl·dor, ]lnr•\ o ,julgamento. 

Si o delíni'!Utmte romparcc·er, feita a qnali· 
tlcaçiio, a autoridade lhe f; trá a leitU'l'a da 
portaria, receberá a defe~a e o rol d<lS teste
munhas, que não excederão de tt·es, inqui
rirá as testemunhas, começando pelas da 
accusação, fará. as pergllntc1s que entender 
nece~sarias, seguindo-se os mais termos do 
pa.ra.grapho antecedente. 

§ 4.' Si as testemunhas não puderem ser 
inqueridas no dht de;;ígnado, continuará. a 
inqnerição no dia seguinte. 

§ 5. • Si o 11retor veriticar no proce3so pre
terição de formalidades que induzam nulli
dade, ou falta que prejudique o esclareci· 
mento da verdade do facto e suas circumstan· 
cía.s, procederá. irnmediatamente ás diligen
cias precisas, e isto feito, proferirá a sentença 
no prazo indicado. · 

O Sr. A.mpb.ilophio (pda ordem) 
pede votação por part ~s. 

São successívamente posta u votos e rejei
tadas as emendas do Senado nas partes refe· 
rentes aos §§ 2°, 3', 4' e 5• do a.rt, 6.• e ap
provadas as seguintes partes das emendas do 
Senado. 

Ao§ 6' . Do julgamento cabe appellacão 
para a Garoara Criminal do Tribunal Civil e 
Criminal e "Pendente este recurso poderá o 
réo condemnado prestar fiança. 

§ 7.0 A appellacão será interposta em 48 
horas depois da intimação d~ sentença ao réo 
ou do recebimento dos autos, pelo Ministerio 
Publico, si fôr este o appellante. A.s razões 
do réo (pa.ra as quaes se lhe tlará vista dos 
autos em cartorio} sel.'ão oft'erecidas conjuo.
ctamente com o requerimento de a.ppel1ação. 
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§ 8.• Interposta a. appellação, que inde· 
pende do termo, se ftlrá immediamente J·e
messa rios n.utos ao pre,ídente do Tribuna.! 
Civil e Criminal, e o juiz a quem fôr r!istri· 
buiclo o processo, o apresentara a julgamento 
na primeira sessão do conselho, independente 
do-vi.sto-dos outros juizes e da aurliencia 
do Ministerio Publico. sendo, porém, este o 
appe!lante, terá. o réo o prazo de 48 horas em 
cartorio para r esponder ás razões t.la a.ppel· 
I ação, e o j ulgamento se effectua.rá na sessão 
que se seguir a este termo. 

§ 9.• O promotor publico dir-á, verbalmente 
sobre a appellação apó3 o rela.torio feito em 
Camar~ . Na mesma sessão, ou quando muito 
na. seguTnte, será lavr ado o accordão j ul· 
gador .» 

E' approva.da a seguinte emenda do Se
n!l.do: 

Ao art. 7.• - Sub>titua-se pelo seguinte: 
<~ Art. 7.0 E' crenda. m:~is nma delegacia 

auxilin.r no Districto Federal, 1lcanrlo assim 
elevado a tres p numero dos delegados am:i
liares e escrivães dos mesmos, e com os mes· 
mos veocimentos. 

Para.gra.pho uuico. No uso da autorização 
concedida pela lei n. 560, de 31 de dez~mbro 
de 1898 , art. 3•, o Governo, reduzindo o nu
mero d<ts circumscripcões policiaes e dos 
delegados, prescreverá condições de idonet· 
dade e competencia para as nomeações, a in
compat ibilidade para outras runcções e assi
duidade do serviço, podendo, sem augmento 
de despeza., elevar-lhe os vencimentos até 
50•; •. 

O Sr. Trinda<le (pela o•·dem) 
O art. 7• tem: duas parte$, sendo uma já ex· 
istente no projecto primitivo, e outra em que 
o Senado estabeleceu uma providencia. que a 
Camara já rejeitou, e é aquella. que t~á. a.ttri· 
buições ao Gover no para estabelecer <1-S con· 
dições e attribuições de cargos policiaes que 
crear. 

o SR. . AI..JI'R.EDO PINTO-Já e:ldste no orça
mento esta autorização ; o Senado apenas 
confirmou-a. 

O SR. TruNDADE-Este arti <>o é iuconstitu
ciona.l : vae de encontro ao art. 73 da. Consti
tuição , que quer que as condições de idonei
dade e capacidade sejam determinadas :por 
lei, e o art . 34, n. 25, da. mesma Constituição 
dã. attribuição privativa ao Congresso para. 
crear e eupprímir empregos, fixar-lhes as 
attribuiçoes e -vencimentos, e a e mendo. de 
Senado dá ao Governo essa attribuição, attri
buição que a con~tituição quer que-reja pri
vs.tiva do Congresso. Pede, pois, que se 
di vida a. votação d~ dual:l partes da emen!fa 
do Senado. 

O S r . Preõ!lidente-A reclamação 
do nobre Deputa1o está. prejudicada porque 
o al' tigo j i~ foi votado. 

O SR.. TRINDADE-Ouço pouco ; ra:zão pe!a 
qu:1l pedi a pttlavra suppoado qu e a1ncl.a nao 
tinha sido votado o at•tigo. 

o SR. PRESIDENTE-O projecto vae ser de· 
vol vi<lo ao Senado. 

Ezp seguiria, são success~ vame!lte posto~ a. 
votos e approva<los em 2" d1scussa.o os SBgUln
tes artigos do 

P R.OJECTO 

N. 42 A-1899 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica. o Governo au tori7..ado. a. des· 

pender com a reparação tio mater10.l flu " 
ctuante da armarla as economins effectuadas 
nns diversas verbas do Orçamento da. Mar inha. 
p!~.rn o presente ex<.Jrcido, tranterindo-a.s para. 
a de -Material d .1 Construcção Naval- do 
reterirlo orçamento. 

Art. 2 ,o Revogam-se as disposições em con• 
traria. 

O li§ r. AnguRto. Sever~ (peta .o':
dent) requer e obtem dispensa. de mterst1cw 
para que o pr?jecto q~e acaba. de ser votado 
eott•e ua pro:nma sessao. 

E' annunciada. a votação do projecto n . l63, 
de 1899 relativo é. emer:da substitutiva. ~o 
Senado ào projecto D· 134. J, d<:_ 1898, (ll:dd!
ti v o destacado na 2" dtScu~sa.o do proJec t.0 
n. 134 do mesmo anno), que manda consi
derar validos todos os exames j ã. prestados na. 
Escola. Pol ytechnica da Capito"'~ FederaJ. por 
alumnos da Escola Militar (dlscussão.un1ca) , 

Posta. a voto.> e approvada a segf!inte 
emenda su bstitutiva do (Senado) ao p roJecto 
n . 134 J, de 1898 d11 (Cama.ra dos Deputados) 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.• Os exames prestados na Escola 

~Mlitar serão considerados validos na Esco~s. 
Polytechnica e vice-wwsa, verificada a eqw
valencia dos prog t·ammas das respectivas 
matarias. · 

Art .. 2 .• Revogam-se as disposições em 
contrario . ' 

E' o projecto enviado a Commissão de 
Redacção, offieiando-se ao Senado nesse 
sentido. 

São successivamente postos s. vot os e a.p. 
provados em 2• .discussão (.Wv!i- a emenda)~ 
os $egui.D.tes ar tigos do 
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F'aOJl'JCTO 

N. 157 A-1899 

(Do Senado) 

O Cougresso Nacional decreta: 
Art. l.' Um terço das vagas de alfares 

que se derem no EJ:ercito, serão rreenchid~s 
por íni'eriores que se acharem nas coJJdições 
exigid~s pela lei de promOQ5es, emqua.nto 
houver officiaes desse posto aggregados a.os 
respectivos quadros, 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Posta a votos, e ta.mbem appruvada a se
guinte 

EmemJa. 

<Art. I.• Em vez de: infe,.iores, diga-se 
pre.ça.s ~. 

E' o projecto, assim llmendado. approvado 
em 2• discussão e enviallo á. Comm1ssã.o da 
Marinha. e Guerra para redigil-o de accordo 
com a emenda. 

Posto a votos, é approvado em 2• discussão 
o seguinte artigo unico do 

PROJEC'rO 

N. !38 .A-1899 

O Congresso Nacional resolve! 
Artigo ·•nico. Serão p.espacha.dos _livres de 

:pagamento de quaesque~ direitos na Alf11n· 
dega. da Capital Federal, ou de Santos, os 
volumes que conteem um regul~dor puhl.ico 
destinada. á torre da matri:~: de Uberaba e im
portada pela commissão encarregada deste 
serviço. 

São successivamente postos a votos e ap. 
provados em 2• discussão, os seguinte~ arti
gos áó 

PROJECTO 

N. 164-1899 ' · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. E' o Poder Executivo autorizado a 

rea.dmittir· no Jogar de 1• o:fficial da Secre· 
taria de Justiça. e N eg')cios Interiores, ficando 
addido ao respectivo qua.d.ro até que, • m vir
tude de vaga. possa. a elle reverter, o cida
dão Augusto Henl'ique de A.lmeicta. 

Pa.ra.gra pho uni co. O Go"Verno a.brirã. os 
creditos necessa.rios á execução desta lei. 

Art. Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Posto a votos, é approva.do em discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacção, o 
~eguinte 

P:ROJECTO 

N. 168-1899 

O CongTesso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica o Poder Executivo autori• 

zarlo a conceder ao cid>tdã.o João Antonio Co• 
queiro,engenheiro cbsfede districto da. Repa.r
tiç<,oGeral'dos Tele,(,'!'a.phos. uma licença pelo 
pr~%0 de !eis mezes e com o respectivo or
denado, atlm de tt'ata.r de eua. saude onde lhe 
convier. 

Art. 2.• Ficam revogadas a.s disposições 
em contrario. 

E' annuncia.da a. votação do projecto n. 97, 
de !899, autorizando o Poder Execu~ivo a 
conc~>der a Antonio José da. Costa. Rndr1gues, 
] 0 official bibliothecario da E"cola. Naval, seis 
mezes de licença., com ordenado, para tra
tamento de saude (discussão unica) ; 

O Sr. Nilo Pecanha (pela orclem) 
-Sr. Presidente, este projecto tem parecer 
da Commissão ~ 

O &t. PRESlDENTII!-Sim, senhor; o pare
cer diz. (Lê): 

Posto a votos, e approva.do em di seu ssã:o 
unica. e enviado á Commissão de Redacção, 
o seguinte 

PROJEcrO 

N. 'J7-1899 

O Gongre~so Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado 

a conceõer a Antonio Jose da Costa Rodriguss, 
l" offiaial e bib1iothecario da Escola Naval, 
~eis mezes de licença., com ordenado, para 
tratamento de saude. 

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

Posto a votos, é approvado em I> discussão 
o seguinte 

PROJlilCTO 

N. 46 A-1899 

o congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Sempre que o Supremo Tribu~a1 

tiver de julg,.r,noscasos de sua competenCJa, 
comprehendidoo no art. 59, na. 1 e 3d~ Con
stituição, ou qua.ndo em qualquer plelto se 
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envolver questão de inconstitucionalidade das 
leis da. União ou doa Estados e de tra•ados 
federaes, as decisões ftnaes serão proferida8' 
com o concurso de 10, pelo menos, de seus 
membros de;;impedidos. 

Nos demais casos. as decisões serão proíe· 
ridas pela maioria. doa membros do Supremo 
Tribunal. 

Art. 2. • Dentro de 30 dias depois de veri
ficada. a va.ga. entre os juizes do Supremo Tri· 
bunal Federal, o Presidente da. Repnblica. 
deverá prover o seu pr.eeochimento. . 

Art. 3. 0 Poder-se·hão oppôr embargos in
fringentes do ju!ga<io ás sentenças tlnaes do 
Supremo Tribun8.1 Fedeml. 

Art · 4.• No jnlgamento das app~llaçõ~s e 
embargos serà permittido àS- partes o debate 
ora.!, guarlia.das ae formalidades que o Regi· 
mento estatuir para a boa ordem dos tra.· 
b&lhos. 

Art. 5.• Revoga.m-se o.s disposições em 
contrario. 

O Sr. Galeão Carvalhal (pela 
ordem) requer e obtem dispensa. de inter· 
sticio para que o projecto que acaba de ser 
votado, entre na. proxima sess1o. 

Posto a votos, é approvado em 3' discussão 
e enviado a. Commi:ssão de RedaCção, o se
guinte 

PROJECTO 

N.23C-l899 

O congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • Nas capitaes dos Estados, onde 

nã.o estiver crea.do v logar privativo de 
auditor de Guerr-.~., accumularâ. as funcções 
desse cargo o .juiz seccional, com a gra.till
caçã.o extraordina.ria. ann ua.l de l :800$000 . 

Art. 2. o Essa gratificação não ~~·á. compu
tada. pa.ra a. aposentadoria a que tiver direito 
o juiz seccional que accnmu!ar as funcções de 
auditor de Guerra.. · · 

Art. 3.• Revogam-se · as disposições· em 
contrario. 

O Sr. Ovidio Abrant.es (pela 
ordem) requer que se proceda. á. ver·incação 
da votação do projecto n. 23 c, o quttl_traz 
grandes despeza.s para os cofres · pubhcos, 
além das que j á. se ía.z actua.lmente. 

Procedendo-se á verificação, reconhece·se 
terem votado a. ra.vor 74 Srs. Deputados e 
contra, 34. 

Posto a. votos; é approva~o em 1• discussão 
o seguinte · 

..... , .. ~.621' 

PROJECTO 

N. 131 A- 1SQ9 

O CoogL•esso Nacional decreta.: 
Art. l. o Fica 'o Governo· autorizado a re· 

ver os decretos qne . privaram das patentes de 
omr.iaas ho·\orar ios do exercito vàrios dos 
cidadãos distinguidos com iàes honra.a por 
serviços prestados ã. Republica, para o fl.m de 
reintegral-os nos postos e honras respectivOS', 
um<~. vez que sobre elles não 1e.,ha reca.hido 
pena por crime commum ou político. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Posto a. votos, é approva.do em di~nssã.o 
uoica e enviado á Commissão de Reda<!ção o 
seguinte 

PROJECrO 

N. 172- 1899 

O Congresso Nacionalresolve·: 

Artigo uoico. E' o Poder Executivo auto· 
1•izado a contar aoDr. João Martins Teixeira, 
lente cathedt·atico da Faculd~de de Medicina. 
do Rio de Janeiro, para os e.treitos do art. 295 
do Codigo de E11Sino Superior, mais quatro 
annos que lhe são computados de todo o 
tempo durante o qual prestou serviços á. 
instrncçã.o publica na ex-provinciâ ·do Rio de 
Janeiro ; r evogadas as disposições em con
trario. 

Posto a votos, é a.pprovado em diseusaao 
unica e enviado á Comtnissão de Redaeção o 
seguinte · · 

PRO Irei' O 

N. 169- 1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Poder E.x:ecutivo autorizado · 

a. conceder· ao_Dr. José Be-rnardino Baptista. · 
Pereti'a, mediJO adjunto do exercito, 10 mezes 
de licença, oom o .respeetivq ordenado, para. 
tratar de sua. sande onde lhe convier. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposi~ões em · 
contrarie. 

E' alinnnciada. a votação do additivo nu
mero 174 F, de 1893, declarando que, além 
dos casos previstos no decreto n •. 2 .224, de 29· 
de janeiro _de 1896, serão os ofilciaes ~o _corpo ·
de bombeiros reformados nas ·coodtcoes do 
decreto n. 1.935 A, de 30 de janeiro de 1890 
(dis~ussã.o única); 
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O Sr. Barbosa Lima (pela ordew. , 
diz que visivelmente ha natural confusão no 
recinto, e deve cha.mat• a n.ttençã.o dn Cama.ra 
para o que s~ vae votar, que ê nada mais, 
nada meno~. do que a exten~ão de uma me
dida que ha no exercito e na armada e que 
se lhe tem afigurado inconstitucional, que se 
quer extender ao corpo de bombeiros. Cha.mo, 
pois, a attenção da Ca.ma.ra., para esta q nes
tfto. 

O Sr. Pre!iiidente -Visivelmente 
não ha numero nó recinto; vou, por isso, sus· 
pender a votação, passando á 2" parte da or· 
dem do dia.. 

Passa-se á 2' parte da ordem do dia. 

emendas offerecidas ao projecto do Orça
mento da. Industria e Viação, foi porque 
entre as arguições que ft~.á administração 
do conselheiro Luiz Vianna, durante estes 
tres annos de goveruo da Bahia, uma refe 
ria-~e ~ suspensão da. sLibYenção esta.. 
dual a mesma. comp~mhia de n:J.vega.ção, 
em virtude de um contlicto que ha cerca. de 
quatro ou cinco mezes travou-se entre S. Ex, 
e o gerente da mesma companhia, que era, 
então, o Sr. Antão Correia. 

Não fique! por isso impedido, Sr. Presidente, 
de, a proposito elo mesmo assumpto, tornar 
á tribuna para discutil-o, a pós as considere.
ções que o illustrado Deputa<.lo por Minas Ge
raes, o Sr. Galogeras, na qualidade de relator 
do resped ivo parecer, declarou desejar pro-

E' annunciada. a continuação da 2" discussão t!uzir, antes de occupar-me de novo de t al 
do pro.jecto n. 133, do 1899, com o pare- assumpto. 
cer sobre as emendas offerecidas para a 2' 
discussão do projecto n. 133, deste anuo, fi. o __ sn. CALOGE~tAs-Era, um do~ pontos que 
xa.ndo a despeza do Ministerio da Iudustria,! eu u tratar, ql}an.~o V· Ex. pedtu a palavra 
'Viação e Obras Publicas, pa.ra o exercício de para. uma. e:xp1Jca~.ao pessoal. 
1900. 0 SR. LEOTIGILDO F'ILGt7EIRAS- Previno, 

pois, aos il!ustres membros da. deputação ba· 
hiana, para ·que estejam todos presen1A!s 
opportunameote, que, •~pós o discurso de 
S. Ex. o illustrado relator do pareoer sobre 
o projecto de orçamento da despeza do Minis-

O Sr, LeovisUdo Filgueiras 
-Peço a. palavra para uma explicação pes
soal. 

O Sr. President.e-Tem a palavra teria do Sr.Severino Vieira, de novo occupar-
o nobre Deputado . me-hei de t al assumpto, circumscrevendo·me 

O Sr. Leovigildo Filgueiras 
(para explicação pessoal) - Ao entrar nesta 
Casa., hoje, Sr. Presidente, soabe que o illustre 
Deputado pela Bahia, o.Sr. Seabra, cuja au
sencia lamento neste oiomento, a. pretexto 
de discutir aacta da sessão de hontem, tez-me 
uma. dupla. recriminação. já por ter, hontem, 
me 8-proveitado, segund'o disse S. Ex. de sua 
ausencia. e da de alguns de .se•JS companheiros 
de bancada, para, na hora. do expediente. 
allalysar a. situação política, financeiea., moral 
e aiil.ministrativa do Estado da Bahia, já. por ter, 
na. mesma hora do· expediente, tratado lle 
~su.mpto orçamentario, qual o dé uma 
emenda, relativa á subvenção da antiga Com
panhia Ba.biana, quando. na. opinião de S. Ex., 
eu devi& discutir, quando me chegasse a. vez 
de fa.ll&r sobre o projecto de Orçamento da 
despeza do Ministerio da lndustria e Viação . 

V. Ex., Sr . Presidente, bem sabe que, ha 
muitos dias, eu inscrevi-me para. discutir o 
pa.recGr sobre es emendas offerecidas a esse 
proj ecto, entre as quees apenas uma está. 
suffragada pelas assignatura.s da maioria da 
bancada. ba.hiana: · 

Si, bontem, na hora do expediente, houveSS?. 
usado de um direito que o Regimento me con
fere, tratei de tal assumpto, que, segundo a. 
opinião de S. Ex. , deveria ter sido Jiscu tido 
a proposito da discussão do parecer sobre as 

ao ponto de vis ta orçamentario, porque do 
ponto de vista. político já occupei-me desen
'VOlvidamente. 

Não careço de sa lientar que nunca. foi dos 
meus habitas de parlamentar annunciar pela 
imprensa o dia e a hora em que nesta. Camara 
pretendo t ra tar de qualquer assumpto. 

gntendo mesmo que nenhum Deputado tem 
o direito de censurar a um seu collega pelo 
facto de não aguardar occa.sião em que este
jam presentes todos a quem certo assumpto 
possa interessar para então discutil-o. O 
dormientibus n1m succurrit jus tem perfeita 
applicnção ao ca~o . Eu, por exemplo, nã.o me 
queixo de ter o Sr. Seabra., na minha. ausen
cia, feito o s eu discursinho de hoje sobre a · 
a.ctt: 

Na hora do expediente, ninguem ignora 
que o Regimento da camara permitte, não 
havendo ora.d.ores cscriptos, pedir qualquer 
Deputado a. palavra para tratar não só de 
política geral como de factos locnes sobre os 
qua.es a imprensa, por alguns dos seus orgãos, 
de vez em quando insiste, como os que se 
teem passado na Bahia., durante a. nefasta 
administração do Senador Casa-Toda, na feliz 
exoressão da Gazeta de Not icias. 

Não o fizem :t mais tempo por carencia. de 
documentos, que só posteriormente chegaram
me as mãos, como as mensagens do Sr. Luiz 
Vianna de 1897, 1898 e 1899 a sua ussembléa 
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e os relatorios dos seu ministros de Estado, honraram-me com a sua atten~ão, inclusive 
dos quaes vim a verificar que certas a.Llega- o Sr . Deputado Tosta. 
ções do conselheiro Luiz Vianna, constantes Mas, como S. EJC., o nobre Deputado o 
de sua carm ao Sr. Ruy Barbosa, acham-se Sr . Sea.bra, exige que aom a maior urgencia. 
em manifesta contradição com o que consta seja publicado esse discurso, peço a. V. Ex.., 
desses rel&torios e de suas proprias men- Sr. Presidente, que providencie em ordem 
sagens . a. que na .Imprensa Nacional, logo que sejam 

Explicado assim, s r . Presidente, 0 motivo recebidas, jà revistas, as notas tachygraphicas 
pelo qual, t ratando de assumptos politicos des~e di.scurso. hoje ou amanhã~ qua.ndo 
da. Ba.hh~, referi-me á emenda do nobre Depu- mmto, SCJO.m-me remett1das as. provas para. 
tado, mandando resillbelecer a. subvenção da. que possa ser sem demora. publt~a.do. 
antiga Companhia B<Lhlana, cujo contracto O SR.. PA.RANHOS MoNTENEGRO - E' só o 
com o Governo Gera.! expirou desde 31 de que queremos. 
dezembro de 1897, isto é, na hora destinada e. _ 
taes discussões, assumptos, pois, de que tra- O SR. LEOVl~ILOO FILGUEIRA.S - Isso ~ao 
iei por me parece:' que o Regimento o permit- depende de .. mim, porque . te~ho remettJdo 
tia., (apaiados) e não ha quasi Deputado al- discursos rev1stos para _o Dtcwto do Congresso 
gum que não tenha usado desse direito. des- as vezes no .dia .segumte em. que. os tenp.o 
feita, port-anto, essa. primeira accusação do prot'~rJdo, e so da.h1 a mUJtos dta.s e que sa.o 
nobre Deputado pelu. Bahia, o Sr . Sea.bra, publu:a.dos. . . . 
passo á segunda a.ccusa.ção por olle assacacla O dtre;tor d~ Secretar1a podera ~ttestar s1 
á minha pessoa. Disse s. Ex. que eu não fiz <;'U nao mmtas vezes reclamaçoes a re
havia. mandado publicar no Diario do Con- spelto. 
gresso· de hoje o resumo do discurso, que hon- T'}rmíno, Sr.Presidente, accentnando que, 
t em, proferi, traiçoeiramente, (creio que foi a unica -voz em opposição a.o Governo da Bahia 
delifada phrase de S. Ex.) , para que não· na. bancada de representantes por esse Estado 
purlesse elle, nem outro qualquer dos mem· n~sta. Camara, parece-me que bastava. estar 
bras da ba.ncana babiana, hoje mesmo defen- presente e honrar-me com a sua. attenção 
der o llonselbeiro Luiz Vianna das increpa.- um só dos Deputados do Sr. conselheiro 
ções por mim feitas ao seu governo . L.uiz Vianna. para. tomar notas do meu dis-

Sr. Presidente, v. Fx. sabe que existe um curso . ~ d_efendel-o das minhas arguições 
contracto com um corpo de redacção de de- opposlcLontsta.s . 
bates, ao qua.l incumbe faze~ diariamente re- E , etrectivamente, aqui esteve, me apar
snmos dos diSCUrsos pt'oferJdos pelos Depu- teando desde o começo a.tê o fim do meu dis· 
ta.dos, com os qu:.tesa~scluta.mente nada tem curso, o illustre Deputado Sr. Tosta, a. quem 
que ver os oradores. smão, .quando consult~- nenhum de nós póde deixar de reconhecer 
dos a respeito, reveem as notas tachygraph1- como um dos talentos m~is nota. vais da re
cas, si llte sã'!·logo fo~nec_!das, autoriz_aodo ou presenta.ção babiana, um dos e3piritos mais 
não a respectiVa. pubhcaçao em terceua pes· preparados , om dos caractet•es mais put•os, 
soa. . _ orador provecto e eloquente, e, sobretudo, 

Por consegu}nte, nao merece resposta um dos mais len.es na dedicação politlca que 
es~a grosseira. t1rada do Sr. Deputado Sea. bt•a.. vota ao governo do Sr . conselheiro Luiz . 

Não foi publicado na. ~ntegra., de bonte~ Vianna. (apartes cah rosos da bancada bahiana) 
para hoje, esee _long_o d1scurso, qun profer t, e, por oonse~uinte, em condições de desfazer 
desde 4 horas ate m.a1s de 5 horas da ta;rde, da tribuna, immediatamente , si o quizesse, ou 
porque, tenuo-me Sido entregues em mlDhll. mesmo hoje, as minhas arguições sobre a. 
casa, á rua da Estrella n. 20, que é dtstante desgraçada. situação actual do Estado da. 
da ImpreoS?- Nacio?al , as respectiv~ not~s Bahia., graças ao fatalismo politioo do candi
ta.cbygra.pble..'\s a.pos 8 horas da n01te, nao dato a successão do Sr. Campos sanes, na. 
me era possível reveJ-as todas até 9 1/2 horas presidencia. da Republica . (Muito bem· muito 
da noite para r emettel-as por alguma pessoa. bem .) ' 
ou Ieval-as pessoalmente a(j edificio daquella 
Imprensa, onde depois das !O horas da noite, o §r. Calogeras-Sr. Presidente, 
segundo fui informado, não poderia. ser antes d·3 começar a resposta que devo aos· 
mais composto qualquer discurso de Depu- nobres Deputados que se dignaram de prestar 
tado algum para sahir editado no dia se- sua. preciosa collaboração ao estudo do Orça
guiote . - menta que. tive de relatar, permit ta. v. Ex. 

E, realmente, eram 10 h.oras da noite e eu que eu ma~íteste minha profunda gratidão 
ainda não tinha conseguido r ever nem a. me- pelas expr essões que sua. benevolencia en
tade das notas de tal discurso, que foi longo, controu para qua.lidcar o 'ti'::rbalho que tiv~ de 
como pódem attestar os · Srs. Deputados que sujeitar à. consideração da. Ca.ma.ra. 
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Ténho por outro lado, de estranhar que I consignação da. verba, para _que, ip.<o. facto, 
em reta'cao a assumJ:lOS concernentes ao si acll3$Se a 0 oder Exeeuttvo autor1:tado a 
mesmo Orçamento se tenha procurado tirar o renovar o contract.o. 
caracter rle méra administt·açã.o, pa.!·a e:n Foi por esse motivo que o Governo do Dr. 
torno delles agitarem-se questõ~1s par!Jdn.t•Jas f Prudente c' e Moraes se julgou autorizado de 
nas quaes não quero entrar e que sao, per- accor to com a. doutrina. da. Ca.ma.ra, a proro
mitta. o nobre Deputado :pela Bahia. dizer 4 lhe, gar esse contracto por um anno. Nessa occa
completamente estranhas a. eeses a.ssumptos. sião, portanto, não hou ve a menor viola.ção 

0 SR. LEOV!GILDO FILGUE!RAS-E por iSSO da lei. 
utilisei-me da. hora do expediente para. tratar o Sa. LEo VIGILDO FILGUEIRAS- No tempo 
especialmente do assumpto- do Dr. Pruúen te IJ.ou v e. 

O 8&. CALOGERAS-Mesmo, sob e>te ponto o SR. CALOGER.\.S - Não houve; S. Ex:. 
de vista. Sr. Presidente, não poderei occupar- não fez mais do que e::reautar o pensamento 
me da.s accusações que S. Ex. fez á proeer as que a maioria da ca.mara a.cceitâ.ra.. E tanto 
da. actua.l situação dominante na.quelle Es- é esta. a verdade, Sr. P residente, que nessa 
tado; devo, entretanto, notar que nas criticas occa.siã.o o Sr. Nei.va., · defendendo, a seu 
por s. Ex. hontem feitas, ha. ai zuma. cousa modo, como sempre faz, os it1teresses de sua. 
que merece sei." respondido immedia.ta.manttJ, terN •.• 
mesmo porque constituem accusuções ao Go. 0 Sa . L EOVIGILDO FILGUEIM.s-A custa dos 
verooem asmmpto de administração, onde cofres da. União. 
realmente não cabe a menor censura. 

S. Ex:. referindo-se à emenda. apresentA da O S&. NEIVA-A custa dos cofres da. União 
pela deputação ba.hhma., esta.belecendo tres não; porque, aquelle Estado. manda para a 
hypothese,;: a primeira. de representar esta União, sommas collos3aes. (A partes.O Sr. Pre
emenda um accordo com o Sr _ Ministro d1 sid·mte faz soa.1· os tympanos.) 
Viação; a segunda, de não . ~er um accordo o Sa. CALOOllR.AS- Nessa. occa.sião o nobre 
mas, constituir medida contral."ia ao plano de Deputado pela Bahia. t eve opportunidade de 
economias do Governo . (Apaytes do Sr. Lwci· justificar sua. opinião contraria à minha e 
glldo Filgv.eiras .) bem clar o ficou ... 

Mas, o nobre Deputado esqueceu-se, entre- (Di-.;e,·sos apartes trocados entre o.; Srs. Nei'Oa 
tanto, de que esta emenrla póde tambem e Lcovigildo Filgueiras interrompem o orador 
representar, na.da mais nada menos, a defesil. dHrante alguns minutos . 
de interes&es perfeitamente licitos, da a.ccordo 
com 0 ponto de vista no qual se colloca.va.m O SR . PRESIDENTE (depois de fa:er soa1" os 
setlS propugnadores. · tympanos)- Attenção! Quem estâ. com a pala· 

Por ~nsequencia, vê S. Ex. , que se acha vra é o Sr. Calogeras. 
completamente affastad.o do a.ssumpto a pes· O SR. CALOGllRA.S - Dizia, Sr . . Presidente, 
soa do Sr. Ministro da Viação. que, naquella occa.sião, pelo debate havido, 

O discurso pronunci~tdo por S. Ex. en- ti~u bem claro ser opinião do Congressl,poder 
cerra. uma aceusação que deve ser" .immedia.· ser feita a prorogação, independente de dispo· 
tamente rebatida, e é a que se refere ao facto sição taxativa ne~te sent ido. 
de, na opinião de Sr · Ex:· , ter sido pa~a a No tmno seguinte. que foi no exercicio de 
essa companhia uma snovenção de encontl'o !898, estudando 0 OrÇJ.mento da. Viaçã<~, in
a lei. · sisti novamente neste ponto, declarai que a 

O S&. LEOVIGILDO F LWUEIRAS - Não disse mioba. opinião era contraria,em tlle$e, ã. sub· 
Isto . O que eu disse foi que a subvenção fôra venção (e neste assumpto, dentro em pouco, 
pago. não havendo mais contra.cto subsistente terei de entt•ar) ; 1-JOrém, que, desde que a. 
que obrigasse o Governo a assim proceder. opinião da Ca.mara era tavora.val á manuten-

0 Sa. CALOGÉRA.S _ ·Sr. P residente, em ção dos favores pecu niarios, que se coucedia 
1897, discutindo-se 0 o~ça.men.to da Via't}ã.o a esta companhia, só se poderia prorogar o 
para 1898, tive occa.sião de fazer sentir á. Ca.- contracto, medi!).nte u ma autorisação ex
mata que 0 contracto com a Companhia pressa, contida na lei do orçamento. 
Bahiana, a seccão hoje· a cargo do Lloyd, Nesta occasiâo, a minha opinião, vencida 
expirava. a 31 de dezembro daquelle anno, e no anuo anterior, foi vencedot•a. e foi de accor
que, porta.uto, nã.o bastava. uma simples do com este modo de pensar, que, na lei de 
consignação de verba para autorizar o Go- orçamento v!gente, vem consigna.d,~ a. autori· 
-verno ·a renovar o cont:racto com esta com- sação ao Poder Executivo para contractar 
pa.nhia. esse serviço e ~nceder a subvenção a e:osa. 

Esse modo de pensar, todo pessoal, não foi [co!llpanhia ou a quem maiores vantagens 
acceito pela. Camara, q_ue j ulgou sufficiente a otrerecesse. 
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De accordo ·com essa autorisar;ão, l'oi pro
rogado o contracto. 

Não entro na ana.lyse de sa b~ L' s~ iat o foi 
vantajoso ou não, mas, o que arn,·mo e nin
guem poctera contestar é que S. Ex. o g,._ Pre
sidente da Republica, por iotermedio ,lo sr. 
Ministro da Viação, nada mais fez do que 
cumprir a lei, prorogando este contmeto. 

O SR. LEOVlGILDO FrLGUEIRAS- AI!' Proro
gou?! 

O SR. CALOGERAS - Perfeitamente, proro
gou por um anno. 

Nem. si quer colhe a accusac;io feita pelo 
nobre Deputado, ao Srs. ~Iinistro da Viaç;Lo 
pessoalmente, quanto a falta <ie relatorio. 

Neste ponto, não ]Jrecisava S. Ex. recorrer 
a. esses da.rl os ofitciaes ; bastava ver o que 
está consignado no orçamento vigente. 

0 SR. LEOYIGILDO FILGUErRAS- 0 qUe OS!á. 
consignado no orçamento vigente é esta auto
risa.çã.o; mas, não sei si o Governo utilisou· 
se ou não da autorisação. 

o SR. CALOGERAS- Mas, sob este pauto de 
-vista, creio que na.da cust:trâ. ao nobt·e Depu
tado oh ter os dados necessarios, q ua.n1i0 não 
por meio de um requerimento do informa
ções, particularmente. 

O SR. SERzEOELLo CoRRÊA.- Não ha se
gredo de administração a este l'espeito. 

O SR. CALOGERAS-Perfeitarnente; bastava 
ao nobre Deputado lêr no Di1rio Oflicial, a 
lista. dos o.ctos praticados pelo Governo, que 
vem na secção relativa ao Ministerio da 
Viação. 

O SR. LEovmrLDO FlLGUEIR.>~.s-Por con5e
g11inte, o Sr. Prndente de Moraes con.cerleu a 
subvenção sem. ter prorogado o contracto, 
sem a.utorisação para isto~ 

O SR. CALOGEu.s-Neste ponto"\. Ex. não 
tem ta.m hem razão. 

Devo agora. tratar, em these, do serviço das 
subvenções. 

Em relação a Pste serviço, devo declarar 
que me tenho manifestndo, desda que faço 
parte desta Cama"'3.. (Apartes entre os s,·s. 
Leoüigil-do Filgueiras e Marcolino .l!ioura). 

Si me fos8e dado fazer um pedido aos no
bres D~putados,eu pediria a ss. Eil:x. qne li· 
quidassem esta questão partidaria,mais tarde. 

0 SR. LEOYIGILDO FILGUl!Ull..\.S-Fot por iSSO 
que discuti hontem na hora do expediente. 

o S~t.CALOGERA..S-Neste caso peço ao nobre 
Deputado que continue a fazel-o, por isso que 
não posso responder, s-,ndo constantemente 
interrompido por apartes q11e não dizem res
peito ao orçamento em debate. 

Sr. Presidente, devo declarar q ne,desde que 
faço parte desta Ca.mara. me tenho ma.nifes-

tarlo eontr.1 o serviç'l de subvenção como um 
n;tr~s normal dos orçamentos, sob o ponto de 
vista de que estas subvenções tendem a nppa· 
relhar um serviço de transporte que dê bons 
resultados, de accordo com as proviilencias a 
que se destinam os favores peenaiarios. 

Comprehende-se essa concessão a certas em
prezas que tinham, por assim dizer, de crear 
as suas vias de transporte, como nos rios obs
truidos, por exemplo. Ncs ontros logares, 
onde a navegação é franca ou é facilitada por 
obras a ca.rgo da União, já deve ser menor o 
prazo, sob pena de transtormar-se essa sub
venção emempe 'ílho absoluto ao abaixamento 
dos feews, pela impossibilidade da concur• 
rencia. E isso bem fez sentir em beUissimo 
niscurso o nobre Deputai! o por Santa Catha
rin~, o Sr. Paula Ramos, <dludindo ao facto 
notado, no Lroyd. onde a carga nos portos de 
extremo Sul bssta p;1.ra saturar a lotação dos 
n<J.vios, sem que a correctivo daconcurrencia 
venha dar solução a essas difficuldades. 

Os vapores tocavam ern ItajalLy, devido a 
uma subvenção correspondente a essa escula. 
Devido a concurrencia originada da eliminação 
da subvenção, o Lloyd viu-se obrigado a baixar 
as suas tarif~s, de modo que resultou desta 
lucta estabelecer-se a concurrencia e é neste 
sentido que a Commis~ão desde 1896 se tem 
manifestado contra as prorogações succes
sivas dos contractos. 

Nessas condições foi que diversas emeudas 
tendentes a restabelecer esta -verba tiveram 
todas parecer contrario. 

E ao fund•1mentar os seus votos favoraveis 
a algumas dellas, não ha duvida que alguns 
dos oradores, que se teem occupado deste as
sumpto, vieram offerecer mais elementos para 
robustecer a opinião da Commis,ão. 

~~m reJo cão a Sergipe foi dito que o serviço 
de rebocagem tem 40 annos de e:Kí.stencia e 
nem assim pôde se apparelhar com a subven· 
ção concedida, pelo facto de se terem afastado 
concurrentes que podiam baratear o custo da. 
rebocagem. 

Haveria., e a mim se me affigura mais 
curial, um outro meio de remunerar a em
preza.. O serviço de rebocagem interessa es
pecialmente ao Estado de Sergipe; nestas 
condições, seria. mais natural que a em preza, 
em vez de exigir essa sommarle 24:000$ dos 
cofres da União, augrPenta~se levemente o. 
que ella cobra dos pa1·ticulares peb. rebo
cagem. 

0 SR. HELYECIO MONTE- Esse serviço per
tence á Un1ão e não aos Estados. 

O SR. CALOG-ERAS- O serviço dos portos é 
d>t n:wegação inter- estadoal, não !la duvida. 
nenhuma; mas, desde que se trate do serviço 
puramente local, cumpre ao Estado custear 
esse serviço. 
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O Sa. HELVECio MoNTE-Não por esse meio 
de que v. Ex. cogita ; haja vista o que sue· 
cedeu com Pernambuco. 

0 SR. CALOGERAS- S. Ex. o Sr. Rodri
gues Daria vem apresentai· mais um at·gu· 
mento a meu favor. 

Quanto á. navegação uo Baixo S. Francisco, 
referiu-se á pequena elevação dos trete.s, fre· 
tes que foram e,;tabelecidos ha muitos annos 
e que ainda hoje perduram. 

Não serã uma. pratica viciosa. do verdadeiro 
socialismo do Estado em relação a este ge
nero de serviço?. 

o Sa. HBLVECio MoNTE dà um a parte . 
O SR. C.UOGERAs-Estudando outras emen

das, relativas a outros as~umptos, devo OC· 
cupar-me da parte referente á. subvenção 
concedida. à. Companhia de Navegação Ba
hiana. 

O nobre Deputado pela Bahia. o Sr. Neivo. 
declarou que a medida proposta. pela com
missão fer•a gravemente os interesses do Es
tado que s. Ex. representa com tanto brilho 
o ten<l.cidade. 

Devo, entreta.n to, fa1.er notar que, tles,le 
1897, fundo-me sempre nos mt1smos argu· 
mantos, na. inconvenienci:.1 do regime11 de 
subveuções como onus perm:J.nente no orça
mento. 

Combati a prorognção desse contracto, o.te 
l!oje mantenho a minha opinião; não ita, por
tanto, na minha linha de conducta sobre esse 
assumpto a mínima falta, que permitt:~.S. Ex. 
accusar-me, e por conseguinte nada ha que 
possa justificar a suppo~ição de que nesta. ma
teria tenha. commettido a puenlida.de tle que
rer ferir interesses de um Estado que me 
merece o mais profundo acatamento, pela 
iUustra.ção de seus illhos. 

Devo, entretanto, salientar, mesmo em l'e· 
la.ção a este assumpto, que na discussão tra.· 
vada. entre 0 3 nobres Deputados pela. Rabia 
foi tra.ziJo um argumento degra.nde força., que 
vem robustecer a minha opinião, e é que esS(I. 
mesma empreza, cujo contracto esta termi· 
nado, e cuja subvenção não propõe a Commis
são que seja restabelecida, essa mesma. em
praz~ teve a subvenção que lhe paga a Bahia, 
sem que julgassem fazer perigat• a sua exis
tencia esses mesmos que hoje acusam 
a economia proposta que muito é que a União 
faço. a.quillo que o Estl\dO aehou conveniente 
fazer 1 . 

Pronunciando-me por esta forma. sobre essas 
duas emendM, passo a tratar das criticas rei tas 
pelo meu muito prezar J amigo Deputado pelo 
12• ·districto de Mina~, o sr. Rodolpho Paixão, 
relativamente ao parecer sobre as emendas 
apresentadas por S. Ex., que se oecupou es~ 
pecial.:nente <fa moditicação de dotaÇ{leS para 
~ materiaJ da Repartiçã.o dos Correios. 

.Achou S. Ex. que em relação ao papel para 
oxpediente e formulas impressas havia um tal 
ou qual excesso na proposta feita pelo Go· 
verno e que o. Commissão manteve . 

Devo declarar á. Cama r a que effecti vamen te 
ha. reducções possiveís nessas verbas. A Com· 
nlissão nii.o ignorava. que economias pudessem 
ser feitas, porém, para proceder com mais se· 
gurança, mandei levantar um quadro da 
existencia desse material no almoxarifado da. 
Repartição dos Cort·eios, e do que se pudesse 
precisar para o exercício de 1900. 

Lembrei-me daquelln. occasião, A lembro 
agora a Camar<l, . que ha um serviço intei· 
ramente novo em estudos .. queé a. permutação 
de encommendas com POI"tugal, sel'viço que 
exig,! grande numero de formulas impres
sas, gra.nde numero de documcn tos e de todo 
o m:\terial (lo expediente. 

E' exacto que ha. no almoxarifado em grande 
abundancia de formulas, devido a. contl'o.ctos 
anteriores, feitos, ~inií.o me ongano, com a. 
casa A•·ens, e é exacta.mente por esse ft\cto 
que as verbas rel:J.tivas a essas duas consigna.· 
ções não ~ão mui to mais desenvolvidas, 
porque si bom·esse deficiench cle,;se mo. !criai, 
sinilo 11onvesse esse stock., seria necessttrio 
desenvolver muito mais (tO que o fez a Com· 
missão. 

Entretauto, apeza.r nisso, a Cornmissilo re
conhece que ha possibilidade de í'a1.et· algumu. 
reducção, mas, como pela modificação re~i
meotal, nenhum augmeuto possa ser Je1to 
em 3• discuss:io, achou aCommissilo mais con~ 
venieute ir ao encontro do modo de pensa.r 
dos nobres Deputados. deixando a. vorba. para 
3" discussão e lá fa.zer a reducçã.o que S. Ex. 
propoem, embora não com a. latitude con
sign~da. na emenda. 

Assim é que parece será possível fazer em 
relação no pa.p~l para. .expediente uma re
ducção de uns 20 CQntos e uma outra de uns 
25 contos, rclntivamente a. formulas impres· 
sas. 

Foi esse o motivo em que se fundoú a 
Commissã.o pa.ra.justificar essa primeira parte 
do seu parecer quando diz: (Le.) 

Quanto â. verba parn pernoites, a Commis
são precisa justificar o seu parecer. 

A red noção propost a pelo Deputado pelo 12• 
districto !ot de 20:000$, e não parece estar de 
accordo com as necessidades do serviço como 
passo a demonstrar. 

O numero de empregados no serviço de 
ambulantes em S. Pa.ulo, Rio de Janeh·o e 
Minas, Estados onde o mesmo serviço está 
mais desenvolvido, é de 90 pa.ra S . Paulo, 80 
para o Rio de Janeiro e lO para Minas. 

Como sabe a Garoara e especialmente o 
nobre Deputado pelo 12• dístricto, o serviço 
de mnbu.lantes .nã.o é continuo, pois que é 
!eito 10 ü.ia.s no mez. 
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0 Sn.. PADUA REZENDE-Por iS.!IO, sempre O 
vi mal organizado. 

O SR. CAJ.OGERA.s-E' evi<iente, portanto, 
que o numero dos pernoites sera o desses 
empregados; 180 multiplicados por 10, que é 
o numero de dias, multiplicado por 12, qu~ é 
o numero de mezes, produzindo assim 2! .600 
pernoites . 

Em relação a esta verba tem ha•vido irre
gularidades nas remunerações. 

0 SR, PADUA REZENDE-Neste ponto estoii 
de accordo com V. Ex. 

O SR. CALOGERAs-Muito me desvanece o 
a.poi<l de V. Ex., que foi administrador dos 
Correios do meu Estado. 

Este serviço em zonas compara.veis como 
sejam as dos tre~ Estados, õ pago entre os 
seguintes lim1tes: 3$500 em Minas, 10$ no 
Districto Feileral. 

Ora, sendo identicos os sol'vi"os e as des
peza.s, é pouco natural que as remunerações 
sejam desiguaes. 

As~im, a. Commissiio estabeleceu -de modo 
taxativo que a. remuncraçli.o fosse igual, e ê 
•lé 7$ om tod~s as zonas. Multiplicando o 
numero de pernoites, a que alludi, :pelo valor 
•lestes, fixado em 7$, obtem-se a nrba de 
151 :200$000. 

Admittindo que o numero de empregados é 
calculado com alguma. latitude, póde·se mar
car a. verba. de 150:000$000. 

Vê 11 cama.ra que não ha meio de fazer a 
menor economia sob pena de perjudicar uma 
das classes de empregados do correio que 
mais serviços prestam. 

Outro ponto em que o parecer foi empn· 
gna.do pelo nobre Dl\putado IJOr Minas é o re· 
!ativo á verba por S. Ex, consignada pá.ra. 
commissões. 

A Commissâo de Orçamento não ignora. que 
certos serviços h::t :para os quaes convem des
tacar pessoal estranho ao que normalmente 
tem como funcção a realização do serviço. 

Entretanto, sabe tamõem a Cama.ra. que 
gra.Yes abusos teem havido oriundos desta 
verba. . 
• • • ella. perturba com'{)letamente os servíças 
dos correios, previstas, em1lm, remunerações 
não previstas, e mais do que isto, que ferem 
completamente os intuitos do Congresso, ma
nifestados em leis SHCCessivamente votadas. 
Como todas as cousas humanas, otrerece essa 
medida uma certa somma <le bens, mas of· 
ferece em compensação uma. Sómma muito 
maior de males. 

úos que tenham provado competencia e cri· 
teria no desempenho 1le outros cargo~. 

lia um ponto em que estou de perfeito 
accor•1o com o signata.rio da emenda,_ e é o 
que se refere ao serviço de condu~ao de 
malas. 

Honra-me com a sua. a.ttenção o nobre 
Deputado por Miuas,que perf~itamente 116de 
esclarecer á. C amara o que tem sido este ser· 
viço. . 

Um dos Estados onde mais desGnvol"vído s~ 
acha este ramo do serTiço postal é aquelle 
que tenho a honra. de aqui representar
Minas Gllraes- a.ttendendo-se ás grandes 
distancias a relativa pribreza. ue vias·ferrea.s. 
o que faz com que as linhas posta.es sejam 
extremamente desenvol'vidas pelo Estado 
todo. 

Pois bem, Sr. Presiclente : lá. se tem no· 
tado com melhoria para o serviço, com maior 
regularidade no trafego postal, com muito 
mn.is segurança neste que o serviço se tem 
feito e ainda com economia. para os cofres 
publicas sempre que foi confiado á a.dminis· 
tração. De sorte que eu não estaria absolu
tamente longe de aeceita.r ~ emenda do nobre 
Deputado, si não fosse o receio de um mo• 
meu to para. outro ter de alterar a situação 
em que se acha este serviço. 

Eu sei que diversos Esta,dos como, por 
exemplo, S. Paulo, pot- uma orientação lo
gica., bem pensada do serviço de condncção 
de malas, sob a direcção de um funcciooario 
que honra as repartições posta.es, o actua.l e 
honrado Sr. Sub·director dos correios, per
mittiu em um a.nnouma economia de 30:000$ 
ao bre a verba correspondente a.o serviço de 
conducção de malas. 

No Estado do Rio de Janeiro o mesmo faeto 
se notou sob a direcçã.o do actual e digno 
administrador do Districto Federal. 

Em relação a Minas, posso dar testemunho 
de facto igual. Eu estOu a par dos serviços 
do Correio da.quelle Estado, e posso dal' tes~ 
tem unho, e não sõ eu, mas todos os Deputados 
da bancada mineira, da correcçi'io, do cri· 
terio com que dirige a.quelle Sei.'Viço, o Sr • 
Francisco Bra uti. (Apoiados.) 

O SR. FRANCISCO SÁ -.Eu, que não !lon 
da bancada mineira, posso tambem dar t es
temunho. 

Nestas condições, a Commissão preferi ti es
tabelecer como nowa que a. remuneração 
desses serviços se encontrasse, nã:o no ele· 
menta puramente pecuniario, mas sim na 
:melhoria. das garantias dadas aos emprega-

O SR , CALOGERA.S-Este serviço tem me
lhorado muito, Sr. Presidente e é feito com 
a maxima segurança, havendo e:ffectivamente 
grande economia para o serviço -publico ; 
naque Ue Esta4o, onde o serviço de cond ucção 
de malas ainda não está completamente or~ 
ganisado ·é eile entr~tanto perfeitamente 
feito, notando-se embora. a. diftlculdade maior 
tra:~;ids. pela · elttensão das propris.S lillha.i>. 
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Infelizmente, porém, nossas repartições no Ca.bedello; mas, contrat'io ás obras, nas 
postaes ainda não se acham dispostas de condições em que ellas estão sentlo feita, 
fórma a poderem enfrentar, de um mom~nto corno bt:m declara o parecer. 
para outl'o, uma modifiCIIçào tiio profunda, Passo a tratar, Sr. Presidente, da emenda 
no system<' que adopturarn p•m~o o serviço de do nobre Deputado por Peroamuu<.:o, que 
conducção de mala.s. manda suppr1mir a verba de míl contos para 

Entretanto, eu não esta.ria. longe de ac- o recenseamento de 1900. 
ceitar uma. providencia, que permittisse o Os argumentos a que se soccorreu o nobre 
d.esenvotvim.,.nto desse serviço e, si o regi- Deputado serão Sl.lccessivamente apreciados 
mento permíttissB. creio que em 3" dísautisão por mim. 
haveria opportunidaue de se apresentar uma Diz S. Ex. que a data da revisão deve ser 
medida neste sentido. cont:.da da publicação completa. dos dados 

Devo ainda tratat', Sr. Presidente, da im· estat1stícos. 
pugnação feita ao parecer que, em separado, _ Esta primeira objecção de S. Ex:. merece 
dei sobre a emenda apresentada pela ban- resposta immedJata, IJOr isso que, do modo 
cada da Parabyba., a qual é relativa. ao resta· porque S. Ex. diz, o ponto de partida seria. a 
belecimen to da verba para. as obras do porto publicação dos dados n:t phase anterior. 
da.quellc Estado. A~sim sendo, entre dous recenseamentos 

Eu não tenciooava fa.zel-o, desde que, llO medeiarit.,além do decennio, todo o prazo pre
corpo do pal'ecer en já tinha alludido a este ciso para esta mesma apuração. 
fa.cto; porém, desde que foi. pelo nobre Depu- Exemplifiquemos: o ultimo resenCI)amcnto 
ta.do o Sr. Appol"nio ~enaydes, provocada a foi leito em 1890 e os daàos foram publicados 
minha. opinião sobre o assumpto, devo decla- em 1898. 
rar que e!Iectivamellte as obras de melhora- O decennio, port~nto, que de\·e correr no 
rnentos de portos são federaes. recenseamento de Hlüü, serit. tOOS.Em 1908 

Entretanto, o aue motiva o meu parecer ·teremos noYo recenseamento e jit. dou que os 
em separado é õ -Jogar onde as obras estã.o dados s~jam pnblicados quatro annoa de~ois, e 
aendo feitll.!!, na Parahyba. t~mos 1912. 

Tive occasião de compulsa.r ns plan\as ex~ Gener~lisando, bem se ve que não havcrn 
pliC<ltivas no Ministerio da Viação e verifiquei pr .. zos fixos entre as operaçüe~ censitarta.s 
o seguinte : e. cidade da Parahyba. se acha consecutiYas. 
situada. na confiuenda de dou~ rios, e encon· Decorre ta.mbem dos argumento;; de que 
tra.m~se no a.ngulo da con11uencía, aguas S. Ex. se serviu, que uão ha. motivo para 
de quantidade maior, como sejam as aguas frustrar a dbposíção constitumonal, porque 
salobras do e;;tuarío do rio, ha precipitação outras disposições não fo1·am cumpridas ; 
de grande parte dos det#tog que as aguas um 8buso não justifica outro e :J.ntes. devemos 
levam em ~t:lpensã.o. · tra.ta.r de não reproduzil-os. 

Para. corrigir, c>m parte, este defeito, pro- Ha, entretanto, ot>.tro argumento que a 
curou-se cortar um banco de terra, de fórma Commhsão deve eonsi<lera.r e é o ele insuffi
a permittir qu.e essas ouaa correntes, em vez ciencia. da vel'ba para. esse serviço. Convem 
de se contrariarem, sommassem oa seus -vo· dizer que em 1900 só !JI)dem ser feitas as se
lumes e fossem levadas com maior velocidade guintes operações: a üupressão dos boletins, 
do que a da con!luencia actual, até o mar, os sua distFJbuição, afim de que se possa colher 
detritos de que são carregadas. os dados,e a verbacousignada pela commissão 

Emfim, compulsando os estudos, no Minis· dá perfeitamente :para estes serviços. Ainda 
teria da Viação, ver·itiquei que se està pro- assim, referindo-se aos outros serviços corre
lledendo a uma simples dragagem nas mar-~latos, d1sse a Commissiio que devera figurar 
gens do rio fronteiro á cidade, p-.recendo, no orçamento de- 1901 mais 500 contos além 
por isso, que nas condições em que esse tra- do que fôr necessario para a completa apu
balho está sendo feito, mais interessa á ci- ração destes dadc.s, de accordo com a veri:l!
dade da Pl'r<~hyba .. do que ao serviço rederal cação das operações a que tem que obedecer 
de melhoramento de portos. o trabalho ue recenseamento. 

Em vista do que verifiquei, me parecia · Não posso acompanhar S. Ex. na critica 
muito mais conveniente aos interesses do que fez ao censo de 1890. Não ha duvida, 
proprio Edtado, aproveitar o ancoradouro na- que esse trabalo.o está. cheio d~ defeitos e de 
tural do Cabedello, onde ,já existe estrada de lacunas, mas foi um verdadeiro ensaio esta· 
ferro, que liga. este p1mto á. capital da Para- tistico e, devo dizer mesmo, que não esta
hy ba a alli concentrat>-se todos os esforços do vamos app:uelllados para aq uelle serviço, pois 
melhoramento do porto. foi a. pl'imeira Yez que se tez entre nós e é 

Foi por este motivo que o relator do pa- natural se ressenti&se dos defeito:; do meio. 
recer, -vencido neste ponto, se manifestou fa· Os boletins da R.ep&.rtição de Esta.tistica jã. 
voravelmente à concentração dos trabalhos uão são os mesmos ; hoje em dia jà se nota. 
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aperfeicoamento seusivel n~s.se :.enero de 
trahalho. mns os rlaquel!:t época nãll eram tilo 
máos, e a prova esttl em ter~m sido os typos 
mode!arlos pelos de outros po.\zes. 

Quanto a saber si os typos a.doptarlos se 
appl!cavam perfeitamente ás condições do 
F.!razil é ~uestão em que as opiniões pódem 
variar, não sendo licito, porém, á critica ul
trapas~ar as ra.ias ãe opiniões pessoaes. 

Quanto ao <lefeito que S. Ex. notou no 
recenseamento.rte 1900, permittll-me o nobre 
Deputado por Pernambuco, que lhe declare, 
que S! Ex. e!limina até o que constitue o 
progresso normal neste genero de servíco ; 
além de· que, devo declarar a S. Ex. que não 
teve tempo de verificar os boletins distri
buídos para o recenseamentll de 1900. 

Tenho {t mão a carta de {amaia, que vai 
servir de base ã. a pura cão dos darias estatís
ticos para. o nono de 1900, e si S. Ex. a com
pulsasse, veria rtue o numero de qnesttos é 
limita•llssimo, não ultrapassando de 11, e são 
redigi•los com uma cla.reZII- enorme. 

S. Ex. vet·ia. que esse tra.balbo representa 
um grande aperr,üçoa.mento sobre o typo de 
1890; isto só bast.u·ia pilra S. Ex. approval-o 
e constitue um motivo <le elogio ao director 
desse serviço. 

Sr. Presidente, vejo que a hora esta 
adiantadi,!íma e não DJfl será possível tratar 
de respondHr ã. criti~a feita por outro~ ora
dores em r·elação aos diversos itens do Orca
menta da. Viação. 

Entretanto, como outros ol'arlores teem 
feito e creio que me é dado, como relator, 
fa.llar uma. out ra vez, me re~ervo para con. 

. tinua.r as minhas considerações na. pro-x:ima 
sessão. (Mtúto bem.) 

Fica. a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. Neiva (servindo de i 0 Jecretario) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. to Secretario do Senado, de 29 do 

corrente·, remettenr1o o prnjecto do Sena.rlo, 
dispondo sobre a administração do Asylo de 
In validos da Pn.tr-ia.-A' Commissão de Ma
rinha e Guerra. 

Do mesmo senhor, de hoje, communicand.o 
que o Senado :~doptou e nessa data enviou ao 
Sr. Presidente da Republica, para os devidos 
fins. a proposição dEI;3ta Cam,tra, proroga.ndo 
a actual ~essão legislativa até o dia 2 de no
vemb!'O do corrente anno. -loteira·~a. 

Do mesmo seohor, de ignal data, comrnu· 
nicando que o Sena.rlo não póde tla.r o seu as
sentimento á proposição desta Camara, auto· 

rizando o Governo a confirmar no primeiro 
po••o rlo BXflrcitn, imkp·•ndootemente de 
v:wn. o~ IJITlclaes !(l'~dnarlos por affeito da. lei 
n. ::150, de Q de dezembro da 1895.-lntei· 
rada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu· 
nicando que o Senado adopton e nessa data 
envia. á !i&ncçâo preaidenCJal, a. proposição 
desta Caroara, autori:~:ando a demolição dos 
dous armAzens da Alfa.ndega de Santos, con
struidos em terrenos munici paes da. mesma ci
dade, na. praça Antonio Telles.-Inteira.da. 

Requerimento : 
De João das Cba.~as Rosa Junior, praticante 

do correio da Estrada de Ferro Centra.l do 
Brazil, solicitando um anno de licença.,-A' 
CommiBsão de Petições e Poderes. 

Fica sobra ~ mesa, ate ulterior deliberação, 
o seguinte 

Pll.OJECTO 

O Congresso Nn.cional decreta: 
Art. 1.• E' o Poder Executtvo autorizado 

a subvencionar does medicos de reconhecida 
competencia., a. fim de irem à cidade do Porto, 
estudar a peste bubc·nica e os meios thera~ 
p ~nticos modernamcnte empregados para. 
comba.tel·a. 

Art. 2.• No prazo de tres mezes improro· 
ga.veis ou antes, si pos~ivel tôt·, os medicas 
encarregados dessa. missão devem voltar a. 
esta. capital e apresentar um rala.torio miou· 
cioso e esseo;;ialmente pratico. 

Art. 3.• O Governo ha.bilitarã. a. commissã.o 
a obter, do serum antibubonico reconhecida
mente mais etHca.z, a quantidade sutllclente 
para as primeira~> applícllções, quer como 
meio preventivo, quer como curativo. 

Art. 4 .o Para a execução desta lei o Go· 
verno arbitrarâ. a quantia sutnc'iente, reali
zando para isto as operações de credito neces· 
sa.rie.s. 

Art. s.• Revogam-se as disposições em 
cootra.rio. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
- Ermirio Coutinho. 

O Sr. Leoneio Corrêa (1)-Sr. 
Presidente, vou envia[' á Mesa um !Jrojecto 
ue lel que me parece consultar uma. necessi· 
dade iua.dia.-vel, visto como é um complemento 
á lei que regula a reforma compulsoria nas 
classes da armada. . 

Em poucas palavras justificarei a apresen
tação deste projecto e cont{) que as Commis
sões a que fór elle remettido, devida.ments . 
conside1·ada· a urgencia do caso que no mesmo 

li) Nã:o ioi rovisto pelo orador. 
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se consagra, hão de prompta.mente emittir sos collegas de bancada, e que sustentei da 
parecer, de modo a poder ser el\e dado para trihuna, restabelecendo a verb<'\ proposta 
ordem do dia . pelo Governo; par:L subvençãc da ex-Campa-

Como prova d<t a.lta. confiança que tenho nhia Bahiana, hoje do Lloyd, seniço inter• 
nas diversas Commissões no umpaN que vão estadual, a.o qual superintende o Governo da 
dar a esse projecto,yoderht dispensar-me de União. 
o fundamentar, si nao fóra. a necessidade de Eu não veuho discutir essa questão, por
uma ligeira explanação, que por si só ore- que, como disse a S. Ex. em aparte, ha 
commenda ao voto da Camara. pouco, aguardo a puhlicaç.'i.o de seu discurso 

V. Ex. sa.bs que, quando em 1890 foi de- paru. então dar-lhe a. devida resposta. 
cretada a reforma compulsori<.t pat'a a ar- Nào podia, porém, deixar de dizer estas 
mad<~ e seus r espect ivos quadros, ficou esta- palavrn.s, para que não se pensasse que eu 
belecido o posto de cap!tão-tenente uara o me esquivava a um debate que procuro mau
chefe de phat•macia da armada e a idade de t tJ1' no terreno da. delicadeza, cogitaurio -
62 anuos para os effeitos da lei. Acontece, s!hper omnict-dos interesses da minha t!lrra, 
porém, que, por subsequen te reo1·ganização o quo tenho feito durante seis l ongos annos, 
dos quadros, foi estabelecido para ·o cltefe de em que tenho tido a for tuna e a honra de~ 
pharmac!a o posto de capitão de fragata, e rep:-esental-a. 
como o decreto sú tratas~e de ca.pitii.o·teneote Mas, de<de que ti\·e de occupal' a tribuna, 
e não foi modifica.do, como t·~clamava a alle- níi.o podia d ti\Xat• de a;sim exprimir-me, pois 
ração dos quadr·os que se tez, succetle que o o meu objectivo era commuoicar li. Ca.mara 
respectivo s·~rventnario cscJ.pa ti. rtfo;·nm quo o liOSS" tllustre colleg;J o Sl' . general Dio
com!Jul;;oria.. oysio Oerque!ra nito 1.em podldl) comparecer á 

Ha. uma clamorosa iniquid,Hle nessa di~po- se~:>ào por motivo de molestia. 
• sição ola legislação na vnl, que é uma ex-~ Ditas estas palavtoa.,;, peço ::t V. Ex. que 

cepd'io. O corpo de pharmacenticos da. ar- me i nscreva ['ara. fallar ~obre o orçamento 
mada é resnmidissimo, consta de 12 officiae.<;; da Vial(ão, apenas pa1·a ratificar os meus 
são difficeis os accessos. porqua ~io rar,•s a s ar;;umentos em relação á medida que a.pre
vagas, e mais raras se tor;1arão ainda exis- .~eutei a cJnsideração da Camara. sobre a sub
tiudo posto que escapa á. rerormél com pulsaria, vençã.o á. em preza. que serve simultaneamente 
ao pas;;o que outros quadros vão ;;ando ttiu- ao Estado da Bahia. como a diversos outros 
gídos por essa reforma, e as:;im vão se abrindo Estados, e que, pois, tem direito a esse auxi
vaga.s. lio da União, o que roi tão injusta e desarra-

São estas a.s informações qu~ po~so prestar zoadamcnte impugnado pelo representante 
à Camara, mas ju~o-<ts b<tst.mte para actuar do 5• dist.ricto da Bahia. 
no espírito dos representantes da nação bra-
7.ileira.. ' 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação, 
o seguinte · 

O Sr. Preside nte- Communico 
á. Camam gue terminou b.oje o prazo para, 
a.present&.ça.o de emendas aos Orçamentos da 
Receita e Exterior. 

PROJECTO Ninguem mais quercm.lÓ usar da pah.l.Vra, 
Projecto de lei complementar da lei da vou designar a ordem do dia para segunda 

reforma compulsoria. do corpo de pharma- feira. (Pausa·) 
ceuticos da armada.. Vão a imprimir as seguintes 

O Congrasso Nacional resolve 
A!~· t.• O chefe de p_ha.r~acia da. armada, 

cap~tão de fragata, sera retormado compul! 
sonamente com a. ida.de limite de · 64 a.nnos. 

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

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
Le01~io CorriJa. 

~Sr. Neiva-Sr. Presidente, hontem 
o 1)IUBtre Deputado pela Bahia, o Sr. Dr. Le
OVJgildo Filgueiras, cujo nome peço liceu~ 
para. declinar ,diseutiu,nahora. do expediente, 
uma ~~end~ que e_u ~resentei ao Orçamento 
do MI.IUStenq <t~ V~açao, e.ssignada por cU ver-

REDACÇÕES 

N. 16J A-1899 

Reda.cç<'io final da emeilda s«bstitutiv.t do 
Senado ao projecto ~, :[2 B, de 1.897, 
(n. 184 A, d e 1896, substitutivo ao projecto 
n. 1. 84 do mesmo anno, rJa Oamara dos 
Deputados), r~rganizando os corpos de en
genheiros ·e rk estado·m.J.iar do e7:8l'Cito e 
dã outras providencias · 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1. • os quadros dos corpos de Estado

maior e enge nheiros do exercito ficarão assim 
constituídos : 
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Corpo de estado-maior - S coronAis, 12 
tenentes-coroneis, 16 majores, 30 capitães. 

Corpo rle engenheirus - s coroneis, !~ 
tenen_te~-eoroneis, lô majore;>, 30 capit:'íes, 
16 pr1metrcs-tenentes e 20 segunllos-tennntes. 

§ 1 . ° Fie~L extíueto o posto de tenente no 
corpo de e5tado-maior. · 

acima oxigirlo~, o Govern() mandará. servir 
nos batalhoe,; de ongcnhn.ria os segundos.te· 
nentes de al•LilhaJ·Ül, que tenl1am o curso de 
sua tuma. 

Art. -i.• Fica equiparado o numero ela pri
meiros-tenentes dos bata! hões f! e artilharia. 
de posição ao numero dos primeiros-tenentes 
dos reg imentos de al'tilha!•la de campanha e 
dos batalhOes de engenheiros. § 2. 0 Fiea.m <'reados os postos de pl'imeiros 

e segundos-tenentes no cor po de en,.c-
nheir os para 0 s<.•r,•iço dos dous batalhÕes Art. 5.• Toda. transferencia cio prime~ro 
de engenharia . posto de um:!. para outra arma. e pa.t•a o corpo 

de engenheiros se rã. feita com prejuízo de a.n
§ 3 .. 0 Em virtude do _disposto no pnra.grapho tiguictade. 

a.oter1or , ficnm sapprtmidos nos quadr·os dos " 
batalhões de engenharia os 113 primeiros-te· 'Art. v.• Passarão a extranumerarios nos 

t 2 respectivos corpos ou arma~ os officiaes que 
ncn es e O segundos-tenentes Lla arma de exercerem cargos vitalicios no magisterio. 
artilharia. 

Art. 2. • As vagas da capitães no corpo rle Art. - i . • R•'v~rt(lrão, :lesd~ jâ., para os 
esta.~o-maior s~r~o preebchi,Jas pnr tra.n~f,3 • quad~o~ ordllt~:''os dos res~~ttvos corpos o~ 
ren<na de captti\es das a.l'ma.s de ar lilharht, I a:r~a~ ~s oflk~.,~~ que. senao _ex~ranumex:a 
ca.Yallaria e inlll.ntaria, que tenham 0 curw rto: ·.~ D i!.O eat~ ~e! em comprehcndtdos na. d1s· 
de esta.tlo-ma.i~r com appt•ov~ão plen!l- am po.'lt~M do~te ,\rttgo, . 
torlas a.s materms theorica.'J a praticas e um Art. i:l.• Paru. o )ll'eeuclnmento d!IS vagas 
anno pelo meno.< do serviço ell'ectivo em de tetlente.;-corooeis o n,o.jore~ das tres ar
corpo arregimentado, no po~to de capitão. mas e dos co::pos esp_eciae:; ó condição indis-

Paragrapho unico. As transfereucias do~ pen~nvel o .tnterst!clo. de tres annos de. ef. 
c.1pltães a que l'efere e"te artigo se fa.r~o fect1vo servtco na. filo1rn, ~ara. os otfimaes 
segu~do a ordem em ~ue completarem a. 0 nrrcg~m.entn.!los. e em comm1ssões ou CS..~gos 
re!er1do curso e em cana tm·ma annu<ll, do Mw1ster10 da._ Guerra, para. os offl..,ta.es 
segundo a ordem de antiguirlade, não se dos corpos especHJes. 
applicando estas disposições aos capitães ora Art. 0 .• As vagas de capitães, que na ex
leg~lmeute ha.bi!itados para. essa trausfe· ecncão do art. 6• só >erificarem nos corpos 
rencia. de estado·maior e de engenheiros, serão pre

Art. 3.• As vagas de capitães no corpo de 
engenheiros serão preenchidas na r~zão de 
dous terços por promoção dos primeiros te
nentes desse corpo e de um terço po1• pl'O
moçã.o de primeiros tenentes e tenentes das 
armus de artilharia, ca.va.ll&ria e infantaria , 
que tenbain o curso de engenharia com a.p
provação plena em todas as matel'ias theo
ricas e praticas, em ambos os casos por ordem 
de antiguidade. 

§ I. • As vagas de primeiros-tenentes no 
corpo de engenheiros serão preenchidas por 
promoção dos segundos-tenentes desse corpo, 
por ordem de antiguidade, e, na fa lta destes, 
por transferencia de primeiros-tenentes e 
tenentes arregimentados, de conformidade 
com a. ultima parte do a.rt. 3•. 

§ 2.• As yagas de segundos-tr:mentes, por 
transfe1·encia de segundos-tenentes e alferes 
das arm~s de a.rtilba.ria, eavallaria e infan
taria., que tenham o curso de engenharia 
com approvaç.iio plena. em todas a.s materia.s 
theorica.s e praticas, segundo a. ordem esta
belecida no paragrapho unico do art . 2•. 

§ 3. 0 Si não houver riu mero sufficiente de 
::~egundos-teneutes e al!eres com os requisitos 

enchidas alternadamente por t enentes do 
corpo de estado-maior. 

§ 1.0 Emqua.uto existirem tenentes no 
corpo de estado-maior, as vagas de ca.pitã.es 
ne>se corpo serão preenchidas na razão de 
metade por promoção dos alltldidos teoentes 
e metade por tr~\nsferencias de capitães, nos 
casos do art. 2" e de accordo com a norma 
estabelecida em seu· paragrapho unieo . 

§ 2. • Na execução da present e lei, os pri
meiros tenentes de que trata. o a.rt . l• e seu 
§ 2•, serão transferidos de entre os officiaes 
rias tres armas, corn igual posto e habilitações 
exig idas, escolhendo o Governo, entre os que 
requererem, os que tiverem melhores appro
vações, ou a imr t ir do mais moderno pa.ra o 
mais antigo. · 

Art, 10. O coronel do corpo de estado-maior· 
de 2a r.iaSEe, qu ando for chefe de classe dos 
coroneis do Exercito, poderá ser graduado em 
general de brigada. · 

Art. _ll. Revogam-se as dispo:;içõeil em. 
con trar1o. · .... :. · ;_ ... 

Sala da:s Com.miss1Ses, 30 de setembro dé ':.' 
l899, - F. Tolentino, - A.rthur Pei(!Jotd~· · 
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N. WS A-1$HD 

Redacçi!o fi>uJ.l. do pr 1jeclo » . 168, deste anno, 
qua aul~' i.;a o P Jder Exccut i'Vo a çonceder 
a .To·'·o A»lonio Co']ueÍ1':1 , engenhei-ro cl•e(~ 
de •lisli'ic111 da lf,,jlw•tiç,iu Uei'lll dos Tele· 
!l •·,rpftos, li····JJÇtt rir! sei.~ 'IHe;c ,, cont o re,.,pe
cli~o a•·d, ·" ' d<>, (l{im d e t1·ata1· de sw~ m•<~le 
omt.- l h<' co11 ··wr 

O Congr esso Nacional resolve: 
Art. 1." Fica. o Porler Executivo autori

za.rlo a. coocerler a.o cidadão João Antonio Co· 
qneiro, er•genheiPo chefe de J istricto da ~e
partição Geral dos Telegruphos, uma licença 
pelo prazo de seis mezes e com o respactivo 
ordenudo, afim de tratar de sua saude onde 
lhe convier. 

Art. 2. '' Ficam r evoa-adas as disposiçõe5 em 
contrario . ~ 

Sal::.. das Commissões. 30 de setemb1•o ue 
1890. - F. 1'otentú1o- A1·t/a.tr Peii/Joto. 

N. 169 A - 1890 

Rcàacç,;o final do projecto a . 169, d~slc amto, 
que m..ltOJ'i~a o Poder E1:ecutivo tt concede1· 
ao Dr. Jose Bcrita1'di:ro Baptistct Pereir((, 
medico ar/junto do ctx:e1·cito, 10 me;es de 
lice11ça , com o 1'e<pcct{ vo ordenado, para 
tratar de sua S·tude omle lllc CO!H i e•· 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Poder Execu tivo autorizado 

a CO:Jcl'der ao Dr. Jos~ Bernardino B<tp ~ista 
P ereira. merlico adjunto do exercito, lO me· 
zes de licença., com o respectivo ordenatlo, 
pa1•a tratar de sua . saude onde lhe con
vier. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario . 

Sala das Commissões, 30 de setembro de 
·1899.-P . Tokmtino .-Artl.u?· Pei:~;oto . 

N. 172 A- 1899 

R edacção final do p rojecto 11. 172,deste annJ, 
!{U6 auto>·ü:u o Pod!J1' E:~;eouti'f)o a co;ltar 
ao Dr .. Todo M:trtins Teixeira, lcrzte co.the
dratico da Faculdade de :!Jfedicina do Rio de 
Janeiro, p:~,m os etf'ditos do art. 295 do 
Codigo de Ensi>to Svper ior, mais qttMro 
annos qHe lhe sao computados de todo o 
tempo d1,1rante o 'l"''t prestO L! ser·viços á ín
strllcção pubtica n a e:~;·pro,incia do Rio de 
Janeiro 

.. .. 
ll~iitec,tlbedra.tico da !"acuidade de McJ.iciua. 
do-Rio de Janei ro, para. os ell'eltos do nr t. 295 
rlo Co1igo ila Ensino Su pedor, mais quatro 
annos que lhe si\o computallos de todo o 
tempo durant'.l o qual p1 estoLt servi.;os ã. 
iustrncçiio•publica ua. ex-província do RIO de 
Jan•, iro ; revog:vl:<s as disposições em con~ 
trari n. 

Sal:t das Commi~sões, 3.) de setembro de 
l80U.-F. Totentino .-Arthur Peixoto, 

·v ão a imprimir o.s seguintes 

PRO.JECTO:> 

N. 130 A-1899 

Parecer sob1·e as cmend,ts offe;·ecidas na 2" dis
cus.rio do projecto n. 130, deste <tnno, que 
autori;;a o P orú<r J::xecuti~o a a.brí?' ao llfínis· 
teri<l ela Guerra o crc<litu c.>.-t>·aordinario da 
somma necessm·ia P''''•t pag <r ao c tpiilio de 
(t·agata Alfredo Augusto d,! L imt Bcll'ros, 
copit•To·terumtc .f o•'" lrla.â "' ili<mn Af.aermon 
Sirtr1cy Schicf/le•·, maJor :ilc.>:ctwl •·,: Carlos 
!farreio e 1" <c;•ellte tia a,.,,,arla Thc,Jii.<tocle.< 
.. Yngueira. Sav in o. ~~c11cime;i/o~ integr11 ~s qtle 
dd:,,:-<J'.r.m de ~·ccc!,er no pe1•iodo comp,•ehcn
dido unire''· d"ta de .<«as demi.<súes de pro
fessores do Colleyio M:lita,· c ' ' de s11as J'ein 
Ngr-açues 

A Commissã.o de Orçamento, t enr!o exa
minarlo as emendas do Sr. Barbosa. Lima. ao 
projecto n. 130, dl} l8tN, uma das quae.s 
amptiativa para que sejam incluidos no nu
mero dos professores de que trata o artigo 
unico do projecto, outros que se acham em 
id>mtícas condições, a saber: o I• tenente da 
Armad<~ Nelson de Vasconcellos e Almeida, 
tenente-coronel Pl!-dro de Castro Araujo, ma
j or Democrito ~'erreira da Silva e capitão 
Hyppolito das Chagas Pereira., e out1'8. auto
rizantlo o Governo a abrir aos Minister ios da 
Guer r a e da Marinha os credites extraordi~ 
narios necessarit>S para pagamento dos ven
cim~ntos integraes dos docentes destes esta
belecimentos de ensino militar e naval no 
período comprehendido entre a. data de sua.s 
demissaes dos Jogares que occupavarn e a de 
suas reintegrações. 

E, considerando que, quer a primeira como 
a segunda teem precedentes fi1·mados uo Con
g resso Nacional. pelas diversas autorizações 
conferidas ao Poder Executivo para. abrir os 
ne.cessarioa credites destinados ao p llgamento 
de vencimentos a funccíooarios civis e mili· 

, . tares illegalment~ pr ivadgs de seus Jogares 
O Co!lgr~o NaciOnal resolve: . e postertormente reintegrados, em vir t ude 

. Ar~o umco. E' o Poder Execut1vo auto- de sentenças do Poder Juciiciario e por e:t· 
r1zado a contar ao Dr,João Martins Teixeira, l tensão desta.s aos em identicas condições, é 
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de parecer qne as emendas estão ;eo caso de 
ser acceitas, uma. vez que ober\ecem. á jU!'is
prudencia adoptada e seguida pela 'Cama.ra. 

Sa.la das Commissões, 29 de setembro de 
1899.- Jfayrinlt, presidonte inte\ino.- Al· 
cindo Guanabara, relo.tor.- Auguslo Severo. 
- CalogerCls.- Ser:edello Cm·réa . 

E'MEN OAS A. QUE SE REFERK O P.\RECE\t SVPRA. 

Sajam incluídos no numero dos professores 
de que trata o artigo unico deste projeeto os 
profe,;sores I• tenente da Ar mada Nelson de 
Vasconcelios e Almeida, docente do Collegio 
Mílita.r desta Capital ; 'tenente-coronel Pedro 
de Castro Araujo, então professor da Escola 
de Porto Alegre e hoje removido para a Es
cola. Militar desta Capital; major Democrito 
Ferreira da Silva, docente da. Escola. Militar 
de Porto Alegre, hoje em disponibilidade; e o 
capitão EJippolyto das Chagas Pereira., pro
fessor da. Escola Mllita.r de Porto Alegre, hoje 
com séde no Rio Pardo, que se acha em 
identica.s condições. 

Accreseente-se: 
Art. Fica ie-ualmente o Poder Executivo 

autorizado a abrlr respecüvamente aos Mi
nlsterios da Guerra e da Marinha os creditos 
extraordinarios. nece~sarios para. pagamento 
dos vencimentos integraes, que deixaram de 
receber os docentes de estabelecimentos de 

. ensino militar e naval no p.~riodo compre· 
bandido entra a da. ta. de sua! demissões dos 
logares que occupavam e a. de suas reinte
grações nos mesmos Iogares. 

Sala. das sessões, 30 de agosto de Í899.
Barbosa Lima . 

N.l85 -1899 

Autori:a o Poder Executivo a considerar 
interrompidos por tres annos os prazos do 
contracto celebrado com a Companhia Vinção 
Ferreo. e l <'luT>ial de Tocantins e Araguaya 
para a construcção d.~ linha d e A/.cobaça á 
Praia da R Jinhz, para o fim de str revisto 
o traçado tksta eswada, reduzi1ldo o seu 
clesenvol'Vimento 

A Commissão de Orçamento a. quem foi 
presente -o requerimento da Companhia Via.
ç-d.o Ferrea. e Fluvial do Tocantins e Ara.
guaya, tendo em vista as informsções 1orne· 
cidas pelo Poder Executivo, submette á. 
apreciação da Ca.mara. o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art.' 1.° Fica o Poder Executivo autorizado 

a, considerar interrompidos por tres annos os 
Cam:mt V, V 

pra.zog do contracto celebrado com a Compa
nhia Viação Ferrea o FLuvial do Tocantins e 
Ara"'uaya -pa.ra a construccão da linha de · 
Alr.~'baça á Praia da Rainha, pa.ra o nm de 
ser revisto o traçado desta estrada, redu
zindo o seu dGsenvolvimento. 

Art . 2. • Revogam·.se as disposições em 
contrario. · 

Sala das se sões, 30 de setembro de 1899.
Ma!J1'ink, llresidente interino. - Calogeras, 
relator. - Sêr.zedeUo Corrêa,-Augusto Se-oero. 
-Alcindo Guanabara. 

Foram apresentadas na sessão de 30 de 
setembro,ao projecto orçando a Receita Geral 
da Republica, as seguintes 

E)IENDAS 

Ao projecto n, 1.10 B,de 1899 

Ao a.rt . 10 . Supprima.·se. 
Sala das sessões, 30 de setembro_ de 1899. 

-Paula Ramos. 

Sl não fór approvada. a emenda. suppressi
va do art. 10, que elle seja. assim redigido : 

Continuarão em vigor t odas as disposições 
das leis de orçamentos antecedentes que não 
versarem sobre a. tlxaçã.oda receita. e deapeza, 
sobre a autorização para alterar ou ma.rcat' 
vencimentos, creat', reformar ou supprimir 
repartições e alterar a legislação fiscal e que 
não tenham sido e::x:pressa.meute revo6a.das. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
- Pa«la Ramos. 

Ao o. 44.do art. 1•: 
Supprima-se tudo o que vem depois das pa• 

lavras-sobre bebidas-pois já. esta em dis· 
cussão na Camara. alei regulando o consumo. 
-Ser~edello Corrêa. 

Ao art . S• ,o o final do n . 1 . Accrescente·se : 
depois de publicados os respectivos edita.es 
por espaço de 30 dias. 

No final do n. 5. Accrescento:~·Se: no serviço 
adunneiro. 

Na lettra (a) do n. 5onde se lê- inierpre
tação-diga·se : interposição e accrescente-se 
ao final : n . 489,de 15 de dezembro de 1897, 
art . 11. - Se1'zedello CorrGa . 

Aoart. 5• , n. 6, in fine don . 1• accre
scente·se: 

Todas as estadias indevidamente occa.siona- · 
das por·culpa das alfandegas correrão sób a 
responsabilidade dos in.~pectores.-Sersedello 
CorrEo. . 

80 . 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 2510512015 15:22- Página 27 de 31 

634,' 
L 

ANMAES DA CAlll:ARA 

Ao art. 5•·, n. 6, lettra V. Supprima.-se o 
que se segue depois <la palavra. Consolidaçl!o 
a.té as P<llavras- no respeetivo porto . 

A segunda parte redija-se assim: 
Os capitães ou mestres de embarcações não 

se prestarão á legalização dos conhecimentos 
de carga. sem que o carregador exhiba. uma 
ta.l declaração. 

A falta. dessa declaração ou divergencia da 
mesma com o conteudo do volume ou volu
mes, no porto do destino, consirlera-se infra
cçã.o da legislação tlsca.l, sendo punido com 
multa igual aos direitos, em ambos os casos, 
o importador do genero; os ca.pitães ou mes
tres, :poré!D, serão punidos com multa igual á 
do art. 363, da. Oonsolidaçao, sômente pela 
faltl> ou não entrega de um tal documento. 
se,·:.rede~lo Cor ,·êa • 

Ao n. 6, lettra XI. Em vez de- director de 
rendas-diga-se: Ministro d;\ Fazenda. 

A' lettra XVI. Excepção das de expediente 
para os casos de ignorar o contnudo ucceitos 
pelas ai timdegas que con ti nuarã.o a ser de 
1 l f.l a 10 • ,' •• -Ser.::ctlello Corrêa . 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Porler Execctivo autorizado 

a regular, como julgar conveniente, o serviço 
de loterias feder!l.es e estaduaes no Distrieto 
Federal, observadas as seguintes bases: 

a) direito exclusivo para as loterias fe· 
deraes de serem extrahidas e vendidas oeste 
districto, em quatro dias uteis de cada. se· 
mana, mediante o pagãmento do imposto de 
2 •f. sobre a importaJlcia da respectiva emis
são· 

b) direito ~ra· as lov:rias estaduacs de 
serem extrah1das e vendida!! neste distrieto 
em dous dias u teis de cada semana, mediante 
o pagamento do impostp de 4 •/o sobre a 
emissão da loteria ou sêrie de loteria., logo 
que fôr exposta á. venda ; 

c) para as loterias estaduaes gozarem desse 
direito, deverão sujeitar previamente á. ap
:Provação do :Ministerio da Fazenda os respe
ctivos pla nos, moldados pelos das loterias 
federaes e serem extrahidas neste districto, 
sob a presidencia do fiscal das loterias-
Ser$ede!lo Corr~a . 

Ao n. 3 do art. 5. • De:POiS das palavras 
- machínismos da lavoura.- accrescente-se: 
nos t<lrmos do art. 424 §§ 27 e 28 da Corrso
lidaçao das Leis das Alfandegas de 1894.
Coellto Cintr a. 

Ao n . 7 do art. 5.• Supprima-se.· 
Sala. das sessões, 30 de set embro de 1899.

Lui~ Adolpho, 

f>.o n. 5 do art. 5. • Supprima.·sc. 
Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 

Lui:: Adolplto . 

Na. vigencia. desta. lei ficam prohibidos os 
chamados pagamento~ por encontro de con
tas. feitos a.o Tllesouro Nacional por estabe
lecimentos ba.ncarios em divida para com a 
fazenda. federal, sendo vedado uo Governo, a. 
pretexto de amortizar esse debito, adquirir 
edificios, embarcações ou ou tras propriedades 
a. cargo dos mesmos bancos •• 

Sala dns sessões, 30 de setembr o de 1899. 
Gctltt!o Car't:alhal.-Barbosa. Lima. 

Ao n . 2 do art. I.• Substitua-se pelo se
guinte : 

Expediente dos generos livres de direitos 
de consumo, nos termos da. lei em vigor. 

Sala das ~es~ões, 30 de setembro de 1899.
Josd lllurtinlw.-Elias Fausto.- Al-encar G·t.ti· 
mareies . 

Art. 9.• Supprima·se, por já. esta.r pre
visto naq disposições preliminares do projecto 
de t arifa, em discussao . 

Sala.·dns sessões, 30 de setembro d~ 1899 . 
- José Murtinho. -Elias Fausto, - Alencar 
Guimaraes. 

S LLbstitua-se o n. 30 do art . 1• pelo se
guinte: 

30 .. Dito sobre vencimentos e subsídios, ex:
eeptua.d.os os vencimentos dos juizes federaes, 
de accordo com o § 1 • do art. 54 da Constitui· 
ção Federal. 

Sala das sessões, 30 de-setembro de 1899.-
0ttpertin-o de Siqueira . 

Accrescente-se : 
Armazenagem de intlammavcis e explosi • 

vos, 200: 000$$000. 
SaJa das sessões, 30 de setembro de l 8Q9.

Paula Ra.mos . 

Additivo: 
Fica. o Poder Executivo autorizado a orga

nizar, no exercício vindouro, o serviço de de· 
poaito de intlammaveis e explosivos, fazendo 
par& talfi.m acquisição de uma ilha. situada 
no ancoradouro dos navios mercantes, prepa
rada para este serviço. 

O preço da acquisiçã.o da ilha serà pago 
em prestações armuaes, com 50·• /o doproducto 
da ta.xa arrecadada. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.
Pa.l.i~a Ramos. 
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Ao n. 38 do art. 1°, onde se diz -imposto r Pam o Instituto Profissional de 
de 2 1/2 •f o, etc. -diga-se: M<}ninos (C. Federal) ... · ...... 

Imposto de 2 1/ 2 "/o sobre a renda do capi- '·Para o Asylo de_lnfa.ncill. desampa-
tal empre"'ado . rada «Maga~h~es Bastos» •. •.· ••• 

"' • Para a Pol ycllmca. geral do R lO de 
a) em acções, debentgres e quaesquer titu- Janeiro ...... , .. ·., ........... .. 

los de companhias ou sociedades anonymas Para a Aca.demilt Nacional de Me--
com sêde no Districto Fe~leral e nos Es- dicina da capital Federal ..... . 
t11.dos; 15;00, ·$ para cada. uma das casas 

b) em titulas da divid.a publica interna da de misericordia ou hospitaes de 
União (apolices) ; caridade doa seguintes lagares: 

c) Gm lettras bancarias, hypothecal'ias e cidade de campos, no Rio de Ja-
quaesquer outras produzindo juros. · neiro; Espírito Santo, Sergipe, 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.- 1 Alagoas, Pernambuf.o, Parahy'-
Ani::-io' de Abreu. ba, Rio Grande do Nade, Ceará, 

Ao art. 1•, n. 29-em vez de: 
Dito de 2 •;o sobre o ·capital das loterias fe

deraes e 4• lo sobre as estadu;1es,e mais 100 reis 
por fru cção •I e bilhete d:: loteria exposto â. 
venda cobrado por estampillHl. 1.000:000$000. 

Dig;L·se: 

Dito d11 2 °/n sobre o capital tlas loterias 
federa~s. 4 •/. sobre o ohs estadua.es, cuja 
extracção se taça nesta Capital,2 1/ 2 "lo sobre 
o das estaduaes extra!tidas fóra, que tenhnrn 
venda na Ca}Jital Fedem!, e mais a sello 
adh.,slvo de 5 "/ 0 sobl'e o valor \lo bilhete ou 
fracção de bilhete, que fôr expo:sto á venda 
nesta Capital, quer sejam de loterias federaes 
quer estadua.es-4.000:000$000. 

O art. 8•-Redij,He assim: 
Nenhum bilhete de loteria estadual ou fe· 

deral será exposto a venda nesta Capital, 
.em que esteja convenientemente sellado, na 
razão de 5 •;. sobre o seu valor, sendo ap· 
prehendidos os que nã.o estiverem nestas 
condiÇÕes. 

Onde convier: 
Só poderão ser vendidos nest~ Capital os 

bilhetes de loteria que estiverem nas condi· 
ções estabelecida.s pelo § lO do art. 24 da lei 
n. 428, de 10 de dezembro de 1895. 

Art. Do imposto de 4•j, arrecadado pela 
extraccão das loterias estaduaes nas terças, 
quartas, sextas e sabbados, será distribuída 
annualmente, por trimestres vencidos, a 
quantia de 8,JO contos pelo modo seguinte: 

Instituto àos Cegos e dos Surdos 
I\'.[udos •.....•....••..•.••..•.. 

Asy1o de S. Luiz da velhice des-
amparada .................... . 

instituto da Intancia .a: Moncorvo 
Filho:.-> ............... ." ....... . 

Montepio geral dos ael'Vidores do 
Estado .••...... , ••...•....•••. 

Para continuação das obras do edi
ficío destinado á <Maternidade», 

24.0;000$ 

10:000$ 

15:000$ 

100;000$ 

60:000$ 

Piauhy, Maranhão, Pa.ra, Ama
zonas e Matto Gosso .......• ,,, 

Para a Santa Casa de. 
l\Iísericord ia de Pelotas 

Idem de Porto Alegt·e •• 
Para oAsylode Mendici

dade de Pelotas ..... 

Parti I) Hospital de Cari
dade de curityba .... 

Para o Asylo de Aliena-
dos ......•.......... 

Pa.l'a o Lyceu. de ArtQs e 
Officios de Floriano· 
polis ..... , .........• 

Para o Mos pita! de Ca.ri-
dade .........•.....• 

Para o Hospital de Blu-
menau .............• 

Para o Lyceu de Artes 
e Officios de S. Paulo. 

Idem da Bahia. ..•.•... 
Para o Centro Operaria 

Beneficente da Bahia. 
Idem a Beneftcencia dos 

funccionarios publi
cas da Bahia ........ 

Para o Hospit~ l de Cari· 
dade de Goyaz ..... . 

Idem Collegio Santa 
Anna. de Goyaz ..... 

Idem Hospital de Saba-
rá, em Minas ...... . 

Idem Casa de Caridade 
de Mar de Hespanha. 

Idem Asylo de Instruc· 
ção de Barbacena ...• 

Idem, Hospital Curvel
lo, em Minas .•..... 

Idem idem de Sete La· 
gôas, em:Minas •..•.. 

Idem idem de Pitanguy, 
Min~s·~···· - ~···~,~~ 

5:000$ 
5:000.$ 

5:000$ 

7:500$ 

7:500$ 

5:000$ 

5:000$ 

t-:000$ 

6:000$ 

7:000$ 

2:000$ 

10:000$ 

5:000$ 

3:000$ 

3:000$ 

3;000$ 

2:000$ 

2:000$ 

2:000~ 

•·uaõ • 

30:000$ 

30:000$ 

10:000$ 

5:000$ 

195:000$ 

15:0003 

15:000$ 

15:000$ 

15:000$ 

15:000$ 

15:000$ 

15;00()$ 
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. Sala das se~sões. 30 de setembro de 1899.
Eu_qenio Tourinho. - Coelho Cintra.- Tolentino 
dcs Santos .-Ovidio Abrantes . - Carlos de 
N or:aes. - Augusto Severo. - Oscar Godoy .
Etoy cr.e Sou;;a .-Lamed1a- Lins.-Cupettino 
<le Siqueira. 

Accrescente-se onde convier : 
São iseutos de direito 20 vagões para 

transporta de gado, importados pela Compa· 
nhia Bra$il Gre:!t &uthen~ Ra•lway, 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.
Victorino Jl[onteiro. 

Ao dnal de n . 4, art. 5•, accrescente·se: 
precedendo sempre autorizacão elo Ministro 
da Fazenda a quem deve ser requerido e en
viada a lista dos objectos que se pretendem 
despachar livres de direito. 

Sala. das sessões. 30 ele setembro de 1809.
Jostl Murtinl;o,-Elia.~ Fa Hsto. 

Ao n. 3, tlo s.rt. 5 accreseente-se : nos ma.
teriaes de custeio importados dil·ectamente 
pela laYoura ou pel"s empt•ezas de mineração, 
para consumo proprio. compr•ehendem so· 
ment~ as substancias chimicas e explosivas, 
os metalloides e metaeg simples, necossarios 
a.os trabalhos da lavoura e de mineração, 
precedendo sempre autoriza{'ilo do Ministro 
da. Fazenda, a quem devem as emprezas re
querer taes favores . 

Sala das sess1:ies. 30 tia setembro de 1899.
:José- "llw·tíah? .- Elias Faus'to . 

Ao ·n. I, do art. r•. 
Antes das palavras <deis em Yigor~ accr es

cente-se: «observad~ a modificação const>'•nte 
do n. 1, do art. 1' , da lei n. 559, de 31 de 
dezembro de 1898 . 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1890.
:r . • 1.. N eiva. 

Diga- se : 
Do imposto de 4 •!o nrrecadado, etc. 

900: 000.$ em vez dé 800: 000$000 . 
Accr,<scente-se : 100:000$ destinanos í1s 

obras do LycP.u de Artes e Officios mnntido na. 
Capital da Republica pela. Soeiedad·~ Propag-:t· 
dora das Be\l;~s Artes sem prejui~o da. sulJ.. 
veução que já. percebe pa.ra manut nçii.o das 
suas aul~s. 

Sala dRs sessões, 30 de setembro de 1899.
Irineu 21'[achado . 

Companhias de Seguros - Em vez de 8 'f' 
- diga-se: 25 '/o. · 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.
Irineu Machado. 

Foram <tpresentn!la.s na sessão de 30 de 
setemhro, ao pr·ojecto que fixa a despeza do 
Ministerio da. Fazenda, para o exer cicio de 
1900, as seguintes 

EMENDAS 

.Ao pi'ojecto ~~. 14.4 n, de :{899 

(Ministerio da Fazenda) 

As n. 33. do art. I• - Obras, etc.: - ac
cres~ente-se no fim: - sendo 30:000$ especi
almente de.:;tina•los á obras d:t Alfand~gl\ do 
Recife . 

Sala das sessões, 30 ele setembro de 1899.
AffoMo Costa . 

Ao n. 16, do art . 1•: - (Alfandegada 
Bahia.) :- Na vigenc\a desta. lei eleve-se a. 
verba da tabella explicativa a 10:000$, para 
combustivel e lubrificantes da lancha a va· 
por . 

Sala das ·sessões, 30 de setemb<a d.e 1899.
Nei.,a,-Coel/:o Oir,tra . 

Artigo a.drlitivo Ao n. 16: - Que somma em ........ .. . . 
A Sociedade Propagndoro. das Bellas Arte:; (Alfandegas) :- Da verba. destinada à acquisi· 

é dispensada do pagamento do fóro annual ção de u teosis e appa.relhos necessa.r10s pltr:.l 
pelos terrenos que, no Districto Federa.l, a de~carga. nas Alrandeg~s do~ Est,~.dos, des· 
occupa. o edifício do Lyoou de Artes e Officio;,. t inem-se 13:884$ para. a acqui~ição de ba-

E' igualmente relevada. do pagamento dos lanç;ts de diversas pesagens para. substituir 
fóros at!'azados , que ]lOrventura esteja de· as reconhecitlumente inserviveis das Alfan· 
-vendo. dega.s da Bahia e Pernambuco. 

Sala das se..">Sões, 30 de setembro de 1899.- i Sala. das sessões, 30 de s_etembro rle 1899.-
Irinetl Macludo. Coelho {Jin-tra.-Neúxz. 

(Caso seja a.ppro>ada a emenda dos Srs. Foi apresentada na sessão de 30 de setem-
Eng~nio Toueinllo, Cintra e outros, sobre bro, ao projecro qne fixa a rlespeza do Mi· 
loterias). nisterio da.s Relações Exteriores, a seguinte 
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,; 
EI>IENDA 

Ao projecto n. 151 B, de 1890 
l Constituição, retirar··se para fóra. do paiz, e 

autoriza o Poder Executivo a abrir os cre
ditas !)ara oecorrer ás despezas da repr.-1;en· 
ta1;ão com a viagem do Presidente da R.epu
bltc:J- á Republica Argentina, com pareceres 
das Commis.;Oes de Legislação e Constituição, 
Justiça. e de Orçamento; 

Legações e consulados: - SLipprima-se a 
verba rte 42:000$, para tres encaJ>regado~ 
negocias e a de 8:000$ para S. Thorne e 
Libras- Ajudas de custo:- Supprima.·se o 
augmento de 14:000$000. 

Sala das sessões, 30 de setombro de 1899.
Augusto l>:fonteneg,·o.-Nito Peçanha. 

Foi apr~~entada na sess:Lo de ::lO de setem
bro de 1899 ao projecto n. 181, de 1899, 
fixando a despeza do Ministerio da Guerra, a 
~g~n~ . 

EMENDA 

Ao pr11jeclo n. 181, de 1899 

O n. 15- Obras militares, 970:00D$; seja 
redigido da seguintllôrma: 

15- Obras militares, 1.500:000$000. 

Desta verba o Governo õespenderá 500:000$ 
nas obras de restauração rla.s furtificações do 
porto de Santus, no Estado de S. Paulo. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.
Galeilo Carvalhat.-Casem iro dó- Rocha.
Luc·Ls de B arros. 

O Sr. Pl·esident.e- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para segunda
feira, 2 de outubro, a <.eguinte 

ORDEM DO DU. 

I" parte até ás 2 horas, ou autes: 

Votação das seguintes matarias : 
Do projecto n.l37 A, de 1899, com parecer 

sobre a emeuda substitutiva oíierccída na 
3• discussão do projecto n.l37, deste anno,que 
autoriza o Poder Executivo a conceder ao pa
trão-mór do Arsenal de Marinha da Capital 
Federal Raymundo Nonato de Carvalho, os 
vencimentos inherentes ao posto de 1° te
nente da armada. com a graduação de capi
tão-tenente (discussão unica) ; 

Do allditivo n. 174 F, de 1898, declarando 
que, alem dos casos previstos no decreto 
n. 2.224, de 29 de janeiro de 1896, serão os 
of!lciaes do. corpo de bombeiros reformados 
nas condições do decreto n.I.936 A, de 30 de 
janeiro de 1890 (discussão unica) ; 

2' discussão do projecto n. 147 A, de 189'>, 
concedendo licença de um mez p;<ra. o Presi
dente da Republica, na fórma. do art. ~5 da 

2'• discussão do projecto n . 146 A, de 1899, 
fa<~ultando aos e;;tudantes, que, na. data desta 
lei, já tiverem sido approvados em uma ou 
m~is materias do curso prepars.torio que se 
enge para a matricula nas escolas do ensino 
superior, termiuaredt seus estudos; pre· 
stando exames parciacs até 3! de dezembro 
de 1900; 

Discussão unice do p1•ojecto 11. I 03 E, de 
1899,; com parecer sobre as emendas olfe
rer:idas: na 3" dhc11ssão do projecto n. 103, 
deste anoo, que autoriza o Poder Executivo 
a. abrir ao Mini~terio da Justiça e Negocias 
Interiores o credito de I :616$935, supplemen
tar à verba n. I r - Justiça FMeral - do 
art. 2• da lei n. 560, de 31 de dezembro de 
18\JS, para pagamento dos vencimentos do 
eoct·ivão seccional do Estado de s. Paulo, 
Authero Gomes Barbosa; 

Discussão uhicn do projecto n. 178, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a mandar pa
gar ao ex·l• sargento do Corpo de Operarios 
Militares do At·~enal de Guerra da Capital 
Federal, Augusto Candido ·Pereira BaptistiL 
de Oliveira, a importancia da gratificação de 
engajado, desde 7 de dezembro de 1889 até a 
data em que teve baix<~ do serviço ; 

sa discussão do projecto n, 42 A, de 1899, 
autoi·izando o Governo a despender com a 
reparação do material ftuctuaote da armada 
as economias eífectuadas nas diversas verbas 
do Orçamento da Marinha para o presente 
~xercicio, transferindo-as para a de «Material 
de Construcção Naval:., do rercrldo orça-
mento; 

2• discussão do projecto n. 46 A, <le 1899, 
exigindo que as sentenças :finaes da. compe
teucia do Supremo Tribunal Federal e quando 
este julgue coUectivamente, na fórma da. 
Constituição e das leis em vigor, sejam pro· 
feridas com a preseuça. de 10, pelo menos, 
dos juizes desimpediclos daquelle tribunal, 
e da outras providencias, com o parecer da 
Gommissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça ; 

Continuacão da 2• discussão do projecto 
n. 177, de 1899, estabelecendo o processo de 
arre~adaçã.o dos impostos de consumo. 

(Segunda parte) às 2 horas, ou antes : 

Continuação da 2" discussão do projecto 
n. 133, de 1899, com o parecer sobre as 



Cãnara dos oepllados -lmfl"eSSo em 2510012015 15·22- Página 31 de 31 

"· ·6sst 
···, . . _.. ·. ·.~ . ·· ·= -~· .... ,. ~~~ ..... ~-~ 

.ANNAES DA CAMARA; • . . 
•· 

·!' -·. . 

emendas offerecida! ·-para: a. 2• d iseussã·o do 
projecto .n'._ 183, deste-anno, lixando a: des· 
peza do Mini!!terio da Industria, Via{~o e 
Obras'Pabl~cas, para o e:x:ei"cicio de 1900. 

DEOf.AltAÇÕES . 

Declaro que não tomei parte na votação, 
do projecto n. 161, de 1899, relativa á 
emenda substitutiva do Senado ao :projecto 
en 12 B, de 181:7, reorganizando os corpos de 
engenheiros de estado-maior do exercito. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
-Barbosa Lima. 

Decl<~r·o que votei contru. o pa.ragra.pho 
unico da emenda ao <1.rt . 7 do projecto 
n. 159, de 1899; 

Sa.Ia das sessões, 30 de setembro de 1899', 
-T1•indade. 

Declal'O que si estivesse presente teria VO· 
te.do contra o projecto n . 161, de 1899, que 
crea o quadro e:x:traordinar io do exercito. 

Sala das sessões, 30 de setambl'O d1J 1899. 
-Coelho Cintr,t , 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 mi
nutos da t al'de. 

FIM DO QUJNTO VOI,UMR 
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